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Akçansa Fatih Sultan Mehmet ‹lkö¤retim Okulu... E¤itime büyük destek....
1999 A¤ustos’unda yaflanan deprem felaketi sonras›nda kullan›lamaz hale gelen Büyükçekmece Fatih Sultan Mehmet ‹lkö¤retim Okulu, Akçansa
deste¤i ile yeniden infla edildi. Büyükçekmece’de 6 bin 990 metrekare alana kurulu olan Akçansa Fatih Sultan Mehmet ‹lkö¤retim Okulu’nda 1.700
ö¤renci, ders bafl› yapt›. 

Akçansa’n›n Büyükçekmece Belediyesi taraf›ndan tahsis edilen arazi üzerinde hayata geçirdi¤i okul projesi, 10. y›l›n› kutlayan Akçansa’ya ve
Büyükçekmece halk›na güzel bir arma¤an oldu. E¤itime destek vermekten ve gelece¤in Türkiyesi’ni resmedecek milyonlarca çocu¤umuzu bu okul-
da yetifltirecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Çal›flmalar›na, Haziran 2005’te bafllanan Akçansa Fatih Sultan Mehmet ‹lkö¤retim Okulu’nun inflaas› Haziran 2006 itibar›yla tamamland›. Çok modern
bir donan›ma sahip olan Akçansa Fatih Sultan Mehmet ‹lkö¤retim Okulu’nda, 34 derslik, üç adet bilgisayar odas›, üç laboratuvar, bir kütüphane, bir
özel s›n›f, bir spor odas› ve 200 kiflilik konferans salonu bulunuyor.
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AKÇANSA Ç‹MENTO SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.

30/03/2007 OLA⁄AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM‹

1- Aç›l›fl ve Divan Heyeti'nin teflkili,
2- Toplant› tutana¤›n›n imzalanmas› hususunda Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Ba¤›ms›z D›fl Denetleme Kuruluflu ve Denetçi raporlar›n›n okunmas›,
4- fiirket taraf›ndan 2006 y›l› içinde yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar›n ortaklar›n bilgisine sunulmas›,
5- Bilanço ve kâr/zarar hesaplar›n›n okunmas›, müzakeresi ve tasdiki ile Yönetim Kurulu'nun kâr da¤›t›m› ile ilgili teklifinin
karara ba¤lanmas›,
6- Sermaye Piyasas› Tebli¤leri uyar›nca temettü avans› da¤›t›lmas› konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun
karara ba¤lanmas›,
7- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in ibra edilmeleri,
8- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçi ücretlerinin tespiti,
9- Görev süreleri sona ermifl olan Denetçiler’in seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10- Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeliklerine T.T.K.'n›n 334. ve 335. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi.

Toplant› Tarihi : 30.03.2007
Toplant› Saati : 12:00
Toplant› Yeri : Sabanc› Center, Hac› Ömer Sabanc› Salonu Kule 2, 4. Levent/‹STANBUL
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Sabanc› Holding ve HeidelbergCement
ortak kuruluflu olan Akçansa'n›n
temelleri 1967 ve 1974 y›llar›nda
Akçimento ve Çanakkale Çimento ile
at›lm›flt›r. 1996 y›l›nda bu iki flirketin
birleflmesi sonucunda Akçansa
Türkiye'nin en büyük çimento üreticisi
konumuna gelmifltir.

Çimento ve haz›r beton üretiminde
Marmara ve Ege bölgelerinde faaliyet
gösteren Akçansa, ifltiraki olan
Betonsa ile 1998 y›l›nda birleflmesi
sonucunda, Marmara ve Ege
bölgelerine yay›lm›fl 20'nin üzerinde
haz›r beton tesisinde “Betonsa”
markas›yla hizmet vermeye
bafllam›flt›r. Di¤er bir ifltiraki olan
Agregasa ile 2002 y›l›nda birleflen
fiirket, agrega üretim faaliyetini
“Agregasa” markas› alt›nda ‹stanbul'un
her iki yakas›nda kurulu birer tesisi ile
sürdürmektedir.

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

Türkiye çimento sektörünün lideri olan
Akçansa, dünya kalite standartlar›na
uygun ürünleri, ‹stanbul Sanayi Odas›
taraf›ndan ödüllendirilen do¤a dostlu¤u,
üstün hizmet anlay›fl› ve yüksek
teknoloji donan›ml› tesisleriyle, Türkiye
çimento ihtiyac›n›n %10'unu
karfl›lamaktad›r.

Kuruluflundan itibaren att›¤› her
ad›mda “ilk”lerin flirketi olan Akçansa,
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi,
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
sertifikalar›n› alm›fl ve 2004 y›l›
bafl›nda OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Yönetim Sistemi'ni kurarak
Entegre Yönetim Sistemi'ni (IMS)
uygulamaya hak kazanan ilk çimento
üreticisi olmufltur.

Bu y›l Akçansa, birçok baflar›larla
geçen 10. kurulufl y›ldönümünü
kutlam›flt›r. 

Çimento Fabrikas›

Çimento Terminali

Haz›r Beton Tesisi

Çimento Ö¤ütme ve Paketleme Tesisi

K›r›c› Tesis



Vizyon - Misyon

Vizyon
“Tüm s›n›rlar›n ötesinde sürdürülebilir büyümek”

Tüm paydafllar›m›z taraf›ndan güvenilen ve en çok tercih edilen ifl
modeline sahip flirket olarak, yap› malzemeleri sektöründe tüm
s›n›rlar›n ötesinde sürdürülebilir büyümek 
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Misyon
Toplumsal, çevresel, yasal ve etik de¤erlere ba¤l› kültürümüz ile,

Yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümler ile 
müflterilerimize, 

Üstün finansal performans›m›z ile 
hissedarlar›m›za,

Sürekli geliflim olanaklar› ile ifl modelimizin odak noktas›nda yer alan
çal›flanlar›m›za,

De¤er yaratarak,

Toplumun yaflam kalitesini yükselten lider yap›
malzemeleri flirketi olmak
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Kilometre Tafllar›

� Akçimento'nun temeli 1967 y›l›nda 
at›ld›. Büyükçekmece'de aç›lan 
fabrika sanayileflme yolunda büyük 
ad›mlar atan 1960'lar Türkiye'sinde 
önemli bir at›l›m oldu.

� Birinci, ikinci ve üçüncü üretim 
hatlar› 1969, 1971 ve 1975 y›llar›nda 
iflletmeye al›nd›.

� 1989 y›l›nda ikinci üretim hatt›n›n 
kapasitesi art›r›ld›.

� Çanakkale Çimento'nun temeli 1974 
y›l›nda at›ld›.

� 1980 y›l›nda fabrika iflletmeye al›nd›.
� Üçüncü çimento de¤irmeni yat›r›m› 

1990 y›l›nda tamamland› ve çimento 
üretimi 1 milyon tonu aflt›.

� Türkiye'nin ilk çimento terminali Alia¤a
tesisi 1991 y›l›nda kuruldu ve Ege 
Bölgesi'ne çimento sat›fllar›na baflland›.

� Ambarl› terminali 1994 y›l›nda 
iflletmeye al›nd›. 

� 1995 y›l›nda beflinci çimento 
de¤irmeni ile ö¤ütme imkanlar› 3,5 
milyon tona ulaflt›.

1996 y›l›nda Akçimento ve Çanakkale
Çimento'nun birleflmesiyle birlikte
Akçansa kuruldu.

Çimento iç sat›fllar› : 3,4 milyon ton
‹hracat : 1,4 milyon ton
Çimento üretimi : 4,8 milyon ton
Klinker üretimi : 3,8 milyon ton
Sat›fllar : 11,7 trilyon TL  

1997 Birleflme
Sonras› ‹lk Y›l 
� 56,5 milyon ABD Dolar› çimento 

ihracat› ile “‹hracatta Üstün Baflar›” 
ödülü al›nd›. 

� Ürün yelpazesi geniflletildi ve 
cüruflu çimento ve portland kompoze 
çimento piyasaya sunuldu.

� Karçimsa fabrikas›n›n temeli at›ld›.
� Betonsa tesis say›s› 13'ten 17'ye 

ç›kt›.

Çimento iç sat›fllar› : 3,3 milyon ton 
‹hracat : 1,4 milyon ton 
Haz›r beton sat›fl› : 1,9 milyon m3

Çimento üretimi : 4,6 milyon ton 
Klinker üretimi : 3,8 milyon ton 
Sat›fllar : 35 trilyon TL 
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1998
� Çanakkale fabrikas›nda ilk kez 

petrokok kullan›lmaya baflland›.
� Akçansa ile Betonsa birleflerek 

tesis say›s› 21'e yükseldi.
� Karçimsa fabrikas› aç›ld›, ilk CÇ 

32.5 piyasaya sürüldü.
� Titan ‹nflaat sat›n al›nd› ve Agregasa 

kuruldu.

Çimento iç sat›fllar› : 3,4 milyon ton 
‹hracat : 1,3 milyon ton 
Haz›r beton sat›fllar› : 2,2 milyon m3

Çimento üretimi : 4,6 milyon ton 
Klinker üretimi : 3,8 milyon ton 
Sat›fllar : 70,3 trilyon TL

1999
� Haz›r beton tesis say›s› 25'e ulaflt›. 
� Agregasa kapasitesi 2 milyon tona 

ulaflt›.
� Çanakkale fabrikas› ilk ISO Çevre 

Teflvik Ödülü'nü ald›. 

Çimento iç sat›fllar› : 2,8 milyon ton 
‹hracat : 1,1 milyon ton 
Haz›r beton sat›fl› : 2,1 milyon m3

Çimento üretimi : 3,9 milyon ton 
Klinker üretimi : 3,4 milyon ton 
Sat›fllar : 93.4 trilyon TL

2000
� Yalova Çimento Terminali aç›ld›.
� Sülfatlara Dayan›kl› Çimento ile 

Alt›n Çekül 2000 Yap› Ürün Teflvik 
Ödülü al›nd›.

� Çanakkale fabrikas› ikinci ISO Çevre 
Teflvik Ödülü'ne de¤er görüldü.

� Betonsa Büyükkar›flt›ran ve Orhanl› 
tesisleri ‹kinci Yeflil Nokta Çevre 
Ödülü ald›. 

� Karçimsa Çevre Ödülü ald›.

Çimento iç sat›fllar› : 2,8 milyon ton 
‹hracat : 1,5 milyon ton 
Haz›r beton sat›fllar› : 2,2 milyon m3

Çimento üretimi : 4,3 milyon ton 
Klinker üretimi : 3,7 milyon ton 
Sat›fllar : 125 trilyon TL

Akçimento ve Çanakkale Çimento'nun birleflmesiyle kurulan Akçansa, 10 y›l› nice baflar›larla geride b›rakt›. ‹ki çimento devinin
uzun y›llara dayanan uzmanl›k ve deneyimlerinin bu baflar›ya büyük katk›s› oldu.  
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Kilometre Tafllar›

2001
� Akçansa sektöründe “En Be¤enilen 

fiirket” seçildi. 
� Çimentoda ilk CE Uygunluk Belgesi 

al›nd›.
� Sektördeki ilk ISO 9001-2000 Kalite 

Belgesi Betonsa'ya verildi.
� Orhanl› haz›r beton tesisi ERMCO 

Uluslararas› Çevre Ödülü'nü ald›.

Çimento iç sat›fllar› : 2,3 milyon ton 
‹hracat : 1,6 milyon ton 
Haz›r beton sat›fllar› : 1,3 milyon m3

Çimento üretimi : 3,1 milyon ton 
Klinker üretimi : 3,6 milyon ton 
Sat›fllar : 176 trilyon TL 

2002
� Akçansa tekrar “En Be¤enilen fiirket” 

seçildi.
� Akçansa fabrikalar›nda “ISO 14001 

Çevre Yönetim Sistemi” 
uygulanmaya bafllad›.

� Akçansa ‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i 
konusunda örnek iflyeri seçildi.

� Haz›r betonda yeni ürünler “Haz›r 
Yafl S›va” ve “Dekobeton” piyasaya 
sürüldü.

� Agregasa ile Akçansa birleflti.

Çimento iç sat›fllar› : 2,2 milyon ton 
‹hracat : 1,8 milyon ton 
Haz›r beton sat›fllar› : 1,5 milyon m3

Çimento üretimi : 3,1 milyon ton 
Klinker üretimi : 3,5 milyon ton
Sat›fllar : 243 trilyon TL 

2003
� Akçansa üçüncü defa “En Be¤enilen 

fiirket” seçildi.
� Akçansa Çanakkale fabrikas› “Enerji 

Verimlili¤i Ödülü”ne lay›k görüldü.
� Akçansa'da OHSAS 18001 ‹fl 

Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i sistemi bafllad›.
� Haz›r betonda yeni ürünler ‹zobeton 

ve Fiberbeton ad›yla piyasaya 
sürüldü. 

� Betonsa'da Entegre Yönetim Sistemi 
bafllat›ld›.

Çimento iç sat›fllar› : 2,5 milyon ton 
‹hracat : 1,7 milyon ton 
Haz›r beton sat›fllar› : 1,7milyon m3

Çimento üretimi : 3,7 milyon ton
Klinker üretimi : 3,7 milyon ton 
Sat›fllar : 283 trilyon TL
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2004
� Akçansa dördüncü kez “En 

Be¤enilen fiirket” seçildi.
� Entegre Yönetim Sistemi sektörde ilk 

kez Akçansa çimento fabrikalar›nda 
uygulanmaya bafllad›.

� Akçansa fabrikalar› alternatif yak›t 
kullan›m›nda ilk lisanslar› ald›.

Çimento iç sat›fllar› : 2,8 milyon ton 
‹hracat : 1,3 milyon ton 
Haz›r beton sat›fllar› : 2 milyon m3

Çimento üretimi : 3,9 milyon ton 
Klinker üretimi : 3,6 milyon ton
Sat›fllar : 371 trilyon TL

2005 
� Çanakkale fabrikas›nda kapasite 

art›r›m karar› al›nd›.
� Büyükçekmece fabrikas› “Sektör 

Çevre Ödülü”ne lay›k görüldü.
� Gelibolu belgeseline sponsor olundu.
� Akçansa Fatih Sultan Mehmet 

‹lkö¤retim Okulu temeli at›ld›.

Çimento iç sat›fllar› : 3,1 milyon ton 
‹hracat : 0,8 milyon ton 
Haz›r beton sat›fllar› : 2,4 milyon m3

Çimento üretimi : 3,9 milyon ton 
Klinker üretimi : 3,5 milyon ton 
Sat›fllar : 418,5 milyon YTL

2006
Akçansa, 1996 y›l›ndan beri üstün
hizmet anlay›fl› ve yüksek teknoloji
donan›ml› tesislerinde gerçeklefltirdi¤i
çimento üretimi ile Türkiye'nin
gelece¤ini sa¤lam temeller üzerine
kurma hedefiyle baflar›s›n› günden
güne katlamaktad›r. Akçansa, yapt›¤›
ak›lc› ve önemli yat›r›mlarla sektörde
bir ç›¤›r açm›flt›r. Ülke ekonomisine
büyük katma de¤er sa¤layan Akçansa,
çevre ve do¤al kaynaklar› koruyarak,
büyümesini her geçen gün daha da
art›rmaktad›r.

Akçansa 10. y›l›nda Akçansa ile
beraber büyüyen Büyükçekmeceli
ö¤rencilere bir arma¤an verdi. 1999
y›l› depreminde zarar gören Fatih
Sultan Mehmet ‹lkö¤retim Okulu
yeni bafltan infla edilerek 2006-2007
ö¤retim y›l›na haz›rland›. Her mutlu
çocuk Akçansa Fatih Sultan Mehmet
‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri gibi
Türkiye'nin gelece¤inin garantisidir.

Akçansa tüm temelleri çocuklar için at›yor, onlar›n gelece¤ini yarat›yor...
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Finansal Göstergeler

SATIfiLAR (Milyon Ton) 2004 2005 2006
Çimento-Toplam 3,8 3,9 4,7
Yurtiçi 2,6 3,1 4,1
Yurtd›fl› 1,2 0,8 0,6

Klinker 0,3 0,1 0,1
Yurtiçi 0,2 0,1 0,1
Yurtd›fl› 0,1 0 0

Haz›r Beton (Milyon m3) 2 2,4 2,9

(Milyon YTL) 2004 2005 2006
Net Sat›fllar 371,30 418,50 582,66
FVAÖK (EB‹TDA) 107,40 136,70 214,72
% 28,93 32,66 36,85

FVÖK (EB‹T) 77,40 104,40 180,00
% 20,84 24,95 30,89
KÂRLILIK
NET KÂR 63,30 113,60 146,47
Hisse Bafl›na Kazanç 0,38 0,68 0,77
Hisse Bafl›na Temettü % 31,40 53,90 67,06

NET F‹NANSAL BORÇLANMA (93,10) (139,80) (141,84)

ÖZSERMAYE 618,90 738,50 789,72

TOPLAM VARLIKLAR 732,40 856,30 928,44

Çimento Klinker ‹flletim
TES‹S KAPAS‹TELER‹ (Ton) Üretim Kapasitesi Üretim Kapasitesi Kapasitesi
Büyükçekmece 2.800.000 1.850.000 - 
Çanakkale 3.500.000 1.900.000 - 
Karçimsa - - 250.000
Ambarl› - - 1.600.000
Alia¤a - - 350.000
Yalova - - 300.000
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2006’n›n Baflar›lar›

Çanakkale fabrikas› ‹kinci Üretim Hatt›
yat›r›m›n›n temel atma töreni 19
Haziran'da Sabanc› Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Güler Sabanc›,
HeidelbergCement Yönetim Kurulu
Baflkan› Dr. Bernd Scheifele, Akçansa
üst yönetimi ve Çanakkale ili kamu ve
mahalli yöneticileri, tedarikçiler, bayiler
ve çok say›da çal›flan, ülke ve yerel
bas›n mensuplar›n›n kat›l›m› ile
gerçekleflmifltir. 

Çanakkale çimento fabrikas›nda
gerçeklefltirilmesi planlanan 135 milyon
ABD Dolar› tutar›ndaki kapasite art›r›m›
yat›r›m›n›n devreye girmesiyle birlikte,
Akçansa'n›n Türkiye ölçe¤ini de
aflarak, bölgesel anlamda stratejik bir
güç olma hedefine ulaflacakt›r. 2007
y›l› sonunda yat›r›m›n
tamamlanmas›yla birlikte Çanakkale
fabrikas›n›n y›ll›k klinker üretimi %100
artacak ve Akçansa'n›n toplam klinker
üretim kapasitesi 5,7 milyon tona
yükselecektir. Bu yat›r›m
tamamland›¤›nda Türkiye'nin toplam
çimento üretim kapasitesinde de
önemli ölçüde art›fl sa¤lanmas›
beklenmektedir.

Capital Dergisi'nin, 1.350 üst düzey
yöneticinin görüflleri do¤rultusunda
gerçeklefltirdi¤i araflt›rmada, Türkiye
çimento sektöründeki lider konumunu
bir kez daha gösteren Akçansa, 2006
y›l›nda alt›nc› kez en be¤enilen
çimento flirketi seçilmifltir. Alt› y›ldan bu
yana çimento sektörünün “En
Be¤enilen fiirketi” olma baflar›s›n›
gösteren Akçansa, çevre ve do¤al
kaynaklar›n korunmas›nda büyük önem
tafl›yan “alternatif yak›t ve hammadde
kullan›m›” alan›ndaki faaliyetleriyle de
Türkiye'de ilkleri gerçeklefltirmifltir. 

Haz›rbetonda inovatif özel çözümlerle
rakiplerinden farkl›laflmay› baflaran
Betonsa, yeni ürün gelifltirme ve çabuk
adaptasyon becerisiyle, ürün
yelpazesini günden güne
geniflletmektedir. Hafif haz›r flap ürünü
olan ‹ZOfiAP'›n piyasaya sunulmas›yla,
bu y›l 80.000 m3 olarak gerçekleflen
özel ürün sat›fllar› toplam haz›r beton
sat›fllar›n›n yaklafl›k %3'üne ulaflm›flt›r.

Akçansa 2007 ve sonras›nda
oluflabilecek büyüme f›rsatlar›n›
de¤erlendirmeye haz›r olabilmek ve
mükemmele eriflebilmek için
organizasyonun her kademesinde
uygulanan Performans Gelifltirme
Program›'n› en etkin flekliyle
sürdürmektedir. 
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Y›l›n ilk yar›s›n›n sonlar›na do¤ru
yaflanan dalgalanmaya ra¤men,
ekonomik ve siyasi istikrar›n 2006
y›l›nda da devam etmesi özellikle konut
arz›nda ciddi bir canlanmaya yol açm›fl
ve inflaat sektörü GSMH'nin üzerinde
büyüme göstermifltir. 

‹nflaat sektöründeki canlanmaya
paralel olarak, 2006 y›l› Türkiye
çimento sektörünün gerek üretim gerek
de sat›fl aç›s›ndan rekorlara imza att›¤›
baflar›larla dolu bir y›l olmufltur.
Türkiye'de çimento tüketimi geçen y›la
göre yaklafl›k %20 artm›flt›r. Özellikle,
konut inflaatlar›nda yaflanan patlama
sebebiyle ani art›fl gösteren talep
sonucunda sektörde geçici bir s›k›fl›kl›k
yaflanm›fl ve y›llardan beri ilk kez arz,
talebi karfl›lamakta yetersiz kalm›flt›r. 

Akçansa olarak, dünya kalite
standartlar›na uygun ürünlerimiz ve
yüksek teknoloji donan›ml›
tesislerimizle, 2006 y›l›nda Türkiye
çimento ihtiyac›n›n yaklafl›k %10'unu
karfl›lad›k. 

Sektördeki tüm olumlu geliflmelerin
›fl›¤›nda, yurtiçi ve yurtd›fl› toplam
çimento ve klinker sat›fllar›m›z son yedi
y›l›n en yüksek sat›fl miktar› olan 
4,8 milyon ton seviyesine ulaflt›. Yurtiçi
sat›fllar›m›z geçen y›la göre %30
artarak 4 milyon tonun üzerine ç›kt› ve
bu sat›fl rakam›yla fiirket tarihinde
önemli bir rekora imza att›k. Haz›r
beton faaliyetlerimizde sat›fllar›m›z
%21 artt› ve 24 tesisimizde toplam 
2,9 milyon m3 ile en yüksek sat›fl
rakam› elde edildi. 

Yurtiçi sat›fllar›m›zdaki bu art›fl,
kârl›l›¤›m›z› da oldukça olumlu etkiledi.
Amortisman öncesi faaliyet kâr›m›z
214,7 milyon YTL olarak gerçekleflti ve
kârl›l›¤›m›z %37'ye yükseldi.

Akçansa olarak, yapt›¤›m›z ak›lc› ve
önemli yat›r›mlarla sektörümüzde ç›¤›r
açt›k ve ayn› zamanda da ülke
ekonomisine katma de¤er sa¤lamay›
amaç edindik. Bu hedefe yönelik
olarak, Çanakkale çimento
fabrikam›zda yap›m›na karar verdi¤imiz
135 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki
ikinci üretim hatt› yat›r›m›m›z›n
tamamlanmas› ile sektörde stratejik
konumumuz nedeniyle Türkiye ölçe¤ini
de aflarak bölgesel güç olma hedefine
ulaflmay› planl›yoruz. 

‹kinci üretim hatt› yat›r›m›m›z en uygun
ve ça¤dafl teknolojinin titizlikle
seçilmesi ve kontratlar›n imzalanmas›
ile May›s ay›nda fiilen bafllat›ld› ve
inflaat çal›flmalar› ile makine imalat ve
montaj› y›l içinde büyük bir h›zla
devam etti. Yat›r›m›m›z›n öngörülen
bütçe ile uyumlu ve önceden
belirledi¤imiz zaman plan›
do¤rultusunda 2007 y›l› sonu itibar›yla
tamamlanmas›yla birlikte, Çanakkale
fabrikam›z›n y›ll›k klinker üretiminin
%100 artmas› ve fiirketimizin toplam
klinker üretim kapasitesinin 5,7 milyon
tona yükselmesi hedeflenmektedir. 

Y›l içinde toplam 62 milyon YTL
tutar›nda yat›r›m yapt›k. Yat›r›mlar›m›z›
Çanakkale ‹kinci Üretim Hatt› Projesi
d›fl›nda özellikle elektrik enerjisi ve ›s›
tüketiminin azalt›lmas› ve üretim
verimlili¤inin art›r›lmas›na yönelik
olarak yürüterek, önemli maliyet
tasarruflar› gerçeklefltirdik.

Haz›rbetonda ise, pazarda sürekli artan
ve de¤iflen ihtiyaçlara cevap vermek

Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n Mesaj›
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üzere yaratt›¤›m›z çözümler ile
rakiplerimizden farkl›laflarak
müflterilerimizle çözüm orta¤› olarak
çal›flmaktay›z. Bu y›l, yeni ürün
gelifltirme ve çabuk adaptasyon
becerimizle ürün yelpazemize hafif
haz›r flap ürünü olan ‹ZOfiAP'› katarak
özel ürün yelpazemizi genifllettik.
Böylece, 80,000 m3 olarak gerçekleflen
özel ürün sat›fllar›m›z toplam haz›r
beton sat›fllar›m›z›n yaklafl›k %3'üne
ulaflm›fl oldu ve bu alanda da pazarda
lider konuma ulaflt›k. Yeni tesislerimizle
ve markalaflma çal›flmalar›m›zla önemli
projelere imza att›k.

Capital Dergisi taraf›ndan 2006 y›l›nda
alt›nc› kez en be¤enilen çimento flirketi
seçildik. Çevre ve do¤al kaynaklar›n
korunmas› konular›nda büyük önem
tafl›yan “alternatif yak›t ve hammadde
kullan›m›” alan›ndaki faaliyetlerimizi de
art›rarak sürdürmekteyiz. Alternatif
yak›t kullan›m›nda öncü olan
fabrikalar›m›zda, AB uyum mevzuat›
ve Kyoto Anlaflmas› gereklerinin h›zla
yerine getirilmesi ve olas› tehditlerin
proaktif yaklafl›mla f›rsata
dönüfltürülmesi hedeflenmektedir. 

Akçansa olarak, Akçimento ve
Çanakkale Çimento'nun yaklafl›k 40
y›ll›k birikimiyle 1996 y›l›nda

bafllad›¤›m›z yolculu¤umuza yüksek
teknoloji donan›ml› tesislerimizde üstün
hizmet anlay›fl›m›zdan asla
vazgeçmeden gerçeklefltirdi¤imiz
çimento üretimimiz ile Türkiye'nin
gelece¤ini sa¤lam temeller üzerine
kurma hedefimizde emin ad›mlarla
ilerliyoruz. 

“Tüm s›n›rlar›n ötesinde sürdürülebilir
büyümek” vizyonu ile yola ç›kt›k ve bu
y›l birçok baflar›lara imza att›¤›m›z
y›llar› geride b›rakarak 10. kurulufl
y›ldönümümüzü kutlad›k. 

10. y›l›m›zda Büyükçekmece’li
ö¤renciler için, 1999 y›l› depreminde
hasar gören Fatih Sultan Mehmet
‹lkö¤retim Okulu'nu yeniden infla
ederek 2006-2007 ö¤retim y›l›na
haz›rlad›k. Ve 1700 ö¤renci
okulumuzda 18 Eylül 2006 tarihinde
dersbafl› yapt›. 

De¤erli Ortaklar›m›z, 

Rekabetçi gücümüz, finansal
performans›m›z, çevreye olan
sayg›m›z, teknolojik inovasyon
yetene¤imiz, sosyal sorumluluk
projelerimiz ve insan kayna¤›m›z ile
sektördeki liderli¤imizi pekifltirece¤iz. ‹fl

hedefimiz, Türkiye ölçe¤inin de
ötesinde, bölgesel bir güç olmakt›r. Bu
hedefe do¤ru emin ve sa¤lam ad›mlar
atarak ilerliyoruz.

Yönetimimizin ve tüm çal›flanlar›m›z›n
baflarma arzusu  ve siz de¤erli
hissedarlar›m›z›n bize olan güveniyle
ülkemizin yaflam kalitesini yükselten
lider yap› malzemeleri flirketi olmak
misyonumuzu devam ettirece¤iz.

Yönetim Kurulumuz ad›na toplant›m›za
kat›lan tüm ortaklar›m›za teflekkür
eder, Sermaye Piyasas› Kanunu
tan›mlar›na uygun olarak haz›rlanan
2006 y›l› Faaliyet Raporumuzu, mali
tablolar›m›z› ve kâr da¤›t›m önerimizi
tetkik ve onay›n›za arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,
Erhan Kam›fll›
Yönetim Kurulu Baflkan›

Akçansa'y› 1996 y›l›nda, Akçimento ve Çanakkale Çimento'nun birleflmesiyle dünyaya getirdik. Toplumdan, ifl
ortaklar›m›zdan, müflterilerimizden, çal›flanlar›m›zdan ve iflimize olan sevgimizden ald›¤›m›z güçle ayn› yolda
emin ad›mlarla ilerliyoruz.
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Yönetim Kurulu

Soldan sa¤a oturanlar: Erhan Kam›fll› Baflkan, Daniel Gauthier Baflkan Yard›mc›s›,

Soldan sa¤a ayaktakiler: Ernest Jelito Üye, Emir Ad›güzel Üye, Ahmet Dördüncü Üye, Engin Tuncay Üye 



Erhan Kam›fll› 
Baflkan 

Görev süresi: 27 Mart 2006-27 Mart 2009

1964 y›l›nda Adana'da do¤an Erhan Kam›fll›,

1986 y›l›nda California Üniversitesi ‹flletme

Fakültesi Pazarlama ve Uluslararas› ‹fl ‹daresi

bölümünden mezun oldu. Exsa Export San.

A.fi.'de çal›flma hayat›na bafllayan Kam›fll›,

2001 y›l›ndan bu yana H.Ö. Sabanc› Holding

Çimento Grubu Baflkanl›¤› görevini

yürütmektedir.

Daniel Gauthier
Baflkan Yard›mc›s› 

Görev süresi: 27 Mart 2006-27 Mart 2009

1957 y›l›nda Belçika'da do¤an Daniel

Gauthier, Mons Polytechnic Üniversitesi

Maden Mühendisli¤i bölümünü bitirdikten

sonra, HeidelbergCement'in ifltiraki olan CBR

flirketinde 1982 y›l›nda göreve bafllad›. 2000

y›l›ndan beri HeidelbergCement Yönetim

Kurulu Üyesi olan Gauthier'in, sorumluluk alan›

Asya, Afrika, Türkiye, Trading-Orta Do¤u,

Kuzey Avrupa ve Bat› Avrupa bölgelerini

kapsamaktad›r.

Ernest Gerard Jelito
Üye 

Görev süresi: 27 Mart 2006-27 Mart 2009

1958 do¤umlu olan Ernest Gerard Jelito, 1982

y›l›nda Kraków'da Madencilik ve Metalurji

Üniversitesi, Kimya ve Çimento Üretimi

Teknolojileri bölümünden mezun oldu. 1991-

1999 y›llar› aras›nda Cement Plant Strzelce

Opolskie S.A.'da görev yapt›ktan sonra, 1999

y›l›nda Górazdze Cement S.A.'da Teknik

Müdür olarak göreve bafllad›. Jelito, 2005

y›l›ndan bu yana Heidelberg Technology

Center'de Benelux, Asya, Afrika, Ortado¤u /

Akdeniz Ülkeleri'nden sorumlu Üretim ve

Mühendislik Direktörü olarak görevine devam

etmektedir.

Emir Ad›güzel 
Üye 

Görev süresi: 27 Mart 2006-27 Mart 2009

1960 y›l›nda ‹zmir'de do¤an Emir Ad›güzel,

Harvard Business School ve Bo¤aziçi

Üniversitesi ‹flletme bölümü mezunudur.

Kariyerine Suudi Arabistan'da üç y›l çal›flarak

bafllayan Ad›güzel, 1996 y›l›ndan itibaren

HeidelbergCement Trading'in Genel

Müdürlü¤ü ve 2004 y›l›ndan itibaren de

Türkiye'nin de içinde bulundu¤u Akdeniz, Orta

Do¤u Baflkanl›¤› görevlerini yürütmektedir. 

Ahmet Dördüncü
Üye 

Görev süresi: 27 Mart 2006-27 Mart 2009

1953 y›l›nda ‹stanbul'da do¤an Ahmet

Dördüncü Almanya'da Mannheim ve Hannover

Üniversiteleri'nde iflletme e¤itimini tamamlad›.

1980 y›l›nda Almanya'da ziraat makineleri

flirketi olan CLAAS OHG'de çal›flma hayat›nda

bafllad›. 1987 y›l›nda Sabanc› Grubu'na kat›lan

Dördüncü, 2004 y›l› A¤ustos ay›ndan itibaren

Hac› Ömer Sabanc› Holding CEO'lu¤u görevini

sürdürmektedir.

Engin Tuncay
Üye 

Görev süresi: 27 Mart 2006-27 Mart 2009

1952 y›l›nda ‹stanbul'da do¤an Engin Tuncay,

Ankara ‹ktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’ni

bitirdi. 1977 y›l›nda Ziraat Bankas›'nda çal›flma

hayat›na bafllayan Tuncay, 1994 y›l›nda

Sabanc› Toplulu¤u'na D›fl Ticaret Grubu

Baflkan Yard›mc›s› ve Universal Trading ile

Exsa UK flirketlerinin Genel Müdürü olarak

kat›ld›. 1996 y›l›nda Sabanc› Holding D›fl

‹liflkiler Grup Baflkanl›¤› görevine atand›.

Tuncay, 2004 y›l› Ekim ay›ndan itibaren Kimya

ve D›fl Ticaret Grubu Baflkan› olarak görevini

sürdürmektedir.
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Yukar›dan afla¤›ya: ‹lkfer Akman Fabrika Müdürü - Büyükçekmece, Ahmet Vasfi Pekin Genel Müdür Yard›mc›s› - ‹flletmeler, A. Yavuz Ünal ‹ç Denetim Müdürü, 

Do¤an Özkul fiirket Müdürü - Karçimsa, Hasan ‹mer Fabrika Müdürü - Çanakkale, Ali Özer Erman Genel Müdür Yard›mc›s› - ‹nsan Kaynaklar›, Mehmet Göçmen Genel Müdür,

Hakan Gürdal Genel Müdür Yard›mc›s› - Haz›r Beton ve Sat›nalma, Christian Leclercq Genel Müdür Yard›mc›s› - Finans, Cem May Genel Müdür Yard›mc›s› - Çimento Sat›fl ve

Pazarlama, Nevra Özhatay Strateji ve ‹fl Gelifltirme Müdürü.

Üst Yönetim



Mehmet Göçmen
Genel Müdür

1957 y›l›nda do¤an Mehmet Göçmen,
Galatasaray Lisesi ve ODTÜ Endüstri
Mühendisli¤i e¤itiminin ard›ndan Amerika'da
Syracuse Üniversitesi'nde Endüstri
Mühendisli¤i ve Yöneylem Araflt›rmas› üzerine
yüksek lisans yapt›. Çal›flma hayat›na 1983
y›l›nda Çelik Halat ve Tel San. A.fi.'de
bafllayan Göçmen, 1996- 2002 tarihleri
aras›nda Lafarge Ekmel Beton A.fi. Genel
Müdürlü¤ü ve Lafarge Türkiye ‹fl Gelifltirme ve
D›fl ‹liflkiler Baflkan Yard›mc›l›¤› görevlerini
yürüttü. Haziran 2003 tarihinden itibaren
Akçansa'da Genel Müdür olarak görev
yapmaktad›r. 

Christian Leclercq
Genel Müdür Yard›mc›s› - Finans

1965 y›l› Belçika do¤umlu olan Christian
Leclercq, Solvay Business School'da ‹flletme
bölümünden mezun olduktan sonra ayn›
okulda Vergi Uzmanl›¤› konusunda yüksek
lisans yapt›. Coopers and Lybrand'da
“Denetim fiefi”; Walibi Group'da “Finansal
Kontrolör”; CBR-HeidelbergCement'de
s›ras›yla “Grup Kontrolörü” ve “K›demli
Kurumsal Finans Yöneticisi” görevlerini
yürüttü. 2004 Ekim ay›nda Akçansa'ya
Finans'tan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›
olarak atand›. 

Hakan GÜRDAL
Genel Müdür Yard›mc›s› - Haz›r Beton &
Sat›nalma 

1968 do¤umlu olan Hakan Gürdal, Makine
Mühendisli¤i e¤itiminin ard›ndan ‹flletme ve
Ekonomi yüksek lisans dereceleri ald›. 1992
y›l›nda Çanakkale Çimento'da çal›flmaya
bafllayan Gürdal,1996 y›l›nda Akçansa'da
Strateji ve ‹fl Gelifltirme Müdürlü¤ü'ne, 1997
y›l›nda Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›l›¤›'na atand›. 2000 y›l›ndan itibaren
Haz›r Beton'dan Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› olarak görevini sürdürmekte olan
Gürdal'›n bu görevine 2004 y›l›ndan itibaren
Sat›nalma Fonksiyonu'nun sorumlulu¤u da
eklenmifltir. 

Ahmet Vasfi PEK‹N
Genel Müdür Yard›mc›s› - ‹flletmeler

1955 ‹zmir do¤umlu olan Ahmet Vasfi Pekin,
orta ve lise ö¤renimini Bornova Anadolu
Lisesi'nde tamamlad›. 1979 y›l›nda Bo¤aziçi

Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i bölümünden
mezun olan Pekin, 1982 y›l›nda Akçimento'da
çal›flmaya bafllad›. 1995-1998 y›llar› aras›nda
Çimentafl Genel Müdürü olarak çal›flt›ktan
sonra tekrar Sabanc› Holding Çimento
Grubu'na dönerek Strateji ve ‹fl Gelifltirme
Direktörü olarak görev ald›. 2004 Temmuz
bafl›ndan itibaren Akçansa'da ‹flletmeler’den
Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak
çal›flmaktad›r.

Cem MAY
Genel Müdür Yard›mc›s› - Çimento Sat›fl ve
Pazarlama

1963 y›l›nda Ayval›k'ta do¤an Cem May, Y›ld›z
Üniversitesi Makine Mühendisli¤i bölümünü
bitirdi. Çimento sektörüne 1991 y›l›nda
Çanakkale Çimento ile girifl yapan ve s›ras›yla
1996 y›l›nda Akçansa Çimento Ege Bölge
Sat›fl Müdürlü¤ü ve 2003 y›l›nda Kuzey
Marmara Bölge Sat›fl Müdürlü¤ü görevlerinde
bulunan May, 2005 Temmuz ay›ndan itibaren
Çimento Sat›fl ve Pazarlama'dan Sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevini
yürütmektedir. 

Ali Özer Erman
Genel Müdür Yard›mc›s› - ‹nsan Kaynaklar›

1956 y›l›nda do¤an Ali Özer Erman, Orta
Do¤u Teknik Üniversitesi'nde ‹flletme e¤itimini
tamamlad›. 1981 y›l›nda Ermes ‹nflaat'ta
çal›flma hayat›na bafllayan Erman, daha sonra
‹stanbul ve Mersin Hilton otellerinde ‹nsan
Kaynaklar› Müdürü olarak çal›flt›. 1991-1998
y›llar› aras›nda Philip Morrissa 'da Yönetim &
Organizasyon Gelifltirme ve ‹fle Alma
Müdürlü¤ü yapan Erman, 2000 y›l›ndan beri
Akçansa'da ‹nsan Kaynaklar›'ndan sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›s› olarak görevini
sürdürmektedir.

Hasan ‹mer
Çanakkale Fabrika Müdürü

1954 y›l›nda do¤an Hasan ‹mer, ‹stanbul
Devlet Mimarl›k-Mühendislik Akademisi'nde
Makine Mühendisli¤i ö¤renimi gördü. Çal›flma
hayat›na 1980 y›l›nda Suudi Arabistan Qassim
firmas›nda makine mühendisi olarak bafllad›.
1988 y›l›nda Akçansa Çanakkale fabrikas›nda
Proje ve Yat›r›m Müdürü olarak görevliyken
2001 y›l› fiubat ay›nda Heidelberg Cement
Technology Center (HTC) Almanya'da Asya
Bölge Koordinatörlü¤ü görevine getirildi. 2004
y›l› Temmuz ay›ndan itibaren Akçansa
Çanakkale Fabrika Müdürlü¤ü görevini
sürdürmektedir.

‹lkfer Akman
Büyükçekmece Fabrika Müdürü

1951 y›l›nda ‹zmir'de do¤an ‹lkfer Akman, Orta
Do¤u Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisli¤i
bölümünden mezun oldu. Çal›flma hayat›na

1975 y›l›nda Çitosan'da bafllayan Akman,
s›ras›yla Alia¤a Petkim, Suudi Arabistan
Quassim Cement fabrikalar›nda çeflitli
görevlerde bulundu. Birleflme öncesinde
Çanakkale Çimento'da Teknik Genel Müdür
Yard›mc›s› olan Akman, Akçansa
oluflumundan sonra Çanakkale ve
Büyükçekmece Fabrika Müdürlü¤ü
görevlerinden sonra bir y›l süre ile
HeidelbergCement-HTC'de Bölge
Koordinatörü olarak çal›flt›. 2006 y›l› fiubat
ay›nda ise ikinci kez Akçansa Büyükçekmece
Fabrika Müdürü olarak atanm›flt›r. 

Do¤an Özkul
fiirket Müdürü - Karçimsa

1953 y›l› Kütahya do¤umlu olan Do¤an Özkul,
1976 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi'nden Kimya
Yüksek Mühendisi olarak mezun olmufltur.
Çal›flma hayat›na 1976 y›l›nda Zeytinburnu
Çimento'da bafllayan Özkul, 1978 y›l›nda
Çanakkale Çimento'da ve 1983-1987 y›llar›
aras›nda Irak'ta Musul Badoush ve Tasluja
Çimento Fabrikalar›nda Kalite Kontrol ve
Üretim departmanlar›nda görev yapt›.
Akçimento'ya 1988 y›l›nda kat›lan Özkul, 1991
y›l›nda Üretim Müdürü olarak atand›. Nisan
2006 tarihinden itibaren de Karçimsa Çimento
Fabrikas›'nda fiirket Müdürü olarak görevini
sürdürmektedir.

A. Yavuz Ünal
‹ç Denetim Müdürü

1950 y›l›nda do¤an Ünal, 1972 y›l›nda ‹stanbul
‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi'nden mezun
oldu. Akçansa'ya 1977 y›l›nda kat›lan Ünal,
1993 y›l›na kadar Finans fiefli¤i, Finans Müdür
Yard›mc›l›¤› ve Finans Müdürlü¤ü görevlerini
üstlendi. Ayn› y›l Akçimento ifltiraki olan
Betonsa'ya Mali ve ‹dari ‹fller Müdürü olarak
atand›. Ünal, 2001 tarihinden itibaren ‹ç
Denetim Müdürlü¤ü görevini sürdürmektedir. 

Nevra Özhatay
Strateji ve ‹fl Gelifltirme Müdürü

1970 do¤umlu olan Nevra Özhatay, Bo¤aziçi
Üniversitesi ‹flletme lisans e¤itiminin ard›ndan
‹ngiltere Exeter Üniversitesi'nde MBA yapt›.
1994 y›l›nda Sabanc› Holding Çimento
Grubu'nda Finans Uzman› ve Talent Pool
aday› olarak çal›flmaya bafllad›. 1996 y›l›nda
Akçansa'da Yönetim Destek Müdürü olan
Özhatay, 1998 y›l›nda Strateji ve ‹fl Gelifltirme
Uzmanl›¤›'na, 2000 y›l›nda Planlama ve
Kontrol Müdürlü¤ü'ne atand›. Özhatay, 2004
y›l› fiubat ay›ndan itibaren Strateji ve ‹fl
Gelifltirme Müdürü olarak görevini
sürdürmektedir.
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Baflar›l› olmak için neler yapmak gerekir?

Derslerimize çal›flmak, annemizin ve

babam›z›n sözünü dinleyerek okulda

ö¤retmenimizi sevmek gereklidir.

Elif Dönmez, 6/DElif Dönmez, 6/D



2006 y›l› Türkiye çimento sektörünün gerek üretim gerek de sat›fl aç›s›ndan rekorlara imza
att›¤› baflar›larla dolu bir y›l olmufltur.

Türkiye’de Çimento

2006 y›l› Türkiye çimento sektörünün
gerek üretim gerek de sat›fl aç›s›ndan
rekorlara imza att›¤› baflar›larla dolu bir
y›l olmufltur.

Sa¤l›kl› bir ülke ekonomisi, sektörde
büyümeyi sa¤layan unsurlar›n bafl›nda
yer almaktad›r. 2006 y›l›nda siyasi
istikrar, makroekonomik
göstergelerdeki olumlu geliflmeler, y›l›n
ilk yar›s›n›n sonlar›nda yaflanan
ekonomik dalgalanmaya karfl›n
çimento sektöründe, di¤er sektörlerden
daha fazla pozitif etki yaratarak ciddi
bir canlanmaya yol açm›flt›r. Avrupa
Birli¤i'ne tam üyelik vizyonunun devam
etmesi, genel seçim, hükümetin altyap›
yat›r›mlar›n› art›rmas›, toplu konut,
duble yol projeleri ve mortgage
sisteminin bafllayacak olmas› sektörde,
2007 y›l›nda da ivme kazanacak, bir
büyüme beklentisi getirmektedir.

2006 y›l›nda, bölgeler aras›nda farkl›l›k
göstermekle beraber, Türkiye'de
çimento tüketimi geçen y›la göre
yaklafl›k %20 büyüyerek 42 milyon
tona ulaflm›flt›r. 

Konut aç›¤› ve büyümeyi tetikleyen
unsurlar›n devam etmesine ba¤l›
olarak inflaat sektöründeki yüksek
çimento talebinin önümüzdeki y›l da
devam etmesi beklenmektedir.   

Ekonomik ve siyasi istikrar›n sürmesi
ve Avrupa Birli¤i'ne uyum sürecinin de
etkisiyle ülkemizdeki kifli bafl›na
çimento tüketiminin artaca¤›n›
öngörmek mümkündür.

2006 y›l› çimento ve klinker ihracat› 7,2
milyon ton civar›nda gerçekleflerek
2005 y›l› ihracat rakam›n›n alt›nda
kalm›flt›r. 

Dünya ve Avrupa'daki en önemli
çimento ve klinker ihracatç›lar›ndan biri
olan Türkiye'de, çimento fabrikalar›, iç
pazarda yaflanan canlanma ile birlikte
yurtd›fl› sat›fllar›n› azaltm›flt›r. Irak
pazar›, Güneydo¤u Anadolu'daki
çimento fabrikalar› için bu y›l da önemli
bir ihracat noktas› olmufltur. 

Çimento Faaliyetleri
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Sat›fllar

2006 y›l›nda yurtiçi ve yurtd›fl› toplam
çimento ve klinker sat›fllar›, son yedi
y›l›n en yüksek miktar›na ulaflarak, 4,8
milyon ton seviyesinde gerçekleflmifltir.  

Türkiye'de 2006 y›l›nda yurtiçi
sat›fllarda yaflanan yaklafl›k %20
oran›ndaki art›fl›n üzerinde büyüme
gösteren Akçansa, toplam yurtiçi
çimento sat›fllar›n› bir önceki y›la göre
%30 oran›nda art›rarak 4 milyon tonun
üzerinde bir rakama ulaflm›flt›r.
Kârl›l›¤›n› olumlu yönde etkileyen bu
sat›fl rakam›yla Akçansa, flirket
tarihinde önemli bir rekora imza
atm›flt›r.

2005 y›l›nda 835.000 ton olarak
gerçekleflen çimento ve klinker
ihracat›, 2006 y›l›nda 570.000 ton
seviyesine gerilemifltir. 

Karabük'te, %51 Akçansa ve %49
Kardemir ortakl›¤›nda 1998 y›l›nda
üretime bafllayan Karçimsa ö¤ütme
tesisinde üretilen cüruflu çimento
sat›fllar› da 2005 y›l›na göre %21
oran›nda art›fl göstermifltir.

Türkiye'de 2006 y›l›nda yurtiçi sat›fllarda yaflanan yaklafl›k %20 oran›ndaki art›fl›n üzerinde büyüme
gösteren Akçansa, toplam yurtiçi çimento sat›fllar›n› bir önceki y›la göre %30 oran›nda art›rarak 4
milyon tonun üzerinde bir rakama ulaflm›flt›r. 
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* Haz›r betona sevkedilen çimento 760.115 tondur.

Çimento Faaliyetleri devam
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‹yi bir arkadafl nas›l olmal›d›r?

Teneffüslerde yaramazl›k yapmayan, benimle

kitab›n›, kalemlerini, silgisini ve evine

gitti¤imde de oyuncaklar›n› paylaflan, benim

eflyalar›ma da iyi bakan arkadafl›md›r. 

Zeynel Üçer, 6/DZeynel Üçer, 6/D



Verimli çal›flmak ne demektir?

Annem ve babam akflamlar› dinlenip erken

yat›nca, sabah ifle gitmeden evde kahvalt›

yaparlarsa iflleri daha iyi gidiyor. Babam

verimli bir gün geçirdim diyor.

Begüm Peker, 4/EBegüm Peker, 4/E



2002 2003 2004 2005 2006

3,
1 3,

5 3,
7

3,
7 3,

9

3,
6 3,

9

3,
5

4,
6

3,
8

Çimento Klinker

2002 2003 2004 2005 2006

%
48

%
93

%
59

%
98

%
62

%
95

%
65

%
88

%
73

%
10

0

Çimento Klinker

Üretim

Kapasite Kullan›m Oran›

Üretim ve Ürünler

2006 y›l›nda Akçansa Büyükçekmece
ve Çanakkale fabrikalar›nda toplam 3,8
milyon ton klinker ve 4,6 milyon ton
çimento üretimi ile birlikte Türkiye'nin
toplam klinker ve çimento üretiminin
%10'u gerçeklefltirilmifltir.

Üretim faaliyetleri 2006 y›l›nda da ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi
OHSAS 18001, Kalite Yönetim Sistemi
BS EN ISO 9001:2000, Çevre Yönetim
Sistemi BS EN ISO 14001:1995'e
uygun olarak yürütülmüfl ve ‹ngiliz
Standartlar› Enstitüsü (BSI) taraf›ndan
yap›lan tüm denetimler baflar› ile
tamamlanarak sertifikalar›n devam›
sa¤lanm›flt›r.

2006 y›l›nda Akçansa Büyükçekmece ve Çanakkale fabrikalar›nda toplam 3,8 milyon ton klinker ve 4,6 milyon
ton çimento üretimi ile birlikte Türkiye'nin toplam klinker ve çimento üretiminin %10'u gerçeklefltirilmifltir.
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Çimento Faaliyetleri devam



ÜRÜN T‹PLER‹ 

‹Ç PAZAR
T‹P ‹S‹M STANDART
CEM I 52.5 N Portland Çimento TS EN 197-1/Mart 2002

CEM I 42.5 R Portland Çimento TS EN 197-1/Mart 2002

CEM II/A-M 42.5 R (P-L) Portland Kompoze Çimento TS EN 197-1/Mart 2002

CEM V/A 32.5 N  (P-S) Kompoze Çimento TS EN 197-1/Mart 2002

SDÇ 32.5 Sülfatlara Dayan›ml› Çimento TS 10157

DIfi PAZAR
T‹P ‹S‹M STANDART
CEM I 52.5N CE PM "NF" Portland Çimento Avrupa Standard›na Uygun EN 197-1, NF EN

197-1

CEM I 52.5N Portland Çimento Avrupa Standard›na Uygun EN 197-1

CEM I 42.5 R Portland Çimento Avrupa Standard›na Uygun EN 197-1

Type I/L.A Portland Çimento/Düflük Alkalili Amerikan Standard›na Uygun ASTM C 150

Type II/L.A Portland Çimento/Düflük Alkalili Amerikan Standard›na Uygun ASTM C 150

Type I-II/L.A Portland Çimento/Düflük Alkalili Amerikan Standard›na Uygun ASTM C 150

Type I-II/L.A Portland Çimento/Düflük Alkalili Amerikan Standard›na Uygun AASHTO M 85

Klinker Portland Çimentosu Klinkeri Avrupa Standard›na Uygun EN 197-1

ÜRÜN BELGELER‹
Ürün Sertifikas› New York State Department (NYSDOT)'dan AASHTO M 85 Type I-II/LA Ürün Belgesi
Ürün Sertifikas› AFNOR Fransa'dan CEM I 52.5N CE PM "NF" Ürün Belgesi
Ürün Sertifikas› TSE'den CEM I 52.5 N Ürün Belgesi
Ürün Sertifikas› TSE'den CEM I 42.5 R Ürün Belgesi
Ürün Sertifikas› TSE'den CEM II-A-M (P-L) 42.5 R Ürün Belgesi
Ürün Sertifikas› TSE'den CEM V-A (P-S) 32.5 N Ürün Belgesi
Ürün Sertifikas› TSE'den TS 10157 SDÇ 32.5 Ürün Belgesi
Kitemark Ürün Belgesi British Standards Institute (BSI)'dan 52.5 N için Ürün Belgesi
Kitemark Ürün Belgesi British Standards Institute(BSI)'dan 42.5 R için Ürün Belgesi
CE Ürün Belgesi British Standards Institute (BSI)'dan 52.5 N için CE Uygunluk Belgesi
CE Ürün Belgesi British Standards Institute (BSI)'dan 42.5 R için CE Uygunluk Belgesi
CE Ürün Belgesi Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK)'dan CEM V/A (P-S) 32.5 N CE Uygunluk Belgesi
CE Ürün Belgesi Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK)'dan CEM II/A-M (P-L) 42.5 R CE Uygunluk Belgesi

ASTM Amerikan Standartlar›'na uygun laboratuvarlar mevcut olup, American Cement & Concrete Reference Laboratory,
Proficiency Sample program›na kat›larak deneylerin uygunluk kontrolü denetlenmektedir.

Çimento Faaliyetleri devam
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Çevre, ‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i
yönetim sistemlerinin sürekli
iyilefltirilmesi için, 2006 y›l›nda da
çal›flanlar› bilinçlendirme e¤itimleri
baflar›yla sürdürülmüfltür. Sahalarda
ihtiyaç duyulan iyilefltirmelere, riskli
durumlar›n ortadan kald›r›lmas›n›
sa¤layacak yöntemlerin gelifltirilmesine
ve çal›flanlar›n sa¤l›k kontrollerine
devam edilmifltir.

Türkiye çap›nda gerek at›k ya¤lar›n
gerekse at›k lastiklerin otomatik olarak
beslenmesini sa¤layan özel dizayn at›k
besleme sistemlerini kuran ilk fabrika
olma özelli¤ini tafl›yan Akçansa

Büyükçekmece fabrikas›nda alternatif
yak›t kullan›m› kontamine at›k ve
benzeri di¤er at›klar›n da yak›lmas› ile
artarak sürmektedir. ‹kincil yak›tlar›n
toplam piflirme kalorisi içindeki pay›
%2,6'dan yaklafl›k %5'e ulaflm›flt›r. 

Akçansa Çanakkale fabrikas›nda, y›l
içinde at›k ya¤, at›k lastik, petrol tank›
dip çamuru, susuzlaflt›r›lm›fl sintine ve
kömür külü ek yak›t olarak
kullan›lm›flt›r. Ayr›ca, çeflitli sanayilerin
yan ürünleri, klinker ve çimento
üretiminde kullan›larak
de¤erlendirilmifltir.

”Sürdürülebilir Kalk›nma” kapsam›nda
Akçansa fabrikalar›nda do¤al
hammaddeler yerine alternatif
hammadde kullan›m›na verilen önem
do¤rultusunda y›l içinde demir
cevherinin ikamesi olan at›klar›n
kullan›m lisans› al›nm›flt›r. Alternatif

hammadde kullan›m› ile do¤al
kaynaklar korunarak çevreye katk›
sa¤lanmakta ve  önemli oranda
ekonomik tasarruf elde edilmektedir. 

‹kincil yak›t ve hammadde kullan›m›n›
art›rmak, denetlemek ve pazar
araflt›rmas› için faydal› olmas›n›
sa¤lamak üzere, Büyükçekmece
fabrikas›nda tüm Akçansa'ya hizmet
edecek ikincil yak›t (AFR) laboratuvar›
kurulmas› için gerekli çal›flmalara
bafllanm›flt›r.

Alternatif yak›t ve hammadde
kullan›m›nda Türkiye çimento
sektöründe öncü olan Akçansa
fabrikalar›nda, çevre ve do¤al
kaynaklar›n korunmas›na önemli katk›
sa¤lanmaktad›r.

Alternatif yak›t ve hammadde kullan›m›nda Türkiye çimento sektöründe öncü olan Akçansa fabrikalar›nda,
çevre ve do¤al kaynaklar›n korunmas›na önemli katk› sa¤lanmaktad›r.
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Yat›r›mlar

2006 y›l›nda Büyükçekmece
fabrikas›nda 20,6 milyon YTL,
Çanakkale fabrikas›nda 29,7 milyon
YTL olmak üzere toplam 50,3 milyon
YTL yat›r›m gerçeklefltirilmifltir.

Büyükçekmece Fabrikas›

Büyükçekmece Fabrikas›nda, kalite,
çevre, ‹S‹G ve operasyonel iyilefltirme,
gelifltirme yat›r›mlar›na, sürdürülebilir
büyüme ilkeleri do¤rultusunda devam
edilmektedir.

Bu yat›r›mlar›n bir parças› olarak
fabrikada 2. Döner F›r›n'›n pnömatik
farin besleme sistemi mekanik sisteme
dönüfltürülerek enerji tasarrufu
sa¤lanm›flt›r. 

Çevre yat›r›mlar› kapsam›nda, 3.
Döner F›r›n elektronik filtre verimlili¤ini
art›rmak amac›yla bafllat›lan so¤utma
kulesi su püskürtme sistemi
modernizasyonu tamamlanm›fl ve yeni
al›nan mobil vakumlu toz temizlik arac›
devreye girmifltir.

Yeni dik de¤irmen projesi için saha
çal›flmalar›na bafllanm›flt›r. 2007 y›l›
Nisan ay›nda devreye al›nmas›
planlanan bu yat›r›mla farin ö¤ütme
enerjisinde önemli tasarruf
sa¤lanmakla birlikte sisteme eklenecek
on-line analizörle klinker kalitesinde de
iyileflme beklenmektedir.

Klinker piflirme kalorisi ve elektrik
enerjisi tasarrufu sa¤lamak için 2.
Döner F›r›n klinker so¤utma ve ön
›s›t›c› siklon modernizasyonu projeleri
bafllat›lm›flt›r. 

2005 y›l›nda bafllayan 3. Döner F›r›n
otomasyonu tamamlanm›fl ve benzer
flekilde 2. Döner F›r›n'›n otomasyon
sisteminin modernizasyon yat›r›m›na
da bafllanm›flt›r.

Fabrika hammadde girifl kap›s›ndaki
kamyon kantarlar›n›n otomasyonu
yap›larak önemli ölçüde zaman ve ifl
gücü tasarrufu sa¤lanm›flt›r.

Ambarl› Terminali ‹skelesi, üçüncü
flah›s gemilerine daha fazla hizmet
vererek maliyetlerin düflürülmesi ve
iskele gelirlerinin art›r›lmas› amac›yla
55 metre uzat›lm›flt›r.

Büyükçekmece Fabrikas›nda, kalite, çevre, ‹S‹G ve operasyonel iyilefltirme, gelifltirme
yat›r›mlar›na, sürdürülebilir büyüme ilkeleri do¤rultusunda devam edilmektedir.

Çimento Faaliyetleri devam
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Çanakkale Fabrikas›

2006 y›l›nda Çanakkale fabrikas›nda
yat›r›mlar ve proje haz›rl›klar› 2005
y›l›nda da oldu¤u gibi klinker tesisinin
elektrik enerjisi ve ›s› tüketiminin
azalt›lmas› ve üretim verimlili¤inin
art›r›lmas›na yönelik olarak
yürütülmüfltür. 

2005 yılında %100 petrokok yakılması
için yapılan kalsinatör tadilatı
projesinde performansının
iyilefltirilmesi amacı ile ocak
revizyonunda bazı ilave tadilatlar
yapılarak proje tamamlanmıfltır.

F›r›n gaz so¤utma kulelerinin su
püskürtme sisteminde iyilefltirme
yap›larak elektrofiltre performans›n›n
artmas› sa¤lanm›flt›r.

Sahil tesislerinde otomasyon sistemi
modernizasyon çal›flmalar› bafllat›lm›fl,
ve gerekli tadilatlar›n yap›lmas›na karar
verilmifltir.

Çimento de¤irmenleri ve çimento
silolar› aras›ndaki pnömatik nakil
sisteminin mekanik sisteme
dönüfltürülmesi yat›r›m› Mart ay›nda
tamamlanm›flt›r.

Çanakkale Fabrikas›  2. Üretim Hatt›
Yat›r›m› 

Çanakkale fabrikas›n›n klinker ve
çimento üretim kapasitesini %100
art›r›m yat›r›m› için 2005 y›l›nda
Yönetim Kurulu taraf›ndan onay
verilmifl ve çal›flmalara bafllanm›flt›r.

May›s ay›nda CP1 Klinker Üretim
Tesisi için proses dizayn, mühendislik
ve komple ekipman temini, inflaat,
imalat ve montaj iflleri için sözleflme
imzalanm›flt›r. 

CP2 Çimento De¤irmenleri
Modernizasyonu için proses
mühendisli¤i ve ana ekipman temini ile
ilgili Nisan ay›nda; genel yerleflim,
mühendislik, inflaat, mekanik imalat ve
montaj için ise Ekim ay›nda; ana
tedarikçi firman›n spesifikasyonlar›
do¤rultusunca di¤er ekipmanlar için
ayr› ayr› teklif al›n›p ekipmanlar›n
tamam› için y›lsonuna kadar
sözleflmeler imzalanm›flt›r.

Elektrik ve otomasyon iflleri için Ocak
2007'da sözleflme imzalanmas›
planlanm›flt›r.

Çanakkale fabrikas›n›n klinker ve çimento üretim kapasitesini %100 art›r›m
yat›r›m› için 2005 y›l›nda Yönetim Kurulu taraf›ndan onay verilmifl ve
çal›flmalara bafllanm›flt›r.
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Türkiye’de Haz›r Beton 

Yaklafl›k 30 y›ll›k bir geçmifle sahip
olan haz›r beton sektöründe 300'den
fazla firma, 600'den fazla üretim tesisi
ile faaliyet göstermektedir. Sadece
haz›r beton sektöründe 12.000'den
fazla kifli istihdam edilmektedir. ‹nflaat
sektörünün en temel kollar›ndan birini
oluflturan haz›r beton sektörü 3 milyar
ABD Dolar› ciroya sahiptir.

2006 y›l›nda ekonomide sa¤lanan
istikrar ortam›n›n korunmas› ve konut
projelerinin artmas› sonucu inflaat
sektöründe büyük bir hareketlenme
olmufltur. Buna ba¤l› olarak inflaat
sektörünün en temel kollar›ndan biri
olan haz›r beton sektörü de yükselifl
trendini yakalam›flt›r. 2004 y›l›nda 37
milyon m3 olan haz›r beton üretimi
2005 y›l›nda 46 milyon m3'e
yükselmifltir. 2006 y›l›nda Türkiye
geneli haz›r beton üretimi 57 milyon m3

seviyesinde gerçekleflmifltir. Bu y›l
sektörler aras›nda en h›zl› büyüme
%20 oran› ile inflaat sektöründe
gerçekleflmifltir. 

Haz›r beton kullan›m›ndaki art›fl›n yan›
s›ra yüksek dayan›m s›n›flar›ndaki

betonlar›n kullan›m oranlar›nda da
olumlu art›fllar yaflanm›flt›r. 

Sat›fllar

Akçansa'n›n haz›r beton faaliyetlerini
Marmara ve Ege bölgelerinde baflar›yla
sürdüren Betonsa, 2006 y›l›nda 24
tesis ile 2,9 milyon m3 sat›fl yaparak
oluflumundan bu yana en yüksek sat›fl
rakam›na ulaflm›flt›r. Son befl y›lda
h›zl› bir art›fl kaydeden haz›r beton
sat›fllar›, 2006 y›l›nda %21 oran›nda

yükselme göstermifltir. Müflteri
bilinçlenmesine paralel olarak, beton
dayan›m s›n›f› baz›nda sat›fllar›n
%76's› C25/30 dayan›m s›n›f› ve
üzerinde gerçekleflmifltir.

Betonsa'da müflteri tatmini her zaman
ön planda yer almaktad›r. Bu amaçla
müflteri sorular›n›n yan›tlanmas›,
sorunlar›n›n çözümü için yap›lan
talepler vakit kaybetmeden yerine
getirilmektedir. 

Betonsa'da müflteri tatmini her zaman ön planda yer almaktad›r. Bu amaçla müflteri sorular›n›n yan›tlanmas›,
sorunlar›n›n çözümü için yap›lan talepler vakit kaybetmeden yerine getirilmektedir. Betonsa, beton al›c›s› için
sadece beton tedarikçisi olmay›p ayn› zamanda çözüm orta¤› rolünü de üstlenmifltir. 

Haz›r Beton Faaliyetleri

Betonsa 2002 2003 2004 2005 2006
Sat›fllar (milyon m3) 1,5 1,7 2,0 2,4 2,9
Tesis Say›s› 20 21 24 24 24

Türkiye 2002 2003 2004 2005 2006
Üretim (milyon m3) 25,5 28,2 37,1 46,3 57,0

*Kaynak: THBB'nin haz›rlad›¤› “2005-2006 y›llar›nda Haz›r Beton Sektöründe Gerçekleflen

Geliflmeler” bafll›kl› rapor. 
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Teknolojiyi takip ediyor musun?

Annemle babam bana do¤um günümde

bilgisayar ald›. Art›k ödevlerimi yaparken daha

az zorluk çekiyorum. Ayr›ca arkadafllar›mla da

konuflabiliyorum. 

Yi¤it fiahin, 6/DYi¤it fiahin, 6/D



Güvenmek sana ne ça¤r›flt›r›yor?

‹nsanlar›n birbirlerini sevmesi, iyi davranmas›,

istemediklerini yapmamas›d›r. Ben en çok

anneme ve babama güveniyorum. Onlar hep

benim iyi olmam› isterler.

Ceren fien, 6/DCeren fien, 6/D



Betonsa, beton al›c›s› için sadece
beton tedarikçisi olmay›p ayn›
zamanda çözüm orta¤› rolünü de
üstlenmifltir. 

Akçansa'da, müflterilere katma de¤er
yaratmak ve sektördeki firmalardan
farkl›laflmak amac›yla inovasyon
çal›flmalar›na bafllanm›flt›r. Bu
çal›flmalar›n amac›, tüm haz›r beton
müflterileri içinde potansiyel olarak en
çok inovasyona aç›k, tüm müflterilere
yarar sa¤layacak segmenti bulmakt›r.

Üretim ve Ürünler
Betonsa, betonun optimum tasar›m,
bileflen malzeme kalitesi, üretim ve
ürünün yerine ulaflt›r›lmas›
aflamalar›nda en geliflmifl teknolojiyi ve
en yeni yöntemleri kullanmaktad›r. 

Entegre Yönetim Sistemleri ile ilgili
olarak, A¤ustos ay› içinde TÜV
Rheinland firmas› taraf›ndan yap›lan
ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi
takip, OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Yönetim Sistemi ile ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemi
belgelendirme denetimleri baflar›yla

tamamlanm›flt›r. Denetim, Genel Müdür
Yard›mc›l›¤› (Haz›r Beton), Teknik
Müdürlük, Betonsa Teknoloji Merkezi,
Merkez Atölye, Sat›nalma, Menemen,
Bornova, Alia¤a, Edremit ve
Güzelbahçe tesisleri ile Ege Bölge
Müdürlü¤ü lokasyonlar›nda yap›lm›flt›r. 

2006 y›l› içinde tesislerde TSE
yetkililerince, haz›r beton standard› TS
EN 206-1'e göre, denetimler
yap›lm›flt›r. Tüm tesislerin TSE Türk
Standartlar›'na Uygunluk ve TSE
‹malata Yeterlilik Belgeleri al›nm›flt›r.

Tüm tesislerde Kalite Güvence Sistemi
(KGS) bünyesinde çal›flan uzmanlar ve
üniversite ö¤retim üyelerinin eflli¤inde
genifl kapsaml›, haberli ve habersiz
denetimler yap›lm›flt›r. Denetimler
sonucu tesisler baflar›l› bulunmufl ve
KGS belgesi almaya hak kazanm›flt›r.

‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i faaliyetleri
haberli ve habersiz tesis denetimleriyle
ölçülerek gerekli düzeltici / önleyici
faaliyetler sorumlulardan istenmifl ve
tamamlanan aksiyonlar takip
denetimleri ile kontrol edilmifltir. 

De¤iflen müflteri ihtiyaçlar›na, piyasada
özel ürün markalar›yla kal›c› çözümler
yaratmaya çal›flan Akçansa, sektördeki
deneyimini müflterilerinin sürekli artan
ihtiyaçlar›na cevap vermeye ve
yarat›lan bu çözümler ile farkl›laflmaya
sunmufltur. 

‹nflaat sektöründeki genel ihtiyaçlar›
sürekli takip eden ve inovatif özel
çözümlerle rakiplerinden farkl›laflmay›
baflaran Betonsa, yeni ürün gelifltirme
ve çabuk adaptasyon becerisiyle, ürün
yelpazesini günden güne
geniflletmektedir. 

Bu y›l da yap›lar›n mevcut yükünü
daha fazla art›rmamak ve bu sayede
efl de¤er deprem yüklerini azaltmak
için gelifltirilen hafif haz›r flap ürünü
olan “‹ZOfiAP”› piyasaya sunmufltur.
Ürün ayn› zamanda bünyesinde
bulunan %25 hava miktar› ile ›s›
yal›t›m›na da katk›da bulunmaktad›r.

‹nflaat sektöründeki genel ihtiyaçlar› sürekli takip eden ve inovatif özel çözümlerle rakiplerinden
farkl›laflmay› baflaran Betonsa, yeni ürün gelifltirme ve çabuk adaptasyon becerisiyle, ürün
yelpazesini günden güne geniflletmektedir. 

Haz›r Beton Faaliyetleri devam
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2006 y›l›nda 80.000 m3 olarak
gerçekleflen özel ürün sat›fllar› toplam
haz›r beton sat›fllar›n›n yaklafl›k
%3'ünü oluflturmufltur.

Farkl› beton istekleri do¤rultusunda
Betonsa Teknoloji Merkezi, ‹TÜ iflbirli¤i
ile gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar ve
testlerle, sürekli olarak yeni ürünler
gelifltirme ve çözümler yaratmaya
imkan sa¤lamaktad›r.

Ar-Ge çal›flmalar›, reçete optimizasyon
çal›flmalar› ve özel ürün çal›flmalar› için
2006 y›l›nda Betonsa Teknoloji Merkezi
Laboratuvar›'nda toplam 588 adet
beton deneyi yap›lm›flt›r. 

Haz›r Beton Ürün Yelpazesi

• C8-C100 Normal ve Yüksek 

Dayan›ml› Beton

• Grobetonlar 

• Zemin fiaplar›  

• Tafl›y›c› Hafif Betonlar 

• Hafif Beton (‹ZOBETON)

• Çelik Tel Donat›l› Beton 

(DRABETON) 

• Polipropilen Lifli Beton 

(F‹BERBETON)

• Karma Lifli Betonlar

• Cam Lifli Betonlar

• Kendili¤inden Yerleflen Beton 

(V‹SKOBETON) 

• Kendili¤inden Yerleflen fiap 

(V‹SKOfiAP)

• Hafif Haz›r fiap (‹ZOfiAP)

• Dekoratif Bask›l› Beton 

(DEKOBETON) 

• Dekoratif Görünür Agregal› Beton 

(PAKBETON)

• Haz›r Yafl S›va ve Harç 

• Renkli Betonlar 

• Sualt› Betonu 

• Ak›c› Dolgu Betonlar› 

• Yüksek Performansl› Betonlar

• Çevresel Etki S›n›flar›na Uygun Beton 

Tipleri

Yat›r›mlar

2006 y›l›nda haz›r beton fonksiyonunda
8,8 milyon YTL tutar›nda yat›r›m
harcamas› yap›lm›flt›r. 

Pazarda oluflan talebe cevap
verebilmek amac›yla, Büyükçekmece,
Esenyurt, Menemen, Gebze ve
Zekeriyaköy'e befl adet yeni tesis
kurulmufltur. 

Tekirda¤ çevresinde artan beton
ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla bölgede
bir tesis kiralanarak üretime
bafllanm›flt›r.

Filosundaki araçlar› her y›l yapt›¤›
yat›r›mlarla yenileyen Betonsa, 2006
y›l› içinde 15 pompa, 10 transmikser ve
üç adet yükleyici alarak ekipmanlar›n›
yenilemifltir.

Ar-Ge çal›flmalar›, reçete optimizasyon çal›flmalar› ve özel ürün çal›flmalar› için 2006 y›l›nda
Betonsa Teknoloji Merkezi Laboratuvar›'nda toplam 588 adet beton deneyi yap›lm›flt›r. 

Haz›r Beton Faaliyetleri devam 
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Okulunu seviyor musun?

Bana göre okul çok yararl› ve faydal› bir yerdir.

Evde olmayan oyuncaklar›m ve boya

kalemlerim vard›r.

Feraye Talay, Anas›n›f› A fiubesiFeraye Talay, Anas›n›f› A fiubesi



Not karnen nas›l geldi?

Ben ödevlerimi güzel yap›nca, ö¤retmenim

beni sevince iyi çal›fl›yorum. Karnemde iyi

geliyor.

Ahmet Bozkufl, Anas›n›f› B fiubesiAhmet Bozkufl, Anas›n›f› B fiubesi



Akçansa; çal›flmalar›, faaliyetleri ve en
önemlisi insana yat›r›m› ve kendini
sürekli gelifltirmeyi öngören performans
kültürü ile sektörde lider, yol gösterici
ve en sayg›n kurulufl olarak
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

‹nsan Kaynaklar› uygulamalar›n›n ana
hedefi, adil, ça¤dafl ve performans
kültürüne dayal› çal›flma ortam›nda
bütünsel insan kaynaklar›
uygulamalar›yla sektörde tercih edilen
bir iflveren olarak Akçansa'n›n stratejik
hedeflerini gerçeklefltirmesine katk›da
bulunmakt›r. 

fiirket'in içinde bulundu¤u rekabet
ortam›nda bir ad›m öne geçmesini
sa¤layacak insan gücünün kiflisel ve
mesleki geliflimlerine katk›da bulunmak
amac›yla çeflitli e¤itim programlar›
gerçeklefltirilmifltir. 

Akçansa, çal›flanlar›n geliflim
faaliyetlerinin sadece s›n›f e¤itimleriyle
s›n›rl› kalmamas› amac›yla, teknik ve
mesleki becerileri gelifltirme
e¤itimlerinin yan› s›ra “proje gruplar›”
oluflturmufltur. Farkl› ifl disiplininden
gelen çal›flanlar›n zorlu ve kritik bir

hedefin gerçeklefltirilmesine yönelik
sistemli çal›flmalar›n› kapsayan proje
gruplar›n›n çal›flmalar› ‹cra
Komitesi'nce yak›ndan izlenmektedir. 

Akçansa'n›n 2005 y›l›nda bafllatt›¤› “‹ç
Müflteri Memnuniyeti Projesi”
sonuçlanm›fl ve baz› departmanlar için
anket yap›lm›flt›r. Proje kapsam›nda
flirket ve ifltiraklerindeki bölümlerin
birbirlerine sunduklar› ürün ve
hizmetlerle ilgili, flirket strateji ve
politikalar› ile uyumlu, iç müflteri
beklenti ve ihtiyaçlar›n› belirleyecek,
karfl›lanma düzeyini sistematik olarak
ölçecek, süreçlerin ve hizmet
kalitesinin iyilefltirilmesine katk›da
bulunacak bir sistemin oluflturulmas›
hedeflenmifltir. Bütün bölümlerin iç
müflterilerine sunduklar› ürün ve hizmet
kalitelerini bir önceki y›la göre
art›rd›klar› belirlenmifltir. 

Akçansa, daha iyi performans için
sürekli ve sistematik iyilefltirme
yaklafl›m›n› benimsemifltir. Sabanc› ‹fl
Mükemmelli¤i -SABE (Sabanc›
Business Excellence) kapsam›nda

liderlik, politika ve strateji, iflbirlikleri ve
kaynaklar, süreçler, müflterilerle,
çal›flanlarla, toplumla ilgili sonuçlar ve
temel performans sonuçlar›ndan
oluflan model kriterlerinde, tüm
fonksiyonlar›ndan müdür, flef, uzman
düzeyinde temsilcilerin kat›l›m› ile,
fiirket'in öz de¤erlendirmesi yap›lm›fl,
güçlü yönler ve iyilefltirmeye aç›k
alanlar› belirlenmifltir. Bu çal›flma
sonucunda oluflturulan rapor ile
mükemmellik yolunda iyilefltirme
hedefleri belirlenmifltir.

Hedefler do¤rultusunda belirlenen
iyilefltirme alanlar› çerçevesinde
kurulan proje ekipleri, ‹fl
Mükemmelli¤i'ne ulaflmak için
kullan›lan, verilere dayal› istatistiksel
bir karar verme arac› olan Alt› Sigma
metodolojisi ile çal›flmalar›na
bafllam›flt›r.

Akçansa, rekabetçi gücü, finansal performans›, çevreye sayg›s›, özel ürünlerden alternatif yak›t ve
hammadde kullan›m›na kadar gerçeklefltirdi¤i teknolojik inovasyonlar, sosyal sorumluluk kapsam›nda
yap›lan çal›flmalar ve insan kaynaklar› alan›ndaki ilerici uygulamalar ile sektör liderli¤ini sürekli
gelifltirmektedir. 

‹nsan Kaynaklar›
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Çal›flanlar›n yarat›c›l›klar›n› ortaya
ç›karmay› ve motivasyon, üretkenlik ve
kalitenin art›r›lmas›n› hedefleyen “Öneri
Sistemi” uygulamas› ikinci y›l›n› da
baflar›yla tamamlam›flt›r. 2005 y›l›
fiubat ay›nda uygulanmaya bafllanan
Öneri Sistemi'nde 2006 y›l› sonu
itibar›yla özellikle kapsam içi
personelinin katk›lar›yla 939 iyilefltirme
önerisine ulafl›lm›flt›r. 

"Sürdürülebilir Büyüme" anlay›fl›
çerçevesinde tüm “paydafllara” de¤er
yaratmak ve yarat›lan de¤eri
ölçümlemek Akçansa'n›n yönetim
anlay›fl›n›n bir parças›d›r. Bu anlay›fl
çerçevesinde, beflincisi gerçekleflen
"Çal›flma Hayat›n› De¤erlendirme
Araflt›rmas›" çal›flma ortam›n› gözden
geçirmek ve çal›flanlar›n motivasyon,
memnuniyet düzeylerini belirlemek,
yönetsel faaliyetlerin sonuçlar›n›
gözlemlemek ve yeni hedefler
gelifltirmek ad›na büyük önem
tafl›maktad›r. Çal›flma Hayat›n›

De¤erlendirme Araflt›rmas› sonuçlar›,
bir önceki y›la göre olumlu yönde
geliflme sa¤land›¤›n› göstermifltir.

Akçansa yöneticileri ve departmanlar›n›
temsilen flef, uzman ve mühendislerin
kat›ld›¤›, iletiflim ve iflbirli¤ini
güçlendirici bir platform olan
geleneksel “Yönetim Toplant›lar›”
Haziran, Temmuz ve Kas›m aylar›nda
yap›lm›flt›r. Haziran ay›ndaki
toplant›n›n konusu “‹novasyon” olup
inovasyonun tan›m›ndan yola ç›k›larak;
yeni fikirler ve uygulama; kazanç veya
kâra götüren hareket veya uygulamalar
ile ilgili workshop çal›flmas› yap›lm›flt›r.
Bu çal›flman›n devam› olarak ayn›
kat›l›mc›larla Temmuz ay›nda ikinci bir
toplant› daha gerçeklefltirilmifltir.
Yap›lan bu çal›flma toplant›lar›n›n
sonucunda Akçansa'ya yönelik
inovasyon fikirleri daha sonra
de¤erlendirilmek üzere toplanm›flt›r.

Kas›m ay›nda düzenlenen ikinci
yönetim toplant›s›nda ise, ‹cra Komitesi
taraf›ndan genel çerçevesi çizilmifl,
fiirket vizyon ve misyonu ile ilgili olarak
gözden geçirme çal›flmalar› yap›lm›flt›r.

fiirket strateji ve hedeflerinin
çal›flanlarla paylafl›ld›¤›, bilgi
paylafl›m›n›n ve çeflitli konularda görüfl
al›flveriflinin hedeflendi¤i stratejik bir
platform olarak düzenlenen “‹letiflim
Toplant›lar›”n›n beflincisi, 2006 y›l›n›n
Aral›k ay›nda ‹stanbul ve Çanakkale'de
gerçeklefltirilmifltir. Akçansa'n›n
ortaklar›na, müflterilerine, topluma ve
çal›flanlar›na de¤er yaratarak
büyüdü¤ünün alt› çizilerek, Türkiye'de
ve çimento sektöründeki geliflmeler ve
genel de¤erlendirmeler aktar›larak
çal›flanlar›n her konudaki soru ve
önerileri de¤erlendirilip tart›fl›lm›flt›r. 

fiirket strateji ve hedeflerinin çal›flanlarla paylafl›ld›¤›, bilgi paylafl›m›n›n ve çeflitli konularda görüfl
al›flveriflinin hedeflendi¤i stratejik bir platform olarak düzenlenen “‹letiflim Toplant›lar›”n›n beflincisi,
2006 y›l›n›n Aral›k ay›nda ‹stanbul ve Çanakkale'de gerçeklefltirilmifltir.

‹nsan Kaynaklar› devam
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Çal›flanlar› ifl yorgunlu¤u ve stresinden
biraz olsun uzaklaflt›rmak, onlara
do¤an›n içinde aileleri ve çal›flma
arkadafllar› ile birlikte güzel bir gün
geçirtmek amac›yla yaz aylar› boyunca
farkl› lokasyonlarda piknikler
düzenlenmifltir.

Sosyal Faaliyetler Komitesi taraf›ndan
2005 y›l›nda gerçeklefltirilen Akçansa
Hal› Saha Futbol Turnuvas›
sonuçlar›na göre oluflturulan Akçansa
tak›m›, Sabanc› Toplulu¤u 2006 Hal›
Saha Futbol Turnuvas›'nda yer alm›flt›r.
Toplulu¤a ba¤l› 16 flirketin tak›mlar›n›n
kat›ld›¤› turnuvada Akçansa tak›m› biri
d›fl›ndaki tüm maçlar›n› kazanarak
flampiyon olmufltur.

2006 y›l›nda Sabanc› Holding
taraf›ndan bafllat›lan Entegre ‹K
Süreçleri Projesi kapsam›nda, ‹nsan
Kaynaklar› uygulamalar›n›n temelini
oluflturacak yeni bir ‹fl De¤erleme
Sistemine (HAY ‹fl Aileleri) geçifl
çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Bu çal›flma ile
hedef ve performans kriterlerinin daha
iyi belirlenmesine katk› sa¤layacak Rol
Tan›mlar›, ifllerin gerektirdi¤i bilgi ve
beceriler için Beceri Envanteri
oluflturularak  yetkinlikler belirlenmifltir.
Bu çal›flmalar ile yeniden yap›land›r›lan

ücret ve ek kazançlar sitemi ile
yetkinlik ve beceri envanterinin
kullan›laca¤› geliflim planlama
sürecinin 2007 y›l›nda devreye girmesi
planlanmaktad›r.

Kapsam içi personel için, Türkiye
Çimse-‹fl ‹flçi sendikas› ile Akçansa'n›n
üyesi oldu¤u Çimento Müstahsilleri
‹flverenleri Sendikas› aras›nda 2006
y›l› bafl›nda, 2006 ve 2007 y›llar›n›
kapsayacak Toplu ‹fl Sözleflmesi
yap›lm›flt›r.

Personel Profili
Toplam Personel Say›s› 811
Personel Da¤›l›m› (Sendikal›/Sendikas›z) 445/366
Yönetici Say›s› 34

Personelin E¤itim Düzeyi
Yüksek Lisansl› Personel Say›s› 12
Üniversite Mezunu Personel Say›s› 246
Lise Mezunu Personel Say›s› 336
‹lk/Ortaokul Mezunu Personel Say›s› 217
Personelin Yafl Ortalamas› 38,1
Personelin Kad›n/Erkek Oran› %6,7
Personel Ortalama fiirkette Kalma Süresi 10,6
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Türkiye'de çimento sektörünün en
büyük oyuncusu ve lideri olan Akçansa
için bu liderlik, sektörü ve sektörün
sayg›nl›¤›n› daha ileri noktalara
götürme görevini beraberinde
getirmektedir. 

Akçansa, lider bir kurulufl olarak
kendini topluma ve paydafllar›na
yaratt›¤› de¤erleri ço¤altmak ve
büyümesini sürdürülebilir k›lmak ile
yükümlü görmektedir. Sanayi ve ticari
faaliyetlerinden elde edilen kaynaklar›,
sosyal sorumluluk projelerine
aktarmaktad›r.

Akçansa sürdürülebilir büyüme prensibi
ve cesur ifl hedefleri ile faaliyetlerini en
iyi flekilde planlayarak yürütmektedir.
Gerek ifl uygulamalar›nda, gerekse
sosyal sorumluluk çal›flmalar›nda tüm
sosyal paydafllar›yla fleffaf, aç›k ve
sürekli bir iletiflim içinde bulunan
Akçansa, faaliyetlerini de¤er katan
iletiflim projeleri haline çevirerek, itibarl›
bir kurum haline gelmektedir.

Topluma Katk›

Akçansa liderli¤i sürekli k›lmak için,
sosyal paydafllar› ile var olan güçlü ve
iyi iliflkilerini daha da ileri tafl›may›
hedeflemektedir. En büyük yat›r›m›n›
topluma ve sosyal paydafllar›na yapan
Akçansa, bu yat›r›m›n karfl›l›¤›n› da
itibar olarak almaktad›r. 

Akçansa'n›n toplumsal fayda yaratmak
konusundaki kararl›l›¤›n› gösterdi¤i
alanlar aras›nda; faaliyet gösterdi¤i
bölgeleri desteklemesi, fabrikalar› ve
tesisleriyle kalk›nd›rmaya katk›da
bulunmas›, spor, e¤itim ve kültür gibi
alanlarda kamu yarar›na projeler
gelifltirmek yer almaktad›r.

Sosyal sorumluluk projelerinin
yarat›m›ndan hayata geçirilip
sürdürülmesine kadar uzanan tüm
süreçlerde aktif rol alabilen Akçansa
çal›flanlar› projelere gönüllü olarak
destek vermektedir.

Akçansa, Dünya Serbest Dal›fl
Rekortmeni Devrim Cenk Ulusoy'a iki
y›ld›r sponsorluk deste¤i vererek spor
alan›nda da katk›da bulunmaktad›r.
Dinamik Apnea dal›nda 175 metre ile

dünya rekorunun sahibi olan ve
çal›flmalar›n› Akçansa sponsorlu¤unda
yürüten Devrim Cenk Ulusoy, ‹spanya
Tenerife Adas›'nda düzenlenen 3.
Dünya Serbest Dal›fl fiampiyonas›'nda,
Küp Apnea dal›nda 152,95 mt ile
Dünya Serbest Dal›fl Rekortmeni
olmufltur.

On befl y›ld›r yüzme sporu ile u¤raflan
ve befl y›ld›r mono palet yüzen
Ulusoy'un bu y›lki hedefleri aras›nda
Dinamik Apnea dal›nda kendine ait
yeni bir Dünya Rekoru k›rmak ve
ülkemize  bir flampiyonluk daha
kazand›rmak bulunmaktad›r.

Çanakkale'de Truva kaz› faaliyetlerine
sponsor olarak, tarih ve kültür
miras›n›n korunmas›na destek
verilmifltir. Çatalca, Büyükçekmece,
Tepecik Belediyeleri'nin yaz aylar›nda
gerçeklefltirdikleri çeflitli Kültür ve
Sanat Festivalleri'ne Ana Sponsor
olarak destek verilmifltir.

Gerek ifl uygulamalar›nda, gerekse sosyal sorumluluk çal›flmalar›nda tüm sosyal paydafllar›yla fleffaf,
aç›k ve sürekli bir iletiflim içinde bulunan Akçansa, faaliyetlerini de¤er katan iletiflim projeleri haline
çevirerek, itibarl› bir kurum haline gelmektedir.

Sosyal Sorumluluk
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Çevremizi nas›l koruyoruz?

Ben yerlere çöp atm›yorum, çiçekleri

koparm›yorum ve parka gitti¤imde çimlere

basm›yorum. Sadece çiçekleri kokluyorum. 

Almina Elmac›, Anas›n›f› A fiubesiAlmina Elmac›, Anas›n›f› A fiubesi



Akçansa, sürdürülebilir geliflim ve
performans kültürü ilkelerini tamamen
sindirmifl ve benimsemifltir. Sektörde
liderli¤ini, rekabetçi gücü, finansal
performans›, özel ürünlerden alternatif
yak›t ve hammadde kullan›m›na
teknolojik inovasyon, çevreye sayg›s›,
sosyal sorumluluk konusunda yap›lan
çal›flmalar, insan kaynaklar› alan›nda
ilerici uygulamalar ile sürekli
pekifltirmektedir.

Akçansa, ülkenin do¤al kaynaklar›n›
sanayi yat›r›mlar› ile de¤erlendirip,
istihdam, üretim ve ihracat ile
ekonomiye de¤er yarat›rken; sanayi ve
ticari faaliyetlerinden elde etti¤i
kaynaklar›, sosyal sorumluluk
çerçevesinde kültür, sanat, e¤itim, spor
ve çevre gibi alanlarda de¤er yaratmak
için kullanmaktad›r.

Sosyal sorumluluk çerçevesinde tarihi,
kültürel ve do¤al de¤erlere sahip
ç›kmak ad›na, sivil toplum kurulufllar›,
yerel yönetimler ve özel kurumlar ile
birçok projeye imza at›lm›flt›r. 

Çevreye Katk›

Akçansa, alternatif yak›t ve hammadde
kullan›m›ndan, çevre koruma
konusundaki hassasiyetine, ifl
güvenli¤inden çal›flma eti¤ine kadar ifl
yap›fl flekillerinde ve ifl ak›fllar›nda çok
yüksek standartlar uygulamaktad›r. 

Çeflitli at›klar› çevre ve ekonomi için
de¤ere dönüfltüren Akçansa'n›n,
Büyükçekmece ve Çanakkale çimento
fabrikalar›, T.C. Çevre ve Orman
Bakanl›¤› RI 34-001 ve RI 17-001
alternatif yak›t kullan›m lisanslar›n› alan
ilk fabrikalard›r. At›klar›n çimento
fabrikalar›nda yak›lmas› ile do¤al
kaynaklar›n korunmas› ve çevreye
yay›lan karbondioksit miktar›n›n önemli
ölçüde azalt›lmas› sa¤lan›rken, çok
büyük bir sorun olan at›k bertaraf›na da
çözüm üretilmektedir. Fabrikalarda
çevre bilinci do¤rultusunda her türlü
yat›r›m yap›lmakta ve gerekli önlemler
al›nmaktad›r.

‹stanbul Sanayi Odası’nın çevrenin
korunması, çevre kirlili¤inin azaltılması,
daha az atık üretilmesi, daha çok çevre
dostu ürüne yönelmeye teflvik etmek
ve çevre bilincini gelifltirmek amacıyla
üyelerine yönelik düzenledi¤i
yarıflmalarda yenilikçi ve çevreci

uygulamaları ile Büyükçekmece ve
Çanakkale fabrikaları 2005, 2000 ve
1999 yıllarında ödül almıfltır.

Akçansa fabrikalarının emisyon
de¤erleri Türkiye limitlerinin oldukça
altındadır ve fabrikalar Avrupa'da her
ülkede çalıflabilir konumdadır. Mevcut
emisyon de¤erleri, ilk olarak
Büyükçekmece fabrikasında ana girifl
kapısının üzerinde yaptırılan ıflıklı pano
ile yayınlanmakta ve kamuoyu anlık
olarak bilgilendirilmektedir.

Çanakkale fabrikas›nda 9 Haziran
tarihinde geleneksel Dünya Çevre
Günü'nün yedincisi kutlanm›flt›r.
Önceki y›llarda oldu¤u gibi kutlamalara
Çanakkale ili mahalli yöneticileri,
yöredeki askeri birlikler, okullar,
çevrede yer alan di¤er kurulufllar›n
temsilcileri, fabrika personeli,
tedarikçiler, aileleri ile birlikte
kat›lm›fllard›r. Bu etkinlikler kapsam›na
Mahmudiye Belediyesi’nin de kat›l›m›
ile gerçeklefltirilen Atatürk'ün 125.
do¤um y›l› hat›ra orman›na 250 adet
a¤aç dikilmifltir. Akçansa tarafından
a¤açlandırılan E-5 S virajlarındaki
arazide dikilen 900 adet sedir a¤acına

Akçansa, alternatif yak›t ve hammadde kullan›m›ndan, çevre koruma konusundaki hassasiyetine, ifl
güvenli¤inden çal›flma eti¤ine kadar ifl yap›fl flekillerinde ve ifl ak›fllar›nda çok yüksek standartlar
uygulamaktad›r. 

Sosyal Sorumluluk devam
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ilave olarak bu yıl da 45 adet sedir
a¤acı dikilmifltir. Önümüzdeki birkaç yıl
içinde bölgede oluflturulması planlanan
minik ormandaki a¤açlar günden güne
büyüyor. 

Haz›r beton tesislerinde de kaliteli haz›r
beton üretmenin yan› s›ra, Çevre
Yönetim Program›'na al›nan
iyilefltirmeler s›rayla gerçeklefltirilmifltir.
Program çerçevesinde Büyükçekmece,
Mahmutbey ve Yenibosna tesislerinde
kapal› stokhol yap›lm›fl ve stok sahas›
ile girifl yollar› betonlanm›fl ve peyzaj
çal›flmalar› devam etmektedir. Yap›lan
iyilefltirmeler sonucunda  tesislerin
görünümü Akçansa’ya  yak›fl›r hale
gelmifltir.

E¤itime Katk›

Büyükçekmece Belediyesi iflbirli¤i ile
1999 A¤ustos'unda yaflanan deprem
felaketi sonras›nda kullan›lamaz hale
gelen Büyükçekmece Fatih Sultan
Mehmet ‹lkö¤retim Okulu'nu yeni
bafltan infla etmifltir. Büyükçekmece
Fatih Sultan Mehmet ‹lkö¤retim Okulu,
Akçansa deste¤i ile yeniden infla
edilerek 2006-2007 ö¤retim y›l›nda
e¤itime kazand›r›lm›fl ve
Büyükçekmeceli ö¤rencilere arma¤an
edilmifltir. 6.950 m2 alana kurulu
Akçansa Fatih Sultan Mehmet
‹lkö¤retim Okulu'nda 43 derslik, iki
bilgisayar odas›, üç anaokulu s›n›f› ve

laboratuvarlar mevcuttur. 1.700
ö¤rencinin 2006-2007 ö¤retim y›l›nda
ders bafl› yapt›¤› okul 18 Eylül 2006
tarihinde yap›lan törenle aç›lm›flt›r. 

Akçansa - Fatih Sultan Mehmet
‹lkö¤retim Okulu'nda sosyal ve kültürel
merkez olma yolunda projeler
gelifltirilmeye devam edilmektedir.

Betonsa taraf›ndan periyodik olarak,
müflterilere, inflaat firmalar›na, beton
bileflenlerinin üreticilerine, inflaat
mühendislerine, denetim firmalar›na,
yerel ve merkezi otoritelerden kat›lan
mühendis ve teknik elemanlara,
üniversite ö¤rencilerine e¤itimler
düzenlenmektedir. E¤itimlerde beton
teknolojisi, betonun dürabilitesi ve
bak›m ve kürün önemi anlat›lmaktad›r.
Ayr›ca güncel olarak so¤uk ve s›cak
havada beton döküm teknikleri gibi
bilgiler paylafl›lmaktad›r. 

Akçansa personelinin teknik ve mesleki
konulardaki bilgilerini tazelemek ve
zinde tutmak için sürekli e¤itim
verilmesi amac›yla “Teknik Mesleki
E¤itimler Komitesi” kurulmufl ve
alan›nda uzman ve tecrübeli çal›flanlar
taraf›ndan di¤er çal›flanlara e¤itim
verilmesi sa¤lanm›flt›r. Oluflturulan bir
e¤itim matrisi ile hangi pozisyonlar›n
hangi teknik konularda e¤itim
alacaklar› belirlenmifltir.

Betonsa ve ‹TÜ iflbirli¤i ile bugüne
kadar uygulamaya yönelik çok önemli
sonuçlar bulunan araflt›rmalar yap›lm›fl
ve ulusal / uluslararas› teknik
dergilerde yay›nlanm›flt›r.

Y›l içinde Bo¤aziçi Üniversitesi,
‹stanbul Kültür Üniversitesi, ‹stanbul
Teknik Üniversitesi, Y›ld›z Teknik
Üniversitesi ve ‹stanbul Üniversitesi
ö¤rencilerine (toplam 120 ö¤renci)
çimento fabrikas›, haz›r beton tesisi
teknik gezileri ve seminer
organizasyonlar› yap›lm›flt›r.

1996'dan beri Betonsa Teknoloji
Merkezi ‹TÜ ile birlikte 11 adet
uluslararas› konferans bildirisi ve sekiz
adet ulusal konferans bildirisi
yay›nlam›flt›r. ‹ki adet yay›n ise yaz›m
aflamas›ndad›r ve TÇMB taraf›ndan
düzenlenen 3. Uluslararas› Çimento ve
Betonda Sürdürülebilirlik
Sempozyumu'nda (21-23 May›s 2007)
yay›nlanacakt›r. Bu yay›nlar, özellikle
mekanik özellikler, dürabilite ve maliyet
bak›m›ndan optimum tasar›mlar›
yans›tmakta ve sektörde ilgi ile
karfl›lanmaktad›r. 

Büyükçekmece Fatih Sultan Mehmet ‹lkö¤retim Okulu, Akçansa deste¤i ile yeniden infla
edilerek 2006-2007 ö¤retim y›l›nda e¤itime kazand›r›lm›fl ve Büyükçekmeceli ö¤rencilere
arma¤an edilmifltir. 6.950 m2 alana kurulu Akçansa Fatih Sultan Mehmet ‹lkö¤retim Okulu'nda
43 derslik, iki bilgisayar odas›, üç anaokulu s›n›f› ve laboratuvarlar mevcuttur.
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Senin sorumlulu¤un nedir?

Ben oyuncaklar›m› toplar›m. Odamda oynar›m.

Oyuncaklar›m› k›rmadan temiz tutar›m.

Ödevlerimi erkenen bitiririm.

Emrecan Liman, Anas›n›f› A fiubesiEmrecan Liman, Anas›n›f› A fiubesi



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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret
A.fi. (Bundan böyle fiirket diye
an›lacakt›r) 01 Ocak 2006-31 Aral›k
2006 döneminde Sermaye Piyasas›
Kurulu (SPK) taraf›ndan yay›nlanan
“Kurumsal Yönetim ‹lkeleri”ne
uymaktad›r ve uygulamaktad›r.

BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹ 

2. Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi

fiirketimizde pay sahipleri ile iletiflim ve
irtibat› gerçeklefltirmek ve hizmet
vermek amac›yla kurulan bir birim
mevcuttur. Bu birim Christian 
Leclercq yönetiminde (Genel Müdür
Yrd.- Finans; 0216-5713020,
christian.leclercq@akcansa.com.tr)
Hüsnü Dabak (Muhasebe Müdürü;
0216-5713025,
husnu.dabak@akcansa.com.tr) 
Ayflen Özgürel (Muhasebe Uzman›;
0216-5713030,
aysen.ozgurel@akcansa.com.tr) 
Banu Üçer (‹letiflim Uzman›; 
0216-5713013,

banu.ucer@akcansa.com.tr) ve Onur
Kerem Günel'den (Hukuk Müflaviri;
0216-5713024,
onur.gunel@akcansa.com.tr)
oluflmaktad›r. Pay sahipleri ile iliflkiler
birimi, pay sahiplerinin sermaye
art›r›m›, kâr pay› ödemeleri, hisse
senedi de¤iflim ifllemlerinin güncel
duruma getirilmesi, özel durum
aç›klamalar›n›n kamuyu ayd›nlatma
projesi kapsam›nda duyurular›n
yap›lmas› ifllemlerini gerçeklefltirmifltir.
Pay sahipleri sermaye art›r›m› tarihi,
kâr pay› ödemeleri oranlar› ve
bafllang›ç tarihi, Genel Kurul
toplant›lar›na kat›l›m› ile ilgili sorular›
gizli ve ticari s›r kapsam›na giren
bilgiler hariç olmak üzere, do¤ru,
eksiksiz, anlafl›labilir, yorumlanabilir
bilgiyle eflzamanl› olarak
bilgilendirilmektedir. fiirket yat›r›mc›
memnuniyetini sa¤lamaya yönelik her
türlü tedbiri almaya özen
göstermektedir. 2006 y›l› mali dönemi
içinde 35 kiflinin de¤iflim ifllemleri, 355
kiflinin sermaye art›r›m hakk›, 1.426
kifliye kâr pay› haklar› ödemesi
yap›lm›flt›r. fiirket, faaliyet sonuçlar›n›
üç ayda bir halka aç›klar. Hissedarlar›n
fiirket faaliyetleri ile ilgili daha ayr›nt›l›,
düzenli bilgi alabilmeleri, fiirket ile ilgili
her türlü veriye ulaflabilmeleri için
www.akcansa.com.tr yenilenerek

hizmete açm›flt›r. Y›l içinde tüm
yat›r›mc›larla talep do¤rultusunda
düzenli toplant›lar yap›lm›flt›r. Toplam
31 kurumsal pay sahibi ile toplant›
yap›lm›fl; 4 yat›r›mc› konferans›na
kat›l›mda bulunulmufl, bu
konferanslarda toplam 88 yat›r›mc› ile
birebir görüflmeler yap›lm›fl, 4 analist
toplant›s› düzenlenmifltir. Hedef, halka
aç›kl›k, kamuyu ayd›nlatma ve fleffafl›k
sorumlulu¤unu yerine getirmektir.
fiirket pay sahipleri ile iliflkilerden
sorumlu biriminde yat›r›mc›lar› flirket
mali bilgileri konusunda ayd›nlatacak
uzmanlar görev yapmaktad›r. fiirket
hissedarlar›n›n Genel Kurul'a
kat›lmalar›n› sa¤lamak için Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasas›
mevzuatlar›na sad›k kal›narak azami
çaba gösterilmektedir. 

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme
Haklar›n›n Kullan›m›

Bilgi talebinde bulunan pay sahiplerine,
pay sahiplerinin taleplerine paralel
olarak sözlü ya da yaz›l› olarak cevap
verilmektedir. Pay sahiplerinin
haklar›n›n kullan›m› ile ilgili duyurular
Sermaye Piyasas› mevzuat› gere¤i
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›

Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu
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arac›l›¤›yla, Ticaret Sicil Gazetesi'nde
ve Türkiye bask›s› ile ortakl›k
merkezinin bulundu¤u yerde ç›kan en
yüksek tirajl› bir gazetede ilan
edilmektedir, ayn› zamanda
www.akcansa.com.tr adresinde de ilan
olunmaktad›r. Sermaye Piyasas›
Tebli¤leri gere¤i ba¤›ms›z denetleme
flirketi taraf›ndan denetlenece¤ine dair
hüküm bulunmaktad›r. Esas
Sözleflme'de özel denetçi atanmas› bir
hak olarak düzenlenmemifltir. 2006 y›l›
içinde özel denetçi tayini konusunda
talep mevcut de¤ildir. Ba¤›ms›z
denetim raporlar› denetim komitesi
taraf›ndan Yönetim Kurulu'nun onay›na
sunulur. Yönetim Kurulu taraf›ndan
kabul edilen raporlar ‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas› arac›l›¤› ile kamuya
duyurulur. Y›ll›k denetimden geçmifl
rapor ise Genel Kurul'un onay›ndan
geçirilerek Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve
www.akcansa.com.tr adresinde ilan
olunur. Sermaye Piyasas› mevzuat›
gere¤i fiirket Yönetim Kurulu
Üyeleri'nin seçmifl oldu¤u Denetim
Komitesi ifllevlerini prosedürlere uygun
olarak sürdürmektedir. Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasas› Kanunu
çerçevesinde belirlenmifl temel ortakl›k
haklar›n›n yan› s›ra Kurumsal Yönetim
‹lkeleri'nin öngördü¤ü, afla¤›da yer alan

haklar›n kullan›m›na azami özen
gösterilmektedir.

Pay sahipleri dönem içinde fiirket'in
geçmifl dönem sermaye art›r›mlar›,
temettü da¤›t›m› bilgileri ve ilgili dönem
faaliyet sonuçlar› hakk›nda bilgi
talebinde bulunmufllard›r. Pay
sahiplerinin talebine uygun olarak sözlü
ya da yaz›l› olarak talep edilen bilgiler
pay sahiplerine iletilmifltir. Pay sahipleri
flirket hakk›ndaki bilgileri
www.akcansa.com.tr adresinden,
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
taraf›ndan yay›nlanan özel durum
aç›klamalar›ndan ve gazete
ilanlar›ndan güncel olarak takip
edebilirler.

2006 y›l›nda Pay Sahipleri Birimi
taraf›ndan pay sahiplerinden gelen
500'e yak›n telefon, e-mail ve bizzat
yüz yüze yap›lan görüflmelerde, gelen
600 adet yaz›l› talep
cevapland›r›lm›flt›r; Bu amaçla pay
sahiplerini ilgilendirecek bilgiler
www.akcansa.com.tr web sayfas›nda
zorunlu bildiri süreçleri içinde
duyurulmufltur. 

4. Genel Kurul Bilgileri

fiirket Genel Kurul davetini, Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasas› Kurulu
mevzuatlar› ve Esas Mukavelename
hükümlerine uygun olarak yapar. Davet
ifllemleri Genel Kurul tarihi ve ilan›n
yay›nlanmas›ndan iki hafta önce
Ticaret Sicil Gazetesi ile Türkiye tirajl›
bir gazetede ilan edilir ve fiirket
internet adresinde duyurulur. fiirket
hisse senetleri hamiline ifllem
görmektedir. Gündem oylamas›nda
Ticaret Kanunu nisap oran› esas
al›nmaktad›r. Esas Mukavelename
de¤ifliklikleri, birleflme, bölünme,
Yönetim Kurulu, denetçi seçimi, kâr
da¤›t›m›, Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Denetçiler'in faaliyetlerinden dolay› ibra
edilmesi ve Faaliyet Raporu'nun onay›
gibi önemli hususlar Genel Kurul'un
tasviplerine sunulmaktad›r. Genel Kurul
tutanaklar›, hazirun cetveli gibi bilgiler
internet sitemizde bulunmaktad›r.

Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu devam

F

A

A

L

‹

Y

E

T

R

A

P

O

R

U

2

0

0

6

42



Genel Kurul toplant›s›ndan en az iki
hafta önce Genel Kurul'a iliflkin y›ll›k
Faaliyet Raporu, mali tablolar, kâr
da¤›t›m önerisi, Genel Kurul gündemi,
vekaletname formu ve gündeme iliflkin
döküman fiirket merkezinde, en yüksek
tirajl› bir gazetede ve web sitemizde
ilan edilir. Genel Kurul veya
Ola¤anüstü Genel Kurul'a kat›l›m için
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'n›n
Sermaye fiirketleri'nin Genel Kurul
Toplant›lar› ve Bu Toplant›larda
Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
Komiserleri Hakk›ndaki Yönetmeli¤i
gere¤i toplant› tarihinden bir hafta
önceden fiirket'e kat›l›m bildirimi esas
al›n›r. 2006 y›l› içinde 27.03.2006
tarihinde Sabanc› Center Hac› Ömer
Sabanc› Salonu 4. Levent/‹STANBUL
adresinde %79,43 nisap ve
152.071.676,61 adet hisseyi temsil
eden orta¤›n kat›l›m› ile Genel Kurul
gerçeklefltirilmifltir. Toplant›ya davet
ilan› Milliyet Gazetesi'nin 8 Mart 2006
tarihli say›s›nda ve T. Ticaret Sicil
Gazetesi'nin 8 Mart 2005-6508 say›l›
nüshas›nda ilan olunmufltur. fiirket
2006 y›l› içinde 24.08.2006 tarihinde
Kozyata¤› Mahallesi Kaya Sultan

Sokak Hüseyin Ba¤datl›o¤lu ‹fl Merkezi
No: 97 Kat: 8 Bostanc›- Kad›köy /
‹STANBUL adresinde %79,58 nisap ve
152.347.725,80 adet hisseyi temsil
eden orta¤›n kat›l›m› ile Ola¤anüstü
Genel Kurul Toplant›s›
gerçeklefltirmifltir. Toplant›ya davet
ilan› Milliyet Gazetesi'nin 01.08.2006
tarihli say›s›nda ve T. Ticaret Sicil
Gazetesi'nin 02.08.2006 - 6612 say›l›
nüshas›nda ilan olunmufltur. fiirket
Esas Mukavelenamemizin 6. maddesi,
27. maddesi ve pay ve tertip birlefltirme
ad›na geçici 1. maddenin iptali ile ilgili
olarak Sermaye Piyasas› Kurulu'ndan
03.04.2006 tarih B.02.1.SPK.0.13-592
say›l› ve T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›'ndan 06.04.2006 tarih
B.14.O.‹TG.0.10.00.01401-3907-34868
26/4 say›l› izinler al›nm›flt›r. Bu
konulardaki görüflmelerden sonra;
fiirket Esas Mukavelesi'nin 6. maddesi,
27. maddesinin de¤iflimi ve geçici 1.
maddesinin iptali oy çoklu¤uyla kabul
edilerek 29.08.2006 tarihinde tescil
edilmifltir. Toplant›da söz almak isteyen
tüm ortaklara konuflma ve soru sorma
imkan› verilmifl, tüm sorular Genel
Kurul Divan Baflkan› taraf›ndan süre
s›n›rlamas› olmadan
cevapland›r›lm›flt›r. Genel Kurul
Tutanaklar› www.akcansa.com.tr

adresinde sürekli pay sahiplerine aç›k
tutulmaktad›r. 

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan
önemli nitelikteki kararlar Genel
Kurul'da pay sahiplerinin onay›na
sunulmaktad›r. Kurumsal Yönetim
‹lkeleri'nin yasal uyumu sa¤land›¤›nda
de¤iflen kanunlarda yer alacak olan
tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel
Kurul'da pay sahiplerinin onay›na
sunulacakt›r. 

5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›

Esas Sözleflme'de imtiyazl› ve birikimli
oy hakk› bulunmamaktad›r. Esas
Sözleflme'de, mevcut ortakl›k
yüzdelerinde ve ortakl›k yap›s›nda
birikimli oy hakk› tan›nmas›n›n fiirket'in
ahenkli yönetim yap›s›n› bozaca¤›
düflüncesiyle bir düzenleme
yap›lmam›flt›r.

6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr
Da¤›t›m Zaman›

fiirket'in kamuya aç›klad›¤› bir Kâr
Da¤›t›m Politikas› vard›r. Kâr Da¤›t›m
Politikam›z flöyledir: 
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fiirket'in Kâr Da¤›t›m Politikas›; SPK
mevzuatlar›na uygun olarak, fiirket'in
ödenmifl sermayesinde pay› bulunan
tüm hissedarlar›na da¤›t›labilir kâr›n
minimum %50'sini nakit kâr pay› olarak
da¤›tmakt›r. Ancak genel uygulama
da¤›t›labilir kâr›n tamam›n›n da¤›t›lmas›
yönündedir. Kâr da¤›t›m›nda imtiyazl›
hisse senedi yoktur. Da¤›t›lmas›
gereken zorunlu kâr pay›n›n nakden
ve/veya bedelsiz hisse senedi fleklinde
verilmesi Genel Kurul taraf›ndan
belirlenir. Genel Kurul, Yönetim
Kurulu'na ilgili hesap dönemi ile s›n›rl›
olmak üzere temettü avans› da¤›tma
yetkisi verebilir. Kâr da¤›t›mlar› yasal
süreler içinde gerçeklefltirilir.

Kâr Da¤›t›m Politikas›, ulusal ve global
ekonomik flartlarda herhangi bir
olumsuzluk olmamas›, fiirket'in
özsermaye yeterlilik oran›n›n
hedeflenen seviyede olmas› kofluluyla
uygulanacakt›r. Kâr da¤›t›m politikas›,
gündemdeki projelere ve fonlar›n
durumuna göre Akçansa Yönetim
Kurulu taraf›ndan her y›l gözden
geçirilebilir.

Bu bilgi 2005 y›l› Faaliyet Raporu'nda
ayr› bir bölüm olarak yer alm›fl ve
Genel Kurul öncesi ve Genel Kurul’da

pay sahiplerinin bilgisine sunulmufltur.
Ayr›ca söz konusu faaliyet raporu
www.akcansa.com.tr sayfas›nda yer
almaktad›r.

fiirket Esas Sözleflmesi hükümleri
gere¤i, kâr da¤›t›m›n›n flekli Esas
Sözleflme'nin 33. maddesinde yer
almaktad›r. 

fiirketimizin kâr da¤›t›m› yasal süreler
içinde gerçeklefltirilmektedir. Kâr
da¤›t›m›nda imtiyazl› orta¤›m›z
bulunmamaktad›r.

7. Paylar›n Devri

fiirket Esas Sözleflmesi'nde pay devrini
k›s›tlayan hüküm yoktur.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA
VE fiEFFAFLIK

8. fiirket Bilgilendirme Politikas›

fiirket'te SPK Kurumsal Yönetim
‹lkeleri'nde belirtildi¤i flekli ile
bilgilendirme politikas› yer almaktad›r.
Bu politika gere¤i, d›fl denetimden
geçmifl 6 ve 12. ay mali tablolar›, d›fl
denetimden geçmemifl 3 ve 9. ay mali
tablolar› kamuya duyurulmaktad›r.

Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar› (UFRS) do¤rultusunda
haz›rlanan raporlar›n duyurusu SPK'ca
belirtilen süreler içinde kamuoyuna
yap›lm›flt›r. 2007 y›l›nda bas›n
toplant›s› tarihleri internet sayfas›ndan
kamuoyuna önceden duyurulacakt›r.

fiirket ile ilgili bilgilerin kamuya
aç›klanmas› y›l içinde bas›n bültenleri,
elektronik posta gönderileri, cep
telefonu üzerinden iletiflim, medya
kurulufllar› ve haber ajanslar› ile
yap›lan röportajlar, internet sitesi
üzerinde yap›lan duyurular, reklam ve
broflürler arac›l›¤›yla yap›lmaktad›r.
Bilgilendirme politikas›n›n
yürütülmesinden Genel Müdür Mehmet
Göçmen sorumludur. 

9. Özel Durum Aç›klamalar›

fiirketimizde y›l içinde Sermaye
Piyasas› ve ‹MKB tebli¤leri gere¤i 37
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özel durum aç›klamas› yap›lm›flt›r.
‹MKB taraf›ndan bir defa ek aç›klama
istenmifltir. fiirket özel durum
aç›klamalar›n› ‹MKB yoluyla ve kamuyu
ayd›nlatma projesi kapsam›nda pay
sahiplerinin bilgisine sunmufltur.

Söz konusu aç›klamalar zaman›nda
yap›lm›fl olup SPK veya ‹MKB
taraf›ndan yapt›r›m uygulanmam›flt›r. 

fiirket hisseleri yurtd›fl› borsalarda kote
de¤ildir. 

10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i

fiirket Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
kapsam›nda internet sitesini pay
sahiplerinin ve yat›r›mc›lar›n bilgisine
www.akcansa.com.tr adresinde
sunmaktad›r. ‹nternet sitemizde
kurumsal tan›t›m, ürün ve
hizmetlerimiz, yönetim sistemlerimiz,
finansal göstergelerimiz, Faaliyet
Raporlar›m›z, yat›r›mc› merkezi, mali
tablolar›m›z, çevre faaliyetlerimiz,
sosyal sorumluluk bilinci ile
yürüttü¤ümüz faaliyetlerimiz, insan
kaynaklar›m›z› içeren politikalar›m›z
gibi bilgilere yer verilmifltir.

fiirketimiz internet sitesinde SPK
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II: Bölüm
madde 1.11.5'te say›lan bilgilere yer
verilmektedir. 

11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay
Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas› 

Gerçek kifli nihai hakim pay sahibi
yoktur.

12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda
Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›

‹çeriden bilgi ö¤renebilecek kifliler
listesi Faaliyet Raporu'nda Yönetim
Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Komite
Üyeleri ve Üst Yönetim bafll›¤› alt›nda
yer almaktad›r ve Faaliyet Raporu ile
birlikte kamuya duyurulmufltur.

BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹

13. Menfaat Sahiplerinin
Bilgilendirilmesi

MENFAAT SAH‹PLER‹

ORTAKLAR

fiirket ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas› Tebli¤leri ve Ticaret Kanunu
Hükümleri gere¤i menfaat sahiplerine

Genel Kurul ve Ola¤anüstü Genel
Kurul toplant›lar›, sermaye art›r›m›, kâr
da¤›t›m› gibi hususlar› yasal çerçeve
süreçlerinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde,
özel durum aç›klamalar› ile ve yüksek
tirajl› bir gazetede duyurulmaktad›r.
Bas›n toplant›lar›, bas›n bültenleri ve
medya kurulufllar›yla yap›lan
röportajlar, internet yoluyla da
bilgilendirmeler yap›lmaktad›r. Gizli ve
ticari s›r kapsam›na giren bilgiler hariç
olmak üzere do¤ru, eksiksiz,
anlafl›labilir, yorumlanabilir bilgiyle
eflzamanl› olarak bilgilendirilmektedir.

MÜfiTER‹LER

Ürün, hizmet ve kaliteye verilen önem
çerçevesinde, fiirket müflteri
memnuniyetini gelifltirmeye yönelik
faaliyetlerini aral›ks›z sürdürmektedir.
Müflteri memnuniyeti düzenli olarak
yap›lan anketlerle ölçümlenmektedir.
Müflterilere yönelik e¤itim ve
seminerler planlanarak, düzenli
aral›klarla yap›lmaktad›r. Bunun yan›
s›ra, araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri
de sürdürülmektedir. 
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ÇALIfiANLAR

Çal›flanlarla ilgili her türlü uygulama,
çal›flma hayat›n› düzenleyen yasalar
çerçevesinde gerçeklefltirilmektedir. 

Çal›flanlara yönelik ifle al›m, terfi,
e¤itim ve performans gelifltirme
politikalar› ve çeflitli uygulamalar yaz›l›
olarak belirlenmifltir. Çal›flanlar›n
performanslar› her sene bafl›nda
belirlenen hedefler ve bunlar›n
performans ölçütleri göz önünde
bulundurularak karfl›l›kl› görüflmelerle
de¤erlendirilmektedir. fiirketimizde
mevcut ifllerin tan›mlar›n›n esas
al›nd›¤› uluslararas› bir “ifl de¤erleme
sistemi” kullan›larak ifller sistematik
olarak de¤erlendirilmekte ve sonuçlar›
insan kaynaklar›m›z ile ilgili çeflitli
uygulama ve kararlar›m›zda esas
al›nmaktad›r. 

Çal›flanlar›n e¤itim ve geliflim
ihtiyaçlar› her y›l düzenli olarak gözden
geçirilir ve y›ll›k e¤itim planlar›
haz›rlanarak, bu planlar dahilinde
ihtiyaçlar› karfl›lan›r. 

Çal›flanlar için bir portal mevcut olup
kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi
ve belgeye (flirket hedefleri, politikalar,
ifl tan›mlar›, uygulamalar vb.) bu portal
kanal› ile ulaflmalar› sa¤lanm›flt›r.

fiirket taraflarla, hissedarlarla,
çal›flanlarla ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile
ilgili konularda aç›k olarak iletiflimde
bulunur. Fabrikalar›m›zda OHSAS
18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i
sistemi kurulmufl ve baflar› ile
uygulanmaktad›r. 

Menfaat sahipleri, fiirket hakk›ndaki
geliflmeleri ilgili mevzuat gere¤i
kamuya yap›lan aç›klamalar arac›l›¤›
ile ö¤renmektedirler.

fiirket çal›flanlar› ayr›ca uzmanl›k
alanlar›nda ve genel ilgili olduklar›
konularda yap›lan toplant›lar;
düzenlenen seminerler ve e¤itimler ve
internet kanal›yla gönderilen bilgiler
vas›tas› ile bilgilendirilmektedir. 

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime
Kat›l›m›

fiirket içinde yap›lan periyodik
toplant›lar (iletiflim toplant›lar›, yönetim
toplant›lar›, fonksiyonel toplant›lar,
Genel Müdür ile sohbet toplant›lar›
vb.), y›ll›k hedef belirleme, performans
de¤erlendirme, geliflim planlamas›
toplant›lar› ve öneri sistemi ile
çal›flanlar›n yönetime kat›l›m›
sa¤lanmaktad›r. Çal›flanlar›n

memnuniyetini ölçmek ve geribildirim
almak amac›yla düzenli aral›klarla
anketler yap›lmaktad›r. Ayr›ca, bayi ve
müflterilerimizin de memnuniyetini
belirli aral›klarla ölçümlüyoruz. 

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›

Akçansa olarak, ‹nsan Kaynaklar›
stratejilerimizi ve öncelikli hedeflerimizi
belirlerken, fiirketimizin ifl hedeflerinin
yan› s›ra, ulusal ve küresel ekonominin
oluflturdu¤u ortam› ve faaliyet
gösterdi¤imiz çimento, haz›r beton ve
agrega sektörlerine özgü flartlar› da
ayr› ayr› göz önünde
bulundurmaktay›z. Akçansa; baflar›ya
ulaflmas›nda önemli rol oynayan insan
kayna¤›na verdi¤i önem çerçevesinde;
‹nsan Kaynaklar› süreçlerinde e¤itim,
performans de¤erlendirmesi, kariyer
geliflimi, organizasyon ve insan
kayna¤› baflar› plan›, ücret sistemi ve
sosyal haklar uygulamalar› ile
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çal›flanlar›na bireysel geliflim, yüksek
performans ve baflar› için her türlü
olana¤› sa¤lamaktad›r.

fiirket'in uzun vadeli baflar›s›n› garanti
alt›na almak amac›yla, ortaklar›m›z
Sabanc› Holding ve HeidelbergCement
ile iflbirli¤i içinde yürütülen ça¤dafl
‹nsan Kaynaklar› uygulamalar›n›
sürdürmek, çal›flanlar›m›z›n
memnuniyetine ve verimli
çal›flabilmesine imkan verecek bir
ortam yaratmak, insan kayna¤›m›z›n
niteli¤ini art›rmak ve yaratt›¤›m›z
olumlu imaj ile tercih edilen iflveren
olma yönündeki çabalar›m›z›
sürdürmek, insan kaynaklar› alan›nda
en iyi uygulamalarla örnek flirket
olmak, sa¤lad›¤› ça¤dafl çal›flma
koflullar› ile sektördeki en nitelikli insan
gücüne sahip olmak ve bu insan
gücünün kal›c›l›¤›n› sürdürmek,
çal›flanlar›na, bireysel ve mesleki
alanda e¤itim ve geliflim f›rsatlar›
yaratmak, çal›flanlar›na, adil, yüksek
performans› ödüllendirici, ülke genel
ücret seviyeleri ile iliflki içinde bulunan
ücretlendirme sistemini esas almak,
çal›flanlar›n›, karfl›l›kl› güven ve

sayg›ya dayal›, analitik düflünen,
müflteri odakl› olan, ekip çal›flmas› ve
iflbirli¤ine yatk›n, etkin iletiflime aç›k,
baflar›lar› paylaflan, baflarma arzusu
yüksek ortak bir “Akçansa'l› olmak”
kimli¤inde buluflturmak, fiirket
vizyonumuzun gerçeklefltirilebilmesi
için “kültür” boyutunun yönetilmesine
katk›da bulunmak, çal›flanlar›n›n
beklentilerini ve organizasyonun
geliflim ihtiyac› duydu¤u alanlar›
belirlemek, bu konularda eylem planlar›
oluflturmak, sürekli geliflimi mümkün
k›lmak ve böylece flirket hedeflerini ve
performans›n› desteklemektir.

fiirket bünyesinde çal›flanlar ile iliflkileri
yürütmek üzere temsilci atanmam›flt›r.
2006 y›l› içinde ve öncesinde
çal›flanlardan ayr›mc›l›k konusunda
gelen bir flikayet olmam›flt›r.  

16. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler
Hakk›nda Bilgiler

fiirket kalite politikas› kapsam›nda
müflteri ve tedarikçilerinin karfl›l›kl›
memnuniyet prensibini
benimsemektedir. Müflteri
yükümlülüklerine ve konuyla ilgili harici
taleplere uyar. Kalite Kontrol Yönetim

Sistemi'ni sürekli ve düzenli olarak
gözden geçirerek denetler. Ürünlerinin
kalitesinin gelifltirilmesini teflvik eder.
Faaliyetleri, kaliteyi etkileyebilecek olan
müteahhit ve tedarikçilerin kalite
taahhütlerine uymalar›n› sa¤lar.
Müteahhitlerin ve tedarikçilerin kalite
bilincini gelifltirmesi amac›yla
bilgilendirme toplant›lar› düzenlenerek
kat›l›mc›lar›n sorunlar›n›n giderilmesi
için ortak çal›flma gruplar› oluflturulur,
taraflar aras›nda etkin iletiflim
ortam›n›n yarat›lmas›na azami gayret
gösterilir. Ürün, hizmet ve kaliteye
verilen önem çerçevesinde, fiirket
müflteri memnuniyetini gelifltirmeye
yönelik faaliyetlerini aral›ks›z sürdürür.
Müflteri memnuniyeti düzenli olarak
yap›lan anketlerle ölçümlenir.
Müflterilere yönelik e¤itim ve
seminerler planlanarak, düzenli
aral›klarla yap›l›r. Bunun yan› s›ra,
araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri de
sürdürülmektedir. fiirket içi ticari s›r
kapsam›nda, müflteri ve tedarikçiler ile
ilgili bilgilerin gizlili¤ini sa¤lay›c›
tedbirler al›n›r.
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17. Sosyal Sorumluluk

fiirket daha temiz bir çevre için
uluslararas› standartlarla uyum
göstermek yönünden her türlü çabay›
göstermektedir. 

ISO 14001 çevre politikam›zda
belirtildi¤i üzere, amac›m›z, at›k
yönetimi uygulamak, bunun için,
at›klar› s›n›fland›rarak ay›rmak, geriye
dönüfltürülebilecek olanlar›n geri
dönüflümünü sa¤lamak, yok edilmesi
gerekenleri lisansl› bertaraf tesislerinde
yok etmek, bu flekilde at›k miktar›n›
azaltmak, yakabilecek oldu¤umuz
kendi at›klar›m›z› tesisimizde lisans
veya izin alarak yakmak, at›klar›n
havaya, suya ve topra¤a olan
zararlar›n› de¤erlendirerek gerekli
tedbirleri almak ve bu flekilde bu
zararlar› minimize etmek, yasal
gerekliliklere uymak ve bunun için
gerekli altyap›y› ve kaynaklar›
sa¤lamak, birlikte çal›flt›¤›m›z
müteahhitlere de gerekli yapt›r›mlar
uygulatmak, bu konuda e¤itim
vermektir. Çevre bilinci ve çevre ile
uyum içinde kalk›nman›n
sürdürülebilmesi Akçansa'n›n temel
hedeflerinden biridir. Akçansa çevre
faktörünü bütün tesislerinde sadece
kurumsal de¤il, uygulamal› olarak da
göz önüne almaktad›r. 

Çeflitli at›klar› çevre ve ekonomi için
de¤ere dönüfltüren Akçansa'n›n,
Büyükçekmece ve Çanakkale çimento
fabrikalar›, T.C. Çevre ve Orman
Bakanl›¤› R134 - 001 ve R117- 001
alternatif yak›t kullan›m lisanslar›n› alan
ilk fabrikalar olma özelli¤i tafl›maktad›r. 

At›klar›n çimento fabrikalar›nda
yak›lmas› ile do¤al kaynaklar›n
korunmas› ve çevreye yay›lan
karbondioksit miktar›n›n önemli ölçüde
azalt›lmas› sa¤lan›rken, çok büyük bir
sorun teflkil eden at›k bertaraf›na da
çözüm üretilmektedir. 

E¤itim konusunda da önemli projelere
imza atan Akçansa, Büyükçekmece
Belediyesi iflbirli¤i ile 1999
A¤ustos'unda yaflanan deprem felaketi
sonras›nda kullan›lamaz hale gelen
Büyükçekmece Fatih Sultan Mehmet
‹lkö¤retim Okulu'nu yeni bafltan infla
etmifltir. Okulda 1.700 ö¤renci 2006-
2007 ö¤retim y›l›nda ders bafl›
yapm›flt›r. 

Türkiye'nin kültürel miras›na sahip
ç›kma misyonu ile hareket eden
Akçansa, Çanakkale'de Truva kaz›
faaliyetlerine sponsor olarak, tarih ve
kültür miras›n›n korunmas›na destek
vermifltir. 

Milli dalg›ç Devrim Cenk Ulusoy'u da
destekleyen Akçansa, spora ve
sporcuya verdi¤i önemi özellikle
vurgulamaktad›r.

Fabrikalar›m›z çevre belediyelere,
okullara ve kamu kurulufllar›n›n
topluma hizmet kalitesini art›rmak
amac› ile çal›flmakta ve maddi katk›da
bulunmaktad›r. Bu konuda Faaliyet
Raporumuz'da sosyal faaliyetlerimizle
ilgili detayl› bilgi verilmektedir. 
Ayr›ca, yine sosyal sorumluluk bilinci
çerçevesinde Sabanc› Vakf› (VAKSA)
arac›l›¤›yla yapt›¤› ba¤›fllarla yak›n
çevresinin ötesine de, ülkenin sosyal
ve kültürel geliflimine katk›da
bulunmaktad›r. 

Çevre konusu ile ilgili aleyhimize
aç›lm›fl olan bir dava yoktur.
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BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU

18. Yönetim Kurulu'nun Yap›s›,
Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamam›
icrac› de¤ildir. Yönetim Kurulu görev
da¤›l›m› afla¤›daki gibidir. Yönetim
Kurulu Üyeleri hakk›ndaki tan›t›c›
bilgiler faaliyet raporunda yer
almaktad›r.

Yönetim Kurulu Baflkan›
Erhan KAMIfiLI

Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Daniel H. J. GAUTHIER

Yönetim Kurulu Üyesi
Ziya Engin TUNÇAY

Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Emir ADIGÜZEL

Yönetim Kurulu Üyesi
Ernest Gerard JELITO

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

Yönetim Kurulu Üyeleri flirket d›fl›nda
baflka görev veya görevler alabilirler.
Belli kurallara ba¤lanmam›fl ve
s›n›rland›r›lmam›flt›r. 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz'e Genel
Kurul karar› ile Türk Ticaret
Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri
do¤rultusunda ifllem yapma hakk›
tan›nm›flt›r.

19. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin
Nitelikleri 

fiirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'nin
sahip olmas› gereken özellikleri SPK
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nde yer alan
ilgili maddeler ile örtüflmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri'nde aranacak
asgari niteliklere Esas Sözleflme'de yer
verilmemifltir.

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

20. fiirket'in Misyon ve Vizyonu ile
Stratejik Hedefleri

V‹ZYON
“Tüm s›n›rlar›n ötesinde sürdürülebilir
büyümek”
Tüm paydafllar›m›z taraf›ndan
güvenilen ve en çok tercih edilen ifl
modeline sahip flirket olarak, yap›
malzemeleri sektöründe tüm s›n›rlar›n
ötesinde sürdürülebilir büyümek

M‹SYON
Toplumsal, çevresel, yasal ve etik
de¤erlere ba¤l› kültürümüz ile,
Yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümler
ile müflterilerimize, Üstün finansal
performans›m›z ile hissedarlar›m›za,
Sürekli geliflim olanaklar› ile ifl
modelimizin odak noktas›nda yer alan
çal›flanlar›m›za, De¤er yaratarak,

TOPLUMUN YAfiAM KAL‹TES‹N‹
YÜKSELTEN L‹DER YAPI
MALZEMELER‹ fi‹RKET‹ OLMAK.

fiirket'in stratejik hedefleri Yönetim
Kurulu taraf›ndan, ortaklar›yla birlikte
tart›fl›larak üç y›l› kapsayacak flekilde
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belirlenir. Ayr›ca bu stratejik hedefler
çerçevesinde haz›rlanan y›ll›k bütçeler
de Yönetim Kurulu taraf›ndan
onaylan›r.

Yönetim Kurulu, toplant›lar›nda fiirket
yetkililerinden ald›¤› karfl›laflt›rmal›
sunumlar paralelinde al›nan kararlar›n
uygulama süreci hakk›nda birebir bilgi
sahibidir. Bu sunumlarda cari y›l›n
bütçe ve fiili olarak karfl›laflt›r›lmas›n›n
yan› s›ra geçmifl y›llar›n ayn› dönemleri
de karfl›laflt›rmal› olarak Yönetim
Kurulu'nun bilgisine sunulmaktad›r.
Yönetim Kurulu bu süreci en az y›lda
dört kez tekrarlamaktad›r. 

21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol
Mekanizmas›

fiirket uhdesinde ‹ç Denetim Müdürü
ve ‹ç Denetim Uzman› görev
yapmaktad›r. Faaliyet amaçlar› ve
prensipleri aç›kça tan›mlanm›flt›r.
Denetim Komitesi'nin ihdas› ile beraber
etkin bir flekilde Yönetim Kurulu
taraf›ndan kendilerine verilen görevleri
mevcut Denetim Komitesi ‹ç Tüzü¤ü
çerçevesinde yerine getirmektedirler. 

fiirketimizin karfl› karfl›ya kalabilece¤i
muhtemel bütün risklerin tan›mlanmas›
ve izlenmesi risk yönetimin temelini
oluflturmaktad›r. fiirket ve
yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel
riskleri s›n›fland›rm›fl olup gerekli
önlemler al›nm›flt›r. Her türlü mali risk;
aktif pasif riski, kredibilite,
sermaye/borçluluk iliflkisi, kur riski ve
flirketin mali durumunu do¤rudan
etkileyebilecek olan risk faktörlerini,
do¤al risk, yang›n, deprem gibi afetlerle
ilgi performans›m›z› etkileyebilecek
riskleri tüm tesislerimiz için minimize
etmek do¤rultusunda sigortalamakta,
herhangi bir ola¤anüstü durumda
sistemlerin etkilenmemesi ve veri
kayb›na u¤ramamas› için SAP
sistemini kullanarak faaliyet sonuçlar›n›
anl›k bazda takip ederek, ölçümleme
ve iflleme imkan› sa¤layarak karar
destek süreçlerini destekleyen önemli
bir teknolojik kullan›m olan SAP ile
befleri hatalar ortadan kald›r›larak iç
kontrol sisteminin etkinli¤i art›r›lm›fl ve
ayr›ca fiirket yedekleme sistemi gibi
yat›r›mlara a¤›rl›k verilmifltir.

Ortaklar›m›zdan Hac› Ömer Sabanc›
Holding A.fi. ve HeidelbergCement
Grup flirketlerinin uygulamakta oldu¤u

risk yönetimi ve uygulamalar›
prosedürüne paralel olarak, etkin risk
yönetimi uygulanacak prosesler
gelifltirilmifl ve uygulamaya al›nm›flt›r. 

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile
Yöneticiler'in Yetki ve
Sorumluluklar›

fiirket Yönetim Kurulu'nun yönetim
hakk› ve temsil yetkileri Esas
Sözleflme'de tan›mlanm›flt›r.
Yöneticilerin yetki ve sorumluluklar›na
ise fiirket Esas Sözleflmesi'nde yer
verilmemifltir. Ancak, söz konusu yetki
ve sorumluluklar fiirket Yönetim Kurulu
taraf›ndan belirlenmifltir.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet
Esaslar›

fiirket Yönetim Kurulu 2006 y›l› içinde
dört adet yüz yüze, 37 adet Türk
Ticaret Kanunu ve Esas Sözleflme
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hükümleri paralelinde yaz›l› onay
al›nmak sureti ile toplam 41 toplant›
yapm›flt›r. fiirket Yönetim Kurulu
Toplant›lar›'n›n gündemi fiirket Yönetim
Kurulu Baflkan›'n›n mevcut Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'le
görüflmesi sonucu oluflturulmaktad›r.
Tespit edilen gündem ve gündemde
yer alan konular›n içerikleri Yönetim
Kurulu Üyeleri'ne gerekli inceleme ve
çal›flmalar› yapmalar›n› teminen ön
bilgilendirme komitesi taraf›ndan 1
hafta önceden dosya halinde yaz›l›
olarak iletilmektedir. 

2006 y›l›nda yap›lan toplant›larda
Yönetim Kurulu Üyeleri taraf›ndan
al›nan kararlar aleyhinde farkl› görüfl
aç›klanmam›flt›r. 

SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV.
bölüm 2.17.4. maddesinde yer alan
konular, karara ba¤lan›rken Yönetim
Kurulu Toplant›lar›'na mazereti
olmayan üyelerin fiili kat›l›m›
sa¤lanm›flt›r. Bu konularda Yönetim
Kurulu Üyeleri'nin sorular› olmad›¤› için
zapta geçirilmemifltir. Yönetim Kurulu

Üyeleri'ne söz konusu kararlarla ilgili
a¤›rl›kl› oy hakk› ve/veya veto hakk›
tan›nmam›flt›r. 

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

fiirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2006 y›l›
içinde fiirket ile ifllem yapmam›fl ve
ayn› faaliyet konular›nda rekabet
edecek giriflimlerde bulunmam›flt›r. 

25. Etik Kurallar

Ortaklarımızdan Sabancı Holding'in
kabul etti¤i etik prensipler flirketimizce
de benimsenmifl ve uygulanmaktadır.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluflturulan
Komitelerin Say›, Yap› ve
Ba¤›ms›zl›¤›

Yönetim Kurulu'na ba¤l› olarak
Denetim Komitesi ve Ön Bilgilendirme
Komitesi mevcuttur. fiirket Yönetim
Kurulu Kurumsal Yönetim ‹lkeleri ve
bunlara uyum konusu ile bizzat

ilgilendi¤inden ayr› bir komite
kurulmas›na gerek görülmemifltir.
Denetim Komitesi'nde mevcut üye
yap›lar›ndan dolay› 2006 y›l› içinde
hiçbir ç›kar çat›flmas› meydana
gelmemifltir.

Ön Bilgilendirme Komitesi, Yönetim
Kurulu toplant›lar› öncesi Yönetim
Kurulu'na sunulacak konularda gerekli
detayl› araflt›rmalar› yaparak detayl›
sunumlar haz›rlamaktad›r. 

fiirket iç denetim müdürü Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri konular› ile ilgili
raporlar›n› Denetim Komitesi Üyeleri'ne
sunmaktad›r.

27. Yönetim Kurulu'na Sa¤lanan Mali
Haklar

‹dare Meclisi Azalar›, aksi Umumi
Heyet taraf›ndan kararlaflt›r›lmad›kça,
herhangi bir mali menfaat
sa¤lanmamaktad›r.

2006 y›l› içinde fiirket, hiçbir Yönetim
Kurulu Üyesi'ne borç vermemifl; kredi
kulland›rmam›fl; verilmifl olan borçlar›n
ve kredilerin süresini uzatmam›fl;
flartlar›n› iyilefltirmemifl; üçüncü bir kifli
arac›l›¤›yla flahsi kredi ad› alt›nda kredi
kulland›rmam›fl veya lehine kefaletler
gibi teminatlar vermemifltir. 
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31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibar›yla
Konsolide Mali Tablolar ve
Ba¤›ms›z Denetim Raporu
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BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi
Ortaklar›'na;

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi'nin ve Ba¤l› Ortakl›¤›'n›n (birlikte "fiirket" olarak an›lacakt›r) 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla haz›rlanan ve
ekte yer alan konsolide bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir tablosunu, önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar›
denetlemifl bulunuyoruz. 

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

Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflu’nun Sorumlulu¤u
Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk›nda görüfl bildirmektir. Ba¤›ms›z denetimimiz, Sermaye Piyasas›
Kurulu’nca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimin,
finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir. 

Ba¤›ms›z denetim, finansal tablolarda yer alan tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla, ba¤›ms›z denetim tekniklerinin
kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n hata veya hile ve usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu
da dahil olmak üzere önemli yanl›fll›k içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›flt›r. Bu risk
de¤erlendirmesinde, iflletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac›m›z iç kontrol sisteminin etkinli¤i hakk›nda görüfl vermek
de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, iflletme yönetimi taraf›ndan haz›rlanan finansal tablolar ile iç kontrol
sistemi aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca iflletme yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli
muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir.

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

Görüfl
Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi ve Ba¤l› Ortakl›¤›'n›n 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla gerçek
finansal durumunu ve ayn› tarihte sona eren y›la ait finansal performans›n›, Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan finansal raporlama standartlar› 
(Not 2) çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.

Güney Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi
An Affiliated Firm of Ernst & Young International

Ertan Ayhan, SMMM
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

8 Mart 2007
‹stanbul, Türkiye
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KONSOL‹DE B‹LANÇO
(Para Birimi - Yeni Türk Liras› (YTL)
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Cari Dönem Geçmifl Dönem

Ba¤›ms›z Ba¤›ms›z

Denetimden Denetimden 

Dipnot Geçmifl Geçmifl

VARLIKLAR Referanslar› 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Cari/Dönen Varl›klar 306.945.344 269.156.838
Haz›r De¤erler 4 148.429.279 148.298.901
Menkul K›ymetler (net) 5 - -
Ticari Alacaklar (net) 7 103.124.046 66.526.220
Finansal Kiralama Alacaklar› (net) 8 - -
‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 3.190.333 6.318.330
Di¤er Alacaklar (net) 10 3.276.271 3.259.061
Canl› Varl›klar (net) 11 - -
Stoklar (net) 12 47.052.276 43.454.233
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmelerinden Alacaklar (net) 13 - -
Ertelenen Vergi Varl›klar› 14 - -
Di¤er Cari/Dönen Varl›klar 15 1.873.139 1.300.093
Cari Olmayan/Duran Varl›klar 621.492.504 587.096.639
Ticari Alacaklar (net) 7 19.404 15.455
Finansal Kiralama Alacaklar› (net) 8 - -
‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 - -
Di¤er Alacaklar (net) 10 - -
Finansal Varl›klar (net) 16 161.731.061 186.498.089
Pozitif/Negatif fierefiye (net) 17 - -
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (net) 18 - -
Maddi Varl›klar (net) 19 439.024.247 380.773.104
Maddi Olmayan Varl›klar (net) 20 15.144.231 13.665.767
Ertelenmifl Vergi Varl›klar› 14 2.802.760 4.496.774
Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar 15 2.770.801 1.647.450
Toplam Varl›klar 928.437.848 856.253.477

‹liflikte 59 ile 93'üncü sayfalar aras›nda sunulan muhasebe politikalar› ve dipnotlar bu konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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Cari Dönem Geçmifl Dönem

Ba¤›ms›z Ba¤›ms›z

Denetimden Denetimden 

Dipnot Geçmifl Geçmifl

YÜKÜMLÜLÜKLER Referanslar› 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
K›sa Vadeli Yükümlülükler 90.744.533 57.430.659
Finansal Borçlar 6 548.043 7.262.263
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa Vadeli K›s›mlar› (net) 6 - -
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net) 8, 31 1.887.980 -
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net) 10 - -
Ticari Borçlar (net) 7 55.908.995 22.314.151
‹liflkili Taraflara Borçlar (net) 9 4.474.479 5.964.656
Al›nan Avanslar 21 824.143 1.407.403
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmeleri Hakedifl Bedelleri (net) 13 - -
Borç Karfl›l›klar› 23 21.062.155 16.166.474
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 14 - -
Di¤er Yükümlülükler (net) 10 6.038.738 4.315.712
Uzun Vadeli Yükümlülükler 35.941.923 49.112.670
Finansal Borçlar 6 - -
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net) 8 4.150.532 1.207.620
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net) 10, 31 - -
Ticari Borçlar (net) 7 - -
‹liflkili Taraflara Borçlar (net) 9 - -
Al›nan Avanslar 21 - -
Borç Karfl›l›klar› 23 9.400.001 8.647.568
Ertelenmifl Vergi Yükümlülü¤ü 14 22.391.390 39.257.482
Di¤er Yükümlülükler (net) 10 - -
ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR 24 12.026.586 11.233.909
ÖZSERMAYE 789.724.806 738.476.239
Sermaye 25, 27-28 191.447.068 166.475.712
Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi - -
Sermaye Yedekleri 25, 26, 27-28 233.177.582 235.418.128
Hisse Senedi ‹hraç Primleri - -
Hisse Senedi ‹ptal Kârlar› - -
Yeniden De¤erleme Fonu - -
Finansal Varl›klar De¤er Art›fl Fonu - -
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar› 233.177.582 235.418.128
Kâr Yedekleri 27-28 129.574.012 131.607.950
Yasal Yedekler 29.370.297 16.493.413
Statü Yedekleri 35 35
Ola¤anüstü Yedekler 2.591.080 10.656.637
Özel Yedekler - 1.358.666
Di¤er Yedekler 97.612.600 103.099.199
Sermayeye Eklenecek ‹fltirak Hisseleri ve Gayrimenkul Sat›fl Kazançlar› - -
Yabanc› Para Çevrim Farklar› - -
Net Dönem Kâr› 27-28 146.465.575 113.565.095
Geçmifl Y›llar Kârlar› 27-28 89.060.569 91.409.354
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler 928.437.848 856.253.477

‹liflikte 59 ile 93'üncü sayfalar aras›nda sunulan muhasebe politikalar› ve dipnotlar bu konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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KONSOL‹DE GEL‹R TABLOSU 
(Para Birimi - Yeni Türk Liras› (YTL)
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Cari Dönem Geçmifl Dönem
Ba¤›ms›z Ba¤›ms›z

Denetimden Denetimden 
Dipnot Geçmifl Geçmifl

Referanslar› 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Esas Faaliyet Gelirleri

Sat›fl Gelirleri (net) 36 577.499.491 415.049.192
Sat›fllar›n Maliyeti (-) 36 (378.172.607) (293.200.252)
Hizmet Gelirleri (net) 36 5.158.391 3.602.989
Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler/Faiz+Temettü+Kira (net) 36 - -

Brüt Esas Faaliyet Kâr› 204.485.275 125.451.929

Faaliyet Giderleri (-) 37 (24.502.941) (20.909.531)

Net Esas Faaliyet Kâr› 179.982.334 104.542.398

Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar 38 43.384.918 52.839.267
Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (49.496.872) (13.595.000)
Finansman Giderleri, net (-) 39 (368.273) (296.812)

Faaliyet Kâr› 173.502.107 143.489.853

Net Parasal Pozisyon Zarar› 40 - -

Ana Ortakl›k D›fl› Kâr/Zarar 24 (792.677) (2.366.271)

Vergi Öncesi Kâr 172.709.430 141.123.582

Vergiler 41 (26.243.855) (27.558.487)

Net Dönem Kâr› 146.465.575 113.565.095

Hisse Bafl›na Kazanç (Yeni Kurufl) 42 0,77 0,59

‹liflikte 59 ile 93'üncü sayfalar aras›nda sunulan muhasebe politikalar› ve dipnotlar bu konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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1. fi‹RKET B‹LG‹LER‹

Genel
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi (Akçansa) 1967 y›l›nda kurulmufl olan Akçimento Ticaret Anonim fiirketi (Akçimento) ile 1974 y›l›nda
kurulmufl olan Çanakkale Çimento Sanayi Anonim fiirketi'nin (Çanakkale) birleflmesi ile 30 Eylül 1996 tarihinde kurulmufltur. 12 Ocak 1996 tarihinde
tamam› Cimenteries CBR S.A. (CBR)'a ait olan Mortelmaattschappij Eindhoven B.V. (Mortel), Çanakkale'nin %97,7 pay›n› sat›n alm›flt›r. 24 Nisan 1996 
tarihinde de, CBR grup, Çanakkale'deki hisselerini, ço¤unlukla Hac› Ömer Sabanc› Holding Anonim fiirketi’ne ba¤l› flirketlerin elinde tuttu¤u Akçimento
hisselerinin %30'u ile takas etmifltir. 

1 Ekim 1996 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Akçimento, Çanakkale ile birleflmifl ve varl›¤›n› sona erdirmifl olup, Çanakkale'nin ismi Akçansa
Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi olarak de¤ifltirilmifltir. Akçansa'n›n hisseleri 1986 y›l›ndan itibaren ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem
görmektedir. 27 Kas›m 2006 tarihinde, HeidelbergCement A.G.'nin %100 oran›nda ifltiraki olan CBR International Holdings B.V.'nin sahibi oldu¤u %39,72
oran›nda Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. hisselerinin tamam› yine HeidelbergCement A.G.'nin %100 oran›nda ifltiraki olan HeidelbergCement
Mediterranean Basin Holdings S.L. flirketine devir olmufltur. 

Akçansa'n›n genel merkezi ve kay›tl› ofisinin adresi Kozyata¤› Mahallesi, Kaya Sultan Sokak, Hüseyin Ba¤datl›o¤lu ‹fl Merkezi, No: 97, Kat: 5 - 8,
Kozyata¤›, ‹stanbul'dur.

Konsolide mali tablolar yay›nlanmak üzere 8 Mart 2007 tarihinde Akçansa yönetimi taraf›ndan onaylanm›flt›r. Genel Kurul'un ve ilgili yasal kurulufllar›n
yasal mevzuata göre düzenlenmifl mali tablolar› ve bu mali tablolar› tashih etme hakk› vard›r. 25 no'lu dipnot da detaylar›yla anlat›ld›¤› üzere Akçansa'y›
Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi. ve HeidelbergCement Mediterranean Basin Holdings S.L. kontrol etmektedir. 

Konsolide mali tablolar›n sunumu amac›yla, Akçansa ve Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. (Karçimsa - %50,99'u Akçansa'ya ait olan ba¤l› ortakl›k)
bundan böyle “Akçansa ve ba¤l› ortakl›¤›” veya “fiirket” olarak adland›r›lacakt›r.

Faaliyet Konusu
fiirket, çimento, klinker, haz›r beton ve agrega üretimi konusunda faaliyet göstermektedir. 

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

Mali Tablolar›n Haz›rlanma ‹lkeleri
fiirket’in, mali tablolar›, Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan yay›mlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (SPK Muhasebe Standartlar›) uygun
olarak haz›rlanm›flt›r. SPK XI-25 no.lu “Sermaye Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar›” tebli¤inde kapsaml› bir muhasebe ilkeleri seti yay›nlam›flt›r. An›lan
tebli¤de, alternatif olarak Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (IASB) ve Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi (IASC) taraf›ndan ç›kar›lm›fl
olan muhasebe standartlar›n›n uygulanmas›n›n da, SPK muhasebe standartlar›na uyulmufl say›laca¤› belirtilmifltir. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›fl
oldu¤u bir kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar›'na uygun mali tablo haz›rlayan flirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n gerekli olmad›¤›n› ilan etmifltir. Mali tablolar, yukar›da bahsedilen SPK'n›n izin verdi¤i
alternatif uygulama çerçevesinde haz›rlanm›flt›r. Mali tablolar ve dipnotlar, SPK taraf›ndan uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak
sunulmufltur. 

Akçansa ve konsolide olan ba¤l› ortakl›¤›, muhasebe kay›tlar›n› ve yasal mali tablolar›n› Sermaye Piyasas› Kurulu (Akçansa için), Türkiye'de 
geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanl›¤›'nca yay›mlanan Tek Düzen Hesap Plan› (THP) gereklerine göre Yeni Türk Liras› (YTL) olarak
tutmaktad›r. Konsolide mali tablolar Akçansa'n›n ve ba¤l› ortakl›¤›n›n yasal kay›tlar›na dayand›r›lm›fl ve YTL cinsinden ifade edilmifl olup SPK taraf›ndan
yay›nlanm›fl muhasebe standartlar›na göre fiirket'in durumunu lay›k›yla arz edebilmesi için, bir tak›m tashihlere ve s›n›fland›rma de¤iflikliklerine tabi
tutularak haz›rlanm›flt›r.

‹fllevsel ve Raporlama Para Birimi 
fiirket'in ifllevsel ve raporlama para birimi YTL'dir.

Devlet ‹statistik Enstitüsü'nün yay›nlad›¤› ülke geneli toptan eflya fiyat endeksine göre 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla üç y›ll›k kümülatif enflasyon %35,6,
y›ll›k enflasyon oran› ise %4,5'dir. 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla üç y›ll›k kümüle enflasyon %32,8, y›ll›k enflasyon oran› ise %11,5 olarak gerçekleflmifltir. 

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibar›yla

KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR
(Para Birimi - Aksi Belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL)
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2. MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (DEVAMI)

Buna ba¤l› olarak SPK'n›n 18 Mart 2005 tarihli 7642 no'lu duyurusuna istinaden söz konusu yeniden ifade etme iflleminin uygulanmas›n› gerektiren objektif
koflullar›n gerçekleflmemifl olmas› ve SPK'n›n varolan verilere dayanarak ileride de bu koflullar›n gerçekleflme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalkt›¤›n›
öngörmesi sebebiyle, mali tablolar en son 31 Aral›k 2004 tarihi itibar›yla yeniden ifade etme ifllemine tabi tutulmufltur.

Yukar›da belirtilen yeniden ifade etme iflleminin esaslar› afla¤›daki gibidir: 

• 31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aral›k 2004 tarihine
kadar olan girifllerin 31 Aral›k 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluflan girifllerin ise nominal de¤erlerden tafl›nmas›yla hesaplanm›flt›r.

• 31 Aral›k 2004 tarihine kadar yeniden ifade edilen maddi ve maddi olmayan varl›klar›n brüt defter de¤erleri ve 1 Ocak 2005'den sonra yap›lan girifllerin
nominal de¤erlerinin toplam› üzerinden hesaplanan amortisman ve itfa giderleri ve bu varl›klar›n sat›fl›ndan kaynaklanan kâr/zarar tutarlar› d›fl›nda 31
Aral›k 2006 tarihinde sona eren hesap dönemine ait gelir tablosu hesaplar› tarihsel de¤erleri ile sunulmufltur.

Kullan›lan Tahminler
Mali tablolar›n haz›rlanmas›nda fiirket yönetiminin, raporlanan varl›k ve yükümlülük tutarlar›n› etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel
yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibar›yla gelir ve gider tutarlar›n› belirleyen varsay›mlar ve tahminler yapmas› gerekmektedir. Gerçekleflmifl
sonuçlar tahmin ve varsay›mlardan farkl›l›k gösterebilir. Bu tahmin ve say›mlar düzenli olarak gözden geçirilmekte, düzeltme ihtiyac› do¤du¤unda bu
düzeltmeler ilgili dönemin faaliyet sonuçlar›na yans›t›lmaktad›r. 

Uygulanan Konsolidasyon Esaslar›
Konsolide mali tablolar Akçansa'n›n ve %50,99'una sahip oldu¤u Karçimsa'n›n mali tablolar›n› kapsamaktad›r. 

Ba¤l› ortakl›k, kontrolün Akçansa'ya geçti¤i tarihten itibaren konsolide edilmeye bafllan›r ve kontrolün Akçansa'dan ç›kmas› ile konsolide edilme ifllemi son
bulur. 

Yukar›da da belirtildi¤i üzere konsolide mali tablolar Akçansa ve onun kontrol etti¤i ba¤l› ortakl›¤›n mali tablolar›ndan oluflur. Akçansa direkt veya indirekt
olarak bir flirketteki oy haklar›n›n %50’sinden fazlas›na sahip oldu¤unda ve o flirketin faaliyetlerinden yarar sa¤lamak amac›yla finansal ve faaliyet 
politikalar›n› yönlendirme hakk› elde etti¤inde kontrolü ele geçirmifl say›l›r. Ba¤l› ortakl›¤›n kar›n›n (zarar›n›n) ve özkayna¤›n›n az›nl›k pay›na düflen k›sm›
gelir tablosunda ve bilançoda ayr› birer kalem olarak gösterilmektedir.

Akçansa ve ba¤l› ortakl›¤› aras›ndaki ifllemler ve bakiyeler ile bu ifllemlerle ilgili olarak oluflan kâr marjlar› elimine edilmifltir. Konsolide mali tablolar benzer
ifllemler için ayn› muhasebe prensipleri kullan›larak haz›rlanm›flt›r.

Karfl›laflt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
Cari dönem konsolide mali tablolar› ile tutarl› olabilmesi aç›s›ndan, 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla haz›rlanm›fl konsolide mali tablo ve dipnotlarda baz›
s›n›fland›rma de¤ifliklikleri yap›lm›flt›r.

fiirket, 31 Aral›k 2005 mali tablolar›nda “Di¤er Faaliyetlerden Gelirler ve Kârlar” grubu içinde gösterdi¤i 105.205 YTL tutar›ndaki komisyon gelirini cari
dönem konsolide mali tablolar› ile tutarl› olabilmesi aç›s›ndan “Hizmet Gelirleri” grubu içinde göstermifltir.

Netlefltirme / Mahsup
Finansal varl›k ve yükümlülükler, netlefltirmeye yönelik yasal bir hakka ve yapt›r›m gücüne sahip olunmas› ve söz konusu varl›k ve yükümlülükleri net
bazda tahsil etme/ödeme veya efl zamanl› sonuçland›rma niyetinin olmas› durumunda bilançoda netlefltirilerek gösterilmektedir.
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3. UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹ / MUHASEBE POL‹T‹KALARI

Haz›r De¤erler
Konsolide nakit ak›m tablosunun sunumu aç›s›ndan, nakit ve nakit eflde¤erleri, kasadaki nakit varl›¤›, bankalardaki nakit para, çekler ve orijinal vadesi 3
aydan k›sa vadeli mevduatlar› içermektedir. 

Nakit ve nakit eflde¤erleri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmifl faizlerinin toplam› ile gösterilmifltir.

Ticari ve Di¤er Alacaklar
Ticari alacaklar fatura edilmifl tutarlar› ile kay›tlara al›nmakta ve efektif faiz oran› (YTL için %24,13, USD için %5,32 ve EURO için %3,63) (31 Aral›k 2005 -
YTL için %16,98, USD için %4,39 ve Euro için %2,40) metoduyla indirgenmifl net de¤eri ile ve varsa flüpheli alacak karfl›l›¤› düflüldükten sonra
tafl›nmaktad›r.

Ticari alacaklar›n tahsil süresi ürün niteli¤ine ve müflteri ile yap›lan sözleflmelere ba¤l› olarak de¤iflmekte olup, çimento için ortalama 45 gün, haz›r beton
için 60 gündür.

Ticari alacaklar içine s›n›fland›r›lan senetler ve vadeli çekler efektif faiz oran› metoduyla reeskonta tabi tutularak indirgenmifl de¤erleri ile tafl›n›r.

fiüpheli alacak karfl›l›¤› gider olarak kay›tlara yans›t›lmaktad›r. Karfl›l›k, fiirket yönetimi taraf›ndan tahmin edilen ve ekonomik koflullardan ya da hesab›n
do¤as› gere¤i tafl›d›¤› riskten kaynaklanabilecek olas› zararlar› karfl›lad›¤› düflünülen tutard›r.

Stoklar
Stoklar maliyet de¤eri veya net gerçekleflebilir de¤erden düflük olan› ile de¤erlenmifltir. Stoklar› bulunduklar› duruma getirmek için yap›lan harcamalar
afla¤›daki gibi muhasebelefltirilmifltir:

‹lk madde ve malzemeler - ayl›k a¤›rl›kl› ortalama metodu ile belirlenmektedir.

Mamul ve yar› mamüller - Direkt malzeme ve iflçilik giderleri, de¤iflken ve sabit genel üretim giderleri belli oranlarda (normal faaliyet kapasitesi göz önünde
tutularak) dahil edilmifltir. Envanter de¤erleme yöntemi ayl›k a¤›rl›kl› ortalama yöntemidir.

Net gerçekleflebilir de¤er, tahmini sat›fl fiyat›ndan sat›fl esnas›na kadar oluflacak ek maliyetler düflülerek tahmin edilen tutard›r.

Finansal Varl›klar
Tüm finansal varl›klar ilk al›m an›ndaki rayiç de¤eri ifade etti¤i düflünülen ve ifllem maliyetlerini de içeren maliyet bedeli ile kay›tlara al›n›r.

‹lk kayda al›mdan sonra finansal varl›klar rayiç de¤erleri ile de¤erlenir. Finansal yat›r›mlardan elde edilen faiz, faiz geliri olarak gösterilmifltir. Finansal
yat›r›mlardan elde edilen di¤er kazanç veya kay›plar, ilgili varl›klar sat›lana, nakde dönüflene veya baflka bir flekilde elden ç›kar›lana veya herhangi bir
flekilde de¤er düflüklü¤üne maruz kalana kadar özkaynaklar içinde ayr› bir kalemde gösterilir, bu tarihten sonra ise gelir ve gider hesaplar› ile iliflkilendirilir.

‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem gören finansal varl›klar, bilanço tarihindeki ifl günü sonunda borsada oluflan piyasa fiyatlar› esas al›narak
de¤erlenmifltir. Borsada ifllem görmeyen finansal varl›klar› de¤erlemek için uygulanabilir bir de¤erleme metodu olmad›¤› zaman, ilgili finansal varl›klar tarihi
maliyetleri ile de¤erlenmifltir.

Maddi Varl›klar
Maddi varl›¤›n maliyet de¤eri; al›fl fiyat› ve iadesi mümkün olmayan vergiler ve maddi varl›¤› kullan›ma haz›r hale getirmek için yap›lan masraflardan
oluflmaktad›r. 

Maddi varl›klar, maliyet de¤erinden birikmifl amortisman ve var ise de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ç›kart›ld›ktan sonraki net de¤erleri ile gösterilmifltir. Arazi
amortismana tabi tutulmam›flt›r. 
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3. UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹ / MUHASEBE POL‹T‹KALARI (DEVAMI)

Amortismana tabi tutulan varl›klar, maliyet tutarlar› üzerinden afla¤›da belirtilen tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla do¤rusal amortismana tabi
tutulmufltur.

Yerüstü yer alt› düzenleri ve binalar 20-50 y›l
Makina tesis ve cihazlar 5-20 y›l
Döfleme ve demirbafllar 5-10 y›l
Tafl›t araç ve gereçleri 5 y›l
Özel maliyetler 5-47 y›l

Maddi varl›klar›n tafl›nan de¤erlerinin gerçekleflemeyece¤ine yönelik olay veya de¤iflikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir de¤er
düflüklü¤ünün olup olmad›¤› incelenmektedir. Söz konusu uyar›lar›n olmas› veya tafl›nan de¤erlerin gerçekleflebilir de¤eri aflmas› durumunda varl›klar
gerçekleflebilir de¤erlerine indirgenmektedir. Maddi varl›klar›n gerçekleflebilir de¤eri net sat›fl fiyat› veya kullan›mdaki de¤erinden büyük olan›d›r. Kullan›m
de¤eri bulunurken, gelecekteki nakit ak›fllar›, cari piyasa koflullar›ndaki paran›n zaman de¤eri ve bu varl›¤a özel riskleri yans›tan vergi öncesi iskonto oran›
kullan›larak iskonto edilmektedir. Ba¤›ms›z olarak büyük bir nakit girifli sa¤lamayan bir varl›¤›n geçekleflebilir de¤eri varl›¤›n ait oldu¤u nakit girifli sa¤layan
birim için belirlenmektedir. De¤er düflüklükleri gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.

Maddi Olmayan Varl›klar
Maddi olmayan varl›klar maliyet bedeli üzerinden aktiflefltirilir. Maddi olmayan varl›klar do¤rusal amortisman yöntemine göre ilgili k›ymetin tahmini
ekonomik ömrü (5-30 y›l) üzerinden itfa edilmektedir.

Maddi olmayan varl›klar›n tafl›d›klar› de¤erler, flartlarda de¤ifliklik oldu¤u takdirde herhangi bir de¤er düflüklü¤ü olup olmad›¤›n› test etmek için 
incelenmektedir.

Varl›klar›n De¤er Düflüklü¤ü
Varl›klar›n tafl›d›klar› de¤er üzerinden paraya çevrilemeyece¤i durumlarda, varl›klarda de¤er düflüklü¤ü olup olmad›¤›na bak›l›r. Varl›klar›n tafl›d›klar›
de¤er, paraya çevrilebilecek tutar› aflt›¤›nda de¤er düflüklü¤ü karfl›l›k gideri gelir tablosunda yans›t›l›r. Paraya çevrilebilecek tutar, varl›¤›n net sat›fl fiyat› ve
kullan›mdaki net defter de¤erinden yüksek olan›d›r. Paraya çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir k›ymet için, belirlenemiyorsa k›ymetin dahil oldu¤u
nakit ak›m› sa¤layan grup için tahmin edilir. Geçmifl y›llarda ayr›lan de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› art›k geçerli de¤ilse ya da daha düflük de¤erde bir karfl›l›k
ayr›lmas› gerekiyorsa ilgili tutar kadar geri çekilir ve bu tutar gelir tablosuna yans›t›l›r. Ancak, de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n ters çevrilmesi sonucu varl›¤›n
tafl›nan de¤erinde meydana gelen art›fl, bu varl›¤a geçmifl y›llarda hiç de¤er düflüklü¤ü ayr›lmam›fl olmas› halinde belirlenecek de¤erini aflmamas›
kofluluyla kayda al›nmaktad›r.

Yabanc› Para Cinsinden ‹fllemler
Yabanc› para cinsinden yap›lan ifllemler, ifllemin yap›ld›¤› tarihteki kurlarla YTL'ye çevrilmifltir. 31 Aral›k 2006 tarihindeki yabanc› para cinsinden aktif ve
pasifler, bilanço tarihindeki Merkez Bankas› al›fl kuru ile de¤erlenmifl olup ortaya ç›kan kur farklar› ilgili gelir ve gider hesaplar›na yans›t›lm›flt›r.

Dönem sonlar›nda kullan›lan kurlar afla¤›daki gibidir:

Tarih YTL/USD YTL/EURO
Al›fl Kuru
31 Aral›k 2005 1,3418 1,5875
31 Aral›k 2006 1,4056 1,8515

Banka Kredileri
Bütün banka kredileri, ilk kay›t an›nda rayiç de¤erlerini de yans›tt›¤› düflünülen ve ihraç maliyetini içeren maliyet bedeli ile kaydedilir.

‹lk kayda al›mdan sonra krediler, etkin faiz oran› yöntemiyle indirgenmifl net de¤erleri ile gösterilir. ‹ndirgenmifl de¤er hesaplan›rken ilk ihraç an›ndaki
maliyetler ve geri ödeme s›ras›ndaki indirimler ve primler göz önünde bulundurulur.

‹tfa sürecinde veya yükümlülüklerin kayda al›nmas› s›ras›nda ortaya ç›kan gelir veya giderler, gelir tablosu ile iliflkilendirilir.
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3. UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹ / MUHASEBE POL‹T‹KALARI (DEVAMI)

Ticari ve Di¤er Borçlar
Normalde ödeme süresi ortalama 30 gün olan ticari ve di¤er borçlar, mal ve hizmet al›m› ile ilgili ileride do¤acak faturalanm›fl ya da faturalanmam›fl tutar›n
rayiç de¤erini temsil eden indirgenmifl maliyet bedeliyle kay›tlarda yer almaktad›r. ‹ndirgenmifl maliyet bedeli bulunurken kullan›lan faiz oranlar› YTL için
%24,13 (31 Aral›k 2005 - %16,98), USD için %5,32 (31 Aral›k 2005 - %4,39) ve EURO için %3,63 (31 Aral›k 2005 - %2,40)'dir.

Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve fiarta Ba¤l› Varl›klar

Karfl›l›klar
Karfl›l›klar ancak fiirket'in geçmiflten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülü¤ü (yasal ya da yap›sal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle iflletmeye
ekonomik ç›kar sa¤layan kaynaklar›n elden ç›kar›lma olas›l›¤› mevcut ise ve yükümlülü¤ün tutar› güvenilir bir flekilde belirlenebiliyorsa kay›tlara al›n›r.
Paran›n zaman içindeki de¤er kayb› önem kazand›¤›nda karfl›l›klar ileride oluflmas› muhtemel giderlerin bilanço tarihindeki indirgenmifl de¤eriyle yans›t›l›r.
‹ndirgenmifl de¤er kullan›ld›¤›nda, zaman›n ilerlemesinden dolay› karfl›l›klarda meydana gelecek art›fllar faiz gideri olarak kaydedilir.

fiarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar
fiarta ba¤l› yükümlülükler, kaynak aktar›m›n› gerektiren durum yüksek bir olas›l›k tafl›m›yor ise mali tablolarda yans›t›lmay›p dipnotlarda aç›klanmaktad›r.
fiarta ba¤l› varl›klar ise mali tablolara yans›t›lmay›p ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek oldu¤u takdirde dipnotlarda aç›klan›r.

Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Vergi karfl›l›¤›, dönem kar› veya zarar› hesaplanmas›nda dikkate al›nan cari dönem ve ertelenmifl vergi karfl›l›klar›n›n tamam›d›r. 

Ertelenmifl vergi, bilanço yükümlülü¤ü metodu dikkate al›narak, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada yans›t›lan de¤erleri ile yasal vergi hesab›ndaki
bazlar› aras›ndaki geçici farklardan oluflan vergi etkileri dikkate al›narak yans›t›lmaktad›r. Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü vergilendirilebilir tüm geçici farklar
üzerinden hesaplan›r.

Ertelenmifl vergi varl›klar›, indirilebilir geçici farklar›n ve kullan›lmam›fl vergi zararlar›n›n ileride indirilebilmesi için yeterli karlar›n oluflmas› mümkün
görünüyorsa, tüm geçici farklar ve kullan›lmam›fl vergi zararlar› üzerinden ayr›l›r. Her bilanço döneminde fiirket, ertelenmifl vergi varl›klar›n› gözden
geçirmekte ve gelecekte indirilebilir olmas› ihtimalini gözönüne al›narak muhasebelefltirmektedir.

Ertelenmifl vergi varl›klar›n›n ve yükümlülüklerinin hesaplanmas›nda söz konusu varl›¤›n gerçekleflece¤i ve yükümlülü¤ün yerine getirilece¤i dönemlerde
oluflmas› beklenen vergi oranlar›, bilanço tarihi itibar›yla uygulanan vergi oranlar› (vergi mevzuat›) baz al›narak hesaplan›r.

Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar / K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›

a) Tan›mlanan Fayda Plan›:
fiirket, mevcut ifl kanunu gere¤ince, en az bir y›l hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iflten ayr›lan veya istifa ve kötü davran›fl d›fl›ndaki nedenlerle
ifline son verilen personele belirli miktarda k›dem tazminat› ödemekle yükümlüdür.

Not 23'de daha detayl› belirtildi¤i üzere, fiirket mali tablolarda yer alan k›dem tazminat› karfl›l›¤›n›, ba¤›ms›z bir aktüer taraf›ndan yap›lan aktüer
çal›flmas›na dayanarak “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak yans›tm›flt›r. K›dem tazminat› yükümlülü¤ü, profesyonel aktüerler taraf›ndan tahmin edilen faiz
oran› ile iskonto ederek hesaplanm›flt›r. 

Konsolide bilançolarda k›dem tazminat› karfl›l›klar› uzun vadeli borçlar alt›nda ayr› bir kalem olarak gösterilmifltir.

b) Tan›mlanan Katk› Planlar›:
fiirket, Sosyal Sigortalar Kurumu'na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. fiirket'in bu primleri ödedi¤i sürece baflka yükümlülü¤ü
kalmamaktad›r. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yans›t›lmaktad›r. ‹lgili primlere iliflkin 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla y›ll›k toplam
4.840.694 YTL (31 Aral›k 2005 - 4.488.145 YTL) tutar›nda gider gerçekleflmifltir.
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Yat›r›m Teflvikleri
Yat›r›m teflvikleri teflvikin al›naca¤›na ve beraberindeki tüm koflullara uyulaca¤›na dair makul güvence sa¤lanm›fl ise rayiç de¤eri üzerinden de¤erlenir.
Teflvik bir gider kalemi ile iliflkilendirildi¤i zaman, telafi etmesi düflünülen giderleri kapsayacak flekilde sonraki dönemlerde sistematik bir flekilde gelir olarak
kaydedilir. E¤er teflvik bir varl›k kalemi ile iliflkilendirilmifl ise, rayiç de¤eri sermaye hesab› alt›nda tutulur (ertelenmifl gelir gibi) ve yat›r›m teflvikinin ilgili
oldu¤u varl›¤›n tahmin edilen ekonomik ömrü üzerinden y›ll›k eflit taksitlere ayr›larak gelir tablosu ile iliflkilendirilir.

Kiralamalar

Finansal Kiralama
fiirket'e kiralanan varl›¤›n mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydalar›n devrini öngören finansal kiralamalar, finansal kiralaman›n bafllang›ç tarihinde,
kiralamaya söz konusu olan varl›¤›n rayiç de¤eri ile kira ödemelerinin bugünkü de¤erinden küçük olan› esas al›narak yans›t›lmaktad›r. Finansal kira
ödemeleri kira süresi boyunca, her bir dönem için geriye kalan borç bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oran› üretecek flekilde anapara ve finansman gideri
olarak ayr›lmaktad›r. Finansman giderleri dönemler itibar›yla do¤rudan gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r. Aktiflefltirilen kiralanm›fl varl›klar, varl›¤›n tahmin
edilen ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktad›r.

Operasyonel Kiralama 
Kiraya veren taraf›n kiralanan varl›¤›n tüm risk ve menfaatlerini kendinde tuttu¤u kiralamalar operasyonel kiralama olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Operasyonel
kira ödemeleri gelir tablosunda kira süresi boyunca do¤rusal olarak gider kaydedilmektedir.

‹liflkili Taraflar
Afla¤›daki kriterlerden birinin varl›¤›nda, taraf fiirket ile iliflkili say›l›r: 

(a) Söz konusu taraf›n, do¤rudan ya da dolayl› olarak bir veya birden fazla arac› yoluyla: 
(i) ‹flletmeyi kontrol etmesi, iflletme taraf›ndan kontrol edilmesi ya da iflletme ile ortak kontrol alt›nda bulunmas› (ana ortakl›klar, ba¤l› ortakl›klar ve 

ayn› ifl dal›ndaki ba¤l› ortakl›klar dahil olmak üzere);
(ii) fiirket üzerinde önemli etkisinin olmas›n› sa¤layacak pay›n›n olmas›; veya 
(ii) fiirket üzerinde ortak kontrole sahip olmas›; 

(b) Taraf›n, fiirket'in bir ifltiraki olmas›; 
(c) Taraf›n, fiirket'in ortak giriflimci oldu¤u bir ifl ortakl›¤› olmas›;
(d) Taraf›n, fiirket'in veya ana ortakl›¤›n›n kilit yönetici personelinin bir üyesi olmas›; 
(e) Taraf›n, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yak›n bir aile üyesi olmas›; 
(f) Taraf›n; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki alt›nda veya (d) ya da (e)'de bahsedilen herhangi bir bireyin do¤rudan ya da dolayl› 

olarak önemli oy hakk›na sahip oldu¤u bir iflletme olmas›; veya 
(g) Taraf›n, iflletmenin ya da iflletme ile iliflkili taraf olan bir iflletmenin çal›flanlar›na iflten ayr›lma sonras›nda sa¤lanan fayda planlar› olmas›, gerekir.

‹liflkili taraflarla yap›lan ifllem, iliflkili taraflar aras›nda kaynaklar›n›n, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel karfl›l›¤› olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n
transferidir. 

Gelirlerin Muhasebelefltirilmesi
Gelir, ekonomik faydan›n iflletmeye gelece¤inin muhtemel oldu¤u ve gelir tutar›n›n güvenilir bir flekilde ölçülebildi¤i zaman kaydedilmektedir. Gelirler,
indirimler ve katma de¤er vergisi düflüldükten sonra net olarak gösterilmifltir. Gelirin oluflmas› için afla¤›daki kriterlerin yerine gelmesi gerekmektedir.

Mallar›n Sat›fl›
Sat›lan mallar›n riskinin ve faydas›n›n al›c›ya transfer oldu¤u ve gelir tutar›n›n güvenilir bir flekilde hesaplanabildi¤i durumda gelir oluflmufl say›l›r. Net
sat›fllar, indirimler ve komisyonlar düflüldükten sonraki faturalanm›fl sat›fl bedelinden oluflmaktad›r. 

Hizmet Sat›fl›
Hizmet sat›fl›ndan do¤an gelir ölçülebilir bir tamamlanma derecesine ulafl›ld›¤› zaman oluflmufl say›l›r. Yap›lan anlaflmadan elde edilecek gelirin güvenilir
bir flekilde ölçülemedi¤i durumlarda, gelir, katlan›lan giderlerin geri kazan›labilecek tutar› kadar kabul edilir.
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3. UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹ / MUHASEBE POL‹T‹KALARI (DEVAMI)

Kira Geliri
Kira gelirleri ayl›k olarak kazan›ld›¤›nda mali tablolara yans›t›l›r. 

Faiz
Tahsilat›n flüpheli olmad›¤› durumlarda tahakkuk esas›na göre gelir kazan›lm›fl kabul edilir.

Temettü
Ortaklar›n kâr pay› alma hakk› do¤du¤u anda gelir kazan›lm›fl kabul edilir.

Borçlanma Maliyetleri
Borçlanma maliyetleri gerçekleflti¤i dönemde giderlefltirilir.

Hisse Bafl›na Kâr / (Zarar)
Gelir tablosunda belirtilen hisse bafl›na kazanç, net kâr›n, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesiyle
bulunmaktad›r.

Türkiye'de flirketler sermayelerini hali haz›rda bulunan hissedarlar›na, çeflitli içsel kaynaklardan “bedelsiz hisse” yolu ile artt›rabilmektedirler. Bu tip
“bedelsiz hisse” da¤›t›mlar›, hisse bafl›na kazanç hesaplamalar›nda, ihraç edilmifl hisse gibi de¤erlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullan›lan
a¤›rl›kl› ortalama hisse say›s›, söz konusu hisse senedi da¤›t›mlar›n›n geçmifle dönük etkileri de dikkate al›narak bulunur. 

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan ve fiirket'in bilanço tarihindeki durumunu etkileyebilecek hususlar konsolide mali tablolara yans›t›lmaktad›r. Düzeltme
gerektirmeyen bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan hususlar ise önemlilik derecesine göre notlarda aç›klanmaktad›r. 

‹fllem ve Teslim Tarihindeki Muhasebelefltirme
Tüm finansal varl›k al›fl ve sat›fllar› ifllem tarihinde, bir baflka deyiflle fiirket'in al›m› veya sat›m› gerçeklefltirece¤ini taahhüt etti¤i tarihte muhasebelefltirilir.
Ola¤an al›fl ve sat›fllar, varl›¤›n teslim süresinin genelde bir mevzuat veya piyasalardaki düzenlemelere göre belirlendi¤i al›fl ve sat›fllard›r.

Finansal Varl›k ve Yükümlülüklerin Kayda Al›nmas› ve Kay›ttan Ç›kar›lmas›
fiirket, finansal varl›k veya yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözleflmelerine taraf oldu¤u takdirde bilançosuna yans›tmaktad›r. fiirket finansal varl›¤›n
tamam›n› veya bir k›sm›n›, sadece söz konusu varl›klar›n konu oldu¤u sözleflmeden do¤an haklar üzerindeki kontrolünü kaybetti¤i zaman kay›ttan ç›kart›r.
fiirket finansal yükümlülükleri ancak sözleflmede tan›mlanan yükümlülü¤ü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman afl›m›na u¤rar ise kay›ttan ç›kart›r.

Finansal Risk Yönetimi Amaçlar› ve Politikalar›
fiirketin kulland›¤› belli bafll› finansal araçlar, banka kredileri, finansal kiralamalar, nakit ve k›sa vadeli banka mevduatlar›d›r. Bu araçlar› kullanmaktaki as›l
amaç fiirket'in operasyonlar› için finansman yaratmakt›r. fiirket ayr›ca direkt olarak faaliyetlerden ortaya ç›kan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal
araçlara da sahiptir. 

Kullan›lan araçlardan kaynaklanan risk, yabanc› para riski, faiz riski, kredi riski ve likidite riskidir. fiirket yönetimi bu riskleri afla¤›da belirtildi¤i gibi
yönetmektedir. fiirket ayr›ca finansal araçlar›n kullan›lmas›ndan ortaya ç›kabilecek piyasa riskini de takip etmektedir. 

Yabanc› Para Riski
Yabanc› para riski fiirket'in Amerikan Dolar› ve Euro varl›klara sahip olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

fiirket'in ayr›ca yapt›¤› ifllemlerden do¤an yabanc› para riski vard›r. Bu riskler fiirket'in de¤erleme para birimi d›fl›ndaki para birimi cinsinden mal al›m› ve
sat›m› yapmas› ve yabanc› para cinsinden banka kredisi kullanmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

fiirket do¤al bir riskten korunma yöntemi olan yabanc› para cinsinden varl›klar›n› ve borçlar›n› dengede tutarak yabanc› para riskini yönetmektedir. fiirket'in
31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005’deki net yabanc› para pozisyonu yaklafl›k olarak s›ras›yla, 22.386.750 YTL ve 55.013.414 YTL uzun (aktif) pozisyondur.
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3. UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹ / MUHASEBE POL‹T‹KALARI (DEVAMI)

Fiyat Riski
Fiyat riski yabanc› para, faiz ve piyasa riskinin bir kombinasyonu olup, fiirket taraf›ndan ayn› para biriminden borç ve alacaklar›n, faiz tafl›yan varl›k ve
yükümlülüklerin birbirini karfl›lamas› yoluyla do¤al olarak yönetilmektedir. Piyasa riski, fiirket taraf›ndan piyasa bilgilerinin incelenmesi ve uygun de¤erleme
metodlar› vas›tas›yla yak›ndan takip edilmektedir.

Kredi Riski
Kredi riski, karfl›l›kl› iliflki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca iliflkin olarak yükümlülü¤ünü yerine getirememesi sonucu di¤er taraf›n finansal
aç›dan zarara u¤ramas› riskidir. fiirket, kredi riskini belli taraflarla yap›lan ifllemleri s›n›rland›rarak ve iliflkide bulundu¤u taraflar›n güvenilirli¤ini sürekli
de¤erlendirerek yönetmeye çal›flmaktad›r.

Kredi risk yo¤unlaflmas› belirli flirketlerin benzer ifl alanlar›nda faaliyette bulunmas›yla, ayn› co¤rafi bölgede yer almas›yla veya ekonomik, politik ve bunun
gibi di¤er koflullarda meydana gelebilecek de¤iflikliklerin bu flirketlerin sözleflmeden do¤an yükümlülüklerini benzer ekonomik koflullar çerçevesinde
etkilemesi ile ilgilidir. Kredi riskinin yo¤unlaflmas› fiirket'in performans›n›n belli bir sektörü veya co¤rafik bölgeyi etkileyen geliflmelere duyarl›l›¤›n›
göstermektedir.

fiirket kredi riskini, sat›fl faaliyetlerini genifl bir alana yayarak belli bir sektör veya bölgedeki flah›slar veya gruplar üzerinde istenmeyen yo¤unlaflmalardan
kaç›narak yönetmeye çal›flmaktad›r. fiirket ayr›ca gerekli gördü¤ü durumlarda müflterilerinden teminat almaktad›r.

Likidite Riski
Likidite riski bir flirketin fonlanma ihtiyaçlar›n› karfl›layamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi kurulufllar›n›n vermifl oldu¤u kredi limitlerinin de deste¤iyle
nakit giriflleri ve ç›k›fllar›n›n dengelenmesiyle düflürülmektedir. 

Rayiç De¤er
Rayiç de¤er, bir varl›¤›n cari bir ifllemde istekli taraflar aras›nda al›m sat›m›na konu olan fiyat›n› ifade eder.

Yabanc› para cinsinden olan finansal varl›klar ve yükümlülükler bilanço tarihindeki piyasa fiyatlar›na yaklaflan döviz kurlar›ndan çevrilmifltir.

Afla¤›daki metodlar ve varsay›mlar rayiç de¤eri belirlemenin mümkün oldu¤u durumlarda her bir finansal arac›n rayiç de¤erini tahmin etmekte kullan›lm›flt›r.

Finansal Varl›klar
K›sa vadeli olmalar›ndan ve önemsiz kredi riskine tabi olmalar›ndan dolay› nakit ve nakit eflde¤eri varl›klar ile tahakkuk etmifl faizleri ve di¤er finansal
varl›klar›n tafl›nan de¤erlerinin rayiç de¤erlerine yak›n oldu¤u düflünülmektedir. Ticari alacaklar›n flüpheli alacaklar karfl›l›¤› düflüldükten sonraki tafl›nan
de¤erlerinin rayiç de¤erlerine yak›n oldu¤u düflünülmektedir.

Finansal Yükümlülükler
Ticari borçlar›n ve di¤er parasal yükümlülüklerin k›sa vadeli olmalar› nedeniyle rayiç de¤erlerinin tafl›d›klar› de¤ere yaklaflt›¤› düflünülmektedir. Banka
kredileri iskonto edilmifl maliyet ile ifade edilir ve ifllem maliyetleri kredilerin ilk maliyetine eklenir. Üzerindeki faiz oranlar› de¤iflen piyasa koflullar› dikkate
al›narak güncellendi¤i için kredilerin rayiç de¤erlerinin tafl›d›klar› de¤eri ifade etti¤i düflünülmektedir. K›sa vadeli olmalar› sebebiyle ticari borçlar›n rayiç
de¤erlerinin tafl›d›klar› de¤ere yak›n oldu¤u öngörülmektedir.

Türev Finansal Araçlar (Vadeli ‹fllem Anlaflmalar›)
fiirket yabanc› para piyasas›nda vadeli ifllem anlaflmalar› yapmaktad›r. fiirket'in risk yönetim politikalar›na göre riskten korunma amaçl› girilen söz konusu
vadeli ifllem anlaflmalar›, UMS 39 (Finansal Araçlar: Kayda Alma ve Ölçüm)'a göre riskten korunma muhasebesi için yeterli flartlar› sa¤lamad›¤›ndan, mali
tablolarda “al›m-sat›m amaçl› türev araçlar›” aras›nda s›n›fland›r›larak rayiç de¤erleri ile yans›t›l›rlar.

Türev finansal araçlar›n rayiç de¤erleri halka aç›k organize olmufl piyasalardaki fiyatlar› veya bilanço tarihine indirgenmifl gelecekteki nakit getirileri olarak
kabul edilmifltir. Bütün türev araçlar rayiç de¤erleri pozitif oldu¤unda varl›k, negatif oldu¤unda ise borç olarak tafl›n›r.

Riskten korunma muhasebesi için yeterli flartlar› sa¤lamayan türev araçlar›n rayiç de¤erlerindeki art›fl veya azal›fltan kaynaklanan kazanç veya kay›plar
direkt olarak gelir tablosu ile iliflkilendirilir.
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3. UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹ / MUHASEBE POL‹T‹KALARI (DEVAMI)

Konsolide bilançoda, henüz gerçekleflmemifl gelir yaratan türev araçlar gelir tahakkuku kalemine (di¤er dönen varl›klar) ve henüz gerçekleflmemifl zarar
yaratan türev araçlar gider tahakkuklar› kalemine dahil edilir. 

Bölümlere Göre Raporlama
fiirket, sat›fllar›n›n büyük ço¤unlu¤unu Türkiye'de gerçeklefltirmektedir. fiirket yönetimi bölümlere göre raporlama yapmay› gerektirecek farkl› türdeki ürün
ve farkl› co¤rafi bölgeler olmad›¤› için bölümlere göre finansal bilgilerin raporlamas›n› yapmamaktad›r.

4. HAZIR DE⁄ERLER

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Banka (k›sa vadeli mevduatlar dahil) 144.586.922 145.769.645
Vadesi raporlama döneminden önce olan çekler 3.840.792 2.525.002
Kasa 1.565 4.254

Toplam 148.429.279 148.298.901

Vadeli mevduatlar fiirket'in acil nakit ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak Yeni Türk Liras› için 4 - 68 gün (31 Aral›k 2005 - 2 ila 88 gün) Amerikan Dolar› için 8 - 90 gün
(31 Aral›k 2005 - 17 gün) Euro için 8-26 gün aras›nda de¤iflen vadelerde yap›lm›flt›r. Faiz oranlar› Yeni Türk Liras› vadeli mevduat için %18,75 - %20,75
(31 Aral›k 2005 - %18,10 - %18,50) aras›nda de¤iflmekte olup, Amerikan Dolar› için %5,50-5,75 (31 Aral›k 2005 - %5), Euro için %3,60 - %3,85'dür.

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibar›yla bloke mevduat bulunmamaktad›r.

5. MENKUL KIYMETLER (Net)

fiirket'in, 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibar›yla menkul k›ymetleri bulunmamaktad›r.

6. F‹NANSAL BORÇLAR (Net)

K›sa Vadeli Finansal Borçlar

31 Aral›k 2006 
Para Birimi Uygulanan Faiz Oran› Vade Bakiye

Minimum Maksimum
Teminats›z Krediler YTL (*) (*) 4 Ocak 2007 548.043

548.043

31 Aral›k 2005
Para Birimi Uygulanan Faiz Oran› Vade Bakiye

Minimum Maksimum
Teminats›z Krediler USD 5.012.658 4,50 4,916 29 Mart 2006 6.725.985

YTL (*) (*) 3 Ocak 2006 536.278

7.262.263

(*) geçici amaçla kullan›lan faizsiz k›sa vadeli krediler.

2005 y›l› içinde, Amerikan Dolar› cinsinden al›nan krediler ihracat kredileri olup flirketin bu kredilerle ilgili 5.069.203 Amerikan Dolar› ihracat taahhüdü
bulunmaktad›r. Bu taahhüt 2006 y›l› içinde gerçekleflmifltir.
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7. T‹CAR‹ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Net)

Ticari Alacaklar

a) K›sa Vadeli Ticari Alacaklar

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Ticari alacaklar 60.533.673 38.152.118
Vadeli çekler ve alacak senetleri 42.590.373 28.374.102
fiüpheli alacaklar 1.732.121 2.012.813
fiüpheli alacak karfl›l›¤› (-) (1.732.121) (2.012.813)

103.124.046 66.526.220

b) Uzun Vadeli Ticari Alacaklar

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Verilen depozito ve teminatlar 19.404 15.455

19.404 15.455

Ticari Borçlar

K›sa Vadeli Ticari Borçlar

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Sat›c›lar (Net) 55.057.274 21.823.048
Al›nan depozito ve teminatlar 762.012 415.667
Di¤er ticari borçlar 89.709 75.436

55.908.995 22.314.151

8. F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI (Net)

Finansal Kiralama Taahhütleri 

a) K›sa Vadeli Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (Net)
2006 y›l›nda fiirket tafl›t al›m›yla ilgili olarak befl yeni kiralama sözleflmesi imzalam›flt›r. Toplam 3.000.906 Euro tutar›ndaki gelecekte yap›lacak net
minimum ödemelerin bugünkü de¤eri, A¤ustos 2006'dan bafllayarak, Aral›k 2009'a kadar ayl›k taksitler halinde ödenecektir. fiirket'in, 31 Aral›k 2006 tarihi
itibar›yla Euro k›sa vadeli kiralama ifllemlerinden 1.761.476 YTL (951.378 Euro) (31 Aral›k 2005 - Yoktur) tutar›nda bir borcu bulunmaktad›r. 

Ayr›ca, kiralama anlaflmas› kapsam›nda, 900.000 Amerikan Dolar› tutar›ndaki gelecekte yap›lacak net minimum ödemelerin bugünkü de¤eri, Nisan 2007'de
ayl›k 10.000 Amerikan Dolar› olarak eflit taksitlerle ödenmeye bafllanacak ve Eylül 2014'e kadar ödenecektir. fiirket'in, 31 Aral›k 2006 itibar›yla Amerikan
Dolar› k›sa vadeli kiralama ifllemlerinden 126.504 YTL (31 Aral›k 2005 - Yoktur) tutar›nda bir borcu bulunmaktad›r. 

b) Uzun Vadeli Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (Net)
31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla yukar›da bahsi geçen 3.000.906 Euro tutar›ndaki finansal kiralama ifllemine istinaden ödenecek uzun vadeli k›s›m 
3.011.996 YTL (1.626.787 Euro) (31 Aral›k 2005 Yoktur)'dir.

31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla yukar›da bahsi geçen 900.000 Amerikan Dolar› tutar›ndaki finansal kiralama ifllemine istinaden ödenecek uzun vadeli k›sm›
1.138.536 YTL (31 Aral›k 2005 - 1.207.620 YTL)'dir.
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9. ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Net)

31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 tarihleri itibar›yla iliflkili kurulufllar›n bakiyeleri ve bu kurulufllarla yap›lan toplam ifllem tutarlar› ana hatlar›yla flöyledir:

‹liflkili Taraflara Sat›fllar
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

‹liflkili Kurulufl Mamul Hizmet Di¤er (*) Mamul Hizmet Di¤er (*)
Ortaklar
Aksigorta Sigortac›l›k A.fi. - - 23.310 - - -

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Enerjisa Enerji Üretim A.fi. (Enerjisa) - - 7.857 - - 240
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. (Çimsa) 1.900.409 - 111.598 1.272.874 - 148.808
Arpafl Ambarl› Römorkaj Pilataj Ticaret A.fi. (Arpafl) - 129.263 - - 72.712 -
Lafarge Aslan Çimento A.fi. (Lafarge) 102.574 - - 718.318 - -

Di¤er
HC Trading B.V. - Turkey Branch 35.212.879 - 1.092.232 41.326.300 - -
HeidelbergerCement A.G. - - 108.252 - - 65.014
Exsa San. Mam. Sat›fl ve Arafl. A.fi. 744.965 - - - - -
Kardemir Demir Çelik San. ve Tic. A.fi. 7.204 - 1.593 - - 31.240
Dönkasan Dönüflen Ka¤›t Hammaddeleri Sanayi 

ve Ticaret A.fi. - - - - - 109
Akçansa Tafl›mac›l›k ve Ticaret A.fi. - - - - - 148
HC Fuels Limited - - - - - 106.101
Maxit Yap› Malzemeleri San. ve Tic. A.fi. - - 7.892 - - 29.447
Oysa Ni¤de Çimento A.fi. - - 2.442 - - 2.220
Olmuksa Mukavva Sanayi ve Ticaret A.fi. - - - - - 3.041
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9. ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Net) (DEVAMI)

‹liflkili Taraflardan Al›mlar
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

‹liflkili Kurulufl Mamul Hizmet Di¤er (*) Mamul Hizmet Di¤er (*)
Ortaklar
Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi. - 152.248 - - 83.672 -
Aksigorta Sigortac›l›k A.fi. - 2.963.458 - - 2.135.118 -

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar - - -
Enerjisa - - 40.709.822 - - 43.285.833
Çimsa - 286.850 7.144 - - -
Liman ‹flletmeleri ve Nakliyecilik A.fi. (Liman ‹flletmeleri) - 177.106 617.632 - 645.857 563.241
Lafarge 2.614 - - 410.037 - 6.840
Eterpark Endüstri Ürünleri ‹malat Ticaret ‹thalat 

‹hracat Pazarlama A.fi. (Eterpark) - - 272.028 - - 223.456
Altafl - 302.578 - - 227.860 -

Di¤er
HeidelbergerCement A.G. - - - - 3.691 168.276
Scancem Int. Ans. 24.749.559 - - - - -
Brisa Bridgestone Lastik Sanayi ve Ticaret A.fi. 152.084 - - 103.943 - -
Bimsa Uluslararas› ‹fl Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.fi. - 425.025 - 188.494 -
Temsa Termo Mekanik Sanayi ve Ticaret A.fi. 1.856 - 142.891 - -
Beksa Çelik Kord. San. ve Tic. A.fi. 1.141.334 - - 1.004.144 - -
HeidelbergerCement Group Technology Center GmbH - 407.792 - - 500.780 -
Kardemir Demir Çelik San. ve Tic. A.fi. 2.015.158 - 13.271 1.844.941 - 3.144
Akhayat Sigorta A.fi. - 696.666 - 669.388 -
Teknosa ‹ç ve D›fl Tic. A.fi. 33.921 - - 15.519
BNP Ak Dresdner Finansal Kiralama A.fi. - 814.168 180.179 - 109.930 636
Akçansa Tafl›mac›l›k - - - - - 424
HC Fuels Limited - 75.530 - 7.003.699 - -
Maxit Yap› Malzemeleri San. ve Tic. A.fi. - - 2.704 - - -
Pilsa A.fi. 28.161 - 166 - - -
S.A. Cimenteries  Cbr. - 74.204 - - -
HC Trading B.V. - Turkey Branch - - 58.000 - -
Carrefoursa Türkiye - - 3.474 - - -
Çukurova D›fl Ticaret A.fi. 359.596 353.596

(*) Büyük bir ço¤unlu¤u, maddi varl›k al›m› veya sat›m›, elektrik al›m›, vade fark› ve kur fark› gelir giderlerinden oluflmaktad›r.
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9. ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Net) (DEVAMI)

‹liflkili Taraflardan Alacaklar ‹liflkili Taraflara Borçlar
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Ortaklar 
Aksigorta Sigortac›l›k A.fi. 369.248 623.231 - -
Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi. - - 15.088 11.048
Di¤er Ortaklara Temettü Borçlar› - - 446.951 284.986

Toplam 369.248 623.231 462.039 296.034

Finansal varl›klar 
Arpafl 9.058 23.048 - -
Enerjisa - - 2.421.604 4.690.494
Çimsa - 201.297 147.616 -
Liman ‹flletmeleri - - 80.617 61.646
Lafarge - 129.239 - -
Eterpark - - 24.608 13.424
Altafl - - 39.426 2.125

Toplam 9.058 353.584 2.713.871 4.767.689

Di¤er
HC Trading B.V. - Turkey Branch 2.470.813 5.083.314 - -
HeidelbergerCement A.G. 8.475 7.920 - -
HC Fuels Limited - - 17.570 -
HeidelbergerCement Group Technology Center GmbH - - 220.753 -
Brisa Bridgestone Lastik Sanayi ve Ticaret A.fi. - - 35.073 37.374
Teknosa A.fi. - - 1.367 361
Exsa Export Sanayi Mamulleri Sat›fl ve Araflt›rma A.fi. 4.009 108 - -
Bimsa Uluslararas› ‹fl Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.fi. - - 184.552 3.481
Ak Finansal Kiralama A.fi. - - 8.094 -
Temsa Termo Mekanik Sanayi ve Ticaret A.fi. - - 70 6
Beksa Çelik Kord. San. ve Tic. A.fi. - - 311.736 52.986
Oysa Ni¤de Çimento A.fi. - - - -
Kardemir Demir Çelik San. ve Tic. A.fi. - - 14.274 77.592
Akhayat Sigorta A.fi. 2.243 - - -
Akçansa Tafl›mac›l›k - - 475.237 105.237
Çukurova D›fl Ticaret A.fi. - - 5.622 20.836
Maxit Yap› Malzemeleri San. ve Tic. A.fi. - 3.923 2.162 -
Dönkasan A.fi. - - - -
Olmuksa Mukavva Sanayi ve Ticaret A.fi. - - - -
Personel 326.487 246.250 22.059 603.060

2.812.027 5.341.515 1.298.569 900.933

Toplam 3.190.333 6.318.330 4.474.479 5.964.656

Ayr›ca, 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla "K›sa Vadeli Yükümlülükler" içinde yer alan 1.887.980 YTL tutar›ndaki "Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net)"
ve "Uzun Vadeli Yükümlülükler" içinde yer alan 4.150.532 YTL tutar›ndaki "Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net)" bakiyeleri "Ak Finansal Kiralama
A.fi."ne aittir (Not 8). 
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9. ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Net) (DEVAMI)

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Bankalar
Akbank T.A.fi. 11.974.479 123.523.842

‹liflkili kurulufllara finansal giderler
Akbank T.A.fi. 289.472 55.936

‹liflkili kurulufllardan faiz gelirleri
Akbank T.A.fi. 7.661.664 8.823.569

‹liflkili kurulufllara ödenen tazminat gideri (Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar›n içinde)
Akbank T.A.fi. (Not 38) 2.763.000 -

Komisyon gelirleri (Hizmet gelirleri içinde)
Arpafl 129.263 105.205

Yap›lan ba¤›fllar
Vaksa Hac› Ömer Sabanc› Vakf› 1.000.000 675.000
Sabanc› Üniversitesi 60.714 49.504

1.060.714 724.504

Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplam›

Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplam› 3.013.436 YTL'dir (31 Aral›k 2005 - 2.365.229 YTL). 

10. D‹⁄ER ALACAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)

K›sa Vadeli Di¤er Alacaklar

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Sat›c›lara verilen ifl avanslar› 2.163.936 864.005
‹adesi talep edilecek KDV 327.871 850.774
Di¤er 784.464 1.544.282

3.276.271 3.259.061

K›sa Vadeli Di¤er Yükümlülükler

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Ödenecek vergi ve fonlar 4.370.351 2.349.055
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 859.896 803.799
Tecil edilebilir KDV 327.871 850.774
Ödenecek di¤er yükümlülükler 299.988 296.016
Di¤er çeflitli borçlar 180.632 16.068

6.038.738 4.315.712



Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibar›yla

KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR
(Para Birimi - Aksi Belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL)

F

A

A

L

‹

Y

E

T

R

A

P

O

R

U

2

0

0

6

73

11. CANLI VARLIKLAR (Net)

fiirket'in 31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 tarihleri itibar›yla canl› varl›klar› bulunmamaktad›r.

12. STOKLAR (Net)

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Hammadde stoklar›, net (*) 31.115.062 31.031.833
Yar› mamul stoklar› 4.474.051 4.215.555
Mamul stoklar› 3.569.881 2.921.446
Siparifl avanslar› 1.838.357 5.077.971
Yoldaki mallar 6.054.925 207.428

47.052.276 43.454.233

(*) 31 Aral›k 2006 tarihi itibari ile hareket görmeyen stoklar, de¤er düflüklü¤ü testine tabi tutulmufl olup, bunun sonucunda 2.746.060 YTL de¤er düflüklü¤ü
karfl›l›¤› ayr›lm›fl, bu karfl›l›k gelir tablosunda "Sat›fllar›n Maliyeti" hesab›na ilave edilmifltir.

13. DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiMELER‹NDEN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Net)

fiirket'in 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibar›yla devam eden inflaat sözleflmelerinden alacaklar› ve borçlar› bulunmamaktad›r.

14. ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹

fiirket'in 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibar›yla ertelenen vergi varl›klar›n›n ve yükümlülüklerinin detay› afla¤›daki gibidir:

Ertelenmifl Ertelenmifl Ertelenmifl
Vergi Varl›klar› Vergi Yükümlülükleri Vergi Geliri (Gideri)

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Maddi varl›k üzerindeki geçici farklar - - (25.343.068) (41.480.098) 16.137.030 2.527.364
Stoklar 2.456.550 3.120.572 - - (664.022) (37.360)
K›dem tazminat› karfl›l›klar› 1.880.000 2.594.270 - - (714.270) 470.877
Alacak ve borç reeskontu 265.675 193.656 - - 72.019 (43.601)
Di¤er geçici farklar, net 1.152.213 810.892 - - 341.321 618.648

5.754.438 6.719.390 (25 .343.068) (41.480.098) 15.172.078 3.535.928

Net ertelenmifl vergi yükümlülükleri hareket tablosu afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
1 Ocak bakiyesi 34.760.708 38.296.636
Gelir tablosuna kaydedilen ertelenmifl vergi (15.172.078) (3.535.928)

31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 net bakiyeleri 19.588.630 34.760.708

fiirket'in ekteki mali tablolar›nda konsolide etti¤i ba¤l› ortakl›¤›na ait 31 Aral›k 2006'dan devreden 2.821.183 YTL tutar›nda yat›r›m indirimi teflvi¤i
bulunmaktad›r. fiirket, 31 Aral›k 2006 itibar›yla devreden yat›r›m indirimini 2007 y›llar› için kullanmaya karar vermifltir. Bu ba¤lamda 2007 senesi içinde
fiirket yönetimi taraf›ndan kullan›labilecek yat›r›m indirimi 1.935.296 YTL tutar›ndad›r. Ertelenmifl vergi hesaplamas› bu karara dayanarak yap›lm›flt›r ve
dolay›s›yla ertelenmifl vergiyi oluflturan geçici farklar›n tahmini gerçekleflme tarihlerine ba¤l› olarak hesaplamada farkl› (%20, %30) vergi oranlar›
kullan›lm›flt›r. Olas› bir karar de¤iflikli¤i vergi hesaplamas›nda de¤iflikli¤e yol açacakt›r.
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15. D‹⁄ER DÖNEN VE DURAN VARLIKLAR

Di¤er Cari/Dönen Varl›klar

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Peflin ödenen giderler 1.870.595 1.292.226
Di¤er 2.544 7.867

1.873.139 1.300.093

Di¤er Cari Olmayan / Duran Varl›klar

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Peflin ödenen kiralar 2.534.630 1.411.279
Tahsil edilemeyen alacaklara karfl›l›k müflterilerden al›nan varl›klar 236.171 236.171

2.770.801 1.647.450

16. F‹NANSAL VARLIKLAR (Net) 

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Pay Oran› (%) Tutar Pay Oran› (%) Tutar

Çimsa 10,00 110.388.096 10,00 115.846.848
Enerjisa 5,30 24.735.854 9,19 44.016.283
Liman ‹flletmeleri 15,00 22.662.688 15,00 22.662.688
Eterpark 8,73 2.686.527 8,73 2.686.527
Arpafl 16,00 841.399 16,00 841.399
Lafarge 0,05 214.587 0,05 242.434
Altafl 12,25 201.910 12,25 201.910

161.731.061 186.498.089

Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem gören Çimsa ve Lafarge, 31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 tarihli ifl günleri sonunda borsada
oluflan piyasa fiyatlar› ile de¤erlenmifltir. 5.486.599 YTL (31 Aral›k 2005 - 59.172.479 YTL gelir) tutar›ndaki cari dönemde ortaya ç›kan gerçekleflmemifl
gider, özkaynaklar içinde gösterilmifltir.

Eterpark ve Liman ‹flletmeleri'nin hisseleri borsada ifllem görmemektedir. Akçansa ürünlerini deniz yoluyla sevk etmek istedi¤inde bu iki flirketin sahip
oldu¤u limanlardan faydalanmaktad›r. Bu iki finansal varl›¤a iliflkin de¤er düflüklü¤ü olup olmad›¤›, kara tafl›mac›l›¤› ile k›yasland›¤›nda deniz
tafl›mac›l›¤›n›n kullan›lmas› durumunda gelecekte bu flirketlerden sa¤lanacak faydan›n bilanço tarihine indirgenmesi yolu ile hesaplanmaktad›r. Her dönem
sonunda fiirket, söz konusu finansal duran varl›klardan gelecekte elde edilecek faydan›n bilanço tarihine indirgenmifl tutar›n›n söz konusu varl›klar›n
enflasyona göre düzeltilmifl maliyet de¤erlerinden yüksek oldu¤undan emin olduktan sonra, bu finansal varl›klar› (2004 y›l› sonuna kadar enflasyona göre
düzeltilmifl) maliyet bedelleri ile bilançoda tafl›maktad›r.

Enerjisa'n›n hisseleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem görmemektedir. Söz konusu finansal varl›¤a iliflkin de¤er düflüklü¤ü olup olmad›¤›, bu
finansal varl›¤›n indirgenmifl nakit ak›m› de¤eri ile hesaplanmaktad›r. 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla indirgenmifl nakit ak›m yöntemi ile flirketin piyasa de¤eri
hesap edilmesi sonucunda, 19.280.429 YTL (Not 38) tutar›nda de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r.   

Arpafl ve Altafl'›n rayiç bedellerini makul bir flekilde hesaplamak mümkün olmad›¤› için söz konusu finansal duran varl›klar (2004 y›l› sonuna kadar
enflasyona göre düzeltilmifl) maliyet bedelleri üzerinden bilançoda tafl›nmaktad›r.
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17. POZ‹T‹F / NEGAT‹F fiEREF‹YE (Net)

fiirket'in 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibar›yla pozitif/negatif flerefiyesi bulunmamaktad›r.

18. YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER (Net)

fiirket'in 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibar›yla yat›r›m amaçl› gayrimenkulleri bulunmamaktad›r.

19. MADD‹ VARLIKLAR (Net)

1 Ocak 2006 Girifller Transferler (*) Ç›k›fllar 31 Aral›k 2006
Maliyet
Arazi, yerüstü ve yeralt› düzenleri 107.777.808 - 4.406.290 (216.119) 111.967.979
Binalar 168.959.979 - 349.062 - 169.309.041
Makina tesis ve cihazlar 836.479.135 31.368 7.946.556 (18.351.546) 826.105.513
Döfleme, demirbafl ve tafl›t araçlar› 59.486.200 35.814 8.494.461 (8.697.229) 59.319.246
Özel maliyetler 40.765.484 - 2.451.516 (380.022) 42.836.978
Yap›lmakta olan yat›r›mlar ve siparifl avanslar› 4.098.559 96.792.337 (26.323.769) - 74.567.127

Toplam 1.217.567.165 96.859.519 (2.675.884) (27.644.916) 1.284.105.884

Eksi: Birikmifl Amortisman
Arazi, yerüstü ve yer alt› düzenleri 51.216.079 3.028.838 - - 54.244.917
Binalar 65.358.633 3.092.657 - - 68.451.290
Makine tesis ve cihazlar 652.296.994 22.104.399 - (18.030.873) 656.370.520
Döfleme, demirbafl ve tafl›t araçlar› 44.331.766 5.071.411 - (8.568.721) 40.834.456
Özel maliyetler 23.590.589 1.969.887 - (380.022) 25.180.454

Toplam 836.794.061 35.267.192 - (26.979.616) 845.081.637

Maddi Varl›klar, net 380.773.104 439.024.247

1 Ocak 2005 Girifller Transferler (*) Ç›k›fllar S›n›flamalar (***) 31 Aral›k 2005
Maliyet
Arazi, yerüstü ve yeralt› düzenleri 107.427.414 - 420.663 (70.269) - 107.777.808
Binalar 168.400.720 - 559.259 - - 168.959.979
Makine tesis ve cihazlar 818.135.570 25.671 23.727.067 (5.409.173) - 836.479.135
Döfleme, demirbafl ve tafl›t araçlar› 56.149.773 23.525 8.446.058 (5.133.156) - 59.486.200
Özel maliyetler 37.938.173 6.971 2.820.340 - - 40.765.484
Yap›lmakta olan yat›r›mlar ve siparifl avanslar› 6.227.965 35.059.014 (37.093.831) (94.589) (**) - 4.098.559

Toplam 1.194.279.615 35.115.181 (1.120.444) (10.707.187) 1.217.567.165
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19. MADD‹ VARLIKLAR (Net) (DEVAMI)

1 Ocak 2005 Girifller Transferler (*) Ç›k›fllar S›n›flamalar (***) 31 Aral›k 2005
Eksi: Birikmifl amortisman
Arazi, yerüstü ve yer alt› düzenleri 48.182.393 3.033.686 - - - 51.216.079
Binalar 62.275.288 3.083.345 - - - 65.358.633
Makine tesis ve cihazlar 636.144.313 21.545.528 - (5.392.847) - 652.296.994
Döfleme, demirbafl ve tafl›t araçlar› 45.559.324 3.867.559 - (5.095.117) - 44.331.766
Özel maliyetler 21.150.634 2.439.955 - - - 23.590.589

Toplam 813.311.952 33.970.073 - (10.487.964) - 836.794.061

Maddi varl›klar, net 380.967.663 380.773.104

(*) Yap›lmakta olan yat›r›mlardaki ç›k›fllar›n 2.675.884 YTL (31 Aral›k 2005 - 1.120.444 YTL) tutar›ndaki k›sm› maddi olmayan varl›klara transferdir. 
(**) Direkt giderleflmifltir.

31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla finansal kiralama yoluyla al›nan maddi varl›klar›n toplam maliyet tutar› 12.039.571 YTL (31 Aral›k 2005 - 6.402.848 YTL),
toplam birikmifl amortisman tutar› 1.612.800 YTL (31 Aral›k 2005 - 1.184.805 YTL)'d›r.

Ayr›ca, 2006 y›l› içinde gerçekleflen maddi varl›k al›mlar›n›n 4.830.892 YTL'l›k k›sm› finansal kiralama yolu ile gerçeklefltirilmifltir.

31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla yap›lmakta olan yat›r›mlar ve verilen avanslar esasen Çanakkale 2. Klinker hatt› ve de¤irmen makinalar› için yap›lan
yat›r›mlardan oluflmaktad›r.

fiirket yönetimi, 9 Haziran 2005 tarihinde alm›fl oldu¤u 560 no'lu Yönetim Kurulu karar›yla, Çanakkale çimento fabrikas›n›n 2 milyon ton mevcut klinker
kapasitesinin %100 oran›nda art›r›lmas› amac›yla, 108 milyon Euro tutar›nda yeni klinker üretim tesisi yap›lmas›na ve tesisle ilgili yat›r›m›n 2008 y›l› bafl›na
kadar tamamlanmas›na karar vermifltir. 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla, bu projeyle ilgili olarak "Yap›lmakta olan yat›r›mlar ve siparifl avanslar›" hesab›na
yaklafl›k 58.163.132 YTL girifl yap›lm›flt›r.

31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla halen kullan›mda olan ama tamamen amorte olmufl maddi ve maddi olmayan varl›klar›n brüt de¤eri 31.930.891 YTL'dir 
(31 Aral›k 2005 - 21.024.755 YTL).

20. MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR
Yap›lmakta olan 

Girifller/‹tfa Yat›r›mlardan
1 Ocak 2006 Gideri Transfer Ç›k›fllar 31 Aral›k 2006

Maliyet
Haklar ve Di¤er Maddi Olmayan Varl›klar 21.906.891 - 2.675.884 - 24.582.775

Eksi: Birikmifl ‹tfa Paylar›
Haklar ve Di¤er Maddi Olmayan Varl›klar 8.241.124 1.197.420 - - 9.438.544

Maddi Olmayan Varl›klar, net 13.665.767 15.144.231

Yap›lmakta olan 
Girifller/‹tfa Yat›r›mlardan

1 Ocak 2005 Gideri Transfer Ç›k›fllar 31 Aral›k 2005
Maliyet
Haklar ve Di¤er Maddi Olmayan Varl›klar 20.784.228 7.771 1.120.444 (5.552) 21.906.891

Eksi: Birikmifl ‹tfa Paylar›
Haklar ve Di¤er Maddi Olmayan Varl›klar 7.189.940 1.053.405 - (2.221) 8.241.124

Maddi Olmayan Varl›klar, net 13.594.288 13.665.767

Haklar ve di¤er maddi olmayan duran varl›klar bafll›ca haklar, bilgisayar yaz›l›mlar› ve maden ç›karma haklar›ndan oluflmaktad›r.
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21. ALINAN AVANSLAR

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Al›nan siparifl avanslar› 824.143 1.407.403

824.143 1.407.403

22. EMEKL‹L‹K PLANLARI, (Net)

fiirket'in 31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 tarihleri itibar›yla emeklilik planlar› bulunmamaktad›r.

23. BORÇ KARfiILIKLARI

K›sa Vadeli Borç Karfl›l›klar›

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Vergi ve di¤er yükümlülükler, net (not 41) 10.980.790 8.881.009
Rekabet Kurulu ceza karfl›l›¤› (not 31) 5.526.364 6.115.496
‹zin karfl›l›¤› 2.299.890 -
Yasal davalar karfl›l›¤› (not 31) 1.555.111 1.169.969
Üst düzey yönetime ödenecek prim karfl›l›¤› 700.000 - (*)

21.062.155 16.166.474

(*) 2005 y›l› içinde, üst düzey yönetime ödenecek prim karfl›l›¤› "personele borçlar" içinde gösterilmifltir.

Rekabet Kurulu Yasal Davalar
Cezalar› (Not 31) (Not 31) Toplam

1 Ocak 2006 6.115.496 1.169.969 7.285.465
Cari y›l gideri - 385.142 385.142
Karfl›l›¤›n iskonto edilmesinden kaynaklanan faiz (337.500) - (337.500)
Ödemeler (251.632) - (251.632)

31 Aral›k 2006 5.526.364 1.555.111 7.081.475

Uzun Vadeli Borç Karfl›l›klar›

Türk ‹fl Kanunu'na göre, fiirket bir senesini doldurmufl olan ve fiirket'le iliflkisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet y›l›n› (kad›nlarda 20) dolduran ve
emeklili¤ini kazanan, askere ça¤r›lan veya vefat eden personeli için k›dem tazminat› ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet y›l› için bir ayl›k
maafl tutar› kadard›r ve bu miktar 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla, 1.857 YTL (2005 - 1.727 YTL) ile s›n›rland›r›lm›flt›r.

1 Ocak 2007 tarihinden itibaren k›dem tazminat› tavan› 1.922 YTL'ye yükselmifltir. 

Seri:XI, No:25 say›l› Tebli¤ K›s›m 29 (Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar)'a uygun olarak fiirket'in yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüer hesaplama
gerekmektedir. fiirket, k›dem tazminat› karfl›l›¤›n›, Seri:XI, No:25 say›l› Tebli¤ K›s›m 29'a uygun olarak “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak ve profesyonel
aktüer taraf›ndan yap›lan hesaplamalar› baz alarak aktüer metod ve varsay›mlar çerçevesinde mali tablolara yans›tm›flt›r. Oluflan tüm aktüer kazanç ve
kay›plar, gelir tablosuna yans›t›lm›flt›r. 
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23. BORÇ KARfiILIKLARI (DEVAMI)

Bilanço tarihleri itibar›yla yükümlülü¤ü hesaplamak için kullan›lan temel aktueryal varsay›mlar afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

‹skonto oran› %12 %16
Tahmin edilen maafl art›fl oran› %6 %10

31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 tarihleri itibar›yla k›dem tazminat› karfl›l›¤›n›n hareketi afla¤›da sunulmufltur:

K›dem Tazminat› Karfl›l›klar› 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005 
1 Ocak 8.647.568 7.101.896
Ödenen k›dem tazminat› (1.600.145) (1.158.860)
Aktueryal kazanç/kay›p 371.236 (546.824)
Faiz gideri 476.487 426.122
Dönem içinde giderlefltirilen tutar 1.504.855 2.825.234

31 Aral›k 9.400.001 8.647.568

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

Konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›klar›n ödenmifl/ç›kar›lm›fl sermaye dahil bütün özsermaye hesap grubu kalemlerinden, ana ortakl›k ve ba¤l›
ortakl›klar d›fl› paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide bilançoda özsermaye hesap grubundan önce “Ana Ortakl›k D›fl› Paylar” hesap grubu ad›yla
gösterilir.

Konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›klar›n net dönem kâr veya zararlar›ndan tam konsolidasyon yöntemine tabi ortakl›klar d›fl›ndaki paylara isabet
eden k›s›m, net vergi öncesi kâr veya zarardan önce “Ana Ortakl›k D›fl› Kâr/Zarar” hesap grubu ad›yla indirim veya artt›r›m olarak gösterilir.

31 Aral›k 2006 tarihli konsolide mali tablolarda, fiirket'in %50,99 oran›nda ba¤l› ortakl›¤› konumunda bulunan Karçimsa'n›n mali tablolar›ndan kaynaklanan
12.026.586 YTL (31 Aral›k 2005 - 11.233.909 YTL) tutar›nda ana ortakl›k d›fl› pay ve 792.677 YTL (31 Aral›k 2005 - 2.366.271 YTL kâr) tutar›nda ana
ortakl›k d›fl› kâr bulunmaktad›r. 

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibar›yla az›nl›k paylar›n›n hareketi afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

1 Ocak bakiyesi 11.233.909 8.867.638
Ba¤l› ortakl›¤›n kâr/zarar pay› 792.677 2.366.271

31 Aral›k bakiyeleri 12.026.586 11.233.909

25. SERMAYE - KARfiILIKLI ‹fiT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹ 
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Adi hisse adedi (onaylanm›fl, bas›lm›fl ve dolafl›mda olan) 0.01 YTL hisse de¤eri 19.144.706.825 16.647.571.200

2006 y›l› içinde, fiirket sermayesini 24.971.356 YTL tutar›nda bedelsiz olarak artt›rarak 191.447.068 YTL'ye ç›karm›flt›r. Bu sermaye art›fl›n›n 21.372.144
YTL'si menkul k›ymet sat›fl karlar›ndan, 1.358.666 YTL'si özel yedeklerden, 2.240.546 YTL'si ise özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›ndan
gerçekleflmifltir.

31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla flirketin ödenmifl yasal sermayesi, 191.447.068 YTL'dir (31 Aral›k 2005 166.475.712 YTL) (tarihi maliyet esas›na göre).

Kas›m 2005'den bafllamak üzere kaydi sisteme geçilmesi nedeniyle artan sermayeyi temsilen hisse senedi bas›lmam›flt›r.
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25. SERMAYE - KARfiILIKLI ‹fiT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹ (DEVAMI)

Ödenmifl sermayenin 31 Aral›k 2006 ve 2005 dönemleri boyunca detay› (hisse adedi ve tarihi maliyet esas›na göre YTL olarak) afla¤›daki gibidir:

2006 2005
Adet YTL Adet YTL

1 Ocak 16.647.571.152 166.475.712 16.647.571.152 166.475.712
Sermaye art›r›m› 2.497.135.673 24.971.356 - -

31 Aral›k Bakiye 19.144.706.825 191.447.068 16.647.571.152 166.475.712

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibar›yla flirketin ortakl›k yap›s› ve ortaklar›n paylar› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Tutar % Tutar %

Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi. 61.722.378 32,24 53.671.632 32,24
Ak Sigorta A.fi. 14.312.758 7,48 12.445.877 7,48
CBR International Holding B.V. - - 66.117.509 39,72
HeidelbergCement Mediterranean Basin Holdings S.L. 76.035.135 39,72 - -
Halka aç›k k›s›m 39.376.797 20,56 34.240.694 20,56

Nominal sermaye toplam› 191.447.068 100,00 166.475.712 100,00

Enflasyon muhasebesi uygulama etkisi (*) 233.177.582 235.418.128

Mali tablolardaki toplam 424.624.650 401.893.840

(*) Sermaye artt›r›m› nedeniyle 2.240.546 YTL sermaye, enflasyon fark› hesab›ndan nominal sermaye hesab›na aktar›lm›flt›r.

Hisselerle ilgili hiçbir ilave hak, imtiyaz ve s›n›rlama bulunmamaktad›r.

26. SERMAYE YEDEKLER‹

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibar›yla sermaye yedekleri, özsermaye enflasyon düzeltme farklar›ndan oluflmaktad›r.

27-28. KÂR YEDEKLER‹ - GEÇM‹fi YIL KÂR / ZARARLARI

Yasal Yedekler

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibar›yla kâr yedekleri içinde gösterilen di¤er yedekler, finansal varl›klar üzerindeki gerçekleflmemifl gelirden oluflmaktad›r. 

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibar›yla finansal varl›klar üzerindeki gerçekleflmemifl gelirin 97.612.600 YTL (31 Aral›k 2005 - 103.099.199 YTL) tutarl›k
k›sm›, Çimsa ve Lafarge hisse senetlerinin 31 Aral›k 2006 tarihli ifl günündeki piyasa fiyatlar› ile de¤erlenmesi sonucu oluflan geliri içerir. 

Türk Ticaret Kanunu'na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Türk Ticaret Kanunu'na göre birinci tertip yasal
yedekler fiirket'in ödenmifl sermayesinin (SPK'n›n yay›nlad›¤› tebli¤lere ve duyurulara göre enflasyona göre düzeltilmifl sermaye) %20'sine ulafl›ncaya
kadar, kanuni net kar›n (SPK'ya göre enflasyona göre düzeltilmifl kâr) %5'i olarak ayr›l›r. ‹kinci tertip yasal yedekler ise ödenmifl sermayenin (SPK'ya göre
enflasyona göre düzeltilmifl sermaye) %5'ini aflan da¤›t›lan kâr›n %10'udur. Türk Ticaret Kanunu'na göre, yasal yedekler ödenmifl sermayenin %50'sini
geçmedi¤i sürece sadece zararlar› netlefltirmek için kullan›labilir, bunun d›fl›nda herhangi bir flekilde kullan›lmas› mümkün de¤ildir. 
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27-28. KÂR YEDEKLER‹ - GEÇM‹fi YIL KÂR / ZARARLARI (DEVAMI)

Halka aç›k flirketler, temettü da¤›t›mlar›n› SPK'n›n öngördü¤ü flekilde afla¤›daki gibi yaparlar:

Seri:XI, No:25 say›l› Tebli¤ K›s›m 15 madde 399 uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denklefltirme iflleminde ortaya ç›kan ve “geçmifl y›llar
kâr›/(zarar›)”nda izlenen tutar›n, SPK'n›n kâr da¤›t›m›na iliflkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolara göre da¤›t›labilecek
kâr rakam› bulunurken indirim kalemi olarak dikkate al›nmas› esast›r. Bununla birlikte, “geçmifl y›llar zarar›”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem kâr›
ve da¤›t›lmam›fl geçmifl y›l kârlar›, kalan zarar miktar›n›n ise s›ras›yla ola¤anüstü yedekler, yasal yedek akçeler ve özsermaye kalemlerinin enflasyon
muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün olmaktad›r. 

31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 tarihleri itibar›yla, fiirket'in yasal kay›tlar›ndaki konsolide yasal yedekler, statü yedekleri, ola¤anüstü yedekler, birikmifl
kârlar (zararlar) ve di¤er yedekler afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Yasal yedekler 29.370.297 16.493.413
Statü yedekleri 35 35
Ola¤anüstü yedekler 2.591.080 10.473.954
Birikmifl kârlar (zararlar) 7.758.970 7.361.856
Di¤er yedekler 44.168 1.358.666
Yenileme fonlar› 124.381 509.079 (**)
Menkul k›ymet sat›fl kârlar› - 21.372.144 (*)

(*) fiirket, 24 Haziran 2005 tarihli 565 no'lu Yönetim Kurulu karar› ile, sahip oldu¤u Akbank T.A.fi.'ye ait intifa senetlerinin sat›lmas›na, sat›fltan do¤an
21.372.144 YTL tutar›ndaki gelirin de sermayeye ilave edilmesine karar vermifltir. ‹lgili bakiye, yasal kay›tlarda sermaye art›r›m› gerçeklefltirilinceye kadar
“Özsermaye” içinde kay›tlara al›n›rken, 31 Aral›k 2005 itibar›yla mali tablolarda “Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar” grubu içinde “Temettü Gelirleri” olarak
kay›tlara al›nm›flt›r.

(**) Yenileme fonundan oluflan 509.079 YTL yasal kay›tlarda “Özsermaye” içinde gösterilirken, 31 Aral›k 2005 itibar›yla konsolide gelir tablosunda “Di¤er
Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar” grubu içinde “Maddi Varl›k Sat›fl Kâr›” olarak kay›tlara al›nm›flt›r.

Kâr Paylar›

2005 y›l›na iliflkin aç›klanan ve onaylanan kâr pay› afla¤›daki gibidir:

2005
Adi hisselere
Hisse bafl›na nominal de¤eri ile, brüt 0,47 Yeni Kurufl

fiirket, 30 Mart 2007 tarihinde yap›lacak Yönetim Kurulu toplant›s›nda, 2006 y›l›na iliflkin da¤›t›lacak kâr pay› tutar›n› belirlemeyi planlamaktad›r. 
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Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibar›yla

KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR
(Para Birimi - Aksi Belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL)
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29. YABANCI PARA POZ‹SYONU

31 Aral›k 2006
USD EURO SEK GBP TOPLAM (YTL)

Varl›klar 13.683.715 16.273.271 4 1 49.363.795

Haz›r De¤erler 11.883.662 15.546.253 4 1 45.487.567
Ticari Alacaklar (net) 1.800.053 - 2.530.155
Di¤er Alacaklar (net) - 727.018 - - 1.346.073

Yükümlülükler (4.711.530) (10.946.060) - (31.880) (26.977.045)

Ticari Borçlar (net) (3.811.530) (7.860.306) - (380) (19.911.891)
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden

Borçlar (net) (900.000) (2.578.165) - - (6.038.512)
Borç Karfl›l›klar› - (507.589) - (31.500) (1.026.642)

Net Bilanço Pozisyonu (aktif) 8.972.185 5.327.211 4 (31.879) 22.386.750

31 Aral›k 2005

USD EURO SEK GBP TOPLAM (YTL)

Varl›klar 46.092.638 1.839.663 4 3 64.767.575

Haz›r De¤erler 42.939.813 558.577 4 3 58.503.390
Ticari Alacaklar (net) 3.152.825 552.501 - - 5.107.556
Di¤er Alacaklar (net) - 728.585 - - 1.156.629

Yükümlülükler (5.912.658) (1.060.430) - (59.307) (9.754.161)

Ticari Borçlar (net) - (594.910) - (33.817) (1.022.609)
Finansal Borçlar (5.012.658) - - - (6.725.984)
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden

Borçlar (net) (900.000) - - - (1.207.620)
Borç Karfl›l›klar› - (465.520) - (25.490) (797.948)

Net Bilanço Pozisyonu (aktif) 40.179.980 779.233 4 (59.304) 55.013.414
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30. DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI

fiirket'in çeflitli yat›r›m teflvik belgeleri vas›tas›yla sahip oldu¤u haklar afla¤›daki gibidir:

- Yap›lan yat›r›m harcamas›n›n %40'›n›n kurumlar vergisinden düflülmesi (Yeni Vergi Kanunu kapsam›nda %20 vergi oran›n›n seçilmesi durumunda bu
avantaj kullan›lmayacakt›r).

- ‹thal edilen makine ve teçhizat ile ilgili gümrük vergilerinden muafiyet.

- Yurtiçinden yap›lan al›mlarda KDV oran›nda teflvik primi.

fiirket'in alm›fl oldu¤u yat›r›m teflvik belgeleri ile ilgili taahhütleri afla¤›daki gibidir:

Akçansa için;

Belge 1
Belge No : 4818
Belge Tarihi : 22 Mart 2006
Yat›r›m Bafllang›ç Tarihi : 29 Aral›k 2005
Yat›r›m Bitifl Tarihi : 29 Aral›k 2007
Toplam sabit yat›r›m›n %20'si özkaynaklardan karfl›lanacakt›r. 

Belge 2:
Belge No : 4800
Belge Tarihi : 24 fiubat 2005
Yat›r›m Bafllang›ç Tarihi : 29 Aral›k 2005
Yat›r›m Bitifl Tarihi : 29 Aral›k 2008
Toplam sabit yat›r›m›n %20'si özkaynaklardan karfl›lanacakt›r. 
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31. KARfiILIKLAR, fiARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Al›nan ve Verilen Teminatlar

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihi itibar›yla al›nan ve verilen teminatlar afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Para Birimi Orijinal Tutar YTL Karfl›l›¤› Orijinal Tutar YTL Karfl›l›¤›

Al›nan teminat mektuplar› EURO 16.265.235 30.115.083 335.574 532.724
Al›nan teminat mektuplar› USD 207.813 292.102 216.978 291.141
Al›nan teminat mektuplar› YTL - 74.576.114 - 32.046.193
Al›nan ipotekler YTL - 12.226.108 - 7.213.826
Al›nan çek ve senetler YTL - 10.814.022 - 6.752.122
Al›nan çek ve senetler EURO 309.663 573.341 218.300 346.551
Al›nan çek ve senetler USD 160.225 225.212 271.925 364.869
Al›nan çek ve senetler DEM 200.000 189.331 200.000 162.334

Toplam al›nan teminatlar 129.011.313 47.709.760

Verilen teminat mektubu YTL - 4.593.479 - 1.740.499
Verilen teminat mektubu USD 6.000.000 8.433.600 6.000.000 8.050.800
Verilen teminat mektubu EURO 327.500 606.366 - -

Toplam verilen teminatlar 13.633.445 9.791.299

31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla, kullan›lan ihracat kredileri ile ilgili olarak, fiirket'in 5.069.203 Amerikan Dolar› tutar›nda ihracat taahhüdü vard›r. 

Operasyonel ve Finansal Kiralama Taahhütleri
‹ptal edilemeyecek durumdaki operasyonel ve finansal kiralamalarla ilgili gelecekte yap›lacak olan ödemeler afla¤›daki gibidir:

Operasyonel Kiralama Taahhütleri 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Bir y›l içinde 50.602 534.042
Bir-befl y›l aras›nda 202.406 208.344
Befl y›ldan uzun 1.720.454 1.701.221

1.973.462 2.443.607

Finansal Kiralama Taahhütleri (Not 8) 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Bir y›l içinde 2.187.647 -
Bir-befl y›l aras›nda 4.347.719 764.826
Befl y›ldan uzun - 442.794

6.535.366 1.207.620
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31. KARfiILIKLAR, fiARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAMI)

Aktifler Üstündeki Sigorta Tutar›
Aktif de¤erler içinde yer alan kasa mevcudu, stoklar ve maddi varl›klara iliflkin sigorta tutar› 1.049.035 YTL'dir (31 Aral›k 2005 - 838.631 YTL).

Davalar
a) Rekabet Kurumu, fiirket'in de aralar›nda bulundu¤u baz› çimento flirketlerinin Ege Bölgesi'ndeki faaliyetleri üzerinde yapt›¤› inceleme sonucunda, söz
konusu flirketlerin rekabetin korunmas› hakk›nda kanunu ihlal ettiklerine karar vermifl ve fiirket'e 17 Haziran 1999 tarihli yaz›s›yla 251.632 YTL (tarihsel
de¤eri ile) tutar›nda ceza tahakkuk ettirmifltir. Akçansa bu tutar için kay›tlar›nda karfl›l›k ay›rm›flt›r. fiirket'in, bu karar›n haks›z oldu¤u gerekçesiyle
Dan›fltay'da karar›n iptali için açt›¤› dava 15 Ocak 2001 tarihinde fiirket lehine sonuçlanm›flt›r. Rekabet Kurumu'nun ayn› karar› tekrar tebli¤ etmesi
neticesinde aç›lan di¤er iptal davas›nda da Dan›fltay iptal karar› vermifltir. Rekabet Kurumu'nun ayn› karar› 3. defa fiirket'e tebli¤ etmesi üzerine bir kez
daha iptal davas› aç›lm›flt›r. Kabahatler Kanunu çerçevesinde aç›lan iptal davas›nda Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi Akçansa aleyhine karar vermifl
olup, fiirket taraf›ndan Adalet Bakanl›¤›'na baflvuruda bulunularak “yaz›l› emirle bozma” talebinde bulunulacakt›r. Tebli¤ edilen ödeme emri neticesinde
Akçansa söz konusu para cezas›n› ihtirazi kay›tla ödemifltir.

b) Rekabet Kurumu, bu kez fiirket'in de aralar›nda bulundu¤u baz› çimento flirketlerinin Marmara Bölgesi'ndeki faaliyetleri üzerinde yapt›¤› inceleme
sonucunda, söz konusu flirketlerin rekabetin korunmas› hakk›nda kanunu ihlal ettiklerine karar vermifl ve Dan›fltay yolu aç›k olmak üzere fiirket'e 
1.068.329 YTL (tarihsel de¤eri ile) para cezas› verildi¤ine iliflkin gerekçeli karar 2 Haziran 2004 tarihinde fiirket'e tebli¤ edilmifltir. Bu ceza ile ilgili olarak
fiirket, gerekçeli karar›n kendisine tebli¤ edilmesini takiben karar›n haks›z oldu¤u gerekçesiyle Dan›fltay'a baflvurmufl ve mahkeme karfl› taraf›n cevab›
gelinceye kadar, yürütmenin geçici olarak durdurulmas›na karar vermifltir. Bu ceza ile ilgili olarak Ankara Defterdarl›¤› Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi
taraf›ndan Ocak 2005'de toplam 1.068.329 YTL tutar›nda ödeme emri gönderilmifltir. Akçansa bu ödeme emrinin iptali için dava açm›flt›r. Akçansa, bu ceza
ile ilgili yap›lacak ödemeleri paran›n zaman içindeki de¤erini de dikkate alarak hesaplam›fl ve 859.515 YTL'ye indirgenmifl karfl›l›k tutar›n›, 31 Aral›k 2006
tarihi itibar›yla konsolide mali tablolar›na yans›tm›flt›r. ‹dari para cezas›na iliflkin davada Dan›fltay davay› Akçansa lehine kabul etmifl ve yürütmeyi
durdurma karar› alm›flt›r. Rekabet Kurumu, an›lan Dan›fltay karar›n› takiben karar› bir kez daha taraf›m›za tebli¤ etmifl olup, bu yeni karar ile ilgili olarak da
Dan›fltay nezdinde iptal davas› aç›lm›fl bulunmaktad›r. Akçansa'n›n yapm›fl oldu¤u yürütmeyi durdurma baflvurusunu Dan›fltay reddetmifl olup, Akçansa
bunun üzerine ‹dari Dava Daireleri Genel Kurulu'na baflvuruda bulunmufltur. 

c) 2003 y›l›nda, Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren (Akçansa dahil) flirketlerin operasyonlar›n›n rekabet mevzuat›na uygunlu¤u konusunda yapt›¤› ön
araflt›rmalar sonucunda Rekabet Kurumu, Akçansa'ya karfl› yeni bir soruflturma bafllatm›flt›r. Rekabet Kurumu soruflturmas›n› 8 Aral›k 2004 tarihinde
tamamlam›fl ve Akçansa'ya 5.792.720 YTL tutar›nda ceza tahakkuk ettirmifltir. Akçansa gerekçeli karar›n kendisine tebli¤ edilmesini takiben bu cezan›n
iptali istemi ile Dan›fltay'a baflvurmufl gerek çimento pazar› gerekse haz›rbeton pazar›na iliflkin para cezalar›na iliflkin olarak dava sonuçlan›ncaya dek
yürütmeyi durdurma kararlar› al›nm›flt›r. Akçansa bu ceza ile ilgili yap›lacak ödemeleri paran›n zaman içindeki de¤erini de dikkate alarak hesaplam›fl ve
4.666.849 YTL'ye indirgenmifl karfl›l›k tutar›n› 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla konsolide mali tablolar›na yans›tm›flt›r. ‹dari para cezas›na iliflkin davalarda 

Dan›fltay Akçansa lehine karar vermifltir. Rekabet Kurumu'nun bu karar aleyhine temyiz hakk› mevcuttur. Rekabet Kurumu'nun an›lan karar aleyhine temyiz
yoluna baflvurmayaca¤› ö¤renilmifltir. Kurum yukar›da belirtilen kararlarda yapt›¤› gibi karar›n usule ayk›r› unsurlar›n› düzelterek flirketimize tekrar tebligat
yapm›flt›r. Her iki karar aleyhine iki ayr› iptal davas› daha aç›lm›flt›r.

d) 2005 y›l›nda, Ege ve Marmara Bölgeleri’nde faaliyet gösteren (Akçansa dahil) flirketlerin operasyonlar›n›n rekabet mevzuat›na uygunlu¤u konusunda
yapt›¤› ön araflt›rmalar sonucunda Rekabet Kurumu, Akçansa'ya karfl› çimento ve haz›rbeton pazarlar›nda ayr› ayr› yürütülmek üzere iki yeni soruflturma
bafllatm›flt›r. Soruflturma raporlar›na karfl› fiirket taraf›ndan ana savunmalar sunulmufl olup soruflturma süreci devam etti¤inden ve mali tablolar›n
haz›rland›¤› tarih itibar›yla, Rekabet Kurumu'nun an›lan soruflturmalara iliflkin kararlar› henüz kesinleflmedi¤inden dolay› mali tablolarda herhangi bir
karfl›l›k ayr›lmam›flt›r. Kurumun Marmara ve Ege Bölgeleri ile ilgili olarak yürüttü¤ü soruflturma neticesinde Akçansa'ya herhangi bir ceza verilmemesine
karar verilmifltir.



Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibar›yla

KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR
(Para Birimi - Aksi Belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL)

F

A

A

L

‹

Y

E

T

R

A

P

O

R

U

2

0

0

6

86

31. KARfiILIKLAR, fiARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAMI)

e) Bir tafleron teknisyeni taraf›ndan 2000 y›l›nda Karçimsa aleyhine aç›lan 550.000 Alman Mark› tutar›nda manevi tazminat davas›ndan mahkeme karar›na
istinaden tamam› için 858.551 YTL tutar›nda karfl›l›k ayr›lm›flt›r. Mahkeme karar›n›n Akçansa aleyhine icraya konulmas› üzerine Akçansa Yarg›tay
nezdinde yapm›fl oldu¤u baflvuru sonuçlanana dek tehir-i icra karar› al›nmas› flart›yla ve toplam 950.000 YTL teminat mektubu ibraz ederek icra takibini
durdurmufltur. Sonras›nda ilk derece mahkemesi karar› Yarg›tay taraf›ndan Akçansa lehine bozulmufl olup gerekçeli karar beklenmektedir. Bununla
beraber ayn› davayla ilgili olarak Karçimsa'ya karfl› sigorta flirketi taraf›ndan ayr›ca 1.100.000 Alman Mark› tutar›nda maddi tazminat istemli dava halen
devam etmekte olup, davan›n sonucu bilanço tarihi itibar›yla kesin olmad›¤› için Karçimsa bu davayla ilgili olarak herhangi bir karfl›l›k ay›rmam›flt›r. 

f) 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla flirket aleyhine aç›lm›fl ve sürmekte olan tamam› 1.876.281 YTL (31 Aral›k 2005 - 1.092.403 YTL) tutar›nda yasal davalar
vard›r. Bu davalar ço¤unlukla iflçiler veya onlar›n aileleri taraf›ndan ifl kazalar›, veya üçüncü kifliler taraf›ndan fiirket'in çal›flanlar›n›n iddia edilen
dikkatsizlikleri dolay›s›yla aç›lm›fl davalardan oluflmaktad›r. Davalar›n fiirket'in aleyhine sonuçlanma riski olanlar› için 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla 696.560
YTL tutar›nda karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

Çevre ve Toprak Koruma ve Arazi Kullan›m Kanunlar›’na Göre Do¤abilecek Muhtemel Yükümlülükler
2872 say›l› ve 09.08.1983 tarihli Çevre (26.04.2006 tarih ve 5491 say›l› Kanunla degifltirilmifltir.) ve 5403 say›l› ve 03.07.2005 tarihli Toprak Koruma ve
Arazi Kullan›m Kanunlar›’na göre, fiirket'in maden ç›karma, çimento üretimi gibi faaliyetleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine tabidir. ‹flbu mevzuat
dolay›s›yla do¤an tüm vergi, harç ve emisyon ücreti vb. yükümlülükler, fiirket taraf›ndan yerine getirilmektedir. Ancak söz konusu mevzuat, maden
ocaklar›n›n terk edilmesi s›ras›nda ortaya ç›kabilecek, topra¤› kirletici ve bozucu olumsuzluklar›n giderilmesi s›ras›nda gerekli maliyetler hakk›nda
düzenleme içermemektedir. ‹lerleyen y›llarda mevzuatta yap›labilecek olas› de¤ifliklikler dolay›s›yla bu konulara iliflkin olarak fiirket'in baz› maddi
yükümlülükleri do¤mas› muhtemeldir. Düzenlemelerin yap›lmam›fl olmas› nedeniyle, bu tür muhtemel yükümlükleri ve bunlar›n parasal boyutlar›n› tahmin
etmek mümkün görünmemektedir.

32. ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹

fiirket'in 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibar›yla iflletme birleflmeleri bulunmamaktad›r.

33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

fiirket'in 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibar›yla bölümlere göre raporlama yapmas›n› gerektiren faaliyetleri bulunmamaktad›r.

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

fiirket, Yönetim Kurulu'nun 10 Ocak 2007 tarihli karar› ile Ladik Çimento iktisadi bütünlü¤ünün  sat›n al›nmas› amac›yla, Türkerler ‹nflaat Turizm Madencilik
A.fi. ile  mal varl›¤› devri protokolü imzalam›flt›r. Protokol gere¤i Rekabet Kurumu ve yetkili mercilerden gerekli izinlerin al›nmas› ve mal varl›¤› üzerinde
yap›lacak incelemeler konusunda ifllemlere bafllanm›flt›r. Protokola uygun olarak tüm flartlar›n gerçekleflmesi sonucunda sözü geçen mal varl›klar›n sat›n
al›m ifllemi gerçekleflecektir.
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35. DURDURULAN FAAL‹YETLER

fiirket'in 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibar›yla durdurulan faaliyetleri bulunmamaktad›r.

36. ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

Sat›fl Gelirleri (Net)
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Yurtiçi sat›fllar 576.150.965 399.208.151
Yurtd›fl› sat›fllar 37.332.921 41.354.838
Sat›fl iskontolar› (-) (22.884.318) (16.577.250)
Di¤er indirimler (-) (13.100.077) (8.936.547)

577.499.491 415.049.192

Hizmet Gelirleri (Net)
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Yurtiçi hizmet sat›fllar› 5.158.391 3.602.989

5.158.391 3.602.989

Sat›fllar›n Maliyeti
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Direkt hammadde ve malzeme giderleri 284.756.660 203.275.386
Direkt iflçilik giderleri 23.909.024 24.905.240
Tükenme paylar› ve amortisman giderleri 33.462.740 30.998.035
Di¤er üretim giderleri 29.443.259 27.919.483
Toplam üretim maliyeti 371.571.683 287.098.144

Yar› mamül de¤iflimi (258.496) (821.764)
Dönem bafl› yar› mamül 4.215.555 3.393.791
Dönem sonu yar› mamül 4.474.051 4.215.555

Mamül de¤iflimi (648.435) 767.755
Dönem bafl› mamül 2.921.446 3.689.201
Dönem sonu mamül 3.569.881 2.921.446

Sat›lan ticari mallar›n maliyeti 6.982.532 5.440.025

Yurtiçi hizmet sat›fl maliyeti 525.323 716.092

Toplam 378.172.607 293.200.252
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37. FAAL‹YET G‹DERLER‹

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Sat›fl ve pazarlama giderleri 4.856.031 4.491.722
Genel yönetim giderleri 19.646.910 16.417.809

24.502.941 20.909.531

38. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R VE KÂR / ZARARLAR

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibar›yla di¤er faaliyetlerden gelir ve kârlar›n detay› afla¤›daki gibidir:

Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Temettü gelirleri (*) 4.656.535 30.248.914
Faiz gelirleri 14.331.098 14.645.074
Kur fark› gelirleri 20.275.933 4.455.915
Maddi varl›k sat›fl kâr›, net 1.134.863 1.778.394
Kira geliri 810.452 590.646
Vade fark› gelirleri, net 410.903 430.162
fiüpheli alacakdan tahsilatlar 265.698 2.615
Yard›mc› malzeme sat›fl kâr› 211.606 95.859
Di¤er 1.287.830 591.688

43.384.918 52.839.267
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38. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R VE KÂR / ZARARLAR (DEVAMI)

(*) 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibar›yla temettü gelirlerinin detay› afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Çimsa 4.488.307 4.730.918
Arpafl 160.000 1.050.170
Oralitsa (Tasfiye sonucu tahsil edilen nakit) - 1.090.653
Akbank (Not 27-28) - 23.240.129
Di¤er ifltirakler 8.228 137.044

4.656.535 30.248.914

Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Ba¤l› ortakl›k de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (Not:16) 19.280.429 -
Kur fark› giderleri 18.454.188 4.727.966
Yard›m ve teberrular 3.769.177 1.682.998
Ödenen tazminatlar (Not 9) 2.763.000 22.193
Kiralanan terminallerin amortisman gideri 1.619.848 1.611.258
Emlak vergisi 1.607.016 1.116.448
Reeskont giderleri, net 664.076 204.399
Yasal davalar için ayr›lan karfl›l›k gideri (Not 23) 385.142 513.546
Çal›fl›lmayan k›s›m giderleri (esasen amortismandan oluflmaktad›r) 259.309 1.349.718
fiüpheli alacak karfl›l›k giderleri 61.911 136.550
Di¤er 632.776 2.229.924

49.496.872 13.595.000
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38. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R VE KÂR / ZARARLAR (DEVAM)

Amortisman ve itfa pay› giderleri
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Maddi duran varl›klar
Üretim maliyetleri 32.992.770 30.638.990
Di¤er faaliyet giderleri 1.222.760 2.238.712
Genel yönetim giderleri 986.204 1.017.255
Sat›fl ve da¤›t›m giderleri 65.458 75.116

Toplam amortisman giderleri 35.267.192 33.970.073

Maddi olmayan duran varl›klar
Üretim maliyetleri 469.970 359.045
Di¤er faaliyet giderleri 520.916 520.916
Genel yönetim giderleri 205.807 172.697
Sat›fl ve da¤›t›m giderleri 727 797

Toplam itfa pay› 1.197.420 1.053.455

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Personel giderleri ve ortalama personel say›s›
Maafl, ücret ve primler 29.054.896 26.972.756
Di¤er sosyal giderler 9.273.910 8.135.732
K›dem tazminat› karfl›l›k gideri (Not 23) 2.352.578 2.704.532

40.681.384 37.813.020

2006 ve 2005 y›llar›ndaki ortalama personel say›s› (hepsi Türkiye'de istihdam edilmifl) s›ras›yla 840 ve 869'dur. 

39. F‹NANSMAN G‹DERLER‹ (Net)

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibar›yla finansman giderlerinin detay› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
K›sa vadeli finansman giderleri 368.273 296.812

Toplam finansal giderler 368.273 296.812

40. NET PARASAL POZ‹SYON KÂR / ZARAR

Yoktur.
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41. VERG‹LER

fiirket faaliyetlerini sürdürdü¤ü ülkelerin vergi yönetmelik ve kanunlar› dahilinde vergilendirilmeye tabidir.

Türkiye'de, 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere %20'dir. Kurumlar vergisi, ilgili oldu¤u hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ay›n yirmi
beflinci günü akflam›na kadar beyan edilmekte ve ilgili ay›n sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuat› uyar›nca üçer ayl›k dönemler itibar›yla
oluflan kazançlar üzerinden %20 (31 Aral›k 2005 - %30) oran›nda geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu flekilde ödenen tutarlar y›ll›k kazanç
üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.

2003 ve daha önceki y›llarda kurumlar vergisi enflasyona göre düzenlenmemifl yasal gelir vergi matrah›ndan hesaplanmaktayd›. 1 Ocak 2004 tarihinden
itibaren vergiye tabi kazanç enflasyona göre düzenlenmifl mali tablolar üzerinden hesaplanmaya bafllanm›flt›r. Bu çerçevede 31 Aral›k 2003 tarihi itibar›yla
haz›rlanan bilançonun ilk defa enflasyon muhasebesine göre düzenlemesi çerçevesinde ortaya ç›kan geçmifl y›l kâr› vergiye tabi tutulmam›fl, benzer
flekilde geçmifl y›l zararlar› ise vergisel aç›dan indirime tabi zarar olarak kabul edilmemifltir. Ayr›ca, yine 2003 ve önceki hesap dönemlerine ait
beyannamelerde yer alan indirilemeyen geçmifl y›l mali zararlar› 2004 ve daha sonraki hesap dönemlerinde mukayyet (kay›tl›) de¤erleri ile dikkate
al›nmaktad›r.

24 Nisan 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mal ve hizmetlerin üretimi ile do¤rudan iliflkili olup bir ekonomik ömrü bulunan ve de¤eri 
10.000 YTL'yi aflan yeni maddi varl›k al›mlar›, bedelinin %40'› oran›nda kurumlar vergisi matrah›ndan yat›r›m indirimi sa¤lamaktad›r. 24 Nisan 2003
tarihinden önce oluflan teflvik belgeli yat›r›m indirimleri ise flirketlerin kendi tercihleri do¤rultusunda yeni uygulamaya dönüfltürülmedikleri takdirde, %19,8
oran›nda stopaja tabi tutulmaktad›rlar. Tüm yat›r›m indirimleri 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olan yeni yat›r›m indirimi uygulamas› öncesinde süresiz olarak
tafl›nabilmekteydi. Ancak, 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yat›r›m indirimi uygulamas›na son verilmifltir. 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla
kullan›lamayan yat›r›m indirimi tutarlar› 31 Aral›k 2008 tarihine kadar indirim konusu yap›labilecektir. Ancak bu durumda uygulanacak kurumlar vergisi oran›
%30 olacakt›r. Ayr›ca 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla bafllam›fl olan yat›r›mlara iliflkin 31 Aral›k 2008 tarihine kadar yap›lacak olan yat›r›m harcamalar› da 31
Aral›k 2008 tarihine kadar indirim konusu yap›labilecektir. fiirket'in 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla kullanaca¤› yat›r›m indirimi 1.935.296 YTL tutar›ndad›r. 

Türkiye'de vergi mevzuat›, ana ve ba¤l› ortakl›klar›n›n konsolide vergi beyannamesi doldurmas›na izin vermemektedir. Bu yüzden mali tablolara yans›t›lan
vergi karfl›l›¤›, ayr› flirketler üstünden hesaplanm›flt›r.

Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar befl y›l› aflmamak kayd›yla dönemin kurumlar vergisi matrah›ndan
indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kay›tlar› vergi dairesince befl y›l içinde incelenebilmekte ve vergi hesaplar› revize edilebilmektedir. 

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibar›yla ödenecek gelir vergisi afla¤›da özetlenmifltir:
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Cari dönem kurumlar vergisi 41.415.933 31.094.415
Dönem içinde peflin ödenen vergi (30.435.143) (22.213.406)

Ödenecek gelir vergisi (Not 23) 10.980.790 8.881.009

31 Aral›k sonu bileflenleri afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Konsolide gelir tablosu
Cari dönem kurumlar vergisi (41.415.933) (31.094.415)
Ertelenmifl vergi (Not 14) 15.172.078 3.535.928

Konsolide gelir tablosuna yans›t›lan vergi gideri (26.243.855) (27.558.487)
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41. VERG‹LER (DEVAMI)

Vergi öncesi kâra yasal vergi oran› uygulan›p bulunan kurumlar vergisi gideri ile 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibar›yla konsolide gelir tablosunda
gösterilen kurumlar vergisi gideri aras›ndaki mutabakat:

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Vergi ve az›nl›k paylar› öncesi kâr 173.502.107 143.489.853

Geçerli olan yasal kurumlar vergisi oran› %20 (Ba¤l› ortakl›k için %30) (31 Aral›k 2005 - %30) (35.077.738) (43.046.956)
Yat›r›m indiriminin net etkisi (90.360) 4.606.434
Vergiden istisna gelirlerin etkisi 937.197 9.648.757
Vergi matrah›ndan indirilemeyen giderlerin etkisi (3.775.016) (248.982)
Vergi oran› de¤iflmesinin etkisi 11.762.062 1.482.260

(26.243.855) (27.558.487)

42. H‹SSE BAfiINA KAZANÇ

Hisse bafl›na kâr/zarar, net dönem kâr›n›n y›l sonu itibar›yla bulunan hisse senedi adedinin a¤›rl›kl› ortalamas›na bölünmesi ile hesaplan›r. 31 Aral›k 2006
itibar›yla hisse senedi adedinin a¤›rl›kl› ortalamas› 19.144.706.825 adettir.

Türkiye'de flirketler çeflitli içsel kaynaklar›ndan karfl›lanmak üzere bedelsiz hisse senedi da¤›t›m› yoluyla sermayelerini art›rma hakk›na sahiptir. Hisse
bafl›na kâr›n hesaplanmas› s›ras›nda söz konusu artt›r›mlar temettü olarak da¤›t›lan hisse senetleri olarak kabul edilmifllerdir. Sermayeye eklenen kâr pay›
da¤›t›mlar› da ayn› flekilde de¤erlendirilmektedir. Bu nedenle ortalama hisse senedi adedi hesaplan›rken bu tür hisselerin tüm y›l boyunca dolafl›mda
oldu¤u kabul edilmifltir. Bu sebeple, hisse bafl›na düflen kâr› hesaplamakta kullan›lan hisse adedinin a¤›rl›kl› olmamas› geriye dönük etkiler de gözönünde
bulundurularak belirlenmifltir.

Mali tablolar›n haz›rland›¤› tarih itibar›yla ve bu konsolide mali tablolar›n tamamlanmas›ndan önce, ç›kar›lan veya ç›kar›lacak olan adi hisse senetleri
yoktur.
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43. NAK‹T AKIM TABLOSU

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit giriflleri
Vergi karfl›l›¤›, az›nl›k paylar› ve parasal kay›p öncesi kâr 173.502.107 143.489.853
Vergi karfl›l›¤›, az›nl›k paylar› ve parasal kay›p öncesi kâr ile iflletme faaliyetlerinden sa¤lanan 

nakit aras›ndaki mutabakat:
Gerçekleflmemifl kur fark› giderleri 168.476 14.625
Amortisman ve itfa paylar› 36.464.612 35.023.478
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 2.352.578 2.704.532
Maddi ve maddi olmayan varl›k sat›fl kâr› (1.134.863) (1.778.394)
Faiz gideri 368.273 296.812
Ceza karfl›l›klar›n›n iskonto edilmesinden kaynaklanan faiz (337.500) 345.284
Yat›r›m teflvik tükenme pay› - (35.589)
fiüpheli alacak karfl›l›¤› 61.911 136.550
Temettü gelirleri (4.656.535) (30.248.914)
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› 19.280.429 -
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› 2.746.060 -

‹flletme sermayesindeki de¤iflikliklerden önceki faaliyet kâr› 228.815.548 149.948.237

Net iflletme sermayesindeki de¤iflim
Ticari alacaklar (net) (K›sa vadeli) (36.659.737) (14.396.504)
Ticari alacaklar (net) (Uzun vadeli) (3.949) 1.847
‹liflkili taraflardan alacaklar (net) 3.127.997 (201.666)
Di¤er alacaklar (net) (17.210) (835.838)
Stoklar (6.344.103) (2.531.930)
Di¤er cari/dönen varl›klar (573.046) (15.712)
Di¤er cari olmayan/duran varl›klar (1.123.351) 3.350
Ticari borçlar (net) 33.594.844 (1.495.726)
‹liflkili taraflara borçlar (net) (1.652.142) (459.164)
Al›nan avanslar (583.260) (494.266)
Di¤er yükümlülükler (net) 1.723.026 (206.688)
Borç karfl›l›klar› (k›sa vadeli) 3.385.032 512.091
Ödenen faiz (519.437) (308.846)
Ödenen vergi (39.316.152) (25.588.886)
Ödenen k›dem tazminat› (1.600.145) (1.158.860)
Ödenen cezalar (251.632) -

‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit girifli 182.002.283 102.771.439

Yat›r›m faaliyetleri ile ilgili nakit ak›mlar›
Menkul k›ymetler ve finansal varl›klardaki de¤iflim - 53.322.244
Maddi varl›k al›mlar›, net (89.352.743) (33.900.148)
Maddi olmayan varl›k al›mlar› (2.675.884) (1.128.215)
Maddi ve maddi olmayan varl›k sat›fl has›lat› 1.800.163 1.906.359
Al›nan temettü 4.656.535 30.248.914

Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit (85.571.929) 50.449.154

Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit ak›mlar›
Al›nan k›sa vadeli kredilerden sa¤lanan nakit 2.865.796 12.395.724
Ödenen k›sa vadeli krediler (9.597.328) (14.095.777)
Ödenen temettü (89.568.444) (51.988.388)
Ödenen finansal kiralama borçlar›, net - (99.153)

Finansman faaliyetlerinde kullan›lan net nakit (96.299.976) (53.787.594)

Nakit ve nakit eflde¤erlerindeki net art›fl 130.378 99.432.999

Dönem bafl› itibar›yla nakit ve nakit eflde¤erleri 148.298.901 48.865.902

Dönem sonu itibar›yla nakit ve nakit eflde¤erleri 148.429.279 148.298.901

Nakit ak›fllar› için ek bilgi 
Faiz gelirlerinden elde edilen nakit 13.280.065 21.161.302

44. MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA MAL‹ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR

Yoktur.
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A- DÖNEM KÂRININ DA⁄ITIMI 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
DÖNEM KÂRI 172.709.428 141.123.582

VERG‹ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (26.243.855) (27.558.487)

NET DÖNEM KÂRI 146.465.573 113.565.095

GEÇM‹fi DÖNEM ZARARI
1. TERTIP YASAL YEDEK AKÇE (8.389.283) (4.608.734)

DA⁄ITILAB‹L‹R NET DÖNEM KÂRI 138.076.290 108.956.361
ORTAKLARA 1. TEMETTÜ (28.368.683) (32.452.668)
ORTAKLARA 2. TEMETTÜ (97.657.942) (47.904.061)
2. TERT‹P YASAL YEDEK (11.645.427) (7.203.294)
OLA⁄ANÜSTÜ YEDEK (Birikmifl Kârlar) (404.238) (21.396.338)

B- OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLERDEN DA⁄ITIM (2.591.080) (10.311.047)
ORTAKLARA 2. TEMETTÜ (2.355.527) (9.373.679)
2. TERT‹P YASAL YEDEK (235.553) (937.368)

C- H‹SSE BAfiINA KÂR (*)
(YKr) 0,7650 0,6822
(%) 76,50 68,22

D- H‹SSE BAfiINA TEMETTÜ (Brüt) (**)
(YKr) 0,671 0,539
(%) 67,06 53,90

(*) Hisse Bafl›na Kâr Nominal Sermaye üzerinden hesaplanm›flt›r.
(**) Hisse Bafl›na Kâr Pay› Hissedarlara ödenecek brüt tutar ve Nominal Sermaye üzerinden hesaplanm›flt›r.

Kâr Da¤›t›m Tablosu’nda görüldü¤ü gibi, 2006 Y›l› Faaliyet Raporu ve finansal raporlar›n, 30 Mart 2007 tarihinde toplanacak Ola¤an Genel Kurulumuz da
öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulmas›na, 2006 y›l› konsolide Bilanço kâr›m›z olan 172.709.428 YTL'n›n Esas Mukavelenamemizin 33. maddesi
gere¤i ve SPK tebli¤lerine uygun olarak 1. Tertip Yedek Akçe, Vergi ve yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonraki 126.026.625 YTL'na Ola¤anüstü
Yedek toplam› 2.355.527 YTL'n›n ilave edildikten sonraki 128,382,152 YTL da¤›t›labilir kâr›n afla¤›daki tabloda görüldü¤ü flekilde da¤›t›lmas›na;

Birinci temettü Pay›                                              28.368.683 YTL
‹kinci Temettü Pay›                                               100.013.469 YTL
2. Tertip Yasal Yedek                                             11.880.980 YTL
Ola¤anüstü Yedek Akçe (Birikmifl Kârlar)                404.238 YTL

Böylelikle 2006 y›l› kâr›ndan ve Ola¤anüstü Yedeklerden 191,447,068.25 YTL sermayeyi temsil eden hisse senetleri sahiplerine %67,06 (brüt) %57,00
(net) oran›nda toplam 128.382.152 YTL temettünün 02 Nisan 2007 tarihinden itibaren nakden da¤›t›lmas› ile ilgili Yönetim Kurulu taraf›ndan al›nan 12 Mart
2007 tarihli karar› tasviplerine arz ederiz. 

Sayg›lar›m›zla,
Yönetim Kurulu  
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Likidite Oranlar› 2005 2006
Cari Oran Dönen Varl›klar/KVY Kaynak 4,69 3,39
Likidite Oran› (Dönen Varl›klar-Stoklar)/KVY Kaynak 3,93 2,87
Stoklar/Cari Aktif Stoklar/Dönen Varl›klar 0,16 0,15
‹flletme Sermayesi Dönen Varl›klar (Nakit ve Hb Hariç)-KVY Borç (Krediler hariç) YTL 70.689.541 68.446.079

Mali Bünye Oranlar› 2005 2006
Finansal Kald›raç (KV+UV Yab. Kaynaklar)/Aktif 0,14 0,15
Duran Varl›k/Özkaynak 0,80 0,79
Finansal Borç/Özkaynak 0,01 0,01
Net Finansal Pozisyon Net Varl›klar-Finansal Borçlar YTL 139.829.018 141.842.724

Kârl›l›k Oranlar›
Aktif Devir H›z› Net Sat›fllar/Aktif Toplam› Defa 0,49 0,63
Brüt Kâr Marj› Brüt Sat›fl Kâr›/Net Sat›fllar 0,30 0,35
Aktif Verimlili¤i Net Kâr/Aktif Toplam› 0,13 0,16
Faaliyet Kâr›/Sat›fl Has›lat› 0,34 0,30
Hisse Bafl›na Net Kazanç YKR 0,6822 0,7650

F‹NANSAL YAPI

‹nflaat sektörü, geçmifl üç y›lda oldu¤u gibi, 2006 y›l›nda da ekonominin lokomotif sektörü olmaya devam etmifl ve sat›fllar›m›z bu y›l içinde, geçmifl y›la
k›yasla %31 oran›nda artm›flt›r. fiirketimiz, etkin iflletme sermayesi ve finans yönetimiyle, güçlü finansal yap›s›n› 2006 y›l›nda da korumufl ve enflasyonun
üzerinde finansal getiri sa¤lam›flt›r.

Likitide Oranlar›:

2006 y›l›nda, özellikle Çanakkale fabrikam›zda bafllatt›¤›m›z 2. Hat yat›r›m›ndan kaynaklanan önemli ölçüde yat›r›m harcamas› gerçekleflmifltir. Bu sebeple,
2006 y›l› sonu itibar›yla, dönen varl›klardaki art›fl, k›sa vadeli borçlardaki art›fla nazaran daha düflük seviyede gerçekleflmifl ve cari oran yaklafl›k %28
oran›nda düflmüfltür.

Mali Bünye Oranlar›:

‹ç piyasadaki canl›l›kla beraber artan sat›fl hacimlerinin etkisiyle, daha fazla hammadde ve kömür al›m› gerçekleflmifl, hem bu sebep hem de Çanakkale 2.
Hat yat›r›m› nedeniyle k›sa vadeli borçlarda art›fl gerçekleflmifltir. Ancak, fiirketimiz’in hali haz›rda finansal borcunun olmamas›, mali bünye oranlar›ndaki
güçlü yap›n›n devam etmesini sa¤lam›flt›r.

Kârl›l›k Oranlar›:

Brüt kâr marj› 2004 y›l›nda %27 iken, artan sat›fl gelirleriyle, 2005 y›l›nda %30 olarak gerçekleflmifltir. Net kâr ise, önceki y›la göre %79 seviyesinde art›fl
göstermifltir. Bu noktada, dikkat edilmelidir ki, 2005 y›l›ndaki bu kârl›l›k art›fl›nda %34 oran›nda bir pay, 2005 y›l› içinde Akbank kurucu hisselerinin
sat›fl›ndan (21.372.144 YTL) kaynaklanmaktad›r. 

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibar›yla

RASYOLAR



DENET‹M KURULU RAPORU
(01.01.2006 - 31.12.2006 DÖNEM‹)
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AKÇANSA Ç‹MENTO SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. 
GENEL KURULU'NA

- Ortakl›¤›n 
Unvan› : Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi.
Merkezi : ‹STANBUL
Kay›tl› Sermaye Tavan› : 500.000.000 YTL
Ç›kar›lm›fl Sermayesi : 191.447.068,25 YTL
Faliyet Konusu : Çimento Üretimi, Sat›fl›, Haz›r Beton Üretimi, Sat›fl› ve Esas Mukavelede 

kay›tl› ifller.

- Denetçi veya denetçilerin ad› ve görevi : Mevlüt AYDEM‹R, Fuat ÖKSÜZ 
görev süresi 1 y›l, fiirket personeli ve ortak de¤illerdir.

- Kat›l›nan Yönetim Kurulu ve yap›lan : ‹ki defa Yönetim Kurulu Toplant›s›na kat›l›nm›fl, 
Denetleme Kurulu Toplant›lar› say›s› bir defa Denetçiler aras› toplant› yap›lm›flt›r.

- Ortakl›k hesaplar›, defter ve belgeleri , : Ortakl›k hesaplar›, defter ve belgeleri
belgeler üzerinde yap›lan incelemenin üzerinde afla¤›da belirtilen tarihlerde 
kapsam› hangi tarihlerde inceleme genel inceleme yap›lm›fl olup, kay›tlar›n
yap›ld›¤› ve var›lan sonuç kanun ve Genel Muhasebe kurallar›na 

uygun oldu¤u görülmüfltür.

- Türk Ticaret Kanunu'nun 353. : Y›l içinde dört say›m yap›lm›fl ve nakit
Maddesinin 1. f›kras›n›n 3.no'lu mevcudunun kay›tlara uygun oldu¤u
bendi gere¤ince Ortakl›k veznesinde görülmüfltür.
yap›lan say›mlar›n say›s› ve sonuçlar›

- Türk Ticaret Kanunu'nun 353. Maddesi’nin : 2006 y›l›nda (28 fiubat, 30 Haziran,
1. f›kras›n›n 4 no.lu bendi gere¤ince  28 A¤ustos, 29 Aral›k) tarihlerinde inceleme 
yap›lan inceleme tarihleri ve sonuçlar›    yap›lm›fl k›ymetli evraklar›n tamam oldu¤u

tesbit edilmifltir.

- ‹ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar ve : ‹ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar yoktur.
bunlar hakk›nda yap›lan ifllemler

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin 01.01.2006 - 31.12.2006 dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortakl›¤›n Esas Sözleflmesi ve
di¤er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar›na göre incelemifl bulunmaktay›z.

Görüflümüze göre içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31.12.2006 tarihi itibar›yla düzenlenmifl Bilanço Ortakl›¤›n an›lan tarihdeki Mali Durumunu, 01.01.2006 -
31.12.2006 dönemine ait Gelir Tablosu an›lan döneme ait faaliyet sonuçlar›n› gerçe¤e uygun ve do¤ru olarak yans›tmakta; Kâr›n da¤›t›m› önerisi yasalara
ve Ortakl›k Esas Sözleflmesi’ne uygun bulunmaktad›r.

Bilançonun ve Gelir Tablosu’nun onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu'nun aklanmas›n› oylar›n›za arz ederiz.
01.03.2007

Mevlüt AYDEM‹R Fuat ÖKSÜZ
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