
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
01.01.2010 – 31.12.2010 DÖNEMİ 

 
YÖNETİM KURULU 
 FAALİYET RAPORU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
I- GİRİŞ 

1. Raporun Dönemi : 01.01.2010–31.12.2010 
 
2. Ortaklığın Unvanı : Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. 
 
3. Yönetim ve Denetim Kurulunda Görev Alanlar :  
 
  İsmail Reha ARAR : Yönetim Kurulu Başkanı 
  Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU : Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
  Haluk ELVER : Üye 
  Hüseyin Ferit VOLKAN :  Üye 
  Emin CANACANKATAN : Üye 
  Tolon SÖKMEN : Üye 
  İhsan BAŞARAN : Üye 
  Ahmet Erhan SEÇİM : Üye 
   

Yönetim Kurulu Üyeleri 22.05.2008 tarihindeki Olağan Genel Kurulu toplantısında 3 yıllık süre için 
seçilmişlerdir. Gündemimizde Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması konusu yer almaktadır. 
 
Denetim Kurulu Üyeleri : 

 
 Savaş KOÇ : Denetim Kurulu Üyesi 
 Beyhan KAYIHAN : Denetim Kurulu Üyesi 
 
Denetim Kurulu Üyeleri 27.05.2010 tarihindeki Genel Kurulu Toplantısında 1 yıllık süre için seçilmişlerdir. 
Gündemimizde Denetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması konusu yer almaktadır. 

 
 4. Dönem içinde ana sözleşmede yapılan değişiklikler       :  Dönem içinde ana sözleşmede değişiklik 
     yapılmamıştır.   

 
 5. Ortaklığın Sermayesi :  
 
   Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı : 1.500.000.-  TL’dir. 
   Çıkarılmış Sermayemiz :    255.000.-  TL’dir.  
 

 6. Şirketin çıkarılmış menkul kıymetleri : Şirketimizin çıkarılmış menkul kıymetleri (tahvil, 
kar-zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, 
kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile 
değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) 
yoktur. 

 
 7. Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektördeki yeri : Net Şirketler Grubu’na bağlı olan Merit Turizm 

Yatırım ve İşletme A.Ş. unvanlı şirketimiz, 
Turizm Sektöründe faaliyet göstermektedir. 
Turizm sektörü içindeki değişik faaliyet 
kollarından kendine esas faaliyet konusu olacak  
Otel ve Turistik Tesis İşletmeciliği ve/veya 
Yatırım yapmayı seçmiştir. 
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II- FAALİYETLERİMİZ 
 
Şirketimiz bilindiği üzere turizm sektöründe, otel işletmeciliği alanında faaliyet göstermektedir.  
 
Nevşehir ili, Ürgüp ilçesinde bulunan Merit Ürgüp Inn otelimiz, 04.02.2010 tarihinde Mert Turizm Otelcilik 
Limited Şirketi’ne 1.300.000 Euro bedelle satılmıştır. 
 
2010 yılında “Merit International Hotels & Resort” bünyesinde barındırdığı oteller ile K.K.T.C.’nin turizm 
alanında gelişmesinde öncü rol oynamaya devam etmiştir. Ada turizmine olan inancını her geçen yıl arttırarak 
sürdüren Merit Oteller Zinciri toplam 2,000’i aşan yatak kapasitesini K.K.T.C.’de yapılmakta olan yatırımlar ile 5-
7 yıllık süreçte 4,000 yatak seviyesine getirebilmeyi hedeflemektedir.  
 
252 yataklı Merit Lefkoşa Oteli, Lefkoşa’nın ilk ve tek beş yıldızlı oteli olarak hizmete girmiş, halen faaliyetlerine 
devam etmektedir.   
 
Kıbrıs Girne’de işlettiğimiz Merit Crystal Cove oteli işletme anlaşması devam etmekte olup, şirketimiz faaliyet 
gelirleri içerisinde en önemli yeri almaktadır. Merit Crystal Cove otelinin oda, spa ve sahil tesislerinin 
renovasyonları tamamlanmıştır. 
 
2010 yılında da Girne’de bulunan 400 yataklı Merit Afrodit Otelin proje ve inşaat çalışmalarına devam edilmiştir.  
 
İlave olarak Vakıflar İdaresi mülkiyetinde bulunan Girne’ye 13 km mesafede Alsancak Koyu hudutlarında yer alan 
Mare Monte Oteli turistik tesisi ve 460 dönümlük arazisinin 49 yıllığına kiralanması için açılan ihaleyi Net Grubu 
şirketleri kazanmıştır. Söz konusu arazi üzerinde toplam 1,484 yatak kapasiteli beş yıldızlı otel, bungalow, çarşı, 
golf sahaları olmak üzere K.K.T.C. turizmine tekrar “Mare Monte” ismini kazandırmaya yönelik çalışmalara 
başlanmıştır. 2010 yılında Merit Mare Monte tesisleri için ön görülen proje çalışmaları Vakıfların onayı alınarak 
ilgili mercilere sunulmuştur. Bu mercilerle görüşmeler devam etmektedir. 
 
İşletmekte olduğumuz Heybeliada da bulunan Merit Halki Palas otelinin taşınmazı üzerine mal sahibi Grup 
şirketimiz lehine 29 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilmiştir. Ayrıca otele gelen grupların ulaşımını kolaylaştırmak 
üzere, otel önünde bulunan kamuya ait olan iskele üzerinde de irtifak hakkı konusunda, komşularla birlikte irtifak 
hakkının tesisi için ilgili kamu kuruluşlarıyla görüşmeler devam etmektedir. Otelimiz, 2010 yılında faaliyetlerine 
devam etmiştir.  
  
Van Merit Şahmaran Otelinin işletme anlaşması devam etmektedir. 
 
Seri XI No:29 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları” Tebliğine uygun olarak düzenlenmiş 2010 yılı 
mali tablolarımız 55.538 TL karla kapanmıştır. Oluşan kar, SPK mevzuatı gereği geçmiş yıllar zararlarından 
mahsup edilecektir. 01.01.2010–31.12.2010 faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu raporumuzun 
ekinde onayınıza sunulmuştur. 
 
Şirketimiz Kurumsal Yönetim Uyum Raporu da Faaliyet Raporumuzun ekinde sunulmaktadır. 
 
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Ana Sözleşmesi’ne uygun olarak düzenlenen Bilanço 
ve Gelir Tablomuzu onaylarınıza arz ederiz. 
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
YÖNETİM KURULU 

 
 
 
 

3



 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ 
 
 
 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 
 
 
İsmail Reha ARAR   : Yönetim Kurulu Başkanı 

Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU  : Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Haluk ELVER   : Yönetim Kurulu Üyesi 

Hüseyin Ferit VOLKAN   : Yönetim Kurulu Üyesi 

Emin CANACANKATAN   : Yönetim Kurulu Üyesi 

Tolon SÖKMEN   : Yönetim Kurulu Üyesi 

Ahmet Erhan SEÇİM   : Yönetim Kurulu Üyesi 

İhsan BAŞARAN   : Yönetim Kurulu Üyesi 

 

 

 

DENETİM KURULU ÜYELERİ 

Savaş KOÇ    

Beyhan KAYIHAN 
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MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULU’NA 
 
 
Ortaklığın Unvanı : Merit Turizm Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi 
 
Merkezi : Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9,  Kat B1,Oda No.2, 
  Etiler, Beşiktaş, İstanbul 
 
Sermayesi :  255.000.- TL. 
 
Faaliyet Konusu : Otel İşletmeciliği 
     
Denetçi veya Denetçilerin Adı  
ve Görev Süreleri, Ortak veya  
Şirketin Personeli Olup : Savaş KOÇ (Ortak) 
Olmadıkları  Beyhan KAYIHAN (Ortak) 
  Görev Süreleri : Bir yıl 
  Şirket personeli değiller. 
 
 
Katılınan Yönetim Kurulu ve  
ilgili yapılan Denetleme Kurulu  
Toplantı Sayısı : Yönetim Kurulu Toplantısına 4 kez katılınmış ve faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim 

Kurulundan mütemadiyen bilgi alınmıştır. Denetim Kurulu ayrıca 4 kez toplanmıştır. 
 
Ortaklık Hesapları defter ve 
Belgeleri üzerinde yapılan  
İncelemenin kapsamı, hangi  
Tarihlerde yapıldığı ve varılan   22 Nisan, 17  Eylül,  21 Eylül, 28  Aralık  2010  tarihlerinde muhasebe 
Sonuçlar :  defter ve kayıtları incelenmiş ve mevzuata uygun olduğu görülmüştür. 
 
TTK’nun 353 üncü maddesinin 
1 inci fıkrasının 3 numaralı bendi 
gereğince Ortaklık Veznesinde 
yapılan sayımların sayısı ve 
sonuçları : Yukarıdaki tarihlerde Ortaklık Veznesinde 4 kez sayım yapılmış, sayım sonuçlarının deftere 

uygun olduğu görülmüştür. 
 
TTK’nun 353 üncü maddesinin  
1 inci fıkrasının 4 numaralı bendi 
gereğince yapılan incelemeler ve  
sonuçları : Yukarıdaki tarihlerde yapılan incelemelerde Ortaklık Veznesinde saklanmak üzere alınmış 

kıymetli evrak bulunmadığı görülmüştür. 
 
İntikal eden şikayet, yolsuzluklar 
Ve bunlar hakkında yapılan  
İşlemler : Faaliyet döneminde Denetçiler Kurulu’na intikal eden soruşturma ve incelemeye konu 

olabilecek  şikayet yoktur. 
 
 
MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ’nin 01.01.2010-31.12.2010 dönemi hesap ve işlemlerini Türk 
Ticaret Kanunu, Ortaklık Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile ilgili genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre 
incelemiş bulunmaktayız. 
 
Görüşümüze göre, içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2010 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, Ortaklığın anılan tarihteki mali 
durumu : 01.01.2010-31.12.2010 dönemine ait gelir tablosu anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak 
yansıtmakta; yasalara ve Ortaklık Ana Sözleşmesine uygun bulunmaktadır. 
 
Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz. 
 
 
                          Saygılarımızla, 
 
   D E N E T İ M    K U R U L U 
 
 
                                         Savaş KOÇ                   Beyhan KAYIHAN  
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ  

UYUM RAPORU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI 
 
Şirketin çalışmalarındaki başarılı uygulamalarının istikrarını temin etmek, uzun vadede iktisadi ve katma değer  
sağlanmasında, kurumsal yönetimin önemli olduğuna inanmaktayız.  Nitekim  Şirketimiz, Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından kamuya açıklanan “Kurumsal Yönetim İlkelerinin” gereklerine uyulması esasını hedef olarak 
benimsemiş olup, uygulaması için gerekli özeni göstermiştir.  
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Çerçevesinde belirlenen sorumlulukları kapsamında, uyum 
raporu içinde yer alan faaliyet raporunun hazırlanması konusunda gerekli hassasiyeti göstermiştir. 
 
BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ 
 
2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ 
 
Şirketimizde Pay Sahipleri ile ilişkiler olarak adlandırılan bir birimimiz bulunmakta olup, birimimiz Mali İşler 
ve Muhasebe Müdürlüğü ile koordineli olarak görev yapmaktadır. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Müdürümüz 
Temel UYSAL’dır. (Tel: 0 212 358 0 444 )  
 
3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI 
 
Özellikle eski hissedarlarımız, dönem içerisinde fiilen şirket merkezine gelerek, Ortaklık İlişkileri 
Müdürlüğü’nden şirket ve çalışmalarla ilgili bilgi almışlardır. Yazılı bir talep olmamıştır. Bunun dışında 
Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri uyarınca yapılması gerekli açıklamalar, Kurulca belirlenen standartlarda 
kamuya açıklanmıştır. Özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Şirketimiz, iç denetim dışında Bağımsız Dış 
Denetime tabi tutulmaktadır.   
 
4. GENEL KURUL BİLGİLERİ 
 
2009 yılı faaliyet ve hesapları  ile ilgili Olağan Genel Kurulumuz 27.05.2010 tarihinde yapılmıştır. Genel 
Kurullar Türk Ticaret Kanunu’ndaki % 25’i aşan nisaplarla toplanmıştır. Toplantı davetleri TTK ve SPK 
mevzuatı uyarınca iki adet gazete ve taahhütlü mektup ile yapılmış, ayrıca İMKB Bülteninde ilan edilmiştir. 
Genel Kurulda sorulan soruların tümü cevaplandırılmış ve toplantı tutanaklarına da geçirilmiştir. Mali Tablolar 
ile Faaliyet ve Denetim Raporları toplantıdan 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiki içn hazır 
tutulmuştur. Kanunda açıkça genel kurulun yetkisinde olduğu belirtilmeyen konularda Yönetim Kurulu 
yetkilidir, halka açık olan şirketimizin hareket kabiliyeti açısından bu zorunludur. Genel Kurul tutanakları şirket 
merkezinde her zaman ortaklarımızın incelemesine açıktır.  
 
5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI 
 
Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Genel Kurula katılan tüm hissedarlar oylarını kullanmakta, azınlığın 
yönetimde temsili ile ilgili ayrı bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirketimizde Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği 
gereğince zorunlu olduğundan birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmaktadır.  
 
6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI 
 
Kara katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.  
 
Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmaları çerçevesinde, şirketimiz her yıl dağıtılabilir karın Sermaye Piyasası 
Kanunu ve ilgili Tebliğler çerçevesinde dağıtımı zorunlu oranlar dikkate alınarak temettü olarak dağıtılmasını 
prensip olarak benimsemiştir. Var ise Şirketin geçmiş yıl zararı kapatılıp, yasal yükümlülükler için karşılık 
ayrıldıktan sonra dağıtılabilir net karın dağıtımı  Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurulda alınacak 
karara bağlı olarak, ortaklara  dağıtılması suretiyle gerçekleştirilecektir. 
 
Var ise yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğler 
çerçevesinde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılacaktır.  
 
7. PAYLARIN DEVRİ 
 
Şirket Ana Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yoktur. 
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BÖLÜM II. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 
 
8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 
 
Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirmesinde doğruluk, doğru zamanlama ve 
eşitlik prensipleri kapsamında davranılmasını benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve 
açıklamalarımızın şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözetecek şekilde, zamanında, doğru anlaşılabilir, 
denetlenebilir ve kolay erişilebilir şekilde yapılması esastır. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 
belirlenen tüm konularda ve Şirketimizin finansal durumunda ve faaliyetlerinde önemli bir değişiklik 
yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Kamuyu bilgilendirmede;   Özel Durum 
Açıklamalarının yanı sıra gerekli hallerde basın açıklamaları yolu ile de yapılır.  
 
9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 
 
Yıl içinde özel durum açıklaması dört kez  yapılmış olup, ek açıklama istenmemiştir. Bu konu ile ilgili 
şirketimize uygulanmış bir yaptırım bulunmamaktadır. 
 
10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ 
 
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde 1.11.5’de sayılan bilgilerin, İnternet Sitesinde yer alma 
çalışmaları devam etmektedir.  
 
11. GERÇEK KİŞİ,  NİHAİ  HAKİM PAY SAHİBİ  /  SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI 
 
Şirketimizin önemli bir bölümü halka açık olup, en büyük hakim hissedarı % 47,81 oranı ile Net Holding 
A.Ş.’dir. Bilinen en büyük gerçek kişi hissedar  %12,15 oranı ile Orhan Apaydın’dır.  
 
12. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI 
 
İçeriden öğrenebilecek kişilerin listesi ile ilgili kamuya bir açıklama yapılmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu 
Üyeleri dışında bu türden bir kişinin olmadığı düşünülmekte olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin isimleri kamuya 
açıklanmıştır. 
 
BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ 
 
13. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ 
 
Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda ve Şirketimizin finansal durumunda ve 
faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. 
Kamu bilgilendirme ve Özel Durum Açıklamalarının yanı sıra gerekli hallerde basın açıklamaları yolu ile de 
yapılır.  
 
14. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI 
 
Şirketin ana sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer 
almamaktadır. 
 
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda kamusal bir model oluşturulması halinde oluşacak hukuki 
ortama uyulması tabiidir. 
 
15. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 
 
Çalışanların güvenilebilir çalışma ortamı sağlamaya özen gösteren, çalışanlarının Kanun ve Yönetmeliklerle 
sahip oldukları haklarına saygılı, eşit koşullardaki kişilere fırsat eşitliği sağlanmasına özen gösteren bir 
politikadır. Çalışanlarla gerekli irtibatı sağlamak üzere temsilci atanmamıştır. Tüm çalışanlar istek ve şikayet 
kapsamında yönetime doğrudan ve kolayca ulaşılabilme imkanına sahiptir.  
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16. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA  BİLGİLER  
 
Şirketimiz turizm sektöründe faaliyet gösterdiğinden, turist memnuniyetini ön plana alan çalışmalar 
yapılmaktadır. 
 
17. SOSYAL SORUMLULUK 
 
Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına bağlıyız. Tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda yasalara uygun hareket ederiz.  
Çevreye verilen bir zarar olmadığından, alınmış bir ceza veya açılmış ya da bitmiş bir dava bulunmamaktadır. 
 
BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU 
 
18. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER 
 

Adı Soyadı Ünvanı İcracı / İcracı 
Olmayan 

İsmail Reha ARAR Başkan İcracı 

Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU Başkan Vekili İcracı 

Haluk ELVER Üye İcracı 

Hüseyin Ferit VOLKAN  Üye İcracı Olmayan 

Tolon SÖKMEN       Üye İcracı Olmayan  

Emin CANACANKATAN Üye 
 
İcracı Olmayan 

Ahmet ERHAN SEÇİM Üye İcracı olmayan 

İhsan BAŞARAN Üye İcracı olmayan  
 
 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu’ndaki sınırlamalar çerçevesinde, başka şirketlerde görev alabilir. 
Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinin bulundurulmasının 
profesyonel yönetim anlayışının güçlenmesine yardımcı olacağı düşüncesindedir. 
 
19. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ 
 
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikleri taşımaktadır. 
 
Yönetim Kurulu Üyeleri, sektörde veya bağlantılı alanlarda uzun yıllar görev yapmış, bilgi, birikim ve 
deneyimleri ile şirkete ve ülke ekonomisine katkıda bulunmuş kişilerden oluşmaktadır. Şirketimizin 
kuruluşundan bugüne Yönetim Kurulu Üyelerinin bu niteliklerine dikkat edilmektedir. Yönetim Kurulu 
Üyelerine, seçildikten sonra şirket ve faaliyet alanları tanıtılmakta ve genel bir bilgilendirme yapılmaktadır. 
 
20. ŞİRKETİN VİZYON  VE MİSYONU İLE  STRATEJİK HEDEFLERİ 
 
Şirket  Yönetim Kurulu,  Vizyon ve Misyonunu   belirleyerek  bunu   Faaliyet Raporunda   yazılı bir şekilde ve   
aynı zamanda www.merithotels.com adresinden  kamuya açıklamıştır.     
 
Vizyonumuz, dünya halklarının ekonomik ve entellektüel gelişmişlikleri arttıkça turizm hareketleri de artacaktır 
ve turizm potansiyeline sahip olan ülkeler bu hareketliliğin yarattığı ekonomik değerlerden giderek artan bir pay 
alacaktır. Misyonumuz ise, gelişen dünya turizm hareketi içinde önemsenecek bir yer edinmek ve Türkiye’nin 
dünya turizmindeki payının artmasına önemli katkıda bulunmak olarak özetlenebilir. Vizyon ve misyonumuz 
Yönetim Kurulunun bilgisi dahilindedir ve yapılan Yönetim Kurulu Toplantılarında vizyon ve misyon ile ilgili 
gelişme, beklenti ve sonuçlar değerlendirilmektedir.  10



 
21. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI 
 
Şirketimizin Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizmasının  etkin bir şekilde yürütülmesinin temini için  gerekli 
yöntem, politika, prosedür ve uygulama çalışmaları devam etmektedir. Oluşturulan tüm bu yöntemler dönem 
içinde şirket bünyesindeki şirketlere bir plan çerçevesinde aktarılarak, şirketlerin belli dönemler halinde 
raporlarının ana merkezde toplanması sağlanmıştır. Ortaklığımızın faaliyetlerine bağlı olarak iç kontrol,  
konularına göre hukuk, muhasebe ve finansman birimlerince yapılmaktadır. Bu kapsamda şirket bünyesindeki 
şirketlerin yükümlülükleri ve ilgili Yasa, Mevzuat, Tebliğ ve Yönetmeliklere uygun faaliyette bulunup 
bulunmadıkları ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getirmedikleri denetlenmektedir. 
 
22. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları, Türk Ticaret Kanunu’ndaki düzenlemeler 
paralelinde Ana Sözleşmede yer almaktadır. 
 
23. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI 
 
Şirketimizde Kurumsal Yönetim İlkelerinin bir gereği olarak tüm Yönetim Kurulu Toplantıları için tutanak 
düzenlenmektedir. Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel Durum Açıklaması ile 
kamuya açıklanmakta ve duyurulmaktadır. 
 
Yönetim Kurulu toplantı gün ve gündemleri Yönetim Kurulu Başkanlığınca belirlenmekte, Yönetim Kurulu 
Başkan Sekreterliği, Yönetim Kurulu Sekreterliğini de yürütmektedir. Alınacak tüm kararlar ve gündem 
hakkında toplantı öncesinde Yönetim Kurulu Üyelerine bilgi verilmekte, varsa üyelerin talepleri de gündeme 
ilave edilmektedir. Yönetim Kurulu Toplantılarına genel olarak fiziki katılım sağlanmaktadır, ancak fiziki 
koşullar sebebiyle acil durumlarda teknolojik iletişim imkânları kullanılarak da Yönetim Kurulu Üyeleri 
bilgilendirilmekte, gerektiğinde onay alınmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin ağırlıklı oy ya da veto hakkı gibi 
hakları bulunmamaktadır. 
 
24. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI 
 
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri şirketle işlem yapmamakta ve herhangi bir rekabetçi oluşumun içinde yer 
almamaktadırlar. 
 
25. ETİK KURALLAR 
 
Şirket çalışanlarının yönetime aktardığı mali veya diğer her türlü problem, yönetim tarafından yapılabildiği 
ölçüde çözülmeye çalışılmaktadır. Çalışanlar bunun bilincinde olduğundan, genel olarak bir sorun 
yaşanmamaktadır. 
 
26. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERIN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI 
 
Yönetim Kurulunda, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gereği denetimden sorumlu komite oluşturulmuştur. 
Komite gerekli gördüğü zaman toplantı yaparak konusuna giren işleri incelemektedir. Komitenin toplanması ve 
kararları ile ilgili sistematik bir prosedür bulunmamaktadır. 
 
27. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR 
 
Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul’da kararlaştırılmaktadır. 27.05.2010 tarihinde yapılan 
Genel Kurul’ da Yönetim Kurulu Üyelerine aylık ücret verilmemesi hissedarlarca uygun görülmüştür. 
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MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.

BİLANÇO (TL)
     Bağımsız 
Denetim'den

     Bağımsız 
Denetim'den

(XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)
Geçmiş Geçmiş

Dipnot 
Referansları 31.12.2010 31.12.2009

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar 410.304 224.884
   Nakit ve Nakit Benzerleri 6 18.168 175.782
   Finansal Yatırımlar 7 0 0
   Ticari Alacaklar 10 0 37.413
   Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 0 0
   Diğer Alacaklar
   - İlişkili taraflardan alacaklar 11 371.309 0
   - Diğer alacaklar 11 3.050 3.050
   Stoklar 13 0 0
   Canlı Varlıklar 14 0 0
   Diğer Dönen Varlıklar 26 17.777 8.639
   (Ara Toplam) 410.304 224.884
   Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34 0 0
Duran Varlıklar 3.222.313 5.813.219
   Ticari Alacaklar 10 0 0
   Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 0 0
   Diğer Alacaklar 11 320 320
   Finansal Yatırımlar 7 3.188.069 2.688.069
   Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 0 0
   Canlı Varlıklar 14 0 0
   Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 0 3.079.735
   Maddi Duran Varlıklar 18 0 1.366
   Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 0 975
   Şerefiye 20 0 0
   Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 33.924 33.410
   Diğer Duran Varlıklar 26 0 9.344
TOPLAM VARLIKLAR 3.632.617 6.038.103

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler 193.990 2.656.362
   Finansal Boçlar 8 0 0
   Diğer Finansal Yükümlülükler 9 0 0
   Ticari Borçlar 10 6.906 21.116
   Diğer Borçlar
   - İlişkili taraflara borçlar 11 6.869 2.309.570
   - Diğer borçlar 11 7.621 168.282
   Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 0 0
   Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0
   Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 22.381 10.619
   Borç Karşılıkları 22 150.213 146.775
   Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 0 0
   (Ara Toplam) 193.990 2.656.362
   Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 22.780 21.402
   Finansal Borçlar 8 0 0
   Diğer Finansal Yükümlülükler 9 0 0
   Ticari Borçlar 10 0 0
   Diğer Borçlar 11 0 0
   Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 0 0
   Devlet Teşvik ve Yardımları 21 0 0
   Borç Karşılıkları 22 0 0
   Kıdem Tazminatı Karşılığı 24 22.764 18.696
   Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 16 2.706
   Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 0 0
ÖZKAYNAKLAR 3.415.847 3.360.339
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.415.847 3.360.339
   Ödenmiş Sermaye 27 255.000 255.000
   Sermaye Düzeltmesi Enflasyon Farkları 27 11.998.380 11.998.380
   Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 27 0 0
   Hisse Senedi İhraç Primleri 27 0 0
   Değer Artış Fonları 0 0
   Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0
   Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27 0 0
   Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) 27 (8.893.071) (8.944.830)
   Net Dönem Karı / (Zararı) 55.538 51.789
Azınlık Payları 27 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 3.632.617 6.038.103

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.

GELİR TABLOSU (TL)
     Bağımsız 
Denetim'den

     Bağımsız 
Denetim'den

(XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)
Geçmiş Geçmiş

Dipnot
Referansı

01.01.2010- 
31.12.2010

01.01.2009- 
31.12.2009

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri 28 954.152 686.977
Satışların Maliyeti (-) 28 (113.092) (48.742)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 841.060 638.235
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 28 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 28 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) 0 0
BRÜT KAR/ZARAR 841.060 638.235
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 0 (550)
Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (391.087) (467.573)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 31 104.903 127.280
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 (475.296) (19)
FAALİYET KARI/ZARARI 79.580 297.373
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 16 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 32 35.008 22.724
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 33 (39.873) (257.055)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 74.715 63.042
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri (19.177) (11.253)
- Dönem Vergi Gelir/Gideri 35 (22.381) (10.619)
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 35 3.204 (634)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 55.538 51.789
DURDURULAN FAALİYETLER 34 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı 55.538 51.789
DÖNEM KARI/ZARARI 55.538 51.789
Dönem  Kar/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları 27 0 0
Ana Ortaklık Payları 55.538 51.789
Hisse Başına Kazanç 36 0,218 0,203

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

18



MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.

KAPSAMLI GELİR TABLOSU ( TL)
(XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş

01.01.2010- 
31.12.2010

01.01.2009- 
31.12.2009

DÖNEM KARI/ZARARI 55.538 51.789

Diğer kapsamlı gelir/(gider):
Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişim 0 0
Duran varlıklar değer artış fonundaki değişim 0 0
Finansal riskten korunma fonundaki değişim 0 0
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim 0 0
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar 0 0
Özkaynağa dayalı finansal araçların satışından elde edilen kazançlar/(zararlar) 0 0
Özkaynak yöntemiyle değerlenen ortaklıkların diğer kapsamlı gelirlerinden paylar 0 0
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/giderleri 0 0

Diğer kapsamlı gelir/(gider) 0 0

Toplam kapsamlı gelir/(gider) 55.538 51.789

Toplam kapsamlı gelir/(giderin) dağılımı
Azınlık payları 0 0
Ana ortaklık payları 55.538 51.789

     Bağımsız Denetim'den

19



M
ER

İT
 T

U
R

İZ
M

 Y
A

TI
R

IM
 V

E 
İŞ

LE
TM

E 
A

.Ş
.

Ö
Z 

SE
R

M
A

YE
 D

EĞ
İŞ

İM
 T

A
B

LO
SU

(X
I-2

9 
K

O
N

SO
Lİ

D
E 

O
LM

A
YA

N
)

Ö
z 

Se
rm

ay
e 

D
eğ

iş
im

 T
ab

lo
su

Ö
de

nm
iş

 
Se

rm
ay

e

Se
rm

ay
e 

D
üz

el
tm

es
i 

En
fla

sy
on

 
Fa

rk
la

rı

K
ar

şı
lık

lı 
İş

tir
ak

 
Se

rm
ay

e 
D

üz
el

tm
es

i
H

is
se

 S
en

ed
i 

İh
ra

ç 
Pr

im
le

ri
D

eğ
er

 A
rt

ış
 

Fo
nl

ar
ı

Ya
ba

nc
ı P

ar
a 

Ç
ev

rim
 

Fa
rk

la
rı 

K
ar

da
n 

Ay
rıl

an
 

K
ıs

ıtl
an

m
ış

 
Ye

de
kl

er

G
eç

m
iş

 Y
ıll

ar
 

ve
 N

et
 D

ön
em

 
K

ar
ı /

 (Z
ar

ar
ı)

Ö
zk

ay
na

kl
ar

 
To

pl
am

ı
01

 O
ca

k 
20

09
 b

ak
iy

el
er

i 
25

5.
00

0
11

.9
98

.3
80

-
-

-
-

-
(8

.9
44

.8
30

)
3.

30
8.

55
0

N
et

 d
ön

em
 k

ar
ı /

 (z
ar

ar
ı)

-
-

-
-

-
-

-
51

.7
89

51
.7

89

31
 A

ra
lık

 2
00

9 
ba

ki
ye

le
ri 

25
5.

00
0

11
.9

98
.3

80
-

-
-

-
-

(8
.8

93
.0

41
)

3.
36

0.
33

9

D
en

et
im

 ta
rih

in
de

n 
so

nr
a 

ön
ce

ki
 d

ön
em

 k
ar

 / 
(z

ar
ar

) d
eğ

iş
im

i
-

-
-

-
-

-
-

(3
0)

(3
0)

N
et

 d
ön

em
 k

ar
ı /

 (z
ar

ar
ı)

-
-

-
-

-
-

-
55

.5
38

55
.5

38

31
 A

ra
lık

 2
01

0 
ba

ki
ye

le
ri 

25
5.

00
0

11
.9

98
.3

80
-

-
-

-
-

(8
.8

37
.5

33
)

3.
41

5.
84

7

E
kl

i n
ot

la
r b

u 
ta

bl
ol

ar
ın

 a
yr

ılm
az

 p
ar

ça
sı

dı
r.

20



MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.

NAKİT AKIM TABLOSU Geçmiş Geçmiş

(XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)
Dipnot

Referansı 31.12.2010 31.12.2009

İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımı
Net kar / (Net Zarar) 55.538 51.789

İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakitin Vergi ve Ana Ortaklık Dışı 
Pay Öncesi Kar ile Mutabakatına Yönelik Düzeltmeler:

Amortisman ve İtfa Payları 17-18-19 9.232 69.122
Kıdem Tazminatı Karşılığı 24 4.068 (7.573)
Diğer Borç Karşılıkları 22 0 (98)
Denetim tarihinden sonra önceki dönem kar / (zarar) değişimi (30)
Ertelenmiş vergi 35 (3.204) 634

İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişiklik Öncesi İşletme
Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı 65.604 113.874

İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişiklikler
Ticari Alacaklardaki Değişim 10 37.413 (30.924)
Stoklardaki Değişim 13 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Değişim 11 (371.309) 14.772
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 26 (9.138) 37.595
Ticari Borçlardaki Değişim 10 (14.210) (30.717)
Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki Değişim 11 (160.661) 158.237
İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Değişim 11 (2.302.701) (124.851)
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 22.381 10.619

(2.785.443) 34.731

Ödenen Vergi 35 (10.619) 0

İşletme Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Sağlanan Net Nakit (2.730.458) 148.605

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımı:
Yatırım Harcamaları 17-18-19 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 0 0
Maddi Duran Varlık Çıkışları 17-18-19 3.072.844 0

Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit 2.572.844 0

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı:
Kısa Vadeli Krediler 8 0 0
Uzun Vadeli Krediler 8 0 0

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/ (Kullanılan) Net Nakit 0 0

Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(azalış) (157.614) 148.605

Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri 6 175.782 27.177

Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri 18.168 175.782

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

     Bağımsız Denetim'den
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1. ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU 
 

Merit Turizm Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi “Şirket veya Merit”, Şirket’in de içinde bulunduğu Net 
Grubu Şirketleri ise birlikte “Net Grubu” olarak adlandırılacaktır. 
 
Merit Turizm Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi 07 Ekim 1988 tarihinde anonim şirket statüsünde; otel 
yönetimi ve işletmeciliği konusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Şirket, 31 Aralık 2010 tarihi 
itibariyle, Merit Halki Palas, Merit Lefkoşe ve Kıbrıs Merit Crystal Cove otellerini işletmekte olup bu 
otellerden temel işletme ücreti ve işletme teşvik ücreti gelirleri elde etmektedir. 
 
Temel işletme ücreti, elde edilen bütün gayrisafi hasılat üzerinden otellere göre aşağıda ifade edilen oranlar 
kullanılarak hesaplanır. Gayrisafi hasılat tanımı, mal sahibi ve işletmeci arasında tanımlanan esaslara göre 
tespit edilmektedir. 
 
İşletmecilik teşvik ücreti, elde edilen gayrisafi işletme karı üzerinden otellere göre aşağıda ifade edilen oranlar 
kullanılarak hesaplanır. Gayrisafi işletme karı tanımı mal sahibi ve işletmeci arasında tanımlanan esaslara göre 
tespit edilmektedir. 
 
Mal sahibi İşletmeci Temel İşletme Ücreti İşletmecilik Teşvik Ücreti 
    
Asya Net Turizm ve Ticaret A.Ş.  
(Merit Halki Palas) Merit  Gayrisafi hasılatın %3' ü Gayrisafi işletme karının %10'u 
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
(Merit Lefkoşe) Merit  Gayrisafi hasılatın %2' si Gayrisafi işletme karının %10'u 
Voyager Kıbrıs Limited 
(Kıbrıs Merit Cyrstal Cove Otel) Merit  Gayrisafi hasılatın %2' si Gayrisafi işletme karının %10'u 
    

 
2010 yılı içinde çalışan ortalama personel sayısı 4 (2009:5)’tür. 

 
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse 
oranları aşağıdaki gibidir. 

 
  31.12.2010 31.12.2009 
   
Net Holding A.Ş. 47.81% 47.81% 
Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.  6.53% 6.53% 
Nega Turizm A.Ş. (*) - 2.85% 
Side Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (*) - 1.64% 
Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş. (*) 4.49% - 
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. 0.04% 0.04% 
Net Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. 0.04% 0.04% 
Çeşitli Kişiler 41.09% 41.09% 
   
Toplam 100.00% 100.00% 

 
(*) Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş., 03 Mart 2010 tarihinde alınan genel kurul kararı ile Nega Turizm A.Ş. ve 

Side Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile 18 Ağustos 2010 tarihinde 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 
451.Maddesi ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. maddelerine istinaden tüm aktif ve pasifi 
ile kül halinde devir alması suretiyle birleşmiştir. 

 
Merit Turizm  Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir: 

 
Etiler Mahallesi, Bade Sokak No.9 
Kat B:1 Oda No:2 Beşiktaş/ İSTANBUL 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 
2.a. Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

 
Uygunluk Beyanı 
 
Şirket, yasal muhasebe kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunları’na 
uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak Türk Lirası (“TL”) bazında 
hazırlamaktadır. Finansal tablolar, kanuni kayıtlara Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan 
Seri: XI, No: 29 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar” tebliğine uygunluk açısından 
gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. 
 
Finansal tablolar, yayınlanmak üzere 22 Nisan 2011 tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanmıştır. Böyle bir niyet olmamakla beraber, Şirket Yönetimi’nin ve bazı düzenleyici organların yasal 
mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları yayımlandıktan sonra değiştirmeye yetkileri vardır. 
 
İşlevsel ve Sunum Para Birimi  
 
31 Aralık 2010 tarihli konsolide finansal tablolar ve karşılaştırmak amacıyla kullanılacak önceki döneme ait 
finansal veriler de dahil olmak üzere ilişikteki finansal tablolar Türk Lirası “TL” cinsinden hazırlanmıştır. 

 
Finansal Tabloların Hazırlanış Şekli 
 
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’ nun Seri: XI, No: 29 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar  Tebliği” 09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Tebliğ, ihraç ettiği 
sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve bu 
işletmelerin bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve iş ortaklıkları için, 01.01.2008 tarihinden sonra başlayan hesap 
dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 
 

 Şirket’in finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan Seri XI, No: 29 
“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar” tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Finansal 
tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 17.04.2008 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara 
uygun olarak sunulmuştur. 

 
Finansal tabloların hazırlanış tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK 
tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden, finansal tablolar, SPK’nın 
Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS’nin esas 
alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanmıştır. Finansal tablolar ve notlar, SPK 
tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyuruları ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun 
olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.  

 
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 

 
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki 
dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2010 tarihli mali tabloların sunumu ile uygunluk 
sağlanması için 31 Aralık 2009 tarihli gelir tablosunda gerekli sınıflandırma işlemlerini yapmıştır. Bu 
değişiklikler aşağıda açıklanmıştır: 
 
31 Aralık 2009 tarihli gelir tablosunda, “Diğer Faaliyet Gelirleri” hesabı altında sınıflandırılan 855 TL 
tutarındaki reeskont gelirleri, “Finansal Gelirler” hesabına sınıflandırılmıştır. 

 
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi  
 
SPK, “Uygulanan Muhasebe Standartları” nda da belirtildiği üzere Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK 
Muhasebe Standartları’na uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Bu sebeple, Şirket 1 Ocak 
2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamamıştır.  
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Konsolidasyon esasları 

 
Şirket solo mali tablo hazırlamaktadır. 

 
Netleştirme/Mahsup: 
 
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak 
değerlendirmeye niyetli olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini 
takip ettiği durumlarda net olarak gösterilmiştir. 

 
2.b. Muhasebe Politikalarında Değişiklikler 
 

Bir işletme muhasebe politikalarını ancak; aşağıdaki hallerde değiştirebilir;  
� Bir Standart veya Yorum tarafından gerekli kılınıyorsa veya  
� İşletmenin finansal durumu, performansı veya nakit akışları üzerindeki işlemlerin ve olayların etkilerinin 

finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlayacak nitelikte ise.  
 
Finansal tablo kullanıcıları, işletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akışındaki eğilimleri 
belirleyebilmek amacıyla işletmenin zaman içindeki finansal tablolarını karşılaştırabilme olanağına sahip 
olmalıdır. Bu nedenle, bir muhasebe politikasındaki değişiklik yukarıdaki paragrafta belirtilen durumlardan 
birini karşılamadığı sürece, her ara dönemde ve her hesap döneminde aynı muhasebe politikaları uygulanmalıdır. 
 
İlişikteki finansal tabloları etkileyebilecek önemli bir muhasebe politikası değişikliği olmamıştır. 
 

2.c. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 
 
İlişikteki finansal tabloların Sermaye Piyasası Muhasebe Standartları ile uyumlu bir şekilde hazırlanması 
Yönetim tarafından hazırlanmış finansal tablolarda yer alan bazı aktif ve pasiflerin taşıdıkları değerler, 
muhtemel mükellefiyetlerle ilgili verilen açıklamalar ile raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarına ilişkin olarak 
bazı tahminler yapılmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen tutarlar tahminlerden farklılıklar içerebilir. Bu 
tahminler düzenli aralıklarla gözden geçirilmekte ve bilindikleri dönemler itibariyle gelir tablosunda 
raporlanmaktadır. 
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2.d. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 

 
Şirket, cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’nın Uluslararası Finansal 
Raporlama Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 31 Aralık 2010 tarihli finansal tabloları 
için geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları 
uygulamıştır. 31 Aralık 2010 tarihinden sonra geçerli olacak yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıda 
belirtilmiştir. 
 

31 Aralık 2010 tarihinden sonra geçerli olacak olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar (bu değişiklikler 
henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir): 
 

Revize UMS 1 (Değişiklik),“Finansal Tabloların Sunumu”, 20 Aralık 2010’da, UMSK (Uluslararası 
Muhasebe Standartları Komitesi) UFRS’de iki değişiklik yayımlamıştır. 
 

UFRS 7 “Finansal Araçlar”daki değişiklik, Şirket’in finansal tablo kullanıcılarının, Şirket’in finansal 
araçlardan dolayı maruz kaldığı risklerinin daha iyi değerlendirilebilmesi için hazırlanan niteliksel ve 
niceliksel dipnotlarına açık bir ifade ekler. Değişiklik 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren hazırlanacak finansal 
tablolar için yürürlüğe girecektir. 
 
UFRS 7 “Finansal Araçlar”daki değişiklik, Şirket’in finansal tablo kullanıcılarının finansal varlıklarının 
transfer işlemlerinde ve varlıklarını transfer eden işletme için oluşacak risklerin olası etkilerini de içeren 
anlayışı iyileştirmek adına yapılan değişikliklerdir. 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren hazırlanacak ara 
dönem finansal tablolar için yürürlüğe girecektir. 
 
UFRYK 13 “Müşteri Sadakat Programları” 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren hazırlanacak finansal tablolar için 
yürürlüğe girecektir. 
 
UMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama - Önemli Olaylar ve İşlemler”, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 
hazırlanacak ara dönem finansal tablolar için yürürlüğe girecektir. 
 
UMS 27 “Konsolide ve Solo Finansal Tablolar” UMS 27(2008)’deki değişiklikler sebebiyle UMS 21, UMS 
28 ve UMS 31’de yapılacak olan değişiklikler, UMS 27’deki düzenlemeler, UMS 21 ‘Kurlardaki değişimin 
etkileri’ , UMS 28 ‘İştiraklerdeki yatırımlar ve UMS 31 ‘İş ortaklıklarında hisseler’’deki son düzenlemeler 
UMS 27’deki yeniden numaralandırma (2008) sebebiyle UMS 28 ve UMS 31’deki düzenlemeler hariç 
uygulamaya konulacaktır. Değişiklik 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren hazırlanacak finansal tablolar için 
yürürlüğe girecektir. 
 
UFRS 9 – “Finansal Araçlar”, UMS 39 – “Finansal Araçlar” 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla veya sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemleri için yürürlüğe girecek olup, bu standardın erken uygulanmasına izin 
verilmektedir. 1 Ocak 2013 öncesinde başlayan raporlama dönemlerinde bu standardı uygulamaya başlayan 
işletmeler için geçmiş dönem finansal tablolarının yeniden düzenlenmesi şartı aranmamaktadır. 
 
UFRYK 19 “Finansal Yükümlülüklerin Sermaye Araçları ile Ortadan Kaldırılması” Şirketlerin dış borç 
yatırım takası için ihraç edilmiş sermaye araçlarını nasıl ölçmesi gerektiğine değinmektedir. Yorum, böyle bir 
işlemin sadece borçlu tarafının muhasebesine değinmektedir. 26 Kasım 2009 da UMSK asgari fonlama 
zorunluluklarına ilişkin yorumunu (UFRYK 14’e yorum) yayınlamıştır.  
 

UFRYK 14 - UMS 19 “Tanımlanmış Fayda Planı Varlıklarındaki Limitler” Standardı’nın yaratabileceği 
isteğe bağlı asgari fonlama ön ödemelerinin bazı durumlarda aktifleştirilemeyeceğine yönelik kasıtsız 
anlaşılmaları düzeltmek amacıyla getirilmiştir. Yeni düzenlemeler önce uygulamaya başlama hakkı saklı 
kalmak koşuluyla 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren hazırlanacak yıllık finansal tablolar için yürürlüğe girecek 
ve geriye dönük olarak da karşılaştırma yapılan ilk dönemden itibaren sunulacaktır. 
 

UMS 24 “İlişkili Taraflarla İlgili Açıklamalar” 1 Ocak 2011 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap 
dönemlerinde geçerli olacaktır. 
 

UMS 12 “Gelir Vergisi” 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 
yürürlüğe girecek olup geriye dönük olarak da karşılaştırma yapılan ilk dönemden itibaren sunulacaktır. 
 

Bu değişikliklerin ve standartların Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerindeki muhtemel etkileri 
değerlendirileceklerdir. 25



 

 
2.e. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 
 

Hasılat: 
 
Gelirler, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik yararların Şirket’e 
akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden 
tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından iade ve satış iskontolarının düşülmesi 
suretiyle bulunmuştur. 
 
Malların satışı: 
 
Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar karşılandığında muhasebeleştirilir: 
� Şirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, 
� Şirket’in mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir 

kontrolünün olmaması, 
� Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi, 
� İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması, 
� İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi. 
 
Hizmet sunumu: 
 
Hizmet sunumuna ilişkin bir işlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, işlemle 
ilgili hasılat işlemin bilanço tarihi itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılır. 
Aşağıdaki koşulların tamamının varlığı durumunda, işleme ilişkin sonuçların güvenilir biçimde tahmin 
edilebildiği kabul edilir: 
� Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi; 
� İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olması; 
� Bilanço tarihi itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi; ve  
� İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde 

ölçülebilmesi. 
 
Faiz geliri: 
 
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini 
nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde 
tahakkuk ettirilir. 
 
Temettü ve diğer gelirler: 
 
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman 
kayda alınır. 
 
Diğer gelirler, hizmetin verilmesi veya gelirle ilgili unsurların gerçekleşmesi, risk ve faydaların transferlerinin 
yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların 
Şirket’e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden 
tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. 
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Stoklar: 

 
Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti tüm 
satın alma maliyetlerini, stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri 
içerir. Stokların birim maliyeti, aylık ağırlıklı ortalama yöntemi ile belirlenir. Net gerçekleşebilir değer, olağan 
ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek 
için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır. 
 
Maddi duran varlıklar: 

 
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. 
Maddi duran varlıklar doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir şekilde ve aktife 
girdikleri tarihler dikkate alınarak kıst esasına göre amortismana tabi tutulmuştur.  
 
Maddi duran varlıkların, tahmin edilen faydalı ömürlerini gösteren amortisman dönemleri aşağıdaki gibidir: 
 
Binalar %     2 - 4 
Yer altı ve yer üstü düzenleri % 10 - 20 
Makine, tesis ve cihazlar %   6 - 20 
Taşıt araçları %  10 -20 
Döşeme ve demirbaşlar %   2 - 20 
Özel maliyetler Kira süresi 

 
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. 
Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki 
yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmekte ve ilgili maddi duran varlığın kalan tahmini 
faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. 

 
Maddi olmayan duran varlıklar: 

 
Maddi olmayan duran varlıklar haklardan oluşmakta olup, maliyet bedelleri ile belirtilmişlerdir. Maddi 
olmayan duran varlıklarla ilgili itfa gideri beş yılda normal itfa yöntemi kullanılarak ve aktife girdikleri tarih 
dikkate alınarak kıst esasına göre ayrılmaktadır. 

 
Varlıklarda değer düşüklüğü: 
 
Çeşitli olay ve durumlar karşısında duran varlıkların taşınan değerleri gerçekleşebilir/gelecekte o aktiften elde 
edilebilecek değerlerinin altına düştüğü tespit edilmesi halinde maddi ve maddi olmayan sabit kıymetler değer 
kaybı açısından teste tabi tutulmaktadır. Maddi ve gayri maddi sabit kıymetin defter değerinin gerçekleşebilir 
veya o varlığın iktisabından ileride elde edilebilecek değerinin üstünde kalması halinde duran varlık değer 
düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır.   
 
Borçlanma maliyetleri: 

 
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satın 
alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya 
satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Yatırımla ilgili kredinin henüz 
harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım 
geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, 
oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. 
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Finansal yatırımlar: 
 
Finansal varlık ve borçların başlangıçtaki ölçümleri 

 
Finansal bir varlık veya borç ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Gerçeğe 
uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılmayan finansal varlık veya finansal borçların ilk 
muhasebeleştirilmesi sırasında, ilgili finansal varlığın edinimi veya finansal borcun yüklenimi ile doğrudan 
ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave edilir. 
 
İşletmenin sonraki ölçümünde maliyeti veya itfa edilmiş maliyetinden ölçülen bir varlık için teslim tarihi 
muhasebesini uygulaması durumunda, söz konusu varlık, başlangıçta işlem tarihindeki gerçeğe uygun 
değerinden muhasebeleştirilir. 
 
Finansal varlıkların sonraki ölçümleri 
 
Bir işletme, ilk muhasebeleştirme işleminin ardından, varlık niteliğindeki türev ürünler de dahil olmak üzere 
finansal varlıkları, gerçeğe uygun değerlerinden, satış veya diğer türden elden çıkarmalarda oluşabilecek işlem 
maliyetlerini düşmeksizin ölçer. Aşağıdaki finansal varlıklar bu hükümden müstesnadır: 

 
(i) Etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülmesi gereken kredi ve alacaklar; 
(ii) Etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülmesi gereken vadeye kadar elde 

tutulacak yatırımlar; ve 
(iii) Aktif bir piyasada kayıtlı bir fiyatı bulunmayan ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde 

ölçülemeyen özkaynağa dayalı finansal araçlar ile aktif bir piyasada kayıtlı bir fiyatı bulunmayan söz 
konusu özkaynağa dayalı finansal araçlara bağlı olan ve bunların teslim edilmesiyle ödenmesi gereken 
türev ürünlere yapılan yatırımlar. Sözü edilen finansal varlıklar maliyetlerinden ölçülür. 

 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık ve finansal borçlar: 

 
Alım satım amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılmıştır. Bir finansal varlık veya finansal borç, aşağıdaki 
durumlarda alım satım amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılır: 
 
(i) Esas itibariyle, yakın bir tarihte satılmak veya geri satın alınmak amacıyla edinilmiş veya 

yüklenilmiştir; 
(ii) Birlikte yönetilen ve son zamanlarda kısa dönemde kâr etme konusunda belirgin bir eğilimi bulunduğu 

yönünde delil bulunan belirli finansal araçlardan oluşan bir portföyün parçasıdır; veya 
(iii) Bir türev üründür (finansal teminat sözleşmesi olan veya etkin bir finansal riskten korunma aracı olan 

türev ürünler hariç) 
 

Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar: 
 

İşletmenin vadeye kadar elde tutma niyet ve imkanının bulunduğu, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeler 
içeren ve sabit bir vadesi bulunan, aşağıdakiler dışında kalan türev olmayan finansal varlıklardır. 

 
(i) İşletmenin ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak 

sınıfladığı finansal varlıklar; 
(ii) İşletmenin satılmaya hazır olarak tanımladığı finansal varlıklar; ve 
(iii)    Kredi ve alacak tanımına giren finansal varlıklar. 

 
Satılmaya hazır finansal varlıklar: 

 
Satılmaya hazır olarak tanımlanan veya kredi ve alacak, vadeye kadar elde tutulacak yatırım veya gerçeğe 
uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanmayan türev olmayan finansal 
varlıklardır. 28



 

 
Aktif bir piyasası olmadığı için maliyetle değerlenecek finansal varlıklar: 

 

Gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir biçimde tespit edilememesi nedeniyle gerçeğe uygun değerinden 
gösterilemeyen borsaya kayıtlı olmayan özkaynağa dayalı finansal araçlara veya bu tür özkaynağa dayalı 
finansal araçlara bağlı olan ve bunların teslim edilmesi suretiyle ödenmesi gereken türev varlıklara ilişkin 
değer düşüklüğü zararının oluştuğuna yönelik tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda, ilgili değer 
düşüklüğü zararının tutarı, gelecekte beklenen nakit akışlarının benzer bir finansal varlık için geçerli olan cari 
piyasa getiri oranına göre iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile varlığın defter değeri arasındaki fark 
olarak ölçülür. Bu tür değer düşüklüğü zararları iptal edilmez. 
 

Hisse senetleri 
 

Hisse senetleri İMKB’de işlem gören hisse senetlerinden oluşuyorsa ilgili hisse senedinin, bilanço tarihinde 
borsada oluşan değeri kapanış fiyatı üzerinden, borsada işlem görmüyorsa ilgili hisse senedinin değeri elde 
etme maliyeti ile gösterilmiştir. Ters repo konusu finansal varlıklar karşılığı verilen fonlar mali tablolarda ters 
repo alacakları olarak menkul kıymetler hesabı altında muhasebeleştirilir. Söz konusu ters repo anlaşmaları ile 
belirlenen alış ve geri satış fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için “iç iskonto oranı” 
yöntemine göre gelir reeskontu hesaplanır ve ters repoların maliyetine eklenmesi suretiyle muhasebeleştirilir. 
 

Bağlı menkul kıymetler 
 
Şirket’in %20’nin altında oy hakkına sahip olduğu veya %20’nin üzerinde oy hakkına sahip olmakla birlikte 
önemli bir etkiye sahip olmadığı finansal varlıkların ve mali tablolar açısından önemlilik teşkil etmediğinden 
konsolidasyona dahil edilmeyen Bağlı Ortaklıklar’ın veya Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar’ın borsaya kayıtlı 
herhangi bir makul değerinin olmadığı, makul değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin uygun 
olmaması nedeniyle makul değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği finansal varlığın kayıtlı değeri elde etme 
maliyeti tutarından varsa, değer düşüklüğü karşılığının çıkarılması suretiyle değerlenmiştir. 
 

Alacaklar ve borçlar: 
 

Şirket tarafından bir alıcıya ürün veya hizmet sağlanması veya bir satıcıdan ürün veya hizmet alınması 
sonucunda oluşan ticari alacaklar ve ticari borçlar ertelenmiş finansman gelirlerinden ve giderlerinden 
netleştirilmiş olarak gösterilirler. Ertelenmiş finansman gelirlerinin ve giderlerinin netleştirilmesi sonrası ticari 
alacaklar ve ticari borçlar, orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların ve borçların izleyen dönemlerde 
elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı olmayan 
kısa vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, fatura değerleri 
üzerinden gösterilmiştir.  
 

Şüpheli alacaklar karşılığı: 
 

Şirket, tahsil imkanının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için şüpheli 
alacak karşılığı ayırmaktadır. Sözkonusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar 
arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar dahil 
olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen 
değeridir. 
 

Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil 
edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek diğer gelirlere kaydedilir. 

 

Nakit ve nakit benzerleri: 
 

Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay 
veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini 
taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri  gerçeğe uygun 
değerlerine yakındır. 
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Yabancı para birimi kalemleri: 
 

Dönem içerisinde yabancı para birimi bazındaki işlemler, işlem tarihinde geçerli olan döviz kurlarından Türk 
Lirası'na çevrilmiştir. Bilançoda yer alan yabancı para birimi bazındaki varlıklar ve kaynaklar, bilanço 
tarihindeki TCMB döviz kurları kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmiştir. Bu işlemler sonucunda oluşan kur 
farkları dönem karının belirlenmesinde hesaba alınmıştır. 
 
USD ve EURO için dönem sonlarında kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir: 
 

    31.12.2010 31.12.2009 
USD 1.5460 1.5057 
EURO 2.0491 2.1603 
 
İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye 
 
İşletme birleşmeleri, iki ayrı tüzel kişiliğin veya işletmenin raporlama yapan tek bir işletme şeklinde 
birleşmesi olarak değerlendirilmektedir. İşletme birleşmeleri, UFRS 3 kapsamında, satın alma yöntemine göre 
muhasebeleştirilir. 
 
İktisap maliyeti, alım tarihinde verilen varlıkların gerçeğe uygun değeri, çıkarılan sermaye araçları, değişimin 
yapıldığı tarihte varsayılan veya katlanılan yükümlülükler ve buna ilave iktisapla ilişkilendirilebilecek 
maliyetleri içerir. İşletme birleşmesi sözleşmesi gelecekte ortaya çıkacak olaylara bağlı olarak maliyetin 
düzeltilebileceğini öngören hükümler içerirse; bu düzeltmenin muhtemel olması ve değerinin tespit 
edilebilmesi durumunda, edinen işletme birleşme tarihinde birleşme maliyetine bu düzeltme dahil edilir. 
 
Bir işletmenin satın alınması ile ilgili katlanılan satın alma maliyeti ile iktisap edilen işletmenin tanımlanabilir 
varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değeri arasındaki fark şerefiye olarak 
konsolide finansal tablolarda muhasebeleştirilir. 
 
İşletme birleşmesi sırasında oluşan şerefiye amortismana tabi tutulmaz, bunun yerine yılda bir kez veya 
şartların değer düşüklüğünü işaret ettiği durumlarda daha sık aralıklarla değer düşüklüğü testine tabi tutulur. 
Şerefiye üzerinden hesaplanan değer düşüklüğü zararları takip eden dönemlerde söz konusu değer 
düşüklüğünün ortadan kalkması durumunda dahi gelir tablosu ile ilişkilendirilemez. Şerefiye, değer düşüklüğü 
testi sırasında nakit üreten birimler ile ilişkilendirilir. 
 
İktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerindeki 
iktisap edenin payının işletme birleşmesi maliyetini aşması durumunda ise fark konsolide gelir tablosuyla 
ilişkilendirilir. 

 
Ortak kontrol altında gerçekleşen işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde ise işletme birleşmesine 
konu olan varlık ve yükümlükler kayıtlı değerleri ile konsolide finansal tablolara alınır. Gelir tabloları ise 
işletme birleşmesinin gerçekleştiği mali yılın başlangıcından itibaren konsolide edilir. Önceki dönem finansal 
tabloları da karşılaştırılabilirlik amacıyla aynı şekilde yeniden düzenlenir. Bu işlemler sonucunda herhangi bir 
şerefiye veya negatif şerefiye hesaplanmaz. İştirak tutarı ile satın alınan şirketin sermayesindeki payı 
nispetindeki tutarın netleştirmesi sonucu oluşan fark doğrudan özkaynaklar içerisinde “ortak kontrol altındaki 
işletme birleşmeleri etkisi” olarak “Geçmiş yıllar karları” kalemi altında muhasebeleştirilir. 
 
Hisse başına kazanç/(zarar): 
 
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç/(zarar), net karın/(zararın), raporlama boyunca piyasada bulunan 
hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. 
 
Türkiye’de şirketler sermayelerini hali hazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından ve yasal mali 
tablolarında taşıdıkları özsermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile 
arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş 
hisse gibi değerlendirilir. Dolayısıyla hisse başına kar hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, 
hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak bir önceki raporlama döneminin başından itibaren 
uygulamak suretiyle elde edilir. 
 

30



 

 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar: 
 
Bilanço tarihi ile bilançonun yetkilendirme tarihi arasında mali tablolarda düzeltme gerektiren bir olayın ortaya 
çıkması durumunda mali tablolara gerekli düzeltmeler yapılmakta, düzeltme gerektirmeyen durumlarda ilgili 
olay bilanço dipnotlarında açıklanmaktadır. 
 
Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar: 
 

 Karşılıklar 
 Karşılıklar geçmişteki olaylardan kaynaklanan olası bir yükümlülük olması (hukuki veya yapısal yükümlülük), 

bu yükümlülüğün gelecekte yerine getirilmesi için gerekli aktif kalemlerde bir azalışın muhtemelen söz konusu 
olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde saptanabilmesi durumunda tahakkuk ettirilmektedir. 
Tahakkuk ettirilen bu karşılıklar her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve cari tahminlerin yansıtılması 
amacıyla revize edilmektedir. 
 
 Şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar 
Taahhüt ve şarta bağlı yükümlülük doğuran işlemler, gerçekleşmesi gelecekte bir veya birden fazla olayın 
neticesine bağlı durumları ifade etmektedir. Dolayısıyla, bazı işlemler ileride doğması muhtemel zarar, risk veya 
belirsizlik taşımaları açısından bilanço dışı kalemler olarak tanınmıştır. Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel 
mükellefiyetler veya oluşacak zararlar için bir tahmin yapılması durumunda bu yükümlülükler Şirket için gider 
ve borç olarak kabul edilmektedir. Ancak gelecekte gerçekleşmesi muhtemel gözüken gelir ve karlar mali 
tablolarda yansıtılmaktadır. 
 
Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar: 
 
İlişikteki mali tabloların Sermaye Piyasası Muhasebe Standartları ile uyumlu bir şekilde hazırlanması Yönetim 
tarafından hazırlanmış mali tablolarda yer alan bazı aktif ve pasiflerin taşıdıkları değerler, muhtemel 
mükellefiyetlerle ilgili verilen açıklamalar ile raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarına ilişkin olarak bazı 
tahminler yapılmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen tutarlar tahminlerden farklılıklar içerebilir. Bu tahminler 
düzenli aralıklarla gözden geçirilmekte ve bilindikleri dönemler itibariyle gelir tablosunda raporlanmaktadır. 
 
Kiralama işlemleri: 
 
Kiralayan olarak faaliyet kiralaması 
Faaliyet kiralamasında, kiralanan varlıklar, bilançoda maddi duran varlıklar altında sınıflandırılmıştır. Elde 
edilen kira gelirleri ve kiralama işlemleri sonucunda elde edilen diğer gelirler kiralama dönemi süresince, eşit 
tutarlarda gelir tablosuna yansıtılır. Kira geliri ve diğer gelirler kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir 
tablosuna yansıtılmaktadır.  
 
İlişkili taraflar: 

 
Bu mali tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, üst düzey yönetimi ve yönetim kurulu üyeleri, 
konsolidasyona dahil edilmeyen Bağlı Ortaklıklar, aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen ve önemli 
etkinliğe sahip bulunulan şirketler “ilişkili taraflar” olarak kabul ve ifade edilmişlerdir.  
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Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması: 

 
Endüstriyel bölümler 
Belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle ilişkili mal veya hizmet grubunu sağlama veya risk ve fayda 
açısından Şirket’in diğer bölümlerinden farklı özellikler taşıma anlamında, Şirket’in diğer bölümlerinden 
farklı özelliklere sahip bölümlerdir.  
 
Mal veya hizmetlerin birbirleriyle ilişkili olup olmadığının belirlenmesinde aşağıdaki etkenlerin dikkate 
alınması gerekmektedir: 
 

� Mal veya hizmetlerin niteliği 
� Üretim süreçlerinin niteliği 
� Mal veya hizmetlerin müşterilerinin tür ve sınıfları 
� Malların tesliminde veya hizmetlerin sağlanmasında kullanılan yöntemler 

 
Coğrafi bölümler 
Şirket’in, belirli bir ekonomik çevrede mal veya hizmet temin eden ve risk ve fayda açısından başka bir 
ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren diğer bölümlerden farklı özelliklere sahip bölümlerdir. 
 

Coğrafi bölümlerin belirlenmesinde aşağıdaki etkenlerin dikkate alınması gerekmektedir: 
 

� Ekonomik ve politik koşulların benzerliği 
� Farklı coğrafi bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili belirli riskler 
� Faaliyetlerin yakınlığı 
� Belirli bir bölgedeki faaliyetlerle ilgili belirli riskler 
� Döviz kontrolüne ilişkin düzenlemeler 
� Temel kur riskleri 

 

İşletmenin risk ve getiri oranları özellikle ürettiği mal ve hizmetlerdeki farklılıklardan etkileniyorsa bölüm 
bilgilerinin raporlanmasına yönelik birincil format olarak endüstriyel bölümler belirlenirken, coğrafi bölümler 
bazındaki bilgiler ikincil olarak raporlanır. Benzer olarak, işletmenin risk ve getiri oranları özellikle bu 
işletmenin farklı ülkelerde veya diğer coğrafi bölgelerde faaliyet göstermesinden etkileniyorsa, bölüm 
bilgilerinin raporlanmasına yönelik birincil format olarak coğrafi bölümler belirlenirken, endüstriyel bölümler 
bazındaki bilgiler ikincil olarak raporlanır. 
 

Şirket’in risk ve fayda oranlarının özellikle ürettiği mal ve hizmetlerdeki farklılıklardan etkilenmesi sebebiyle; 
bölüm bilgilerinin raporlanmasına yönelik birincil format olarak endüstriyel bölümler belirlenmiştir. Coğrafi 
bölümler bazındaki bilgiler, Şirket’in faaliyetlerinin, mali tablolar genelinde ve parasal önemsellik 
kavramında, Türkiye dışındaki coğrafi bölümler açısından raporlanabilir bölüm özelliği göstermediğinden 
dolayı ilişikteki mali tablolarda ikincil format olarak raporlanmamıştır. 

 
İnşaat sözleşmeleri: 

 
Bir varlığın veya nihai amaç ya da kullanım, teknoloji, fonksiyon ve tasarım açısından birbirleri ile yakından 
ilişkili veya birbirlerine bağlı bir varlık grubunun inşası için yapılan sözleşmeleri ifade etmektedir. İnşaat 
sözleşmeleri ile belirlenmiş faaliyetlerin başlangıç ve bitiş tarihleri farklı hesap dönemlerinde gerçekleşir. Bu 
nedenle inşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin temel husus, sözleşme hâsılat ve maliyetlerinin 
inşaat işinin yapıldığı dönemlere tahsis edilmesidir. 

 
Durdurulan faaliyetler: 

 

Durdurulan faaliyetler, Şirket’in tek bir plan çerçevesinde bir faaliyetini bütünüyle veya parça parça elden 
çıkarması ya da terk ederek sona erdirmesi sonucu oluşan, ayrı ve önemli bir iş kolunu veya coğrafi bölüm 
faaliyetlerini temsil eden, faaliyet türü itibariyle ve finansal raporlama amacıyla ayrılabilen bir unsurunu ifade 
etmektedir. 
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Devlet teşvik ve yardımları: 

 

Devlet teşvik ve yardımları, bir işletmeyi devlet yardımı olmadan yapmayacağı bir takım işlere girebilmesini 
teşvik etmek amacıyla veya diğer nedenlerle yapılan işlemlerdir. Devlet yardımı, devletin bir işletmeye veya 
işletme grubuna belirli kriterleri yerine getirmeleri şartıyla, ekonomik fayda sağlaması amacıyla yaptığı 
işlemleri; devlet teşvikleri, önceki dönemlerde veya gelecekte işletmenin esas faaliyet alanı ile ilgili belirli 
kriterlere uymuş veya uyacak olması karşılığında, devletin işletmeye transfer ettiği ekonomik kaynakları ifade 
etmektedir.   

 
Makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teşvikleri, elde 
edilmesi için gerekli şartların işletme tarafından yerine getirileceğine ve teşvikin işletme tarafından elde 
edileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda mali tablolara alınır. 

 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller: 

 
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında satılmak 
yerine, kira elde etmek veya sermaye kazancı elde etmek amacıyla veya her ikisi için elde tutulan araziler ve 
binalar “yatırım amaçlı gayrimenkuller” olarak sınıflandırılır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller elde etme 
maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Yatırım amaçlı gayrimenkuller 
(araziler hariç) doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir şekilde ve aktife girdikleri 
tarihler dikkate alınarak amortismana tabi tutulmaktadır.  
 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme 
sonunda yatırım amaçlı gayrimenkullerin kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık 
ayrılmak suretiyle geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili yatırım amaçlı 
gayrimenkulün mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak 
kabul edilir. 

 
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler: 
 
İlişikteki mali tablolarda, vergi gideri dönem cari vergi karşılığı ve ertelenmiş vergiden oluşmaktadır. Dönem 
faaliyet sonuçlarından doğacak kurumlar, gelir vergisine ilişkin yükümlülükler için bilanço tarihinde geçerli olan 
yasal vergi oranları çerçevesinde bir karşılık ayrılmıştır. Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri muhasebe ve 
vergilendirmenin farklı muamelesi sonucu önemli zamanlama farklarından (ileride vergilendirilebilir zamanlama 
farkları) kaynaklanmakta ve “borçlanma” metodu kullanılarak cari vergi oranı üzerinden hesaplanmaktadır. 
Ertelenmiş vergi borçlanma metodu kullanılarak varlık ve yükümlülüklerin raporlanan mali tablolarda taşıdıkları 
değerler ile vergi amaçlı hazırlanan yasal mali tablolardaki değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden 
muhasebeleştirilmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri genellikle tüm vergilendirilebilir veya düşülebilir 
geçici farklar için mali tablolara alınmakta; ancak ertelenmiş vergi varlıkları indirilebilir geçici farkların mahsup 
edilebileceği vergilendirilebilir karların olmasının muhtemel olması durumunda muhasebeleştirilmektedir. 
Zamanlama farkları üzerinden ortaya çıkan net ertelenmiş vergi varlıkları, eldeki veriler ışığında gelecek yıllarda 
kullanılabileceğinin kesin olmadığı durumlarda, vergi indirimleri nispetinde azaltılmaktadır. 
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Çalışanlara sağlanan faydalar/Kıdem tazminatları: 

 
Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya 
istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı 
ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük çalışılan her yıl için, 31.12.2010 tarihi itibariyle, azami 2,517.01 TL 
(31.12.2009: 2,365.16 TL) olmak üzere, 30 günlük toplam brüt ücret ve diğer haklar esas alınarak 
hesaplanmaktadır. 
 
Şirket, ilişikteki mali tablolarda yer alan Kıdem Tazminatı karşılığını “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak ve 
Şirket’in personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmiş yıllarda 
kazandığı deneyimlerini baz alarak hesaplamış ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri kazanç oranı ile iskonto 
etmiştir. Hesaplanan tüm kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıştır. 

 
Bilanço gününde kullanılan temel varsayımlara ait oranlar aşağıdaki gibidir: 
 
 31.12.2010 31.12.2009 
Reeskont oranı %10.00  %11.00 
Enflasyon oranı %5.10  %4.80 
Reel iskonto oranı %4.66  %5.92 
   
Emekli olma olasılığına ilişkin kullanılan oran (%) 100 100 

 
Emeklilik planları: 

 
Emeklilik planları çalışanlara hizmetlerinin bitiminde veya bitiminden sonra (yıllık maaş veya defaten ödeme 
şeklinde) sağlanacak faydaları veya bu faydaların sağlanması için işverenin katkılarını bir belgede yer alan 
şartlara veya işletmenin uygulamalarına dayanarak emeklilik öncesinde belirlenebilen veya tahmin edilebilen 
planları ifade etmektedir. Şirket’in çalışanları için belirlenmiş herhangi bir emeklilik planı yoktur.  
 
Tarımsal faaliyetler: 

 
Tarımsal faaliyetler, satış amacıyla canlı varlıkların türevlerine veya tarımsal ürünlere biyolojik dönüşüm 
vasıtasıyla dönüştürülmesi işlemlerinin işletme tarafından yönetilmesini ifade etmektedir.  

 
Nakit akım tablosu: 
 
Şirket, nakit akım tablosunu, SPK Tebliği’ne uygun olarak hazırlamaktadır. 
 

3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ 
 
Yoktur (31.12.2009 - Yoktur). 
 

4. İŞ ORTAKLIKLARI  
 
Yoktur (31.12.2009 - Yoktur). 

 
5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 

Yoktur (31.12.2009 - Yoktur). 
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6. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 

    31.12.2010 31.12.2009 
    
Kasa 7,894 16,712 
Bankalar   
  -Vadesiz mevduat 10,274 159,070 
    
    18,168 175,782 

 
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle bankalar vadesiz mevduatlardan oluşmakta olup banka mevduatları 
üzerinde blokaj bulunmamaktadır.  

 
7. FİNANSAL YATIRIMLAR,net 
 

7.1 Bağlı Menkul Kıymetler 
 

Şirket'in, doğrudan veya dolaylı olarak, hisselerine ve/veya yönetimine %20’den az oranlarda katıldığı ve 
enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedellerinden varsa değer düşüş karşılığı indirildikten sonra kalan değeri 
ile gösterilen şirketlerdeki pay tutarları, pay oranı ve ilgili şirketlerin (net) dönem karı / (zararı) aşağıdaki 
gibidir: 

 

  31.12.2010 
  Şirket'in      
  Bağlı Menkul Kıymetlerdeki Bağlı Menkul Kıymetlerin 

Bağlı Menkul Kıymetler 
Pay Tutarı 

(TL) 
Pay Oranı 

(%) 

Vergi Öncesi 
Dönem 

karı/(zararı) 

Vergi 
Sonrası 
Dönem 

karı/(zararı) 
          

Elite Development and Management Ltd 924,067  3.36974% (1,075,759) (1,075,759) 
Green Karmi Tatil Köyü Limited 822  0.00483% (89,298) (89,298) 
Voyager Kıbrıs Limited 2,263,179 1.83982% 374,411  374,411  
Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş. 1  0.00001% 4,812,121  4,812,121  
          
Toplam 3,188,069       

 
 

  31.12.2009 
  Şirket'in      
  Bağlı Menkul Kıymetlerdeki Bağlı Menkul Kıymetlerin 

Bağlı Menkul Kıymetler 
Pay Tutarı 

(TL) 
Pay Oranı 

(%) 

Vergi Öncesi 
Dönem 

karı/(zararı) 

Vergi 
Sonrası 
Dönem 

karı/(zararı) 
          

Elite Development and Management Ltd 924,067  3.36974% (2,399,177) (1,914,786) 
Green Karmi Tatil Köyü Limited 822  0.00483% (40,390) (36,201) 
Voyager Kıbrıs Limited 1,763,179  4.26086% (15,395,065) (15,319,234) 
Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş. 1  0.00001% 2,092,513  2,347,123  
          
Toplam 2,688,069        

 
 

31.12.2010 ve 2009 tarihi itibariyle bağlı menkul kıymet olan şirketlerin, SPK’nın Seri XI, No 29 tebliğine 
göre hazırlanmış mali tabloları bağımsız denetime tabi tutulmuştur.  
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8. FİNANSAL BORÇLAR,net 
 

Yoktur (31.12.2009 - Yoktur). 
 
9. DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER, net 

 
Yoktur (31.12.2009 - Yoktur). 

 
10. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 
 
10.1 Ticari Alacaklar, net 
 

Kısa Vadeli 31.12.2010 31.12.2009 
    
Alacak çek ve senetleri - 39,000 
Alacaklar reeskontu (-) - (1,587) 
Şüpheli ticari alacaklar 33,705 24,361 
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (33,705) (24,361) 
    
    - 37,413 

 
Alacak çek ve senetlerinin vadelerine göre detayı aşağıdadır: 

 
 31.12.2010 31.12.2009 
    
91-120 gün arası vadeli - 15,000 
121-150 gün arası vadeli - 12,000 
151-180 gün arası vadeli - 12,000 
    
 - 39,000 

 
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

 

 
01.01.-

31.12.2010 
01.01.-

31.12.2009 
    
Dönem başı bakiyesi 24,361 24,361 
Dönem içinde karşılık ayrılan 9,344 - 
Dönem içinde tahsili yapılan - - 
    
Dönem sonu bakiyesi 33,705 24,361 

 
10.2 Ticari Borçlar, net 
 

Kısa Vadeli 31.12.2010 31.12.2009 
    
Ticari borçlar - 11,050 
Borç reeskontları (-) (80) (326) 
Diğer ticari borçlar 6,986 10,392 
    
    6,906 21,116 
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11. DİĞER ALACAK VE BORÇLAR 

 

11.1 Diğer Alacaklar 
 

11.1.1 İlişkili Kuruluşlardan Alacaklar (Dipnot 37) 
 

    31.12.2010 31.12.2009 
    
Ortaklardan alacaklar 371,309 - 
    
    371,309 - 

 
11.1.2 Diğer Alacaklar 
 

Kısa Vadeli 
 
 31.12.2010 31.12.2009 
    
Diğer çeşitli alacaklar 3,050 3,050 
    
    3,050 3,050 

 
Uzun Vadeli 
 
 31.12.2010 31.12.2009 
    
Verilen depozito ve teminatlar 320 320 
    
    320 320 

 
11.2 Diğer Borçlar 

 
11.2.1 İlişkili taraflara borçlar (Dipnot 37) 

 
    31.12.2010 31.12.2009 
    
Ortaklara borçlar 6,869 2,309,570 
        
    6,869 2,309,570 

 
11.2.2 Diğer Borçlar 

 
Kısa Vadeli 
 

    31.12.2010 31.12.2009 
    
Alınan diğer avanslar - 162,023 
Ödenecek vergi ve fonlar 5,738 4,564 
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 1,883 1,695 
    
    7,621 168,282 
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12. FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR 

 
Yoktur (31.12.2009 - Yoktur) 

 
13. STOKLAR 

 
Yoktur (31.12.2009 - Yoktur). 

 
14. CANLI VARLIKLAR, net 

 
Yoktur (31.12.2009 - Yoktur). 
 

15. DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR 
 
Yoktur (31.12.2009 - Yoktur). 
 

16. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR 
 

Yoktur (31.12.2009 - Yoktur). 
 
17. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 
 

Maliyet 31.12.2009 Giriş Çıkış 31.12.2010 
     
Binalar 3,262,691 - (3,262,691) - 
          
Toplam 3,262,691 - (3,262,691) - 
          
Birikmiş Amortisman (-)         
     
Binalar 182,956 9,054 (126,756) - 
          
Toplam 182,956 9,054 (126,756) - 
          
Net Defter Değeri 3,079,735   - 

 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, Şirket’in sahibi olduğu ve yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabı altında 
gösterilen binalar ilişikteki mali tablolarda net olarak 3,079,735 TL değeri ile bulunmaktadır. Söz konusu 
binalar için önceki dönemlerde yapılmış münferit ekspertiz raporları vardır. Ancak bu raporlar 
güncellenmediğinden bu binaların kayıtlı değerinde, varsa, cari dönemde oluşabilecek değer düşüş karşılığı ve 
bu hususun ilişikteki mali tablolar üzerinde olabilecek etkileri belirlenememiştir. 
 
Şirket 04.02.2010 tarihinde sahip olduğu, Nevşehir ili, Ürgüp ilçesi, Karayazı -2 mahallesi, Tuzyolu mevkii, 
30L-IIIB pafta, 941 ada, 3 nolu parselde bulunan otel binasını; gelen talep üzerine, Mert Turizm Otelcilik Ltd. 
Şti.'ne mütemmim cüzleri ve demirbaşları ile birlikte 2,691,000 TL bedelle satmıştır. İlgili sabit kıymetin satış 
bedelinin tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu Gayrimenkul Değerleme Şirketleri listesinde kayıtlı bulunan 
Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen değerleme raporu esas alınmıştır. 
 

38



 

 
18. MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 

Maliyet 31.12.2008 Giriş 31.12.2009 Giriş Çıkış 31.12.2010 
       
Arsa ve Araziler 922 - 922 - (922) - 
Makineler 109,738 - 109,738 - (109,738) - 
Taşıtlar 147,879 - 147,879 - - 147,879 
Demirbaşlar 796,108 - 796,108 - (796,108) - 
              
Toplam 1,054,647   1,054,647 - (906,768) 147,879 
              
Birikmiş Amortisman (-)             
       
Makineler 109,738 - 109,738 - (109,738) - 
Taşıtlar 147,879 - 147,879 - - 147,879 
Demirbaşlar 793,450 2,214 795,664 42 (795,706) - 
       
Toplam 1,051,067   1,053,281 42 (905,444) 147,879 
              
Net Defter Değeri 3,580   1,366     - 

 
 

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, Şirket’in sahibi olduğu ve maddi duran varlıklar hesabı altında gösterilen arsa 
ve araziler ilişikteki mali tablolarda net olarak 922 TL (31.12.2008 : 922TL) değeri ile bulunmaktadır. Söz 
konusu arsalar için önceki dönemlerde yapılmış münferit ekspertiz raporları vardır. Ancak bu raporlar 
güncellenmediğinden bu arsa ve arazilerin kayıtlı değerinde, varsa, cari dönemde oluşabilecek değer düşüş 
karşılığı ve bu hususun ilişikteki mali tablolar üzerinde olabilecek etkileri belirlenememiştir. 

 

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, maddi duran varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkullere sigorta teminatı 
bulunmamaktadır (31.12.2009: 3,914,820 TL). 

 

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle aktif değerler üzerindeki ipotek tutarları dipnot 22’te açıklandığı gibidir. 
 

19.   MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, net 
 

Maliyet 31.12.2008 Giriş 31.12.2009 Giriş Çıkış 31.12.2010 
       
Haklar 24,414 - 24,414 - (24,414) - 
              
Toplam 24,414 - 24,414 - (24,414) - 
              
Birikmiş Amortisman (-)             
       
Haklar 21,785 1,654 23,439 136 (23,575) - 
              
Toplam 21,785   23,439     - 
              
Net Defter Değeri 4,283   975     - 

 
20.     ŞEREFİYE 

 

Yoktur (31.12.2009 - Yoktur). 
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21.     DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 

 

Yoktur (31.12.2009 - Yoktur). 
 
22.      KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

22.1 Borç Karşılıkları 
 

 Kısa Vadeli 
 

 31.12.2010 31.12.2009 
    
Dava karşılıkları 146,775 146,775 
Gider tahakkukları 3,438 - 
    
    150,213 146,775 

 

22.2 Koşullu Varlık ve Yükümlülükler  
 

22.2.1 Alınan Teminatlar 
 

Yoktur (31.12.2009 – Yoktur). 
 

22.2.2 Teminat/Rehin/İpotek 
 

31.12.2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Şirketin teminat/rehin/ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları 
aşağıdaki gibidir: 
 

Şirket Tarafından Verilen TRİ'ler 31.12.2010 31.12.2009 
      
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı Yoktur 5,125,403 
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Yoktur Yoktur 
 Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı Yoktur  Yoktur 
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin  Yoktur Yoktur 
Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur 
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı   
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur 
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine 
Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı          Yoktur  Yoktur 
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu 
TRİ'lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur 
      
Toplam - 5,125,403 

 

Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Şirketin özkaynaklarına oranı 31.12.2010 tarihi itibariyle %0'dır 
(31.12.2009 tarihi itibariyle %0). 
 

31.12.2009 tarihi itibariyle aktif değerler üzerinde toplam ipoteklerin detayı aşağıdaki tablodaki gibidir: 
 

İpotek Tahsis Edilen Varlıklar Veriliş Yeri 
Döviz 
Cinsi Döviz Tutarı TL Tutarı 

     
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller – Bina Bankalar USD 3,404,000 5,125,403 
     
Toplam       5,125,403 

 
23.  TAAHHÜTLER 
 

Yoktur (31.12.2009 - Yoktur). 40



 

 
24.  KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 

 

    31.12.2010 31.12.2009 
        
Kıdem tazminatı karşılığı 22,764 18,696 
        
    22,764 18,696 

 
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihinde sona eren dönemler için kıdem tazminatı karşılığının hareket tablosu 
aşağıdaki gibidir: 

 

 
01.01.-

31.12.2010 
01.01.-

31.12.2009 
    
Dönem başı bakiyesi 18,696 26,269 
Dönem içinde karşılık ayrılan 4,068 - 
Dönem içinde tahsili yapılan - (7,573) 
    
Dönem sonu bakiyesi 22,764 18,696 

 
25.  EMEKLİLİK PLANLARI 
 

Yoktur (31.12.2009 - Yoktur). 
 

26.  DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

26.1 Diğer dönen varlıklar: 
 
    31.12.2010 31.12.2009 
    
Gelecek aylara ait giderler 138 845 
Devreden KDV 16,107 2,242 
İş avansları - 5,552 
    
    17,777 8,639 

 
26.2 Diğer duran varlıklar: 

 
    31.12.2010 31.12.2009 
    
Maddi duran varlık avansları - 9,344 
    
    - 9,344 

 
26.3 Diğer kısa vadeli yükümlülükler: 

 

Yoktur (31.12.2009 - Yoktur). 
 

26.4 Diğer uzun vadeli yükümlülükler: 
 
Yoktur (31.12.2009 - Yoktur). 
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27. ÖZKAYNAKLAR 
 
27.1 Sermaye 
 

    31.12.2010 31.12.2009 
  Hisse Hisse 
    Tutar Oran Tutar Oran 
      
Net Holding A.Ş. 121,918 47.81% 121,918 47.81% 
Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.  16,664 6.53% 16,664 6.53% 
Nega Turizm A.Ş. (*) - - 7,278 2.85% 
Side Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (*) - - 4,177 1.64% 
Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş. (*) 11,455 4.49% - - 
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. 115 0.04% 115 0.04% 
Net Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. 115 0.04% 115 0.04% 
Çeşitli Kişiler 104,733 41.09% 104,733 41.09% 
            
Toplam 255,000 100.0% 255,000 100.0% 

 
(*) Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş., 03 Mart 2010 tarihinde alınan genel kurul kararı ile Nega Turizm A.Ş. ve 

Side Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile 18 Ağustos 2010 tarihinde 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 
451.Maddesi ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. maddelerine istinaden tüm aktif ve pasifi 
ile kül halinde devir alması suretiyle birleşmiştir. 

 
27.2 Sermaye Düzeltmesi Enflasyon Farkları 

 
    31.12.2010 31.12.2009 
    
Sermaye Düzeltmesi Enflasyon Farkları 11,998,380  11,998,380  
    
    11,998,380  11,998,380  

 
27.3   Geçmiş yıllar kar/zararları 

 

1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK 
duyurularına göre “Ödenmiş Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç 
Primleri”nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin 
uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların; “Ödenmiş Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve 
henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye 
Düzeltmesi Farkları” kalemiyle; “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç 
Primleri”nden kaynaklanmakta ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş 
Yıllar Kar/Zararı” ile ilişkilendirilecektir. 
 

SPK’nın 30 Aralık 2003 tarihli ve 66/1630 sayılı kararına göre, enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo 
denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “Geçmiş Yıl Zararı”nda izlenen tutarın, SPK’nın kar dağıtımına 
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı 
bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte “Geçmiş Yıl Zararı”nda izlenen 
söz konusu tutarın, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karı, kalan zarar miktarının ise sırasıyla 
olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler ve özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre 
düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.  
 

Türk Ticaret Kanunu uyarınca yasal yedekler birinci ve ikinci yedek akçelerden oluşmaktadır. Yasal yedekler 
Şirket’in nominal ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, net dönem karının %5’i birinci yasal 
yedekler olarak ayrılmaktadır. İkinci yasal yedek ise, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %5’inin üzerindeki tüm 
kar dağıtımının üzerinden %10 oranında ayrılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş 
sermayenin %50’sini geçmedikleri sürece dağıtılamaz, fakat kar yedeklerinin tükendiği noktada zararları 
kapatmak için kullanılabilirler. 42



 

 
Halka açık şirketler, kar dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar: 
 
25 Şubat 2005 tarih 7/242 sayılı SPK kararı uyarınca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar 
üzerinden SPK’nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar dağıtım 
tutarının tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın 
tamamının, karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın tamamı 
dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde 
dönem zararı olması durumunda ise kar dağıtımı yapılmayacaktır. 
 
9 Ocak 2009 tarih, 1/6 sayılı SPK kararı uyarınca; halka açık anonim ortaklıkların 2008 yılı faaliyetlerinden 
elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesi ile ilgili olarak payları borsada işlem gören anonim 
ortaklıklar için, asgari kar dağıtım oranının Seri: IV, No: 27 Tebliği’nin 5’inci maddesinde belirtildiği üzere 
%20 olarak uygulanmasına, bu dağıtımın genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da 
temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da 
belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine karar verilmiştir. 
Yine anılan karar uyarınca, konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan işletmelerce 
dağıtılabilir karın hesaplanmasında konsolide finansal tablolarda yer alan kar içinde görünen; bağlı ortaklık, 
müşterek yönetime tabi ortaklık ve iştiraklerden ana ortaklığın konsolide finansal tablolarına intikal eden kar 
tutarlarının, şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, genel kurullarınca 
kar dağıtım kararı alınmış olmasına bakılmaksızın, dağıtacakları kar tutarını SPK’nın Seri:XI, No:29 sayılı 
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan 
edecekleri finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamalarına imkan 
tanınmasına karar verilmiştir. 
 
SPK’nın 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için 
yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar 
verilmiştir. 
 
Özkaynak enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye artırımı; 
nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özkaynak enflasyon düzeltme farkları, 
nakit kar dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır.  
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28. SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ 
 

28.1 Satış Gelirleri, net  
 

    
01.01.-

31.12.2010 
01.01.-

31.12.2009 
    
Otel işletmeciliği gelirleri 841,060 637,805 
Yurtdışı satışlar (*) 113,092 49,172 
    
 954,152 686,977 

 

(*) Yurtdışına yapılan satışlar Şirket’in ilişkili kuruluşlara yaptığı halı, perde, dekorasyon malzemeleri gibi ticari 
mal satışlarından oluşmaktadır. 

 

28.2 Satışların maliyeti (-) 
 

    
01.01.-

31.12.2010 
01.01.-

31.12.2009 
    
Satılan ticari mal maliyetleri (*) 113,092 48,742 
        
  113,092 48,742 

 
(*) Satılan ticari mal maliyetleri Şirket’in ilişkili kuruluşlara yaptığı ticari mal satışlarının maliyetinden 

oluşmaktadır. 
 

28.3 Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer gelirler, net 
 

Yoktur (01.01 - 31.12.2009 - Yoktur). 
 

28.4  Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer giderler, net 
 

Yoktur (01.01 - 31.12.2009 - Yoktur). 
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29. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
 

    
01.01.-

31.12.2010 
01.01.-

31.12.2009 
    
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri - 550 
Genel yönetim giderleri 391,087 467,573 
    
 391,087 468,123 

 
29.1 Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 

 

    
01.01.-

31.12.2010 
01.01.-

31.12.2009 
    
Diğer giderler - 550 
    
    - 550 

 
29.2 Genel yönetim giderleri 

 

    
01.01.-

31.12.2010 
01.01.-

31.12.2009 
    
Personel giderleri 198,510 321,579 
Haberleşme giderleri 614 - 
Danışmanlık hizmeti giderleri 32,847 33,630 
Yemek giderleri 4,470 4,450 
Dava, noter giderleri 18,466 2,916 
Vergi cezaları 6,327 202 
Kira giderleri 7,200 5,100 
Sigorta giderleri 1,057 6,143 
Vergi, resim ve harç giderleri 87,423 10,528 
Temsil, ağırlama ve seyahat giderleri - 579 
Amortisman giderleri 9,232 69,122 
Şüpheli alacak karşılık giderleri 9,344 - 
Kırtasiye giderleri 220 12,768 
Kıdem tazminatı karşılık gideri 4,068 - 
Diğer giderler 11,309 556 
    
    391,087 467,573 

 
29.3 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

 
Yoktur (01.01 - 31.12.2009 - Yoktur). 
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30.  NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 
 

    
01.01.-

31.12.2010 
01.01.-

31.12.2009 
    
Personel giderleri 198,510 321,579 
Danışmanlık hizmeti giderleri 32,847 33,630 
Kira giderleri 7,200 5,100 
Vergi, resim ve harç giderleri 87,423 10,528 
Temsil, ağırlama giderleri - 579 
Amortisman giderleri 9,232 69,122 
Diğer giderler 55,875 27,585 
    
    391,087 468,123 

 
Amortisman giderleri 

 

    
01.01.-

31.12.2010 
01.01.-

31.12.2009 
    
Genel yönetim giderleri 9,232 69,122 
    
    9,232 69,122 

 
31. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER 
 
31.1 Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar 

 
 

    
01.01.-

31.12.2010 
01.01.-

31.12.2009 
    
Yatırım amaçlı gayrimenkuller kira geliri - 110,332 
Sabit kıymet satış karları (*) 93,458 - 
Konusu kalmayan karşılıklar - 7,572 
Diğer 11,445 9,376 
   
    104,903 127,280 

 
31.2 Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar 
 

    
01.01.-

31.12.2010 
01.01.-

31.12.2009 
    
Sabit kıymet satış zararları (*) 475,206 - 
Diğer 90 19 
    
    475,296 19 

 
Sabit kıymet satış kar ve zararları, Şirket’in  Nevşehir ili, Ürgüp ilçesi, Karayazı-2 mahallesi, Tuzyolu mevkii, 
30L-IIIB pafta, 941 ada, 3 nolu parselde bulunan otel binasını, mütemmim cüzleri ve demirbaşları ile birlikte 
satmasından dolayı oluşmuştur. 
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01.01.-

31.12.2010 
01.01.-

31.12.2009 
   
Kur farkı geliri 6,775 16,547 
Repo, tahvil, bono ve faiz gelirleri 24,975 5,322 
Reeskont gelirleri 3,258 855 
    
    35,008 22,724 

 
33. FİNANSAL GİDERLER 

 

    
01.01.-

31.12.2010 
01.01.-

31.12.2009 
    
Vade farkları 28,914 235,667 
Kur farkı gideri 8,053 17,112 
Komisyon giderleri 696 34 
Kredi faiz giderleri - - 
Diğer  finansman giderleri 293 690 
Reeskont giderleri 1,917 3,552 
    
    39,873 257,055 

 
34. SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER  

 
34.1 Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar 

 
Yoktur (31.12.2009 - Yoktur). 
 

34.2 Durdurulan Faaliyetler: 
 

Yoktur (31.12.2009 - Yoktur). 

32. FİNANSAL GELİRLER 
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35. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) 
 

Şirket’in ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüğü Tebliğ'e göre hazırlanan mali tablolar ile Şirket’in yasal 
kayıtları arasındaki geçici farklardan oluşmaktadır. Bu farklar Tebliğ ve vergi amaçlı hazırlanan tablolarda 
gelir ve giderlerin değişik raporlama dönemlerinde vergilendirilmesinden kaynaklanmaktadır. 
 
    31.12.2010 31.12.2009 

    

Kümülatif 
zamanlama 

farkları 
Ertelenmiş 

vergi 

Kümülatif 
zamanlama 

farkları 
Ertelenmiş 

vergi 
      
Ertelenmiş vergi varlıkları         
  Kıdem tazminatı 22,764 4,553 18,696 3,739 
  Alacak reeskontları - - 1,582 316 
  Gider karşılıkları 146,851 29,371 146,775 29,355 
            
      33,924   33,410 
      
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri         
  Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar - - (13,210) (2,642) 
  Borç reeskontları (80) (16) (321) (64) 
      
      (16)   (2,706) 
      
Ertelenmiş vergi varlıkları/ (yükümlülükleri), net   33,908   30,704 

 
 
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 31.12.2010 31.12.2009 
    
Bilanço   
Vergi karşılığı (22,381) (10,619) 
Peşin ödenen kurumlar vergisi - - 
    
    (22,381) (10,619) 

 

    
01.01.-

31.12.2010 
01.01.-

31.12.2009 
Gelir Tablosu   
Kurumlar vergisi karşılığı (22,381) (10,619) 
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) 3,204 (634) 
    
Gelir vergisi (19,177) (11,253) 

 
    31.12.2010 31.12.2009 Net etki 
     
Ertelenmiş vergi varlıkları 33,924 33,410 514 
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (16) (2,706) 2,690 
Durdurulan faaliyetler   - 
         
Cari dönem ertelenmiş vergi geliri     3,204 
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Kurumlar Vergisi 
 
Şirket, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir. 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 21 Haziran 2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu kanun 01 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerlidir.  
 
01 Ocak 2006 tarihi itibariyle Kurumlar Vergisi oranı % 20’dir. 
 
Kurumlar Vergisi Matrahı, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen 
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunur. Kar 
dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. 
 
Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden 01.01.2006 tarihinden 
itibaren uygulanmak üzere %20 oranında geçici vergi hesaplanarak o dönemi izleyen ikinci ayın 14 üncü 
gününe kadar beyan edilip 17’ nci günü akşamına kadar ödenmekte, ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden 
hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.  
 
Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi 
beşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecek ve üç aylık devreler itibariyle 
ödenen geçici vergiler o yıla ait Kurumlar Vergisi borcundan düşüldükten sonra kalan bakiye beyannamenin 
verildiği ayın sonuna kadar ödenecektir. 
 
Yıllar itibariyle Kurumlar Vergisi oranları aşağıdaki gibidir: 
 
2010 %20 
2009 %20 

 
En az iki sene süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları 
kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışlarından doğan karların %75’i Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nda öngörüldüğü şekilde 5 yıl fonda tutulması şartı ile vergiden istisnadır. 
 
Kar Dağıtımı 
Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi 
olmayanlara dağıtılan kar payları %15 oranında tevkifata tabidir. Tam mükellef kurumlar tarafından dar 
mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar 
payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan kar payları % 
15 oranında tevkifata tabidir.  
 
Tam mükellef kurumlarca, tam mükellef kurumlara dağıtılan kar payları stopaja tabi değildir. Tam mükellef 
kurumlarca karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmayacağından tevkifat yapılmayacaktır.  
 
Diğer taraftan 4842 sayılı yasa ile istisna kazançlardan stopaj uygulamasına son verilmiştir. Bu nedenle, 
istisna olsun veya olmasın tüm kazançlar dağıtımı halinde stopaja tabidir. Bu durumun istisnası, eski rejime 
göre (4842 sayılı Yasa öncesi hükümlere göre) kullanılan yatırım indirimi için %19.8 oranındaki stopajın 
devam etmesi halidir. 
 
Halka açık olan veya olmayan şirketlerle ilgili stopaj oranlarındaki değişiklik kaldırılmıştır. Tüm kurumlar 
yukarıda belirtilen şekilde kar dağıtmaları halinde %15 oranında stopaj yapacaklardır. 
 
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem 
kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. 
 
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 
bulunmamaktadır. Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve 
hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. 
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36.  HİSSE BAŞINA KAZANÇ 

 
01.01.– 31.12.2010 ve 2009 dönemlerine ait mali tablolar için Şirket hisselerinin birim hisse başına kar 
hesaplamaları aşağıdaki gibidir: 

 

  
01.01.- 

31.12.2010 
01.01.- 

31.12.2009 
      
Hisse Adedi 255,000  255,000  
      
Dönem  karı (zararı)  55,538 51,789 
      
1 TL nominal değerli Hisse Başına Kar/(Zarar) 0.218 0.203 

 
37.  İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

 
37.1 Diğer alacaklar içindeki ilişkili taraflardan alacaklar aşağıdaki gibidir (Not 11.1.1): 

 
Ortaklardan alacaklar 31.12.2010 31.12.2009 
    
Net Holding A.Ş 371,309 - 
    
    371,309 - 

 
37.2 Diğer borçlar içindeki ilişkili taraflara borçlar aşağıdaki gibidir (Not 11.2.1): 

 
Ortaklara borçların detayı 31.12.2010 31.12.2009 
    
Ödenecek Temettüler 6,869 6,993 
Net Holding A.Ş. (*) - 2,302,577 
    
    6,869 2,309,570 

 
(*) Şirket, ortağı olan Net Holding A.Ş. ile finansman ilişkisindedir. Karşılıklı oluşan alacak ve borç bakiyelerine 

faiz tahakkuku yapılmakta ve ilişikteki mali tablolarda muhasebeleştirilmektedir. 
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37.3 01.01.-31.12.2010 döneminde ilişkili kuruluşlarla olan işlemler: 
 

  Satış gelirleri   

İlişkili kuruluşlar 
Temel işletme 

ücreti 
İşletmecilik 
teşvik ücreti 

Yurtdışı 
satış geliri 

        
Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 36,395     
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. 95,749 100,967 4,830 
Voyager Kıbrıs Limited 347,929 251,545 100,927 
Elite Development and Management Ltd   - 7,335 

 
 

  
Finansman 

gelirleri 

İlişkili kuruluşlar 
Vade farkı 

gelirleri 
    
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. 3,062 
Voyager Kıbrıs Limited 7,301 
Net Holding A.Ş. 3,128 
Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1,268 

 
 

  
Genel yönetim 

giderleri 

İlişkili kuruluşlar Kira gideri 
    
Net Holding A.Ş. 7,200 

 
 

  
Finansman 

giderleri 

İlişkili kuruluşlar 
Vade farkı 

giderleri 
    
Net Holding A.Ş. 28,914 
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37.4 01.01.-31.12.2009 döneminde ilişkili kuruluşlarla olan işlemler: 

 
  Satış gelirleri   

İlişkili kuruluşlar 
Temel işletme 

ücreti 
İşletmecilik 
teşvik ücreti 

Yurtdışı 
satış geliri 

        
Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30,003  -  - 
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. 73,706 51,236 2,832 
Voyager Kıbrıs Limited 321,365 161,496 46,340 

 

  
Finansman 

gelirleri 

İlişkili kuruluşlar 
Vade farkı 

gelirleri 
    
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. 1,677 
Voyager Kıbrıs Limited 792 
Net Turistik Yayınlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 23 
Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2,830 

 
 

  
Hizmet üretim 

giderleri 

İlişkili kuruluşlar 
Malzeme 

alışları 
    
Net Turistik Yayınlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 6,900 

 

  
Genel yönetim 

giderleri 

İlişkili kuruluşlar Kira gideri 
    
Net Holding A.Ş. 5,100 

 

  
Finansman 

giderleri 

İlişkili kuruluşlar 
Vade farkı 

giderleri 
    
Net Holding A.Ş. 221,917 
Voyager Kıbrıs Limited 13,751 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

 
Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi: 
 
Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki 
değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır.  

 
Kredi riski 
 
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de 
taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak 
karşılamaya çalışmaktadır. 

 
  Ticari alacaklar   Diğer alacaklar     

31 Aralık 2010 
İlişkili 

taraf Diğer   
İlişkili 

taraf Diğer 
Bankalardaki 

mevduat 
Türev 

araçlar 
                
Raporlama tarihi itibariyle               
   maruz kalınan azami kredi riski  (A+B+C+D) (*) - -   371,309 3,370 10,274 - 
                

 -Azami riskin teminat ile güvence               

     altına alınmış kısmı - -   - - - - 
                
Vadesi geçmemiş/değer düşüklüğüne uğramamış                
   finansal varlıkların net defter değeri - -   371,309 3,370 10,274 - 
                
Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde                
  vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış               
  sayılacak finansal varlıkların defter değeri - -   - - - - 
                
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne               
   uğramamış varlıkların net defter değeri - -   - - - - 
                

-Teminat ile güvence altına alınmış kısmı               
                
Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net                
   defter değerleri -     - - - - 
                

 -Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 33,705   - - - - 
                
  -Değer düşüklüğü (-) - (33,705)   - - - - 
                
 -Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - -   - - - - 
                

 -Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - -   - - - - 
                
  -Değer düşüklüğü (-) - -   - - - - 
                
 -Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - -   - - - - 

 
(*) Tutarın belirlenmesinde alınan teminatlar gibi, kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 
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  Ticari alacaklar   Diğer alacaklar     

31 Aralık 2009 
İlişkili 

taraf Diğer   
İlişkili 

taraf Diğer 
Bankalardaki 

mevduat 
Türev 

araçlar 
                
Raporlama tarihi itibariyle               
   maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D) (*) - 37,413   - 3,370 159,070 - 
                

 -Azami riskin teminat ile güvence               

     altına alınmış kısmı - -   - - - - 
                
Vadesi geçmemiş/değer düşüklüğüne uğramamış                
   finansal varlıkların net defter değeri - 37,413   - 3,370 159,070 - 
                
Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde                
  vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış               
  sayılacak finansal varlıkların defter değeri - -   - - - - 
                
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne               
   uğramamış varlıkların net defter değeri - -   - - - - 
                

-Teminat ile güvence altına alınmış kısmı               
                
Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net                
   defter değerleri -     - - - - 
                

 -Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 24,361   - - - - 
                
  -Değer düşüklüğü (-) - (24,361)   - - - - 
                
 -Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - -   - - - - 
                

 -Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - -   - - - - 
                
  -Değer düşüklüğü (-) - -   - - - - 
                
 -Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - -   - - - - 

 
(*) Tutarın belirlenmesinde alınan teminatlar gibi, kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 
 

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle vadesi geçen alacak bulunmamaktadır. 
 
Kur Riski 

 
Şirket ağırlıklı olarak yabancı para cinsinden finansal borçları sebebiyle yabancı para cinsinden borçlu bulunulan 
meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan yabancı para kuru riskine maruz 
kalmaktadır. Söz konusu yabancı para kuru riski, yabancı para pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte 
ve sınırlandırılmaktadır. 
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31.12.2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Şirket’ in sahip olduğu yabancı para tanımlı varlık ve borçlar aşağıdaki 
gibidir: 

 
      31.12.2010 

      
TL karşılığı 
fonksiyonel ABD Euro 

      para birimi Doları   

1. Ticari Alacaklar   - - - 

2a. Parasal Finansal Varlıklar         

(Kasa,banka hesapları dahil)   - - - 

2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - 

3. Diğer     6 4 - 

4.Dönen Varlıklar (1+2+3)   6 4 - 

5. Ticari Alacaklar   - - - 

6a. Parasal Finansal Varlıklar   - - - 

6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - 

7. Diğer     - - - 

8. Duran Varlıklar (5+6+7)   - - - 

9. Toplam Varlıklar (4+8)   6 4 - 

10. Ticari Borçlar   - - - 

11. Finansal Yükümlülükler   - - - 

12a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - 

12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - 

13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) - - - 

14. Ticari Borçlar   - - - 

15. Finansal Yükümlülükler   - - - 

16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - 

16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - 

17. Uzun vadeli yükümlülükler(14+15+16) - - - 

18. Toplam yükümlülükler   - - - 

19. Bilanço dışı türev araçlarının net       

varlık / yükümlülük pozisyonu (19a-19b) - - - 

19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı - - - 

19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı - - - 

20. Net yabancı para varlık/yükümlülük       

pozisyonu (9-18+19)   6 4 - 

21. Parasal Kalemler Net yabancı para        

varlık/yükümlülük pozisyonu (UFRS 7.B23)       

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

22. Döviz hedge'i icin kullanılan finansal        

araçların toplam gerçeğe uygun değeri - - - 

23. İhracat     - - - 

24. İthalat     - - - 
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       31.12.2009 

      
TL karşılığı 

fonksiyonel ABD Euro 

      para birimi Doları   

1. Ticari Alacaklar   - - - 

2a. Parasal Finansal Varlıklar         

(Kasa,banka hesapları dahil)   - - - 

2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - 

3. Diğer     162,023 - 75,000 

4.Dönen Varlıklar (1+2+3)   162,023 - 75,000 

5. Ticari Alacaklar   - - - 

6a. Parasal Finansal Varlıklar   - - - 

6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - 

7. Diğer     - - - 

8. Duran Varlıklar (5+6+7)   - - - 

9. Toplam Varlıklar (4+8)   162,023 - 75,000 

10. Ticari Borçlar   - - - 

11. Finansal Yükümlülükler   - - - 

12a. Parasal olan diğer yükümlülükler 162,023 - 75,000 

12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - 

13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 162,023 - 75,000 

14. Ticari Borçlar   - - - 

15. Finansal Yükümlülükler   - - - 

16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - 

16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - 

17. Uzun vadeli yükümlülükler(14+15+16) - - - 

18. Toplam yükümlülükler   162,023 - 75,000 

19. Bilanço dışı türev araçlarının net       

varlık / yükümlülük pozisyonu (19a-19b) - - - 

19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı - - - 

19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı - - - 

20. Net yabancı para varlık/yükümlülük       

pozisyonu (9-18+19)   - - - 

21. Parasal Kalemler Net yabancı para        

varlık/yükümlülük pozisyonu (UFRS 7.B23)       

(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (162,023) - (75,000) 

22. Döviz hedge'i icin kullanılan finansal        

araçların toplam gerçeğe uygun değeri - - - 

23. İhracat     - - - 

24. İthalat     - - - 
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Kur Riskine Duyarlılık Analizi 

 
31 Aralık  2010 ve 2009 tarihleri itibariyle TL’nin aşağıda belirtilen yabancı paralar karşısında %10 değer 
kazanması/kaybetmesi durumunda gelir tablosu aşağıdaki şekilde etkilenecektir. Analiz yapılırken, başta faiz 
oranları olmak üzere diğer bütün değişkenlerin sabit kaldığı varsayılmıştır.  

 
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 

01.01. - 31.12.2010 Dönemi İtibariyle 

  Kar / (Zarar) 

  Yabancı paranın  Yabancı paranın 

  değer kazanması değer kaybetmesi 

  ABD Dolarının TL karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi halinde 

1-ABD Doları net varlık / yükümlülüğü 1 (1) 

2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - 

3-ABD Doları Net etki (1+2) 1 (1) 

  Euro'nun TL karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi halinde 

4-Euro net varlık / yükümlülüğü - - 

5-Euro riskinden korunan kısım (-) - - 

6-Euro Net etki (4+5) - - 

  
İngiliz Sterlini'nin TL karşısında ortalama % 10 değer kazanması / 

kaybetmesi halinde 

7-İngiliz Sterlini net varlık / yükümlülüğü - - 

8-İngiliz Sterlini riskinden korunan kısım (-) - - 

9-İngiliz Sterlini Net etki (7+8) - - 

TOPLAM (3+6+9) 1 (1) 
 

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 

01.01. - 31.12.2009 Dönemi İtibariyle 

  Kar / (Zarar) 

  Yabancı paranın  Yabancı paranın 

  Değer kazanması değer kaybetmesi 

  ABD Dolarının TL karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi halinde 

1-ABD Doları net varlık / yükümlülüğü - - 

2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - 

3-ABD Doları Net etki (1+2) - - 

  Euro'nun TL karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi halinde 

4-Euro net varlık / yükümlülüğü (16,202) 16,202 

5-Euro riskinden korunan kısım (-) - - 

6-Euro Net etki (4+5) (16,202) 16,202 

  
İngiliz Sterlini'nin TL karşısında ortalama % 10 değer kazanması / 

kaybetmesi halinde 

7-İngiliz Sterlini net varlık / yükümlülüğü - - 

8-İngiliz Sterlini riskinden korunan kısım (-) - - 

9-İngiliz Sterlini Net etki (7+8) - - 

TOPLAM (3+6+9) (16,202) 16,202 
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İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlamak, yeterli kredi imkanları yoluyla 
fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme yeteneğinden oluşmaktadır. Mevcut ve ilerdeki 
muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski kredi sağlayıcıları ile yapılan görüşmeler ve yapılan 
planlamalar ile sağlanmaya çalışılmaktadır. 

 

    
Sözleşme 
uyarınca         

31 Aralık 2010 
Defter 
değeri 

nakit çıkışlar 
toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası 

1-5 yıl 
arası 

5 yıldan 
uzun 

              

Türev olmayan finansal yükümlülükler             

              

Finansal borçlar - - - - - - 

              

Ticari borçlar             

  -İlişkili taraf - - - - - - 

  -Diğer  6,906 6,986 6,986 - - - 

              

Diğer borçlar             

  -İlişkili taraf 6,869 6,869 - 6,869 - - 

  -Diğer 7,621 7,621 7,621 - - - 
 

    
Sözleşme 
uyarınca         

31 Aralık 2009 
Defter 
değeri 

nakit çıkışlar 
toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası 

1-5 yıl 
arası 

5 yıldan 
uzun 

              

Türev olmayan finansal yükümlülükler             

              

Finansal borçlar - - - - - - 

              

Ticari borçlar             

  -İlişkili taraf - - - - - - 

  -Diğer  21,116 21,442 21,442 - - - 

              

Diğer borçlar             

  -İlişkili taraf 2,309,570 2,309,570 - 2,309,570 - - 

  -Diğer 168,282 168,282 168,282 - - - 
 
Faiz oranı riski 

 
Piyasadaki fiyatların değişmesiyle finansal araçların değerlerinde dalgalanmalar oluşulabilir. Söz konusu 
dalgalanmalar ,menkul kıymetlerdeki fiyat değişikliğinden veya bu menkul kıymeti çıkaran tarafa özgü veya tüm 
piyasayı etkileyen faktörlerden kaynaklanabilir. Şirket’in faiz oranı riski başlıca banka kredilerine bağlıdır. 
 
Faiz taşıyan finansal borçların faiz oranı değişiklik göstermesine karşın faiz taşıyan finansal varlıkların sabit faiz 
oranı bulunmaktadır ve gelecek yıllardaki nakit akışı bu varlıkların büyüklüğü ile değişim göstermemektedir. 
Şirket’in piyasa faiz oranlarının değişmesine karşı olan risk açıklığı, her şeyden önce Şirket’in değişken faiz 
oranlı borç yükümlülüklerine bağlıdır. Şirket’in bu konudaki politikası ise faiz maliyetini, sabit ve değişken faizli 
borçlar kullanarak yönetmektir. 

- 

  

  

- 

- 

  

  

- 

- 
 

- 

  

  

- 

- 

  

  

- 

- 
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Sermaye Risk Yönetimi 

 
Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç 
ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. 
 
Şirket sermayeyi borç/toplam sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye 
bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği 
gibi kredileri, ticari ve diğer borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi 
öz sermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. 
 
    31.12.2010 31.12.2009 
    
Toplam borçlar 21,396 2,498,968 
Eksi: Hazır değerler (18,168) (175,782) 
Net borç 3,228 2,323,186 
    
Toplam öz sermaye 3,415,847 3,360,339 
Toplam sermaye 3,419,075 5,683,525 
    
Net Borç/Toplam Sermaye oranı 0% 41% 

 
39. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN 

KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) 
 

Makul değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli taraflar 
arasında alım satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal aracın 
makul değerini en iyi yansıtan değerdir. Şirket’in finansal araçların makul değerleri Türkiye’deki finansal 
piyasalardan ilgili ve güvenilebilir bilgiler edinilebileceği ölçüde, tahmin edilmiştir. Burada sunulan tahminler, 
Şirket’in bir piyasa işleminde edinebileceği tutarları yansıtmayabilir. Şirket’in finansal araçlarının makul 
değerlerinin tahmininde aşağıda belirtilen yöntemler ve varsayımlar kullanılmıştır: 

 

Rayiç değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların rayiç değerlerinin tahmini için 
aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır: 

Finansal Aktifler 
Makul değeri defter değerine yaklaşan parasal aktifler:  
-Yabancı para bakiyeleri dönem sonu kuru üzerinden çevrilmektedir.  
-Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilen bazı finansal aktiflerin (kasa-banka) makul değerlerinin bilanço 
değerlerine yaklaşık oldukları varsayılmaktadır.  
-Ticari alacakların makul değerinin, karşılıklar ayrıldıktan sonra, taşındıkları değere yakın olduğu tahmin 
edilmektedir. 
 

Finansal Pasifler 
Makul değeri defter değerine yaklaşan parasal pasifler:  
-Kısa vadeli krediler ve diğer parasal pasiflerin makul değerlerinin, kısa dönemli olmaları dolayısıyla, defter 
değerlerinin yaklaşık olduğu varsayılmaktadır.  
-Yabancı para cinsinden olan ve dönem sonu kurları üzerinden çevrilen uzun vadeli borçlarının makul değerinin 
defter değerine eşit olduğu varsayılmaktadır. 
-Üçüncü şahıslara ödenecek tahmini tutarları temsil eden ticari borçlar ile tahakkuk etmiş giderlerin bilançoda 
taşınan defter değerlerinin piyasa değerlerine yaklaşık olduğu varsayılmıştır. 
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40. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR  
 
40.1 Kıdem tazminatı tavanı 01.01.2011 tarihinden itibaren 2,517.01 TL/yıl’dan 2,623.23 TL/yıl’a yükseltilmiştir.  
 
41. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN 

AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI 
GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR 

 
41.1 01.01.-31.12.2010 döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplam tutarı 155,186 TL (01.01.-

31.12.2009: 157,428 TL)’dir. 
 
41.2 Merit Inn Kapadokya Oteli 
 
 Şirket Merit Inn Kapadokya otelinin yine bir Net Grubu Şirketlerinden olan Loytaş Laleli Otelcilik Yatırım 

Turizm ve Ticaret A.Ş. ile 15.04.2002 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli olan otel kira sözleşmesi, adı geçen 
şirket ile varılan mutabakat gereğince, 15.12.2004 tarih ve 2004/18 sayılı yönetim kurulu kararı ile 
feshedilmiştir. 
 
Şirket’in 10.01.2005 tarih ve 2005/2 sayılı yönetim kurulu kararında Merit Inn Kapadokya otelinin tescil 
edildiği açıklanmıştır. Ayrıca aynı karar ile Merit Inn Kapadokya otelinin Şirket’in “Merit Inn Kapadokya 
Şubesi” olarak tescil edilmesine karar verilmiştir.   

 
Şirket, yukarıdaki paragrafta bahsedilen Merit Ürgüp Inn Kapadokya Oteli’ni, 31.10.2006 tarihi itibariyle 
geçerli olan kira sözleşmesine istinaden ilgili taşınmazı Kotyora İşletmecilik Turizm ve Ticaret Limited 
Şirket’ine kiraya vermiştir. Kira müddeti 3 yıl olup, kira bedeli yıllık 70,000 EURO ve 12,000 USD’dir. İlgili 
otel dipnot 17’de de ifade edildiği üzere 2010 yılında satılmıştır. 
 

41.3 Merit Antique Otel 
 

Türk Hava Kurumu ile imzalanan 16 Mayıs 1985 tarihli Kira Sözleşmesi uyarınca Loytaş Laleli Otelcilik 
Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş. ile Göksel Denizcilik Ticaret A.Ş.’nin birlikte kiracı olarak bulunduğu ve 
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin de işletmeci sıfatıyla işletme ücreti aldığı, Merit Antique Hotel’in 
kira süresinin, sözleşmedeki bitim tarihi olan 2007 yılından önce sona erdirilmesi yönünde Türk Hava 
Kurumu tarafından bir hukuki ihtilaf süreci başlatılmıştır. Hukuki ihtilaf süreci 01.09.2004 İcra Hakimliğinin 
Net Grubu’nun, mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait, iştiraklerinden Loytaş Laleli Otelcilik Yatırım Turizm 
ve Ticaret A.Ş. tasarrufundaki Merit Antique Hotel’in tahliye edilmesi kararıyla sonuçlanmıştır.  Tahliye 
işlemi İcra Müdürlüğünce 01.09.2004 tarihinde başlatılmış olup 06.09.2004 tarihinde tamamlanmıştır. 
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