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De¤erli Ortaklar›m›z,

2004 y›l›nda Türkiye’de yaflanan ekonomik

olaylar› ve ‹ndeks Bilgisayar A.fi. deki geliflmeleri

sizler ile paylaflmak istiyorum.

Genel olarak bak›ld›¤›nda 2004 y›l› Türk ekonomisi

için baflar›l› bir y›l olarak geçmifl, % 9,9 büyüme

oran› ile geçen y›l dünyan›n en çok büyüyen ülkesi

olmufltur. Bu oran 1966 y›l›ndan sonra yakalanan

en h›zl› büyüme oran›d›r. Faiz oranlar›n›n 2002

y›l›nda %56’dan 2004 y›l›nda %18’e düflmesi ,

enflasyon oranlar›n›n art›k tek haneli bir yap›ya

do¤ru inmesi al›nan yolun oldukça kararl›

oldu¤unu gösteren önemli iflaretlerdir.Yine kifli

bafl›na milli gelir 4.172 USD ye ç›km›fl, enflasyonla

mücadele, AB yolunda ilerleme ve faizlerdeki

düflüklük de dikkate al›nd›¤›nda 2004  y›l›nda

Türkiye ekonomisi baflar›l› bir y›l geçirmifltir.

fiirketimizi 16.04.2004 tarihinde Halka arz için

Sermaye Piyasas› Kurulu’na baflvurmufl,

10.06.2004 tarihinde ise Sermaye Piyasas› Kurulu

hisselerimizi kurul kayd›na alm›flt›r. fiirket

sermayemiz 14.900.000.- YTL’den 17.600.000.-

 YTL’ye ç›kar›larak, mevcut ortaklar›n rüçhan

haklar› k›s›tlanmak suretiyle %15,34’ü halka arz

edilmifltir.  24.06.2004 tarihinde ‹MKB’de hisse

senetlerimiz “INDES” kodu ile ifllem görmeye

bafllam›flt›r. Bu genel kurulumuz,  siz yeni

ortaklar›m›zla yapaca¤›m›z halka aç›k ilk genel

kurul olmas› dolay›s› ile bizleri daha fazla

heyecanland›rmaktad›r.

Siz de¤erli hissedarlar›m›za, faaliyet içinde

oldu¤umuz Biliflim Teknoloji Sektöründen söz

etmek istiyorum;

Türkiye'de biliflim teknolojileri, art›k holdinglerden

küçük iflletmelere ve ev kullan›c›lar›na kadar birçok

farkl› kesim için günlük yaflam›n ve ifl süreçlerinin

vazgeçilmez bir parças› durumundad›r.  Bu

vazgeçilmezlik de ülkemizdeki bütün ekonomik

krizlere ve yasal eksikliklere karfl›n, sektörümüzün

geliflmesine katk›da bulunmaktad›r.

Son y›llarda Türkiye'de hem kurumlarda hem de

evlerde bilgisayar ve biliflim teknolojileri

ürünlerinin kullan›mda önemli bir art›fl

görülmektedir. Geliflmekte ve geliflmifl ülkelerle

kendi ülkemizi karfl›laflt›rd›¤›m›zda bu art›fl h›z›n›n

çok yeter l i  o lmad›¤ ›n ›  da  görüyoruz .

Türkiye'de biliflim teknolojilerinin önemi çok geç

fark edilmifltir. Biliflim Teknolojilerinin ülke

ekonomilerine olan faydalar›n› çok önceden

görmüfl olan ülkelerin flu an geldikleri düzeyleri

takdirle izliyoruz.
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Sektörün çok genç, fakat çok istekli olmas›

önemli bir avantaj olmas›na ra¤men, sektörün

sermaye piyasas›nda daha az temsil ediliyor

olmas›, biliflim firmalar›n›n iflletme tecrübelerinin

az olmas› dezavantaj oluflturmaktad›r. Yine de,

toplumdaki genç neslin teknolojiye çok duyarl›

olmas› önümüzdeki y› l larda Türkiye'nin

e -dönüflümünü  baflar ›y la  tamamlam›fl

bir ülke haline gelece¤ine olan inanc›m›z›

desteklemektedir.

Türkiye’nin yeni bir aç›l›m›nda yeni bir vizyona

ihtiyac› oldu¤una ve bu vizyonun Türkiye’nin

“Biliflimle Kalk›nmas›” ile mümkün olaca¤›na

inan›yoruz. Biliflim kald›rac›yla Türkiye’nin,

‹stihdam , Katma De¤er Yarat›m›, Milli Gelir

Art›fl›, ‹hracat, Bölgeler Aras› Gelir Fark›n›n

Kapanmas›, Devlet Hizmetlerinde Kolayl›k,

E¤itim,  Ekonominin Kay›t Alt›na Al›nmas› gibi

hayati konularda ata¤a kalkaca¤›na inanc›m›z

tamd›r.

Biliflim sektörü, tatmin edici bir büyüme çizgisi

içerisine girmifl durumdad›r. Türkiye’de BT

sektörüne ait 2003 ve 2004 y›l› verileri ve

‹ndeksin pay› afla¤›daki gibidir:

Seri XI/20 say›l› “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde

Mali Tablolar›n Düzeltilmesine ‹liflkin Usul ve

Esaslar Hakk›nda Tebli¤” ve Seri XI/21 say›l›

“Sermaye Piyasas›nda Konsolide Mali Tablolara

ve ‹fltiraklerin Muhasebelefltirilmesine ‹liflkin Usul

ve Esaslar Hakk›nda Tebli¤”lere göre düzenlenmifl

enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolara göre

Türkiye’nin lider biliflim ürünleri da¤›t›c›s› olan

‹ndeks 2004 y›l›nda 615.917.133 YTL net sat›fl

gerçeklefltirmifl ve % 28 büyümüfltür. Ayn› y›lda

net dönem kar› da % 73 artarak 4.680.380 YTL

den 8.085.472 YTL  ye ç›km›flt›r.

2005 y›l›nda gittikçe düflen PC fiyatlar› , biliflim

sektöründe artan devlet harcamalar› (e-devlet,

ADSL yat›r›mlar› ) , genç neslin teknolojiye duyarl›

olmas› , dünya geneline göre Türkiye’de hala

düflük seviyelerde olan bilgisayarlaflma düzeyinin

artt›r›lmas›na yönelik çabalar vb nedenler ile

Türkiye’deki IT sektördeki büyüme h›z›n›n devam

edece¤ine inanmaktay›z.

2004 y›l›nda elde etmifl oldu¤umuz baflar›larda,

bayilerimize , siz de¤erli ortaklar›m›za ve büyük

özverilerle çal›flan ‹ndeks personeline sonsuz

teflekkürlerimi sunar›m.

Sayg›lar›mla,

Nevres Erol B‹LEC‹K

Yönetim Kurulu Baflkan›
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2003 2004

BT Sektörü 1.432.500.000 USD 1.875.000.000 USD
(Hizmetler Hariç)

‹ndeks A.fi. 277.242.000 USD 432.800.000 USD

‹ndeks Pazar Pay› % 19,35 %23,08

2003 2004

BT Sektörü 1.062.500.000 USD 1.400.000.000 USD
(Donan›m)

‹ndeks A.fi. 259.600.000 USD 403.800.000 USD

‹ndeks Pazar Pay› % 24,43 %28,84



‹NDEKS B‹LG‹SAYAR S‹STEMLER‹ MÜHEND‹SL‹K

SANAY‹ VE T‹CARET ANON‹M fi‹RKET‹ YÖNET‹M KURULU BAfiKANLI⁄I'NDAN

OLA⁄AN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

fiirketimiz Ortaklar Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› 2004 y›l› çal›flmalar›n› incelemek ve afla¤›da
yaz›l› gündemi görüflüp karara ba¤lamak üzere, 27 Nisan  2005 Çarflamba günü  saat 10.00'da,
A Grubu ‹mtiyazl› Pay Sahipleri Toplant›s› ayn› gün 11.00'de ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri
Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi. Cendere Yolu No:23 Ka¤›thane/‹stanbul  adresindeki fiirket
merkezinde toplanacakt›r.

Say›n pay sahiplerimizin sözü edilen toplant›da haz›r bulunabilmeleri için, Türk Ticaret Kanunu’nun
360.maddesi mucibince hisse senetlerini toplant› gününden en az bir hafta önce Cendere Yolu
No:23 Ka¤›thane-‹STANBUL adresindeki fiirket merkezine makbuz karfl›l›¤› teslim ederek, veya
hisse senetlerini 27 Nisan 2005 Çarflamba günü sonuna kadar muhafaza edilmek üzere muteber
bir bankaya veya saklama hizmeti veren Takasbank’a tevdi ederek mezkûr müesseselerden
alacaklar› ve senetlerin de¤er, adet ve numaralar›n› gösteren bir belgeyi yine toplant› gününden
en az bir hafta önce fiirketimize tevdi ederek girifl kart› almalar› gereklidir.

Toplant›ya kat›lamayacak nama veya hamiline yaz›l› hisse senetleri sahipleri ise kendilerini,
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri:IV No:8 tebli¤inin ekinde öngörüldü¤ü biçimde, afla¤›daki
örne¤e uygun olarak düzenlenmifl ve imzas› noterlikçe onaylanm›fl bir vekaletname ile temsil
ettirebilirler.

2004 faaliyet y›l›na ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlar›, Ba¤›ms›z D›fl Denetleme Kuruluflu
raporlar› Bilanço, Gelir Tablosu ve safi kazanc›n da¤›t›lmas› ile ilgili teklif, toplant›ya tekaddüm
eden 15 gün süre ile flirket merkezinde ve  adresindeki flirket internet sitesinde ortaklar›n
tetkikine haz›r bulundurulacakt›r.

Say›n pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Genel Kurul Gündemi

3

FAAL‹YET RAPORU 2004



2004 YILI OLA⁄AN GENEL KURUL GÜNDEM‹:

1. Aç›l›fl ve Baflkanl›k Divan› Seçimi,
2. Genel Kurul Toplant› Tutana¤›’n›n Baflkanl›k Divan›’nca imzalanmas› hususunda  yetki

verilmesi,
3. 2004 y›l› faaliyet ve hesaplar› hakk›nda Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile

Ba¤›ms›z Denetleme Kuruluflu Güreli Yeminli Mali Müflavirlik A.fi.'nin raporunun okunmas›,
müzakeresi, Yönetim Kurulunun 2004 y›l›  Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin
kabulü, de¤ifltirilerek kabulü veya reddi,

4. Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan  yay›nlanan Sermaye Piyasas› Ba¤›ms›z D›fl Denetleme
hakk›nda yönetmelik gere¤i Yönetim Kurulu taraf›ndan yap›lan ba¤›ms›z denetleme
kuruluflu seçiminin onaylanmas›,

5. Yönetim Kurulunun 2004 y›l› kazanc›n›n da¤›t›lmas› ve da¤›t›m tarihi konusunun  kabulü,
 de¤ifltirerek kabulü veya reddi,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin fiirketin 2004 y›l› faaliyetlerinden dolay› ibra

edilmeleri,
7. Sermaye Piyasas› Kurulu'nun 17.03.2005 tarih ve 11/327 say›l› karar› ile uygun görüfl

verdi¤i 75.000.000 YTL kay›tl› sermaye tavan› ile kay›tl› sermaye sistemine geçilmesine
ve bu amaçla  flirket ana sözleflmesinin 6. maddesi ile 3. ve 5. maddelerinde yap›lacak
de¤iflikliklere ve 5083 ile 5274 say›l› kanunlara uyum kapsam›nda esas sözleflmeye
bir geçici madde eklenmesi hakk›nda karar al›nmas›,

8. Ortakl›¤›n A Grubu imtiyazl› hisse senetleri devrinin, T.T.K.’nun 388. maddesinin ikinci
f ›kras›n›n bir inci  cümlesindeki  yeterl i  say›  i le  toplanarak görüflülmesi ,

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,
10.Denetçilerin say›s›n›n ve ücretlerinin  belirlenmesi ve  denetçilerin seçilmesi,
11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri

uyar›nca yetki verilmesi,
12.Dilekler ve kapan›fl.
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‹NDEKS B‹LG‹SAYAR S‹STEMLER‹ MÜHEND‹SL‹K SANAY‹ VE T‹CARET ANON‹M

fi‹RKET‹ 27.04.2005 TAR‹HL‹ A GRUBU ‹MT‹YAZLI H‹SSEDARLARI  GENEL KURUL

TOPLANTISI GÜNDEM‹ :

1. Aç›l›fl ve Baflkanl›k Divan› Seçimi,

2. Genel Kurul Toplant› Tutana¤›’n›n Baflkanl›k Divan›’nca imzalanmas› hususunda yetki

verilmesi,

3. Sermaye Piyasas› Kurulu'nun 17.03.2005 tarih ve 11/327 say›l› karar› ile uygun görüfl

verdi¤i 75.000.000 YTL kay›tl› sermaye tavan› ile kay›tl› sermaye sistemine geçilmesine

ve bu amaçla  flirket ana sözleflmesinin 6. maddesi ile 3. ve 5. maddelerinde yap›lacak

    de¤iflikliklere ve 5083 ile 5274 say›l› kanunlara uyum kapsam›nda esas sözleflmeye bir

geçici madde eklenmesi hakk›nda karar al›nmas›,

4. Ortakl›¤›n A Grubu imtiyazl› hisse senetlerini devrinin, T.T.K.’nun 388. maddesinin ikinci

f ›kras›n›n bir inci  cümlesindeki  yeter l i  say›  i le  toplanarak görüflülmesi ,

5. Dilekler ve kapan›fl.

FAAL‹YET RAPORU 2004
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1.1 Raporu Dönemi: 01.01.2004 – 31.12.2004

1.2 Ortakl›k Yap›s›

fiirketimizin 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle 17.600.000 YTL olan sermayesi  100 YTL
tutar›ndaki 100 adet A Grubu nama yaz›l› ve 17.599.900 YTL. tutar›ndaki 17.599.900 adet
B Grubu hamiline yaz›l› hisselerden oluflmaktad›r

A Grubu hisse senedi sahiplerine yönetim kurulu üyelerinin yar›s›ndan bir fazlas›n› belirleme
ve birinci tertip yasal yedek akçe ve birinci temettü ayr›ld›ktan sonra kalan kardan %5
oran›nda pay alma hakk› verilmifltir.

Hisselerin sahipleri ve paylar›n›n detay› afla¤›daki tabloda verilmifltir.

Pouliadis and Associates S.A.

2000 y›l›nda ‹ndeks’in %50 oran›nda hissesini sat›n alarak fiirket’e ortak olan Pouliadis
and Associates Societe Anonyme Industrial and Commercial of High Technology Systems
SA (“Pouliadis and Associates SA”) Yunanistan’da yerleflik, Yunanistan ve Balkanlar’›n en
büyük BT flirketlerinden biri konumundad›r. 1978 y›l›nda flirketin halen Yönetim Kurulu
Baflkan› olan Athanasios Pouliadis taraf›ndan kurulan Pouliadis and Associates S.A., BT
sektöründe ifltiraki olan 30 flirketle entegre bilgi sistemleri, yaz›l›m gelifltirme, hizmetler,
telekomünikasyon, Internet, e-ticaret alanlar›nda faaliyet göstermektedir. Pouliadis Grubu,
Yunanistan’›n önde gelen BT ürünleri da¤›t›c›s›d›r. fiirket’in BT da¤›t›m› faaliyeti d›fl›nda
ana faaliyetleri:

PC üretimi ve yaz›l›m gelifltirme (Pouliadis Grubu, Yunanistan’›n en büyük yerel PC
markalar›ndan Plato PC’yi üretmektedir)

Kamu ve özel sektöre yönelik olarak entegre BT çözüm ve servisleri sunulmas›d›r.

Pouliadis Grubu’nun dört flirketi, Pouliadis & Associates S.A., Despec Hellas S.A., PC Systems
S.A. ve Quality and Rel iabi l ity S.A.  Atina Borsas› ’nda ifl lem görmektedir .

Despec, BT ba¤lant›l› ürünler, ofis otomasyon ekipmanlar› ve ilgili tüketim maddelerinin en
büyük distribütörüdür. Ürün çeflitleri aras›nda dayan›ks›z bask› ve ofis otomasyon ekipmanlar›,
manyetik saklama ayg›tlar›, multimedya aksesuarlar› ile ofis ekipman› ve gereçleri yer
almaktad›r.

Ortak Ad› Ülkesi Hisse Oran› Hisse Adeti Hisse Tutar›

Pouliadis and Associates S.A. Yunanistan % 42,33 7.450.000 7.450.000

Nevres Erol Bilecik T.C. % 39,96 7.032.800 7.032.800

Halka Arz T.C. %  15,34 2.700.000 2.700.000

Di¤er T.C. % 02,37 417.200 417.200

TOPLAM                         17.600.000     17.600.000

1. fiirket
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Despec, Yunanistan’›n d›fl›nda Türkiye, Romanya ve K›br›s’ta kurdu¤u stratejik ortakl›klarla
bu bölgelerde de faaliyet göstermektedir. Despec Türkiye, Pouliadis & Associates S.A.’n›n
‹ndeks Yönetim Kurulu Baflkan› ile birlikte ortak oldu¤u flirkettir.  Despec Türkiye ile ‹ndeks
aras›nda bir ortakl›k iliflkisi yoktur.
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Intertech D:O.E.L. %100

Chivington Ltd. %100

Waitermate S.A. %99

Pouliadis A. Cyprus Ltd. %73

Telsys S.A. %70

Enalios S.A. %70

Index A.S. %50

Aenaon S.A. %50

Training Center A.E. %50

Logic data S.A. %44.98

Cyberce S.A. %40

Tessera Multimedia %40

Multisoft S.A. %35

CD Media S.A. %33.33

Syntax Info. Tech. S.A. %25

Bravelent Holding B.V.

%22.62

Despec Tech. Hold. S.A.

%21.6

Biotrust S.A. %20

Ipiroteki Software S.A. %20

Onianet S.A. %17.5

Broker Systems S.A. %10

Pouliadis&Associates S.A.

Pouliadis Grubu

PC Systems S.A.
%74.10

Samaras S.A. %50

Alfaware S.A. %44.9

Panou S.A. %30

Epsilon GIS Tech. S.A. %10

Quality & Reliability S.A.
% 41.29

Instore S.A. %45

Computer Solutions S.A.

%35

Q&R Investments %100

European Profiles S.A. %37

Alatus Ltd. %40

Revolution Ltd. %35.03

Q&R International S.A. %70

K.E.K. Integration S.A. %35

FAAL‹YET RAPORU 2004



1.3 Yönetim kurulu, Denetim Kurulu  ve Denetleme Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri 25.03.2003 tarihli Genel Kurul Toplant›s›’nda üç  y›l için seçilmifl
olup görev ve yetkileri flirket esas sözleflmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre
belirlenmifltir.  Söz konusu genel kurul toplant›s› 07 Nisan 2003 tarih ve 5772 say›l› Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde yay›mlanm›flt›r .

Yönetim Kurulu Baflkan› Nevres Erol Bilecik
Yönetim Kurulu Bflk.Yrd. Salih Bafl
Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kayal›o¤lu
Yönetim Kurulu Üyesi Athanasios Pouliadis
Yönetim Kurulu Üyesi Ayfle ‹nci Bilecik

Denetim Kurulu
Hakk› Dede

Denetlemeden Sorumlu Komite Üyeleri
Salih Bafl
Ayfle ‹nci Bilecik

9
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1.4 Yönetim Organizasyonu

fiirketin organizasyon flemas› afla¤›da verilmifltir;
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Mete ATAMAN
Genel Müdür Yard›mc›s›

Pazarlama

Halil DUMAN
Genel Müdür Yard›mc›s›

Muhasebe ve Finans

Erol B‹LEC‹K
Yönetim Kurulu Baflkan›

Atilla KAYALIO⁄LU
Genel Müdür

Naim SARAÇ
‹ç Denetim Departman Müdürü

Eldeniz KURBANOV
Teknoloji Gelifltirme Yöneticisi

Ürün Yönetimi

Cem ÖZDEM‹R
Müflteri Hizmetleri

 Departman› Müdürü

Müjdat BELLER
Bilgisayar Teknolojileri

 Departman› Müdürü

Cenk KANTAR
IBM eServer & Yaz›l›m
 Departman› Müdürü

Sibel TEK‹N
Microsoft

 Departman› Müdürü

Özcan AKDEN‹Z
Ankara Bölge Müdürü

Osman fiAH‹N
‹zmir Bölge Müdürü

Erol ÇET‹N
OEM Departman Müdürü

Makbule YURDAER
Elektronik Sat›fl ve
Pazarlama Müdürü

Mahmut ÖLÇER
Kurumsal Kanal Sat›fl Müdürü

Gökhan KANAT
Yetkili Sat›c› ve

Anadolu sat›fl Müdürü

Mensure TOK
Retail Kanal› Sat›fl Müdürü

Halim ÇA⁄LAYAN
Muhasebe Müdürü

Birgül ÖZTÜRK
Finans Müdürü

Mahmut ARIMAN
Lojistik Müdürü

Arlet LAÇ‹NO⁄LU
‹thalat / ‹hracat Müdürü

Selahattin GÜL
‹dari ‹fller ve

‹nsan Kaynaklar› Müdürü



1.5 Yönetim Ekibi
fiirket’in Yönetim Kurulu befl üyeden oluflmaktad›r. Yönetim kurulundaki kiflilerin özgeçmiflleri
afla¤›da verilmifltir.

Nevres Erol Bilecik, Yönetim Kurulu Baflkan›:
1962 y›l›nda do¤an Erol Bilecik Istanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i
Bölümünden mezun olmufltur. 1989 y›l›nda ‹ndeks’i kuran Erol Bilecik ayn› zamanda Despec
Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.fi., Datagate Bilgisayar Ticaret A.fi., Neteks ‹letiflim
ürünleri A.fi., Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret Anonim fiirketi, ‹nbil Teknolojik Ürünler
Ticaret Anonim fiirketi, ‹nko ‹letiflim ve Dijital Hizmetler A.fi. ve Lino Media Bask› Yay›n A.fi.
flirketlerinde de yönetim kurulu baflkanl›¤› yapmaktad›r.

Ayr›ca, Türkiye biliflim sektörünün toplam ifllem hacminin %95’ini kapsayan firmalar›n üye
oldu¤u, 1974 y›l›nda kurulmufl olan ve kulvar›nda sektördeki en eski Sivil Toplum Kuruluflu
olan Türkiye Biliflim Sanayicileri ve ‹fl Adamlar› Derne¤i’nin (TÜB‹SAD) baflkanl›¤›n›
yapmaktad›r.

Salih Bafl, Yönetim Kurulu Baflkan Vekili:
1965 y›l›nda do¤an Salih Bafl, Anadolu Üniversitesi ‹flletme Bölümü’nden mezun olmufltur.
Kariyerine ‹ndeks’de bafllayan Salih Bafl, 1990’dan beri ‹ndeks’de çal›flmaktad›r.

Atilla Kayal›o¤lu, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür:
1952 y›l›nda do¤an Atilla Kayal›o¤lu, 1974 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesi Makina Mühendisli¤i
Bölümü’nden mezun olmufl, daha sonra Syracuse Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i
Bölümü’nde yüksek lisans›n› tamamlam›flt›r. 1980-1999 y›llar› aras›nda IBM Türk’te çeflitli
görevlerde çal›flm›fl ve 1999 y›l›nda Global Hizmetler Müdürü iken IBM Türk’ten ayr›larak
‹ndeks’e kat›lm›flt›r.

Athanasios Pouliadis, Yönetim Kurulu Üyesi:
Pouliadis and Associates Societe Anonyme Industrial and Commercial of High Technology
Systems SA Yönetim Kurulu Baflkan› olan ve 1941 y›l›nda Selanik’te do¤an Athanasios
Pouliadis, Berlin’de mühendislik e¤itimini tamamlam›fl ve MBA’ini Harvard Üniversitesinden
alm›flt›r.

Ayfle ‹nci Bilecik, Yönetim Kurulu Üyesi, Bilgisayar Mühendisi:
1964 y›l›nda do¤an Ayfle ‹nci Bilecik, Istanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i
Bölümünden mezun olmufltur.
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Di¤er yöneticilerin isimleri ve görevleri afla¤›da özetlenmifltir:

Genel Müdür Atilla KAYALIO⁄LU akayalioglu@index.com.tr 

Genel Müdür Yrd.
Mete ATAMAN

mataman@index.com.tr 

(Sat›fl Pazarlama)

Genel Müdür Yrd.
Halil DUMAN

hduman@index.com.tr 

(Finans &Muhasebe)

Teknoloji Gelifltirme Müdürü Eldeniz KURBANOV ekurbanov@index.com.tr 

‹ç Denetim Müdürü Naim SARAÇ nsarac@index.com.tr 

Finans Müdürü Birgül ÖZTÜRK bozturk@index.com.tr

Muhasebe Müdürü Halim ÇA⁄LAYAN hcaglayan@index.com.tr 

‹thalat Müdürü Arlet LAÇ‹NO⁄LU alacinoglu@index.com.tr 

IT Müdürü Müjdat BELLER mbeller@index.com.tr 

‹dari ‹fller ve ‹nsan Kaynaklar› Selahattin GÜL sgul@index.com.tr 

Lojistik Depo Müdürü Mahmut ARIMAN mariman@index.com.tr 
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1.6 Tarihçe

Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi. 10.07.1989 y›l›nda bilgisayar sektöründe
faaliyet göstermek amac›yla kurulmufltur. fiirket Nisan 2000’de A.fi.’ne dönüflmüfltür. A¤ustos
2000’de Yunan merkezli Pouliadis Group’u ortaklar› aras›na alan fiirket’in merkezi ‹stanbul’da olup,
Biliflim Teknolojileri (“BT”) sektöründe yer al›p, her türlü bilgisayar al›m sat›m›, teknik ve yaz›l›m
deste¤i ve sat›fl› ile bilgisayar malzemeleri ve veri iletim ekipmanlar› al›m sat›m› konular›nda faaliyet
göstermektedir.

1989 y›l›nda, Türkiye'de faaliyet gösteren Amerikan flirketlerinden biri olan 3M firmas› ile anlaflma
yaparak 3M manyetik ortam ürünleri distribütörlük anlaflmas›na imza atm›flt›r. Bir y›l içinde
3M, manyetik ürünler pazar›nda %1,2'den %55 gibi bir pazar pay›na ulaflm›flt›r. Bu y›l  2,5 milyon
USD ciro gerçeklefltirilmifltir.

1990 y›l›nda,  ‹ndeks Türkiye genelinde bayi ata¤›na geçmifltir. Bu y›l içerisinde gerek Anadolu, gerekse
‹stanbul ve Marmara bölgesinde bayi kanal› büyümüfl ve 2,8 milyon USD ciro’ya ulafl›lm›flt›r.

1991 y›l›nda, ‹talyan Olivetti firmas› ile anlaflma yaparak Olivetti PC ürünlerinin 'Yetkili Sat›c›l›¤›'n›
yapmaya bafllam›flt›r. 1991 y›l› cirosu  3,6 milyon USD olmufltur.

1992 y›l›nda, Ankara Indeks'i açarak flube deneyimi edinmeye bafllam›fl ve ‹ç Anadolu Bölgesi'nde
daha kal›c› faaliyetlere giriflmifltir.Bu y›l 4,3 milyon USD ciro yap›lm›flt›r.

1993 y›l›nda, HP Tüketim Malzemeleri distribütörlük anlaflmas›n› HP A.fi. ile yapm›flt›r. Yine ayn› y›l
Siemens Nixdorf ile Türkiye genelinde PC da¤›t›m› anlaflmas› imzalanm›flt›r.

1993 y›l›nda yaklafl›k 5.000.000 ABD $'na ulaflan cirosuyla Türkiye genelinde en büyük 20. biliflim
teknolojileri ( 'BT* ) firmas› olmufltur. Yapt›¤› anlaflmalarla Indeks, 1992 y›l›nda tüketim malzemelerinde
' 1 numara' olma özelli¤ini pekifltirmifltir.

1994 y›l›nda, APC Kesintisiz Güç Kaynaklar› ürünlerinin 'Türkiye Distribütörü' olmufltur. Sektörde en
büyük 19. BT firmas› konumuna gelmifltir. 1994 y›l›nda 9,1 milyon USD ciro gerçekleflmifltir.

1995 Y›l›  Nisan'n›nda ‹zmir flubesini kurmufl, May›s ay›nda da IBM ile 'Çözüm Orta¤›' anlaflmas›n›
imzalam›flt›r. Ayn› y›l, IBM'in stratejisi gere¤i her IBM Çözüm Orta¤›, kendisine ba¤l› IBM sat›fl noktas›
atamas› gerekti¤inden; Indeks iki ayl›k bir süre zarf›nda 200'ü aflk›n IBM sat›fl IBM sat›fl noktas›
atamas› gerçeklefltirmifltir.  1995 y›l›nda Indeks'in IBM ile henüz 5 ayl›k faaliyeti olmas›na ra¤men,
y›l›n sonunda 'IBM PC Çözüm Orta¤› Baflar› Ödülü' alm›flt›r. Ayn› y›l içinde gerçeklefltirdi¤i önemli
'kanal' faaliyetleri Indeks'e, sektörel önemi yüksek INTERPRO ödüllerinden,"En Aktif da¤›t›c›
Firma"ödülünü kazand›rm›flt›r. 1995 y›l›nda 15.9 milyon USD ciro gerçekleflmifltir

1996 y›l›nda IBM PC sat›fl organizasyonunda da¤›t›m modelini de¤ifltirerek, 'distribütör' modeline
geçmifltir. Indeks böylece Türkiye'de, IBM ile ilk distribütörlük anlaflmas› yapan firma olmufltur. Ayn›
y›l›n Nisan ay›nda, 8 gün içinde 4.127 adet IBM PC sat›fl› gerçeklefltirerek bir ilke imza atm›flt›r. Y›l
bitiminde 36.000.000 ABD $ ciroya ulaflan Indeks, bilgisayar sektöründeki en büyük 9. bilgisayar
firmas› ünvan›n› alm›flt›r. 1995 y›l›nda ald›¤› 'En Aktif Bilgisayar Firmas›' ödülünü, 1996 y›l›ndaki
faaliyetleriyle de bir kez daha almaya hak kazanm›flt›r.

1997 y›l›nda, sektörde en büyük 8. BT firmas› olmufl, 1998 y›l›nda, Lotus & IBM Software ürünleri için
distribütörlük anlaflmas› yaparak yaz›l›m da¤›t›m› alan›na girifl yapm›flt›r. Daha sonra 'HP PC & Çevre
Birimleri' distribütörlük anlaflmas›n› HP A.fi. ile gerçeklefltirmifltir. Yine ayn› y›l IBM ile yeni bir anlaflma
yaparak, Türkiye'nin en önemli katma de¤erli ürünlerinden olan AS/400 ürün grubunun distribütörü
olmufltur. Ayn› dönemde Do¤u Anadolu'da çal›flmak üzere personel atamas› gerçeklefltirerek bölgede
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yat›r›m yapan sektörde ilk da¤›t›c› firma olarak Anadolu için yapt›¤› çal›flmalar› daha yo¤unlaflt›rm›flt›r
                                    .
1998 y›l›nda,  'En Aktif Bilgisayar Firmas›' ödülünü tekrar alarak, Türkiye'de ayn› ödülü 3. kez alma
baflar›s›n› gösteren tek BT firmas› olmufltur. Kas›m 1998'de tüketim malzemeleri departman› Avrupa'da
konusunda "1 numara" olan Van Dorp Despec Grup firmas› ile ortak yat›r›m yaparak "DESPEC
Türkiye" kurulmufltur. Indeks ayn› y›l '8. büyük bilgisayar firmas›' ünvan›n› alm›flt›r. 1998 y›l›nda
75 milyon USD ciro gerçeklefltirilmifltir.                                                   .

1999 y›l›nda, Xerox, Microsoft, IBM POS, Escort, Cisco gibi çok önemli ürünler için distribütörlük
anlaflmalar› yapan Indeks, ayn› y›l›n Haziran ay›nda kendi 'lojistik merkezi'ni faaliyete geçirmifltir.
2500m2'ye yak›n bir alanda, son derece ifllevsel bir teknoloji ile donanm›fl olan 'Indeks Lojistik Center'
ile Indeks kanala yapt›¤› en önemli yat›r›mlar›ndan biri daha gerçeklefltirmifltir. Yapt›¤› 105.000.000
ABD $'l›k ciroyla sektördeki en büyük 6 bilgisayar firmas› içinde yer alan Indeks, kaliteli ürün çeflitlili¤i
aç›s›ndan Türkiye BT sektörünün en büyük da¤›t›c›s› konumuna gelmifltir.

2000 y›l›n›n 12 Nisan’›nda nevi de¤ifltirerek limited flirket’den  Anonim fiirket’e dönüfltürülmüfltür.
Sonra; 2000 y›l›n›n A¤ustos ay›nda Pouliadis and Associate Societe Anonyme Industrial and
Commercial of High Technology Systems S.A. ('Pouliadis'), Indeks Bilgisayar'›n %50'sini sat›n alm›flt›r.
Yunanistan'›n ve Balkanlar›n en büyük BT flirketlerinden biri konumunda olan Pouliadis Grubunun
4 flirketinin hisseleri Atina Menkul K›ymetler Borsas›nda halen ifllem görmektedir. Aral›k 99'da
CAPITOL dergisinin yapt›¤› araflt›rmaya göre, Türkiye'deki BT sektöründe ABD $ baz›nda son befl
y›l›n en fazla büyüyen flirketi Indeks olmufltur.

2000 y›l›nda, Epson ürünlerinin de distribütörlü¤ünü alarak, çevre birimleri ürünlerinde genifl bir
yelpazeye sahip olan Indeks, Kas›m döneminde de COMPAQ ile anlaflma yapm›flt›r. Compaq ürünleriyle
yap›lan anlaflmayla da Türkiye’de bir ilke imza atan Indeks; IBM , HP ve COMPAQ PC ürünlerini
bünyesinde bulunduran, tek da¤›t›c› firma kimli¤ini kazanm›flt›r. 2000 y›l› sonunda, 163 milyon
ABD $ ciro gerçeklefltirmifltir.

2001 y›l›nda NOVEL’in tek distribütörlük anlaflmas›n› imzalam›flt›r. Daha sonra s›ras›yla SONY ve
Microsoft OEM ürünlerininde kontratlar›n› alm›flt›r. 2001 y›l›nda yaflanan ekonomik krize ra¤men,
stratejik orta¤› Pouliadis Group ile birlikte, planlar›na uygun olarak yat›r›mlar›na devam etmifltir ve
Mart/2001 döneminde Bilgisayar parçalar› / OEM sektöründeki lider firmalardan DATAGATE’in
%50.5’inin sat›n alarak sektörde ses ve moralite getiren bir yat›r›m yapm›flt›r. Yine ayn› dönemde
Network alan›nda oldukça deneyimli da¤›t›m firmalar›ndan NETEKS’in de %70’ini sat›n alarak grubuna
katan Indeks, ekonomik krize ra¤men yat›r›mlar›na h›zla devam ederek büyümesini sürdürmüfltür.
2001 y›l› cirosu, ülkemizde yaflanan  tüm olumsuzluklara ra¤men  132 milyon ABD $ olarak
gerçekleflmifltir. 2001 y›l› sat›fllar› BT sektöründe 2001 y›l›nda yaflanan daralman›n çok alt›nda %19’luk
bir daralma ile tamamlanm›flt›r

2002 y›l›nda ‹ndeks ürün ailesine OKI yaz›c› ve TOSHIBA  notebook ve server ürünleri kat›lm›flt›r.
Temmuz’2002 ay›nda  tüm grup flirketleri olarak 10.000 m2 kapal› alana sahip, üç katl›, Cendere
Yolu No: 23 Ka¤›thane adresine tafl›n›lm›flt›r. 2002 y›l› cirosu 188 milyon Usd olarak gerçekleflmifltir.

2003 y›l›nda ürün portföyüne, FUJ‹TSU SIEMENS, NEC ve BEN Q markalar› dahil edilmifltir. Ayr›ca
ifltirakimiz bulunan Datagate A.fi.’deki ortakl›k hissemiz art›r›larak %85’e ç›kart›lm›flt›r. fiirketin 2003
y›l› konsolide cirosu 2002 y›l›na göre %17 büyüyerek 277 milyon USD olarak gerçekleflmifltir. Grup
flirketlerimizden ‹nes A.fi’nin ünvan› ‹nko A.fi olarak de¤ifltirilmifl ve telekom operatörlü¤ü konusunda
faaliyet yapmak üzere ana sözleflmesi tadil edilmifltir.

24.06.2004 tarihinde rüçhan haklar›n›n k›s›tlanmas› suretiyle flirketin % 15,34 ü halka arz edilmifltir.
2004 y›l›nda KINGMAX ile hafiza ürünleri ve ASUS ile de barebone ürünleri için distribütörlük
anlaflmalar› yap›larak bu ürünlerin da¤›t›m›na bafllanm›flt›r. Ayn› y›l içerisinde Indeks Bilgisayar A.fi.
ISO9001:2000 belgesini alm›flt›r. Ayr›ca ‹ndeks Bilgisayar A.fi. nin % 70 ifltiraki olan ‹nko ‹letiflim
A.fi. 17.05.2004 tarihinde 15 y›l geçerli olmak üzere B tipi Telekom Operatörü Lisans› alm›flt›r.
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1.7 Esas Sözleflmede Yap›lan De¤ifliklikler

‹NDEKS B‹LG‹SAYAR S‹STEMLER‹ MÜHEND‹SL‹K SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
ANA SÖZLEfiME TAD‹L TASARISI
ESK‹ fiEKL‹ :
MAKSAT VE MEVZUU (16.11.2000 5176/919)
MADDE 3- fiirketin maksat ve mevzuu bafll›ca flunlard›r;
a. Her türlü bilgisayar al›m, sat›m›, teknik ve yaz›l› deste¤i ve sat›fl›n›, bilgisayar malzemesi al›m

ve sat›m›, bilgisayar aksesuar, sarf malzemeleri ve aksamlar›, her türlü bilgisayarl›
telekomünikasyon  sistemlerinin ve bu sistemlerde kullan›lan alet ve aksamlar›n›n al›m›,
sat›m›, ithali, ihrac› ve pazarlamas›n› yapmak.

b. Her türlü bilgisayar ve iletiflim donan›m› üreten fîrmalar›n ürünlerini mümessil,
yetkili sat›c›, ajans vs. s›fatlarla pazarlamak, bak›m, servis, tamir ve onar›m› yapmak.
Bilgisayar, elektronik cihazlar ve bilgi ifllem konusunda dan›flmanl›k yapmak, teknik ve
ekonomik hizmetler vermek. Donan›m yaz›l›m firmalar› ile iflbirli¤i yaparak Bilgisayar projeleri
ihalelerine kat›lmak. bilgisayar ve iletiflim alanlar›nda dan›flmanl›k sistem gelifltirme, uygulama
ve uygulama sonras› bak›m  ve destek hizmetleri vermek, montaj ifllerini yapmak.

c. fiirket maksat ve konusu gerçeklefltirmek için, arac›l›k faaliyeti ve menkul portföy iflletmecili¤i
niteli¤inde olmamak kayd›yla, konusu ile ilgili olarak yukar›daki konularla ilgili ticari amaçl›
mümessillik, acentelik, temsilcilik, distribütörlük, komisyonculuk ve mutemetlik almak ve
vermek, yerli ve yabanc› müessese, firma ve flirketler ile ortakl›klar ve ifltirakler kurmak,
iflletmeleri devralmak, satmak, yabanc› sermayeyi teflvik kanunu hükümleri dairesinde iflbirli¤i
yapmak.

d. Konusu ile ilgili olarak fiirketin bafll›ca çal›flma mevzular›n› teflkil eden ve bu ana mevzular›n
kapsam›nda olan tali mevzulardaki çal›flmalarla ilgili olarak ‹mtiyaz, ruhsat, lisans, ihtira
beratlar›, telif haklar›, Know-How, alameti farika, patent gibi haklar› ‹ktisap etmek, kullanmak,
devretmek, kiralamak. AR-GE (Araflt›rma-Gelifltirme) çal›flmalar› yapmak, yap›lacak tüm
hizmetleri gerekti¤inde özel isimlendirmeler alt›nda yaparak, yurt içindeki, yurt d›fl›ndaki
hakiki ve hükmi müesseselerle bu yolda iflbirli¤i yapmak. ‹flletmecilik anlaflmalar› yapmak
ve her nevi s›nai ve ticari ifllerle u¤raflmak, konusu ile ilgili ithalat ve ihracat iflleri yapmak. 
‹fltigal konular› ile ilgili olarak üretim, etüt. proje, teknik hizmetler, dan›flma ve endüstriyel
hizmetler (Bilgisayar Sistemleri kurmak, gerekli araç, gereç, stüdyo edinmek, CD Rom disket
Internet, bilgisayar destekli üretim, e¤ilim programlar› düzenlemek, üretmek ço¤altmak ve
ticareti) vermek. Konusu ile ilgili olarak fason ifller yapt›r›lmas›. Konusuyla ilgili yukar›da
yaz›l› ifllerin gerçekleflmesi için her türlü ithalat ve ihracat yapmak.

e. fiirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul ve menkul mallar, haklar iktisap edebilir.
Sahibi bulundu¤u  menkul, gayrimenkul  ve aynî haklar› satabilir. Gerek kendisi ve gerekse 
yat›r›mc›lar›n ayd›nlat›lmas›n› teminen özel haller kapsam›nda Sermaye Piyasas› Kurulu'nca

 aranacak gerekli aç›klamalar›n yap›lmas› kayd›yla, üçüncü flah›slar›n borcunu temin için
ipotek verebilir ve alabilir. Her türlü s›nai mülkiyet edinebilir. Ticaret Hukukunun ticari rehinle
ilgili bilcümle muamelelerini yapabilir, menkulleri rehin edebilir. Sulh alabilir, ibra edebilir,
tahkime gidebilir, dava açabilir.

Yukar›da yaz›l› konulardan baflka ileride fiirket için faydal› ve lüzumlu görülecek baflka ifllere
giriflilmek istendi¤i takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onay›na
sunulacak ve bu yolda karar al›nd›ktan sonra fiirket bu iflleri de yapabilecektir. Ana sözleflme
de¤iflikli¤i niteli¤indeki iflbu karar›n uygulanmas› için Sermaye Piyasas› Kurulu ve Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›'ndan gerekli izin al›nacakt›r.
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YEN‹ fiEKL‹ :
MAKSAT VE MEVZUU (16.11.2000 5176/919)
MADDE 3- fiirketin maksat ve mevzuu bafll›ca flunlard›r;
a. Her türlü bilgisayar al›m, sat›m›, teknik ve yaz›l› deste¤i ve sat›fl›n›, bilgisayar malzemesi al›m

ve sat›m›, bilgisayar aksesuar, sarf malzemeleri ve aksamlar›, her türlü bilgisayarl›
telekomünikasyon  sistemlerinin ve bu sistemlerde kullan›lan alet ve aksamlar›n›n al›m›,
sat›m›, ithali, ihrac› ve pazarlamas›n› yapmak.

b. Her türlü bilgisayar ve iletiflim donan›m› üreten fîrmalar›n ürünlerini mümessil, yetkili sat›c›,
ajans vs. s›fatlarla pazarlamak, bak›m, servis, tamir ve onar›m› yapmak. Bilgisayar, elektronik
cihazlar ve bilgi ifllem konusunda dan›flmanl›k yapmak, teknik ve ekonomik hizmetler vermek.
Donan›m yaz›l›m firmalar› ile iflbirli¤i yaparak Bilgisayar projeleri ihalelerine kat›lmak.
bilgisayar ve iletiflim alanlar›nda dan›flmanl›k sistem gelifltirme, uygulama ve uygulama
sonras› bak›m  ve destek hizmetleri vermek, montaj ifllerini yapmak.

c. fiirket maksat ve konusu gerçeklefltirmek için, arac›l›k faaliyeti ve menkul portföy iflletmecili¤i
niteli¤inde olmamak kayd›yla, konusu ile ilgili olarak yukar›daki konularla ilgili ticari amaçl›
mümessillik. acentelik, temsilcilik, distribütörlük, komisyonculuk ve mutemetlik almak ve
vermek, yerli ve yabanc› müessese, firma ve flirketler ile ortakl›klar ve ifltirakler kurmak,
iflletmeleri devralmak, satmak, yabanc› sermayeyi teflvik kanunu hükümleri dairesinde iflbirli¤i
yapmak.

d. Konusu ile ilgili olarak fiirketin bafll›ca çal›flma mevzular›n› teflkil eden ve bu ana mevzular›n
kapsam›nda olan tali mevzulardaki çal›flmalarla ilgili olarak ‹mtiyaz, ruhsat, lisans, ihtira
beratlar›, telif haklar›, Know-How, alameti farika, patent gibi haklar› ‹ktisap etmek, kullanmak,
devretmek, kiralamak, AR-GE (Araflt›rma-Gelifltirme) çal›flmalar› yapmak, yap›lacak tüm
hizmetleri gerekti¤inde özel isimlendirmeler alt›nda yaparak, yurt içindeki, yurt d›fl›ndaki
hakiki ve hükmi müesseselerle bu yolda iflbirli¤i yapmak. ‹flletmecilik anlaflmalar› yapmak
ve her nevi s›nai ve ticari ifllerle u¤raflmak, konusu ile ilgili ithalat ve ihracat iflleri yapmak.
‹fltigal konular› ile ilgili olarak üretim, etüt. proje, teknik hizmetler, dan›flma ve endüstriyel
hizmetler (Bilgisayar Sistemleri kurmak, gerekli araç, gereç, stüdyo edinmek, CD Rom disket
Internet, bilgisayar destekli üretim, e¤itim programlar› düzenlemek, üretmek ço¤altmak ve
ticareti) vermek.  Konusu ile ilgili olarak fason ifller yapt›r›lmas›. Konusuyla ilgili yukar›da
yaz›l› ifllerin gerçekleflmesi için her türlü ithalat ve ihracat yapmak.

e. fiirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul ve menkul mallar, haklar iktisap edebilir.
Sahibi bulundu¤u  menkul, gayrimenkul  ve aynî haklar› satabilir. Gerek kendisi ve gerekse
yat›r›mc›lar›n ayd›nlat›lmas›n› teminen özel haller kapsam›nda Sermaye Piyasas›   Kurulu'nca
aranacak gerekli aç›klamalar›n yap›lmas› kayd›yla, üçüncü flah›slar›n borcunu temin için
ipotek verebilir alabilir ve fek edebilir. Her türlü s›nai mülkiyet edinebilir. Ticaret Hukukunun
ticari rehinle ilgili bilcümle muamelelerini yapabilir, menkulleri rehin edebilir. Sulh alabilir,
ibra edebilir, tahkime gidebilir, dava açabilir.

Yukar›da yaz›l› konulardan baflka ileride  fiirket için faydal› ve lüzumlu görülecek baflka ifllere
giriflilmek istendi¤i takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onay›na
sunulacak ve bu yolda karar al›nd›ktan sonra fiirket bu iflleri de yapabilecektir. Ana sözleflme
de¤iflikli¤i niteli¤indeki iflbu karar›n uygulanmas› için Sermaye Piyasas› Kurulu ve Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›'ndan gerekli izin al›nacakt›r.
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ESK‹ fiEKL‹ :
fi‹RKET‹N SÜRES‹( 16/11/2000 5176/620
MADDE 5- fiirketin süresi kesin kuruluflundan bafllamak üzere (99) DOKSAN DOKUZ y›ld›r. Bu
süre Sermaye Piyasas› Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'ndan izin al›nmak ve ana sözleflme
de¤ifltirilmek suretiyle uzat›l›p, k›salt›labilir.

YEN‹ fiEKL‹ :
fi‹RKET‹N SÜRES‹ ( 16/11/2000 5176/620)
MADDE 5- fiirket süresiz olarak kurulmufltur. Bu süre Sermaye Piyasas› Kurulu ve Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›'ndan izin al›nmak ve ana sözleflme de¤ifltirilmek suretiyle uzat›l›p, k›salt›labilir.

ESK‹ fiEKL‹ :
SERMAYE VE H‹SSE SENETLER‹N‹N NEV‹
MADDE -6 fiirketin sermayesi 17.600.000.000.000.-(On Yedi Trilyon Alt› Yüz Milyar) TL.d›r.
Bu sermayenin 100.000.000-TL.I›k k›sm› her biri 1.000-TL nominal de¤erli 100.000 adet (A)
grubu Nama yaz›l›, geriye kalan 17.599.900.000.000.-TL.l›k k›sm› her biri 1.000.-TL nominal
de¤erli 17.599.900.000 adet (B) grubu Hamiline yaz›l› hisseye bölünmüfltür. (A) grubu paylar›n
yönetim kurulu seçiminde ve karda imtiyaz› mevcut olup, (B) grubu paylar›n hiçbir imtiyaz›
yoktur. fiirketin bundan önceki 14.900.000.000.000.-(On Dört Trilyon Dokuz Yüz Milyar) TL.I›k
sermayesinin tamam› ödenmifltir.

fiirketin bu defa art›r›lan ve tamam› (B) Grubu hamiline yaz›l› hisselerden oluflan
2.700.000.000.000 (‹ki Trilyon Yedi Yüz Milyar) TL.l›k sermayesi mevcut ortaklar›n rüçhan
haklar›n›n tamam›yla k›s›tlanmas› suretiyle halka arz edilmesinden karfl›lanm›fl olup tamam›
nakden ödenmifltir. Hisse senetleri. Sermaye Piyasas› Kurulu'nun konuya iliflkin düzenlemelerine
uygun olarak çeflitli kupürler halinde bast›r›labilir.

Yabanc› Sermayeye ait izin T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤› Yabanc› Sermaye Genel
Müdürlü¤ü'nden  28.08.2000 tarih ve 6743 nolu ‹zin Belgesi ile al›nm›flt›r.
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ORTAK ADI ÜLKES‹ H‹SSE TUTARI(TL)      GRUBU TERT‹B‹

A) YABANCI Pouliadis and Associates Societe
    ORTAK Anonyme Industrial And Commercial

of High Technology Systems  SA Yunanistan 50.000.000.- A 1.Tertip
Pouliadis and Associates Societe
Anonyme Industrial And Commercial
of High Technology Systems  SA Yunanistan 7.449.950.000.000.- B 1.Tertip

B) YERL‹ Nevres Erol Bilecik T.C. 50.000.000.- A 1.Tertip
    ORTAKLAR

Nevres Erol Bilecik T.C. 7.032.750.000.000.- B 1.Tertip

Ayfle inci Bilecik T.C. 416.604.000.000.- B 1.Tertip

Salih Bafl T.C. 149.000.000.- B 1.Tertip

Ferudun Sabah T.C. 149.000.000.- B 1.Tertip

Çetin Ekinci T.C. 149.000.000.- B 1.Tertip

Atilla Kayal›o¤lu T.C. 149.000.000.- B 1.Tertip

C) HALKA ARZ 2.700.000.000.000.- B 2.Tertip

TOPLAM 17.600.000.000.000.-
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YEN‹ fiEKL‹ :
SERMAYE VE H‹SSE SENETLER‹N‹N NEV‹
MADDE -6 fiirket 3794 say›l› kanunla de¤iflik 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu hükümlerine
göre kay›tl› sermaye sistemini kabul etmifl ve Sermaye Piyasas› Kurunun 17.03.2005 tarih ve
11/327 say›l› izni ile bu sisteme geçmifltir.

fiirket’in kay›tl› sermayesi 75.000.000 (Yetmifl Befl Milyon )  YTL  olup  her biri 1.-(Bir) YTL
itibari de¤erde 75.000.000 (Yetmifl Befl Milyon)  paya bölünmüfltür.

fiirket’in ç›kar›lm›fl sermayesi tamam› ödenmifl 17.600.000.-(On Yedi Milyon Alt› Yüz Bin) YTL.
d›r. Bu sermayenin 100.-YTL. l›k k›sm› her biri 1.-(Bir) YTL nominal de¤erli 100 adet (A) grubu
Nama yaz›l›, geriye kalan 17.599.900.-YTL. l›k k›sm› her biri 1 YTL nominal de¤erli 17.599.900
adet (B) grubu Hamiline yaz›l› hisseye bölünmüfltür. (A) grubu paylar›n Yönetim Kurulu seçiminde
ve kârda imtiyaz› mevcut olup, (B) grubu paylar›n hiçbir imtiyaz› yoktur.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas› Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli  gördü¤ü
zamanlarda kay›tl› sermaye tavan›na kadar nama veya hamiline yaz›l› yeni hisse senetleri ihraç
ederek, ç›kar›lm›fl sermayeyi art›rmaya ve hisse  senetlerini birden fazla pay› temsil eden
kupürler halinde birlefltirmeye yetkilidir.

Yap›lacak sermaye art›r›mlar›nda (A) Grubu hisse senetleri karfl›l›¤›nda (A) Grubu, (B) Grubu
hisse senetleri karfl›l›¤›nda (B) Grubu yeni hisse senedi ç›kar›lacakt›r. Ancak (A) Grubu hisse
senedi sahiplerinin rüçhan haklar›n› kullanmamalar› durumunda Yönetim Kurulu’nca aç›kça
karar verilmifl olmas› flart›yla yeni ç›kar›lan hisse senetleri sadece (B) Grubu olacakt›r.

Ayr›ca Yönetim Kurulu imtiyazl› veya itibari de¤erinin üzerinde hisse senedi ç›kar›lmas›, pay
sahiplerinin yeni pay alma haklar›n›n s›n›rland›r›lmas› konular›nda ve imtiyazl› pay sahiplerinin
haklar›n› k›s›tlay›c› nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakk›n› k›s›tlama yetkisi,
pay sahipleri aras›nda eflitsizli¤e yol açacak flekilde kullan›lamaz. Bu maddede tan›nan yetki
çerçevesinde Yönetim Kurulunca al›nan kararlar Sermaye Piyasas› Kurulunun belirledi¤i esaslar
dairesinde  ilan edilir.

Yabanc› Sermayeye ait izin T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤› Yabanc› Sermaye Genel
Müdürlü¤ü'nden 28.08.2000 tarih ve 6743 nolu ‹zin Belgesi i le al›nm›flt›r.

GEÇ‹C‹ MADDE 1
PAY B‹RLEfiT‹RME
Hisse senetlerinin nominal de¤erleri 1.000.-TL. iken 5274 say›l› T.T.K de¤ifliklik yap›lmas›na
dair kanun kapsam›nda 1.-YTL olarak de¤ifltirilmifltir. Bu de¤iflim sebebiyle, toplam pay say›s›
azalm›fl olup her 1.000.000.-TL.lik pay için (1000 adet) 1.-YTL. tutar›nda pay verilecektir. 1.-
YTL.’ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir
fiirket’in mevcut 17.600.000.-YTL.lik sermayesini temsil eden 1. ve 2. tertip paylar 3. tertip
olarak birlefltirilmifltir.

Söz konusu de¤iflim ve tertip birlefltirme ile ilgili olarak ortaklar›n sahip olduklar› paylardan
do¤an haklar› sakl›d›r.

Hisse senetlerinin de¤iflim ifllemleri, sermaye piyasas› araçlar›n›n kaydilefltirilmesinin uygulamaya
konulmas›n› takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu taraf›ndan bafllat›lacakt›r.
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VEKÂLETNAME
‹NDEKS B‹LG‹SAYAR S‹STEMLER‹ MÜHEND‹SL‹K SANAY‹ VE T‹CARET ANON‹M fi‹RKET‹ GENEL

KURUL  BAfiKANLI⁄I’NA

‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi’ nin 27 Nisan 2005
Çarflamba günü saat 10.00’da (A Grubu imtiyazl› pay sahipleri toplant›s› Saat:11) Cendere Yolu
No:23 Ka¤›thane-‹STANBUL adresindeki fiirket merkezinde yapaca¤› Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s›nda veya nisap bulunmad›¤› veya erteleme vuku buldu¤u taktirde müteakip toplant›larda
afla¤›da belirtti¤im görüfller do¤rultusunda beni temsile, oy vermeye teklifte bulunmaya ve
gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ……………………………’i vekil tayin ediyorum.

A.TEMS‹L YETK‹S‹N‹N KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüflü do¤rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil afla¤›daki talimatlar do¤rultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 

Talimatlar :
    (Özel talimatlar yaz›l›r.)
c) Vekil fiirket yönetiminin önerileri do¤rultusunda  oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplant›da ortaya ç›kabilecek di¤er konularda vekil afla¤›daki talimatlar do¤rultusunda oy

kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullan›r.)
Talimatlar : (Özel talimatlar  yaz›l›r.)

B- ORTA⁄IN SAH‹P OLDU⁄U H‹SSE SENED‹N‹N
a) Tertip  ve Serisi  :…………………………
b) Numaras›   :…………………………
c) Adet-Nominal De¤eri  :…………………………
d) Oyda ‹mtiyaz olup olmad›¤›  :…………………………
e) Hamiline-Nama yaz›l› oldu¤u  :…………………………

ORTA⁄IN ADI SOYADI veya ÜNVANI
‹MZASI  :…………………………
ADRES  :…………………………

NOT 1: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen fl›klardan birisi seçilir. (b) ve (d) fl›kk› için
aç›klama yap›l›r.

   2: Vekaletname vermek isteyen oy hakk› sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzas›n›
notere onaylat›r veya noterce onayl› imza sirkülerini kendi imzas›n› tafl›yan vekaletname
formuna ekler (Sermaye Piyasas› Kurulu Seri IV No: 8 Tebli¤i uyar›nca)
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2.1 Türk BT Sektörü

Türkiye’ye PC’lerin girifli 90’l› y›llar›n bafllar›na dayanmaktad›r.  1990-1995 y›llar› aras›nda
sektörde çok h›zl› bir geliflme yaflanm›fl olsa da PC kullan›m› daha çok ofis ve üniversitelerde
s›n›rl› kalm›flt›r. 90’l› y›llar›n ikinci yar›s›nda ise, PC kullan›m›ndaki art›fl biliflim teknolojileri
sektörünü Türkiye’nin en h›zl› büyüyen sektörü haline getirmifltir. International Data
Corporation (“IDC”) verilerine göre, 1997 ile 1999 y›llar› aras›nda Türkiye Biliflim Teknolojileri
(“BT”) sektörü y›ll›k ortalama (“CAGR”) %20’lik bir büyüme sergilemifltir. 2000 y›l›nda 2.4
milyar USD ifl hacmi ile bugüne kadar en büyük hacime ulaflan Türkiye BT sektörü, 2000
y›l› sonunda yaflanan ekonomik krizin getirdi¤i küçülme ve özel sektör ile kamu kesiminin
BT yat›r›m ihtiyac›n› ertelemesi paralelinde 2001 y›l›nda yaklafl›k %46 oran›nda küçülerek
1.31 milyar USD’ye gerilemifltir.  2001 y›l› sonras›nda makroekonomik göstergelerde iyileflme
paralelinde özellikle özel sektörde ertelenen BT yat›r›mlar›n›n gerçekleflmesi sonucu 2002
ve 2003 y›llar›nda BT sektörü kriz öncesi dönemde oldu¤u gibi y›ll›k ortalama büyüme oran›
(“CAGR”) %20 ile büyümeye devam etmifltir.  Önümüzdeki y›llarda sektörde yakalanan h›zl›
büyüme trendinin devam etmesi, 2006 y›l›nda tamamlanmas› planlanan e-devlet modeli ile
kamunun BT yat›r›mlar›nda art›fl beklentisi ve kriz döneminde ertelenen BT yat›r›m ihtiyac›n›n
ekonomide stabilizasyonun bafllad›¤› 2004 y›l› sonras› h›zlanmas› sonucu 2004 – 2007
y›llar› aras›nda sektörün CAGR %18 oran›nda büyüme gösterece¤i tahmin edilmektedir.

Türkiye, 2001 y›l› itibar› ile telekomünikasyon sektörü de dahil olmak üzere BT sektörüne
yap›lan yat›r›m›n GSYH’ya oran› olan %7.1 ile, 28 OECD üyesi ülkeler aras›nda, Yunanistan
ve ‹talya’n›n önünde 23. s›rada bulunmaktad›r.  Türkiye’de BT sektörünün donan›m yo¤un
bir yap› sergilemesi göz önüne al›narak, yine 2001 y›l› itibar› ile Türkiye’de BT sektörü
donan›m alt segmentinde yap›lan yat›r›m›n GSYH’ye oran› %0.8 ile OECD üyesi ülkeler
aras›nda Meksika’dan önce 27. s›rada yer almaktad›r.  Dolay›s›yla, Türkiye’de özellikle biliflim
sektörü gelece¤e yönelik olarak önemli büyüme potansiyeli vaad etmektedir.
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OECD ülkelerinde BT Pazar› / GSYH*
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* BT pazar büyüklü¤ü telekomünikasyon pazar büyüklü¤ünü de içermektedir. Kaynak: ITU
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2004 y›l› beklenen rakamlar›na göre, Türkiye’de BT alan›nda kifli bafl›na yap›lan yat›r›m ve
harcamalar yaklafl›k 40 USD’dir.  Bat› Avrupa ortalamas›nda bu de¤er yaklafl›k 500 USD,
ABD’de ise 1,200 USD’dir.

Bireysel BT kullan›m›n›n temelinde olmas› beklenen bilgisayar ve Internet ba¤lant›
penetrasyonu da Türkiye’de istenen düzeyde de¤ildir.  2003’te yaklafl›k 650,000, 2004’te
yaklafl›k 950,000 adet kiflisel bilgisayar sat›lm›fl olup Internet kullan›c› say›s› penetrasyonu
%7.28 seviyesindedir.  2002 y›l› itibar› ile Türkiye’de PC penetrasyonu 4.46’l›k oran ile
dünya ortalamas› olan 9.91’nin yaklafl›k %50’si oran›ndad›r.  Yine 2002 y›l›nda, 28 OECD
üyesi ülke ile yap›lan karfl›laflt›rmada ise Türkiye’de Internet penetrasyonu dünya ortalamas›
olan 10.22’nin alt›nda, 7.28’dir. Türkiye bu oranla 28 OECD üyesi ülke aras›nda sadece
Rusya ve Güney Afrika’n›n önünde 26. s›rada yer almaktad›r. Türkiye’de önümüzdeki
dönemde  özellikle AB’ye entegrasyon haz›rl›klar› paralelinde bilgisayar ve internet
kullan›m›nda h›zl› büyüme beklenmektedir.
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Ülke ‘000 PC Internet                           Internet

Penetrasyonu Hat Penetrasyonu

Brezilya 13,000 7.48 2,238 14,300 8.22

Romanya 1,500 6.92 41 1,800 8.30

Rusya 13,000 8.87 409 6,000 4.09

Güney Amerika 3,300 7.36 199 3,100 6.82

Arjantin 3,000 8.20 496 4,100 11.20

Çek Cumhuriyeti 1,800 17.74 226 2,600 25.63

Macaristan 1,100 10.84 195 1,600 15.70

Polonya 4,079 10.56 657 8,880 23.00

Avusturalya 11,111 56.51 2,564 9,472 48.12

Avusturya 3,013 36.93 368 3,340 40.94

Kanada 15,300 48.70 2,994 16.110 51.28

Danimarka 3,100 57.68 837 2,756 51.28

Finlandiya 2,300 44.17 1,220 2,650 50.89

Fransa 20,700 34.71 1,389 18,176 31.38

Almanya 35,600 43.13 2,594 34,000 41.19

Yunanistan 900 8.17 161 1,705 15.47

‹talya 13,025 23.07 673 19,900 35.24

Japonya 47,700 38.22 9,260 57,200 44.89

Kore 26,458 55.58 407 26,270 55.19

Hollanda 5,557 46.66 3,137 8,200 50.63

Yeni Zellanda 1,630 41.38 433 1,908 48.44

Norveç 2,405 52.83 256 2,288 50.26

Portekiz 1,394 13.49 165 2,000 19.35

Slovenya 600 30.06 36 750 37.58

‹spanya 7,972 19.60 590 6,359 15.93

‹sveç 5,556 62.13 849 5,125 57.37

‹sviçre 5,160 70.87 561 2,556 35.10

Türkiye 3,000 4.46 155 4,900 7.28

Düflük Gelirli Ülkeler 16,594 0.72 201 32,112 1.33

Orta-Düflük Gelirli Ülkeler 89,202 3.80 3,683 116,234 4.86

Orta-Yüksek Gelirli Ülkeler 33,305 10.08 3,328 46,678 14.13

Yüksek Gelirli Ülkeler 448,416 46.68 150,370 427,999 44.53

Dünya Toplam 587,518 9.91 157,582 623,023 10.22

Kaynak: ITU

Bilgi Teknolojileri - Ülke Karfl›laflt›rmalar›



2.2 BT Sektörü Alt  Segmentleri

Türkiye BT sektörü esas olarak dört ana gruba ayr›lmaktad›r: donan›m, yaz›l›m, tüketim
malzemeleri ve BT hizmetleri.  1999-2003 y›llar› aras›nda Türkiye BT Sektörü’nde alt
segmentlerde toplam sat›fl  hacimleri  afla¤›daki  graf ikte gösteri lmektedir .

2003 senesinde 1.9 milyar USD’lik ifl hacminin gerçekleflti¤i bilgi teknolojileri pazar›nda
yaz›l›m›n pay› %13, hizmetlerin pay› ise %24 olarak izlenmektedir. Türkiye BT sektörü
gelirler bak›m›ndan “donan›m” a¤›rl›kl›d›r ve donan›m alt sektörünün 2002 y›l›nda BT
sektöründe elde edi len gel ir ler içindeki pay› % 57 olarak gerçeklemifltir .

Türkiye BT sektöründe 2003 – 2007 aras› dönemde CAGR %18.7 oran›nda büyüme
beklenmektedir.  Sektörde büyümenin, Türkiye’de ekonomik büyüme h›z›n›n %5 seviyesinde
gerçekleflmesinin ve 2001 krizinde flirketlerin ileriye yönelik erteledikleri yat›r›m ihtiyaçlar›n›n
hayata geçmesinin  beklendi¤i 2005 ve 2006 y›llar›nda yo¤unlaflmas› hedeflenmektedir.
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2.2.1 Donan›m

Türkiye BT Sektörü içinde donan›m (hardware) pazar›, tutar bak›m›ndan 1995 – 2004 y›llar›
aras›nda %50 - %60 aras›nda de¤iflen oran ile en büyük paya sahip olan alt gruptur. PC
desktop ürünleri, tafl›nabilir bilgisayarlar (“laptop”) ve server’lardan meydana gelen donan›m
alt grubunda sat›fllar adetsel bazda 2003 y›l›nda %77, 2004 y›l›nda %75’lik pay ile desktop
a¤›rl›kl›d›r. 2004 y›l›nda Türkiye’de toplam 950,958 adet donan›m ürünleri sat›fl›
gerçekleflmifltir.

Donan›m alt sektörü, 2000 y›l›nda en yüksek seviyesi olan 1.54 milyar USD’ye ulaflmas›n›n
ard›ndan yaflanan ekonomik kriz döneminde teknoloji altyap› yat›r›mlar›n›n özel sektörde
yavafllamas›, kamu sektöründe ise yat›r›mlar›n neredeyse tamamen ileriye do¤ru ertelenmesi
sonucu 2001 y›l›nda 700 milyon USD’ye gerilemifltir.  2001 y›l› sonras› ekonomik büyümeye
paralel olarak donan›m alt sektörü son iki y›ll›k dönemde CAGR %23 oran›nda büyüme
göstererek 2003 y›l›nda 1.06 milyar USD büyüklü¤e ulaflm›flt›r.
2000 y›l›nda donan›m sat›fllar› adetsel bazda en yüksek seviyesi olan 659,727 adete
ulaflt›ktan sonra 2001 y›l›nda %55’e yak›n oranda küçülme ise 291,323 adete gerilemifltir.
 2001 y›l› sonras›nda ekonomik toparlanma ve ertelenen BT yat›r›mlar›n›n gerçekleflmeye
bafllamas› paralelinde donan›m sat›fllar› 2001 – 2003 y›llar› aras›nda CAGR %30 oran›nda
artarak 2003 y›l›nda 658,817 adete ulaflm›fl, 2004 te ise sat›fl rakam› 950,958 adet olarak
gerçekleflmifltir. 2005 y›l› sonras› dönemde Türkiye’de artan nüfus, artan Internet kullan›m
oran›, ofis d›fl› PC kullan›m oran›n›n artmas› ve e-Ticaret’in gittikçe yayg›nlaflmas› paralelinde
Türkiye donan›m pazar›nda h›zl› büyümenin  devam edece¤i beklenmektedir.

Uluslararas› markalar› olan üreticilerin yan› s›ra, gerek yurtiçinde gerekse yurtd›fl›nda
donan›m üretiminin irili ufakl› flirketler taraf›ndan global bilgisayar parçalar› sa¤layac›lar›ndan
temin edilen ana parçalar ile gerçeklefltirilmesi, donan›m ürünlerinin ve özellikle PC pazar›n›n
y›llar içinde gittikçe  katma de¤erin düflük, rekabetin fiyata duyarl› oldu¤u bir yap›ya
ulaflmas›na sebep olmufltur.  Bunun sonucu olarak dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de markal›
üretim yapan flirketlerin donan›m alt sektöründeki pay› düflmektedir. Türkiye donan›m alt
sektöründe, uluslararas› markalar (HP, IBM, Dell, vb.) 1998 – 2003 y›llar› aras›ndaki dönemde
adetse l  bazda top lam sat ›fl lardan %40 -  %45 ara l ›¤ ›nda pay a lm›flt › r .
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%21
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%77

Kaynak: IDC Toplam Sat›fl Adedi: 656.817
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LAPTOP
%23

DESKTOP
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Kaynak: IDC Toplam Sat›fl Adedi: 950.958

SERVER
%2



PC pazar›nda markalar aras›ndaki pazar pay› yar›fl›nda, büyük flirketlerin ve kamu kurumlar››n
yapt›¤› al›mlar önemli yer tutmaktad›r. Büyük boyutlu yerli tedarikçiler iç piyasadaki bu
hareketlenme sayesinde pazardaki pozisyonlar›n› korumufllard›r. PC pazar›nda yurtiçinde
Casper, Escort, Vestel gibi marka olmufl büyük yerli donan›m üreticileri adetsel bazda
pazar›n %25-%30’una hitap ederken daha küçük çapl› birlefltiriciler (“no name“ üreticiler)
pazar›n geri kalan %25-%30’luk bölümünü kontrol etmektedir.

2.2.1.1 Masaüstü Bilgisayar› (“PC Desktop”) Ürünleri

PC Desktop ürünleri, adetsel ve sat›fl hacmi bak›m›ndan donan›m alt grubu içerisinde bafll›ca
ürün kategorisini teflkil etmektedir.  2002 y›l› itibar› ile Türkiye’de PC ürünleri penetrasyonu,
yaklafl›k 3 milyon PC say›s› ve %4.5 oran› ile di¤er ülkeler ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda oldukça
düflük seviyededir.  Toplam PC sat›fllar› 2000 y›l›nda tarihi en yüksek seviyesi olan
600,000’den ekonomik krizin yafland›¤› 2001 y›l›nda 250,000 adete kadar gerilemifltir.
PC sat›fllar› 2002 ve 2003 y›llar›nda, 2004 y›l›ndaki küçülmenin de etkisi ile ekonomik
büyümenin çok üzerinde, CAGR %25 oran›nda art›fl trendine girmifltir.  2004 y›l›nda PC
sat›fllar›n›n %42 art›flla 713,137 adete ulaflm›flt›r.

PC Desktop pazar› oldukça parçalanm›fl bir yap› sergilemektedir.  Uluslararas› tan›nm›fl 3
üretici olan HP-Compaq, IBM ve Dell pazardan adet baz›nda %19 oran›nda pay al›rken
pazar›n geri kalan bölümü yerli montaj üreticilerin kontrolündedir.

Desktop Sat›fllar› (Adet)

0

500 000

2002 2003 2004

344.774

503.221

713.137

1 000 000

2004 Desktop Sat›fllar› Marka Da¤›l›m›

HP
%10

DELL
%4

OEM
%44

EXPER
%8

CASPER
%9

IBM
%4

EXCORT
%7

VESTEL
%6

KOÇ
%5

KEYSMART
%3

2003

D‹⁄ER
%26 MARKALI ÜRET‹C‹LER

%44

YERL‹ ÜRET‹C‹LER
%30

Kaynak: IDC Kaynak: IDC

2004

D‹⁄ER
%28 MARKALI ÜRET‹C‹LER

%38

YERL‹ ÜRET‹C‹LER
%34
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2.2.1.2 Dizüstü Bilgisayar (“Laptop”) Ürünleri

Desktop pazar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda oldukça düflük penetrasyona sahip laptop pazar› oldukça
yüksek büyüme potansiyeline sahiptir. Y›ll›k bazda laptop sat›fllar›n›n desktop PC sat›fllara oran›
1998 y›l›ndaki %5’den 2003 y›l›nda %28’e kadar yükselmifltir.  Toplam laptop sat›fllar› 2003
y›l›nda 138,129 adetten %58 art›flla 2004 y›l›nda 218,707 adete ulaflm›flt›r.  Bu, server pazar
paylar› de¤iflmedi¤i için laptop pazar›n›n desktop pazar›nda %2’lik bir oran ald›¤›n› göstermektedir.

Laptop pazar›, PC Desktop pazar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha az parçalanm›fl bir yap› ile daha
çok uluslararas› markalar›n egemenli¤indedir.  2004 y›l› itibar› ile laptop sat›fllar›nda önde gelen
5 firma olan HP-Compaq, Toshiba, IBM, Dell, Acer ve Fujitsu Siemens pazar›n adet baz›nda %
72’sini kontrol etmektedir. Laptop ürünlerin de daha önce desktop ürünlerde oldu¤u gibi gittikçe
standart bir ürün yap›s› almas› sonucu gelecek y›llarda pazarda uluslararas› firmalar›n, pazar
paylar›n›n bir k›s›m›n› yerli üreticilere kapt›rmalar› beklenmektedir.

2.2.1.3 Sunucu (“Server”) Ürünleri

Daha çok kurumsal kullan›c›lara hitap eden ve desktop ürünler ile laptop ürünlere göre birim
fiyat› yüksek olan server ürün sat›fllar› y›llara göre daha yatay bir seyir izlemifltir.  1999 – 2003
y›llar› aras›ndaki dönemde ekonomik krizin yafland›¤› 2001 y›l› hariç tutuldu¤unda, server
sat›fllar›n›n ortalama her y›l 12,000 - 15,000 aral›¤›nda seyretti¤i gözlemlenmifltir. 2004 y›l›nda
Türkiye’de server sat›fllar› ise 19,114 adet olarak gerçekleflmifltir. Türkiye server pazar› a¤›rl›kl›
Intel tabanl› sunucular›n egemeli¤indedir.  Intel tabanl› sunucu sa¤lay›c›lardan HP-Compaq,
IBM ve Dell server pazar›n›n %76’s›n› elinde tutmaktad›r.
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2.2.2 Yaz›l›m

Yaz›l›m alt grubunun büyüklü¤ü 1999 y›l›nda 255 milyon USD’den 2000 y›l›nda 375 milyon
USD’ye yükselmifltir.  Ancak 2001 krizinde, donan›m sektöründe oldu¤u gibi, yaz›l›m sektörü
yaklafl›k %55 oran›nda daralma ile 175 milyon USD’ye gerilemifltir.

Yaz›l›m alt grubunun toplam ciro bak›m›ndan tüm BT pazar› içerisindeki pay›, korsan kullan›m
sebebi ile %13’lük bir pay ile Avrupa ve Amerika’ya göre çok daha düflük seviyelerdedir.
Yayg›n olarak kullan›lan Microsoft Office en çok korsan kullan›m›n görüldü¤ü programlard›r.
 1995 y›l›nda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tescil haklar›n›n korunumunu sa¤lamak amac›
ile ç›kartt›¤› kanunlar korsan kullan›m oran›n› düflürmüfltür.  ‹ndeks’in verilerine göre
Türkiye’de yaz›l›mlar›n %78’i korsan yollardan kullan›l›rken, Amerika’da bu oran %35
dolaylar›ndad›r.

‹flletim sistemi yaz›l›mlar›, bilgisayar›n içine yüklenmifl bir biçimde sat›n al›nd›¤› için, di¤er
yaz›l›mlara oranla daha az bir oranda korsan olarak kullan›lmaktad›r.  Tescil hakk› kanunlar›n›n,
korsanl›¤› en çok kullanan fason tedarikçiler üzerinde büyük etkisi olmufltur. Fason
tedarikçilerinin  büyük k›sm› art›k lisansl› iflletim sistemi yaz›l›mlar› kullanmaktad›rlar.
Yaz›l›m sektöründe ithal ürünler en önemli paya sahipken, Türkiye kökenli yaz›l›mlarda da
art›fl gözlenmektedir. Devlet’in baz› projelerinde yerli yaz›l›mlar›n kullan›lmas›n› zorunlu
tutmas›ndan dolay›, Türkiye kökenli yaz›l›mlar›n paylar›ndaki art›fl›n devam etmesi
beklenmektedir. Türkiye’de üretilen yaz›l›mlar›n büyük k›sm›, muhasebe, bordro, insan
kaynaklar› ve tekstil sektöründe üretim amaçl› kullan›lmaktad›r.
2003 y›l› itibar› ile Türkiye’de yaz›l›m pazar›nda 20 büyük ölçekli flirket faaliyet
göstermektedir.  Yaz›l›m flirketlerinin bir bölümü haz›r paket çözümleri sunarken özellikle
sektördeki yerli firmalar belirli ihtiyaçlara uygun yaz›l›m çözümlerini müflterilere sunmaktad›r.

Microsoft, uygulama yaz›l›mlar›nda %12’lik pay ile IBM ise sistem yaz›l›mlar›nda %22 pay
ile  lider konumdad›r.  Yaz›l›m alt grubunda belli bafll› di¤er flirketler Oracle, Havelsan, Logo
Yaz›l›m, Likom Yaz›l›m ve Link Bilgisayar’d›r.

2.2.3 Hizmetler

Donan›m ve yaz›l›m alt sektöründen farkl› olarak BT Hizmetleri alt sektörü mevcut BT
yat›r›mlar› ile ilgili olarak y›llar itibar› ile süregelen ve yap›lmas› zorunlu hizmetleri içermesi
nedeniyle 2000 y›l› sonunda yaflanan ekonomik kriz ve BT sektöründe küçülmeden önemli
oranda etkilenmemifltir. Toplam BT Hizmetleri alt sektörü 2000 – 2003 y›llar› aras›nda 360
– 445 milyon USD aral›¤›nda seyretmifltir.

BT Hizmetleri alt sektörünün tüm BT pazar› içerisindeki pay› y›llar içerisinde %20 – %25
olmakla birlikte bu pay›n, büyük flirketlerin -özellikle bankalar›n- BT operasyonlar›n› d›flar›dan
tedarik etmeleri ile artmas› beklenmektedir. Ayr›ca, BT hizmetlerine olan talebin, mevcut
sistemlerin üzerine daha yeni teknolojili sistemlerin entegrasyonu s›ras›nda do¤acak ihtiyaç
ile, artmas› beklenmektedir.
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2.2.4 Tüketim Malzemeleri

BT sektöründe tüketim malzemeleri alt sektörü bilgisayar sarf malzemeleri sat›fl›n›
içermektedir.  Tüketim malzemeleri 2000 y›l›nda 125 milyon USD seviyesinden, 2001 y›l›nda
ekonomik kriz sonras› 75 milyon USD’ye gerilemifltir.  2001 – 2003 y›llar› aras›ndaki dönemde
y›ll›k CAGR %29 art›flla tüketim malzemeleri alt sektörü 2003 y›l›nda 120 milyon USD’lik
hacme ulaflm›flt›r.
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2.3 BT Sektörünün  Büyümesi

Kamu Yat›r›mlar›: Çeflitli bakanl›klar ve devlet kurumlar›n›n 2001 y›l›nda yaflanan ekonomik
kriz sonras› ertelenen yat›r›mlar› 2003 y›l›ndan itibaren yeniden devreye al›nmaya bafllanm›fl,
çok say›da BT projesi bafllat›lm›flt›r. Özellikle Milli E¤itim Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤›, Türk
Telekomünikasyon A.fi., Savunma Bakanl›¤›, TCDD ve Tar›m Kredi Kooperatifleri bu kurumlar
aras›nda BT sektörünün büyümesine yat›r›mlar› ile artan ölçüde katk›da bulunacak
kurumlard›r.
Telekom Sektörü’nde Serbestleflme: Telekom sektöründe serbestleflmenin ilk aflamas› olarak
yak›n zamanda alternatif telekom operatörleri olarak baflvuran çeflitli flirketlerin lisans
almas› ve lisans alan flirketlerin 2005 y›l›nda yat›r›mlar›n› tamamlamas› beklenmektedir.
Ayr›ca, 2005/2006 döneminde Türk Telekom’da hedeflenen özellefltirmenin gerçekleflmesi
durumunda, Türk Telekom’u sat›n alacak yat›r›mc› grubu flirketin bugüne kadar ertelenmifl
yat›r›mlar›n› gerçeklefltirecektir.

Internet & e-Ticaret:  Geliflen teknolojik altyap›, Internet ile ilgili yat›r›mlar› h›zland›rm›fl,
bu sayede Internet Servis Sa¤lay›c›lar› (“ISS”) hizmetlerinin kalitesini ve ürün yelpazesini
art›rm›fllard›r. ISS’ler aras›nda artan rekabet, altyap› yat›r›mlar›n› h›zland›rm›fl, medyan›n
da Internet’in geliflimini desteklemesi ile alt ve orta gelir gruplar› aras›nda Internet’in
tan›n›rl›¤› ve Internet’e olan talep artm›flt›r. PC tedarikçilerinin ISS’lerle ortaklafla olarak
düzenledi¤i ve ödemelerde uzun vadeler tan›d›¤› Internet’e girifl paketli kampanyalar da
Internet’in yayg›nlaflmas›nda önemli yer tutmufltur. Büyük ölçekli flirketlerin hemen hemen
tamam›, Internet ba¤lant›lar›n› kurmufltur. Küçük ve orta ölçekli flirketlerde de bu yönde
h›zl› bir geliflme yaflanmaya bafllam›flt›r. Bir flirketin Internet sitesinin olmas› bir prestij
meselesi olarak alg›lanmaya bafllanm›flt›r. Baz›lar›n›n verimli bir flekilde çal›flmamas›na
ra¤men, e-ticaret siteleri popülarite kazanm›flt›r. Bankac›l›k sektörü, bankac›l›k ifllemlerinin
elektronik ortama tafl›nmas› ile e-ticaret’te önemli bir yer tutmufltur. Perakendecilik sektörü
de Internet yat›r›mlar›na h›z vermektedir.  E-ticaret özellikle kitap, kaset ve CD gibi
sektörlerde faaliyetlerini yürüten flirketlerce kabul görmüfltür. E-ticaret’in önündeki en
önemli engellerden biri de Türkiye’deki da¤›t›m/lojistik kanallar›n›n verimli çal›flmamas›d›r.
Düflük maliyetli ve zaman›nda da¤›t›m yapan flirketlerin yayg›nlaflmas› e-ticaret’in toplam
ticaret içindeki pay›n› artt›racak önemli bir etken olacakt›r.

Finansal Sektör Yat›r›mlar›: Türkiye’de teknoloji yat›r›mlar›nda en önde gelen sektör olan
bankac›l›k sektörü, müflterilerine daha iyi hizmet vermenin artan flekilde daha çok teknolojiye
ba¤l› hale gelmesinden dolay›, önemli boyutlarda teknoloji yat›r›m› yapmaya devam
etmektedir.  Büyük bankalar yat›r›mlar›n› Internet Bankac›l›¤› üzerine yaparken, küçük ve
orta ölçekli bankalar ise teknoloji yat›r›mlar›n› bireysel bankac›l›k kanallar›n› güçlendirmek
amac› ile kullanmaktad›rlar.  Bankalar, özellikle 2001 krizinde ertelemifl olduklar› biliflim
yat›r›mlar›n› sektör olarak çok karl›  bir dönem yaflad›klar› 2003 y›l ›nda da
gerçeklefltirmemifllerdir. Bankac›l›k sektöründe sunulan hizmetlerde h›zl› de¤iflim ertelenen
biliflim yat›r›mlar›n›n 2004 y›l›ndan itibaren h›zlanmas›n› zorunlu k›lmaktad›r.
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Teknolojik Yat›r›mlar›n Artan Önemi: Hemen hemen tüm flirketler BT teknolojileri
kullan›mlar›n› artt›rma e¤ilimindedirler. Klasik muhasebe yaz›l›mlar› ve ofis otomasyonunun
yan› s›ra, flirketler, kaynak kullan›mlar›n› maksimize edecek ve kontrolü artt›racak bilgisayar
bazl› çözümler istemektedirler. 2004 y›l›nda, entegre çözüm uygulamalar›na olan talep
önemli miktarda artm›flt›r.

KOB‹’lerin Biliflim yap›lar›na verdikleri artan önem:  KOB‹’ler dinamik yap›lar› ile Türk
ekonomisinde itici güç vazifesi görmektedirler. Yat›r›m faaliyetlerini k›s›tl› imkanlarla
gerçeklefltiren bu flirketler, yak›n zamana kadar biliflim alan›nda s›n›rl› yat›r›m
gerçeklefltirmifllerdir. Ancak, gerek yurtiçi gerekse ihracat pazarlar›nda daha rekabetçi
olmak, verimlilik ve üretkenliklerini art›rmak, faaliyet gösterdikleri sektörlerde ölçek
ekonomisine sahip flirketlerle k›yaslanabilir karl›l›k elde etmek için KOB‹’ler biliflim yat›r›mlar›na
öncelik vermeye bafllam›fllar ve özellikle 2001 krizinden sonra ekonomideki büyümeden
daha fazla pay almak üzere biliflim alan›ndaki yat›r›mlar› art›rm›fllard›r. Bu e¤ilimin artarak
devam etmesi beklenmektedir.

Ev Pazar›nda biliflim uygulamalar›nda art›fl: Türkiye’de özellikle orta ö¤renimde e¤itim
amaçl› bilgisayar kullan›m›n›n artmas›, Internet’in günlük yaflam›n bir parças› haline gelmesi
ve bilgisayar oyunlar›n›n yayg›nlaflmas› ile biliflim uygulamalar›nda ev pazar› son dönemde
h›zl› bir büyüme göstermifltir.  OECD ülkeleri aras›nda Internet kullan›m›nda 44 ülke aras›nda
36. s›rada,  bilgisayar adedi bak›m›ndan ise 48 ülke aras›nda 39. s›rada yer alan Türkiye’de
b i l i fl im sektöründe ev  pazar ›  penetrasyonu h ›z l ›  ar t › fl  göstermekted ir .
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3. Ba¤l› Ortakl›klar

Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.fi ve Neteks ‹letiflim Ürünleri Da¤.A.fi. mali tablolar›
‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi. ile  konsolide edilmektedir.
‹nfin Bilgisayar Ticaret A.fi. ve ‹nko ‹letiflim ve Dijital Hizm. San.Tic.A.fi. faaliyet hacimlerinin
düflük olmas› ve konsolide mali tablolar› önemli ölçüde etkilememesi nedeniyle konsolidasyon
kapsam› d›fl›nda tutulmufltur

Neotech Teknolojik Ürünler Da¤›t›m A.fi. 04.02.2005 tarihinde 100.000 YTL sermaye ile
kurulmufltur. ‹ndex A.fi nin % 80 ifltiraki olan Neotech A.fi. tüketici elektroni¤i ve iletiflim
ürünlerinin toptan ticareti konusunda faaliyet göstermektedir.

3.1. Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A. fi.

Datagate, PC pazar›nda yerel üreticilere mikro ifllemci, sabit disk, haf›za birimleri, optik
ürünler, anakartlar, teypler, görüntü kartlar›, monitör, çeflitli donan›m destekleyen yaz›l›mlar
gibi BT komponentleri üreten birçok markan›n temsilcilik, sat›fl, pazarlama, da¤›t›m, lojistik
ve sat›fl sonras› hizmetleri alan›nda faaliyet göstermektedir.

fiirket 2004 Y›l›nda Acer Dizüstü Bilgisayar, PC ve Sunucular›n›n, Toshiba Optik Ürünlerinin,
MSI Dizüstü Bilgisayarlar›n›n, Proview CRT Monitörlerin da¤›t›m anlaflmas›n› imzalam›flt›r.

fiirket 1992 y›l›nda ‹stanbul’da kurulmufltur. fiirketin merkez ofis operasyonlar› ve lojistik
faaliyetleri Cendere Yolu No :23 Ka¤›thane/‹STANBUL adresinde yürütülmektedir. Ankara
ve ‹zmir ofisleri ise Anadoluya hizmet vermektedir.

‹ndeks Bilgisayar A.fi’nin 2001 y›l›nda Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.fi’nin % 50.5’ini
almas›yla bafllayan ortakl›k Kas›m 2003 y›l›nda ek % 34.5lik hisse al›m›yla % 85,00’e
ulaflm›flt›r. Ayr›ca Datagate A.fi.‘nin konsolidasyona dahil edilen Neteks ‹letiflim Ürünleri
Da¤›t›m A.fi.ye % 24 ifltirak bulunmaktad›r.

Datagate, 2004 y›l› faaliyetlerinden, enflasyona göre düzeltilmifl ve ba¤›ms›z denetime tabi
tutulmufl finansal tablolara göre 149.749.409  YTL sat›fl geliri elde etmifltir.  fiirket, söz
konusu mali tablolara göre 2004 y›l›nda 702.099 YTL faaliyet kar› ve 775.384 YTL net kar
elde etmifltir. Firman›n 2004 ithalat rakam› 91,915,389 USD’dir.
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Ba¤l› Ort. Ad› Hisse Oran› Tarihi Sermaye

Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.fi % 85,00 1.550.000 YTL

Neteks ‹letiflim Ürünleri Da¤. A.fi. % 70,00 243.000 YTL

Neotech Teknolojik Ürünler Da¤›t›m A.fi. %  80,00 100.000 YTL

‹nfin Bilgisayar Ticaret A.fi. % 99,80 50.000 YTL

‹nko ‹letiflim ve Dijital Hizm. San.Tic.A.fi. % 69,87 150.000 YTL
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31.12.2004  tarihi itibar› ile enflasyona göre düzeltilmifl ödenmifl sermayesi 3.811.502 YTL
olan Datagate’te, ‹ndeks’in ifltiraki %85 oran›ndad›r. fiirketin Yönetim Kurulu Baflkan› Erol
Bilecik’tir. Datagate’in geri kalan %15 hissesi flirketin ayn› zamanda Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› olan Tayfun Atefl’e aittir.

Datagate  ana ürün gruplar› ve markalar› afla¤›da listelenmektedir:

Ürün Grubu Markalar
Sabit Disk Seagate
Mikroifllemci Intel
Anakart Intel, MSI
Ekran Kart› MSI, Shappire, Chess
LCD Monitör Benq
CRT Monitör Liteon, Proview
Optik Ürünleri Toshiba
Dizüstü Bilgisayar Acer, MSI
Haf›za Ürünleri Veritech
Sunucu Ürünleri Intel
Klavye ve Mouse Benq
A¤ Ürünleri Intel
Laser Yaz›c› Xerox
Yedekleme Üniteleri Certance
Yedekleme Yazl›m› Veritas

3.2. Neteks ‹letiflim Ürünleri Da¤›t›m A.fi.

Neteks 1996 y›l›nda, uçtan uca a¤ ve iletiflim ürünlerini bayi ve ifl ortaklar› ile pazara sunmak
hedefiyle kurulmufl bir da¤›t›m flirketidir. Neteks kuruluflunda, a¤ ve iletiflim teknolojilerinde
Türkiye’nin en deneyimli isimlerini bünyesinde bar›nd›rm›fl ve ifl ortaklar›na eksiksiz hizmet
vermeye çal›flm›flt›r. fiirket, kurumsal a¤ teknolojilerinin lider firmalar›ndan Bay Networks,
iletiflim network sistemleri ve router üreticisi Cisco Systems, donan›m yap›sal kablolama
sistemleri üreticisi Mod-Tap, uzaktan eriflim sunucusu üreticisi Shiva, ekonomik a¤
çözümlerinde dünyan›n en büyük isimlerinden D-Link ve Türkiye’de a¤›rl›kl› olarak X.25
kart› üreticisi olarak bilinen ancak genifl bir ürün yelpazesine sahip olan Kanada kökenli
Eicon Technology ve 3Com’un ana da¤›t›c›l›¤›n› gerçeklefltirmektedir. 2004 y›l›nda daha
sonra Cisco taraf›ndan sat›n al›nan Linksys ve kablosuz a¤ ve ADSL ürünleri üreticisi Airties
markalar›n›n da¤›t›m›na bafllanm›flt›r.

Neteks, 2004 y›l› faaliyetlerinden enflasyona göre düzeltilmifl ve ba¤›ms›z denetime tabi
tutulmufl finansal tablolara göre 56.596.045 YTL sat›fl geliri elde etmifltir. fiirket, söz
konusu mali tablolara göre 2004 y›l›nda 377.704 YTL faaliyet kar› ve 455.948 YTL net kar
elde etmifltir.

31.12.2004 tarihi itibar› ile Neteks’in enflasyona göre düzeltilmifl ödenmifl sermayesi
1.066.004 YTL’dir. ‹ndeks’2001 y›l›nda Neteksin % 70 ‘ine ifltirak etmifltir. Ayr›ca ‹ndeksin
% 85 ifltiraki bulunan Datagate A.fi. ninde %24 oran›nda Neteks’e ortakl›¤› bulunmaktad›r.
Indeks Biligisyar A.fi.’nin Neteks ‹letiflim A.fi.’deki pay› bu ortakl›ktan kaynaklanan %20,4
(% 85 x %24) dolayl› pay ile beraber %90,40’a ulaflmaktad›r. fiirket’in Yönetim Kurulu
Baflkan› Erol Bilecik’tir.

34

FAAL‹YET RAPORU 2004



3.3. Neotech Teknolojik Ürünler Da¤›t›m A.fi.

Neotech Teknolojik Ürünler Da¤›t›m A.fi. 04.02.2005 tarihinde 100.000 YTL sermaye ile
kurulmufltur. ‹ndex A.fi nin % 80 ifltiraki olan Neotech A.fi. tüketici elektroni¤i ve iletiflim
ürünlerinin toptan ticareti konusunda faaliyet göstermektedir.

3.4. Infin Bilgisayar Ticaret A.fi.

‹nfin Bilgisayar Ticaret Anonim fiirketi 2001 y›l›nda bayilere yat›r›m teflvik belgesi kapsam›nda
yapacaklar› sat›fllar ve ihracat ifllemlerine yard›mc› olmak amac› ile kurulmufltur.

Al›m ve sat›mlar›n›n büyük bir k›sm›n›n konsolide edilen mali tablolardaki firmalardan
kaynaklanmas›, faaliyet hacimlerinin düflük olmas› ve konsolide mali tablolar› önemli ölçüde
e t k i l e m e m e s i  n e d e n i y l e  k o n s o l i d a s y o n  k a p s a m ›  d › fl › n d a  t u t u l m u fl t u r

3.5. Inko ‹letiflim ve Dijital Hiz. A. fi.

2004 y›l› bafl›nda Hakan Koçer’in de ‹ndeks Gruba  kat›l›m› ile grup flirketlerinden ‹nes
Bilgisayar Ticaret A.fi.’nin ünvan› ‹nko ‹letiflim ve Dijital Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.fi.
(“‹nko”) olarak de¤ifltirilmifl, ana sözleflmesi telekom operatörü olarak faaliyet gösterebilmesi
için tadil edilmifltir.

2004 y›l› fiubat ay›nda Uzak Mesafe Telefon Hizmetleri (sabit hattan yap›lan flehirleraras›,
uluslararas› ve GSM telefon görüflmeleri) sunmak amac›yla Telekomünikasyon Kurumu’na
B tipi lisans için baflvurulmufl ve lisans 17.05.2004 tarihinde 15 y›l geçerli olmak üzere, TR-
02-UMTH-015 belge numaras› ile al›nm›flt›r. Telekom piyasas›ndaki belirsizlik nedeniyle tam
olarak faaliyete geçmemifl olan Inko ‹letiflim A.fi. Index grup flirketlerinin ticaret yapmakta
oldu¤u yaklafl›k 6.000 bilgisayar flirketiyle birlikte hareket etmeyi, telekomünikasyon
sektöründeki f›rsatlar› birlikte de¤erlendirmeyi hedeflemektedir.
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4.1 Ürün Tedarik ve Da¤›t›m Yap›s›

‹ndeks, BT sektöründe ana da¤›t›c› (“broadline distribütör”) olarak tedarikçilerden BT
ürünlerini belirli fiyat ve vadelerde sat›n almakta ve bu ürünleri daha sonra son kullan›c›ya
satacak olan sat›fl kanal›na satmaktad›r.  fiirket, yak›n gelecekte son kullan›c›ya do¤rudan
ulaflacak bir sat›fl yap›s›n›n içine girmeyi planlamamaktad›r.

4.1.1.Tedarikçiler

fiirket’in donan›m ve yaz›l›m ürünleri tedarikçileri üç ana gruba ayr›lmaktad›r.  Bu üç grubun
ikisini uluslararas› üreticiler ve tedarikçiler oluflturmaktad›r. fiirket’in ifl hacminin yaklafl›k
%90’› bu uluslararas› flirketlerin ürünlerinden sa¤lanmaktad›r. Üçüncü grup ise yerli
üreticilerdir.

i) Türkiye’de Faaliyet Gösteren Global Markalar: (IBM, HP, CISCO, MICROSOFT, XEROX,
APC, EPSON, TOSHIBA, FUJITSU SIEMENS, PANASONIC)  Bu global flirketler da¤›t›m ve
tahsilat ifllemleri ve çok say›da müflteri ile do¤rudan temas etmek istemedikleri için
daha az say›da olan da¤›t›c›larla çal›flmay› tercih etmektedirler. Bu flirketler, da¤›t›m
flirketlerinin performanslar›n› yak›ndan takip etmekte ve onlar›n ifl planlar›n› kontrol
etmektedirler. fiirketlerle birlikte pazarlama kampanyalar› düzenleyerek da¤›t›c›lara
destek verirler. Büyük müflterilere yapt›klar› sat›fllarda da genellikle bu müflterileri kendi
da¤›t›c›lar›na yönlendirirler.

ii) Türkiye’de Faaliyet Göstermeyen Global Markalar: (KINGSTONE, SYMANTEC, LEVELONE,
MICRONET, OKI, NEC, BEN Q) Bu flirketler henüz Türkiye’de ofis  kurmam›fllard›r.
Da¤›t›c›lar vas›tas› ile, ithalat, sat›fl ve pazarlama ifllemlerini yürütmektedirler. Pazarlama
ve reklam dökümanlar›n› da¤›t›c›lara sa¤layarak destek olurlar. Bu flirketler, büyük
projelerde finansman deste¤i de sa¤lamaktad›rlar.
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Indeks A.fi.

Sistem
Bütünlefltirici
Bayiler Kanal›

Katma De¤erli
Bayiler Kanal› Klasik Bayiler Perakende Kanal

Perakende
zincirler

Klasik
Ma¤azalar E-ticaret

SON KULLANICI



iii) Yerli PC tedarikçileri ve üreticileri: (ESCORT, BEKO, VESTEL) Geçti¤imiz y›la kadar yerli
bilgisayar üreticileri kendi mallar›n› kendileri da¤›tmaktayd›lar. Ancak, bu stratejilerini
de¤ifltirerek pazarlama ve üretim faaliyetlerine odaklanabilmek için da¤›t›m operasyonunu
di¤er da¤›t›c›lar arac›l›¤›yla yapmaya bafllam›fllard›r.

4.1.2 Da¤›t›m Kanal›

‹ndeks, bir da¤›t›m flirketi olarak tedarikçilerden ürünleri sat›n almakta ve bu ürünleri daha
sonra son kullan›c›ya satacak olan sat›fl kanal›na satmaktad›r. ‹ndeks’in sat›fl yapt›¤› ve
Türkiye’de BT ürünlerini son kullan›c›ya ulaflt›ran da¤›t›m kanallar›n›n yap›s› afla¤›da
özetlenmifltir:

4.1.2.1 Çözüm Sa¤layan Bayiler Kanal› (Sistem Entegratörleri)

Bu kanal, çal›flt›rd›¤› personel say›s› bak›m›ndan, en az 100 ve üzerinde çal›flan› olan
flirketlerdir. Sektörde nispeten eski kurulufllar içerisinde yer al›rlar.  Bu flirketlerin hedefledi¤i
son kullan›c›lar tamam›yla büyük kurumsal müflterilerdir. Bu firmalar yapt›klar› projeleri
üretici ve da¤›t›c› firma ile çok yo¤un paylafl›rlar. Projenin her aflamas› birlikte paylafl›larak
sonuca gidilir. Özellikle servis, sat›fl, ürün tan›ma kabiliyetleri çok yüksek olan ve sektörde
tecrübe sahibi firmalard›r. Bu kanaldaki flirketlerin temel hedefi yeni teknolojilerin kurumsal
müflterilere  adaptasyonunu sa¤lamakt›r.
Türkiye genelinde bu firmalar›n say›s›, flu an itibari ile 100’ü geçmemektedir.

4.1.2.2 Katma De¤erli Bayiler

Bu bayiler çal›flan say›s› olarak 25-100 çal›flan› olan bayilerdir. Bu firmalar sermaye yap›s›
daha k›s›tl›, fakat genç ve dinamik yap›lar› sayesinde h›zl› karar al›p, maliyetleri düflük
tutarak daha küçük kâr marjlar›yla ifl yapabilmektedirler. Hedef kitleleri çok uluslu firmalar
ve genelde tek lokasyonu olan kurumsal müflterilerdir.

Çok büyük projelerde yer almamakla birlikte teknolojiyi çok iyi takip etmeleri, dinamik  ve
genç olmalar›  müflterileri taraf›ndan  tercih nedeni olmaktad›r.

Da¤›t›c› firmalar›n bu firmalara destekleri finans, lojistik ve ürün bilgileri üzerinedir. Bu
firmalar›n üreticilerle yo¤un bir iliflkileri olmamaktad›r. Türkiye genelinde bu firmalar›n
say›s› 500’ü geçmektedir.

4.1.2.3 Klasik Bayiler

Çal›flan say›s› 5-25 kifliden oluflan oldukça küçük firmalard›r. Kendilerine özgü çözümleri
yoktur. Hedef kitleleri KOB‹’ler ve ev pazar›d›r. Türkiye’de say›sal olarak, en az 4,000-
5,000 civar›nda olup BT sektöründeki en fazla say›y› oluflturan gruptur.  Hedef kitleleri
teknolojiyi daha basit düzeyde kullanan müflteri gruplar› olmas› sebebi ile ve k›s›tl› kaynaklara
sahip olduklar›ndan know-how düzeyleri düflüktür.

Bu firmalar %100 da¤›t›c› firma kaynaklar›yla ifllerini sürdürürler. Sat›fllar›, Markal› ürünlerden
çok OEM (toplama ürünler) ürünleri ve çevre birimleri sat›fllar›na dönüktür.
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4.1.2.4 Perakende Kanal
Bu kategoriye vitrinleri olan ma¤azalar›n sat›fl organizasyonlar› girmektedir. ‹ndeks için 3
tip perakende grubu mevcuttur.

i. Perakende Zincirler
Perakende zincirler CarrefourSA, Continent, Escortland gibi ayn› ad alt›nda birden fazla
ma¤azas› olan büyük gruplard›r. Bunlar›n bir k›sm›n›n ana ifllevi bilgisayard›r, di¤er k›s›m
ise Metro Hipermarket gibi bilgisayar ifllevi tali olan zincirlerdir.

ii. Klasik Bilgisayar Ma¤azalar›
Bu ma¤azalar ma¤aza sahibi ve birkaç sat›fl dan›flman›n›n çal›flt›¤› küçük kurulufllar olup
çok k›s›tl› kaynaklarla ma¤azac›l›k yapmaktad›rlar. %100 konsantrasyonlar› bilgisayarlard›r.

iii. E-Perakende
Bu kanal tamam›yla ‹nternet ortam›nda sanal dükkan aç›p faaliyet gösteren sanal marketlerdir.
Henüz  çok yeni olduklar›ndan ve k›s›tl› talep oldu¤undan, faaliyetleri henüz geliflmemifltir.

4.2 Lojistik

‹ndeks, Türkiye’nin 81 ilinde 7000’i aflk›n bayisi ve 227  çal›flan› ile ‹stanbul, Ankara ve
‹zmir’de bulunan lojistik merkezlerinden da¤›t›m yapmaktad›r. ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir
illerindeki bayilerine kendi araç filosu ile hizmet veren flirket, bu illler d›fl›ndaki di¤er
bölgelere da¤›t›m› oldukça yayg›n hizmet a¤› olan lojistik flirketleri vas›tas› ile ulaflt›rmaktad›r.

1992 y›l›nda kurulan Ankara flubesi  ve 1995 y›l›nda kurulan  ‹zmir flubesi “bölge müdürlükleri”
olarak faaliyet göstermektedir. Kendi içlerinde lojistik, sat›fl, muhasebe, finans, cari hesaplar,
ve müflteri hizmetleri departmanlar› ile bölgelerinde bulunan flehirlerdeki bayilerine
sat›fllardan ve kanal›n gelifltirilmesinden sorumludurlar. Ankara Bölgesi Ankara, ‹ç Anadolu,
Do¤u Anadolu; ‹zmir Bölgesi ‹zmir, Bat› Anadolu, Ege bölgelerinden sorumludur. Bu bölgelerin
d›fl ›nda bulunan di¤er bölgeler  ‹stanbul  Merkez Of is  sorumlulu¤undad›r .
‹ndeks’in Istanbul’da 6,000 m2 büyüklü¤ünde bir lojistik merkezi, Ankara ve ‹zmir’de
bölgesel depolar› bulunmaktad›r. Istanbul’daki lojistik merkezinde 44 kifli çal›flmaktad›r.
Ayr›ca lojistik merkezinde minibüs ve kamyonlardan oluflan bir da¤›t›m filosu bulunmaktad›r.
Ankara fiubesi’nde 7’si lojistik bölümünde olmak üzere 24 kifli; ‹zmir fiubesi’nde 4’ü lojistikte
olmak üzere 16 kifli çal›flmaktad›r.  fiubeler aras› bilgi ak›fl›, faturalama ve tahsilat ifllemleri
online olarak gerçeklefltirilmektedir.
‹ndeks, büyük boyutlu da¤›t›m flirketleri aras›nda kendi da¤›t›m araçlar› ve da¤›t›m personeline
sahip olan tek da¤›t›m flirketidir. Di¤er BT da¤›t›m flirketleri da¤›t›m operasyonu için kargo
flirketlerini kullanmaktad›rlar. ‹ndeks yönetimi, kendi da¤›t›m filosuna sahip olman›n
faturalamada ve tahsilatta avantajlar sundu¤una inanmaktad›r.
fiirket BT ürünleri için özel olarak dizayn edilmifl stok kontrolü, depo yönetimi, müflteri
performans› takibi ve raporlama amaçl› bir yaz›l›m› uygulamaya almay› planlamaktad›r.
Ayr›ca flirket da¤›t›m filosunun kontrolü için GPS sistemlerini da¤›t›m filosuna uygulamay›
planlamaktad›r.
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4.3 Faturalama ve Tahsilat

‹ndeks, Türkiye’de bilgisayar al›m› ve sat›m› yapan neredeyse her kurulufla mal satmaktad›r.
Da¤›t›m kanal› içerisinde klasik bayi  olarak nitelendirilen bayilerin sermaye yap›s› düflüktür.
Türkiye’de toplam 5,000 civar›nda oldu¤u tahmin edilen bu grup bayiler, risk yönetimi
aç›s›ndan ‹ndeks’in alacak riskini en aza indirmek için kendi organizasyonu ve çal›flma
sistemini kurdu¤u ve gerekli önlemleri ald›¤› gruptur. Al›nan önlemler afla¤›daki gibi
s›ralanabilir:

1. Sektörde 1 y›l›n› doldurmam›fl firmalar ile nakit çal›flma: Sektörde bir y›l›n› doldurmam›fl
bilgisayar firmalar›  ile nakit d›fl›nda çal›fl›lmamaktad›r.

2. Cari hesaplar departman› içerisinde yap›lanm›fl iki elamandan oluflan istihbarat ekibi
sürekli olarak bayilerin istihbaratlar›n› yapmaktad›rlar. Bu çal›flmalar firmalar›n çal›flt›¤›
di¤er firmalar ile olan cari hesaplar iliflkileri yan›nda, banka ve di¤er finans kurulufllar›
ile olan çal›flmalar›n›, yaz›lan çeklerinin olup olmad›¤› gibi birçok bilgiyi edinmektedirler.

3. Kredi Komitesi:  Sektörde bir y›l›n› doldurmufl firmalar ile kredi limit art›r›m›nda bulunulan
firmalar›n gerekli istihbarat çal›flmalar› istihbarat ekibince düzenlenerek, her hafta Sal›
ve Çarflamba günleri toplanan kredi komitesine sunulur. Kredi komitesi, mali ifllerden
sorumlu genel müdür yard›mc›s› baflkanl›¤›nda finansman müdürü, cari hesaplar müdürü,
istihbarat elaman› ve ilgili müflterinin sat›fl departman› müdüründen oluflur. Kredi komitesi
elde edilen istihbarat bilgileri ve geçmifl ödeme ve sat›fl performanslar›na ba¤l› olarak
firmalara kredi limiti tesis eder. Çal›flma fleklini belirler, ve gerekirse, bayiden teminata
avalli çek al›nmas›n›, ipotek talep edilmesini ister.

4. Arflivleme: Kredi komitesinden geçmifl tüm bayilerin bilgileri cari hesaplar departman› 
içerisinde arflivlenir.

fiirket, müflterilerine, alacaklar› TL baz›nda ise 1 hafta, USD baz›nda ise 10 gün vade
tan›maktad›r, ancak baz› özellikli ürünler için bu vadeler de de¤iflikler olabilmektedir.

4.4 Teknik Hizmet ve Müflteri Hizmetleri

fiirket, sat›fl sonras› teknik destek sa¤lamamaktad›r. Bunun yerine, müflterilerini, ürünlerin
servis veren yetkili flirketlerine yönlendirmektedir. Bunun sebebi tedarikçi firmalar›n kendi
çözüm ortaklar ›n›n son kul lan›c ›ya servis  vermelerini  tercih etmeleridir .
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4.5 Sat›fl ve Pazarlama

BT sektörünün yap›s› nedeni ile ‹ndeks’in da¤›t›m›n› gerçeklefltirdi¤i ürünlerin teknolojileri
ve fiyatlar› sürekli olarak de¤iflmekte ve yenilenmektedir. Bu nedenle etkin ve verimli stok
yönetimi ile stok devir h›zlar› flirketlerin operasyonel performanslar›n› önemli ölçüde
etkileyebilmektedir.
‹ndeks, sektörün dinamik yap›s› gere¤i her ürün grubu için bir ürün müdürü istihdam
etmektedir. Afla¤›da özetlenen yap› ile hedef ve amaçlar› farkl›l›k gösteren sat›fl gruplar›n›n
ihtiyaçlar› daha iyi anlafl›lmakta ve bu gruplara flirket daha iyi hizmet verebilmektedir.
Ürün müdürleri stok devir h›z›n›n yüksek olmas› için afla¤›daki görevleri üstlenmifllerdir:

1. Etkin bir piyasa araflt›rmas› ve ifl plan› çerçevesinde, pazar›n beklentilerini saptamak,
ürünlerin geçmifl performans›n› araflt›rmak, pazar araflt›rmas› verilerine göre rakip ürün
ve flirketlerin konumlar›n› belirlemek,

2. Olas› teknolojik de¤ifliklikleri güncel biçimde takip etmek, ürünlerin pazarlanabilir gelece¤i
öngörüsü, fiyat/performans analizi ve stok durumunu da dikkate alarak, ürünlerin siparifl
edilmesini sa¤lamak, lojistik, ithalat ve finans bölümleri ile üst düzeyde koordinasyon
oluflturarak, ürünlerin sa¤l›kl› bir biçimde sevkini ve depolanmas›n›, gerekti¤inde siparifl
de¤iflikli¤i ve iptallerini, ürün bedellerinin üreticilerle yap›lan sözleflme hükümlerine
uygun ödenmesini, gere¤inde lojistik elemanlar›na ürün e¤itimini sa¤lamaktan, stok devir
h›z›n›n sürekli denetimini yapmak, yafllanm›fl envanterin ar›t›lmas› için özel sat›fllar, genel
kampanyalar planlamak ve gerçeklefltirmek,

3. Tüm pazarlama, reklam, promosyon ifllevleri ile, gerek genel ve gerekse münferit bütün
bayi ve kanal iliflkilerini yürütmek,  kanal›n ve sat›fl kadrolar›n›n sürekli olarak ürün
yelpazesine iliflkin e¤itimleri organize etmek, ürün gurubu ve bölge baz›nda, ürün ve bayi
analiz ve de¤erlendirmeleri yapmak,  ürünün maliyetine, kanal yap›s›na uygun ve flirket
karl›l›k hedeflerini sa¤lar biçimde fiyatland›r›lmas›n› ve her türlü fiyat de¤ifliklikleri
yapmak,

4. Bölümünün/ürününün gelir, brüt karl›l›k hedeflerine ulaflmas›n› sa¤lamak,  müflteri
hizmetleri müdürü ve lojistik müdürü ile birlikte de¤ifltirme amaçl› ç›kan ürünler deposuna
iliflkin ifllemlerin denetimini, ürün iade ifllemlerinin denetimini yapmak, gerekti¤inde talep
edilen konfigürasyon de¤iflikliklerini denetlemek ve onaylamak promosyon ürünleri  ve
üretim deposu ile  stoktaki ekonomik de¤eri kalmayan veya hurda ürünlerin denetim ve
art›r›lmas›n› sa¤lamak,

5. Mevcut ürün yelpazesinin performans›n› kovuflturmaktan ve performans›n ifl plan›na
uygunlu¤unu denetlemek; ayl›k, üç ayl›k veya dönemlik ifl planlar› yapmak, üreticilerle
yap›lan sözleflmelere uyum, üretici plan ve programlar›nda belirlenen, fiyat fark› iadeleri,
ürün iadeleri, stok koruma ödemeleri, duyurulan her tür prim, ödül, geri alma ifllerini
organize etmek,
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6. Üreticilerdeki ürün gruplar› ve di¤er yetkililerle olan iliflkileri yönetmek ve ‹ndeks’i
üreticiler nezdinde temsil etmek,  pazar araflt›rmalar› yaparak rakip ürün ve flirketlerin
konumlar›n› analiz edip bulgular›n› di¤er bölümler ve yönetim ile paylaflmak.

‹ndeks’in sat›fl ve pazarlama kampanyalar› tedarikçi firmalar›n iflbirli¤i ile yap›lmaktad›r.
Genellikle flirket ve tedarikçi firma ortak bir pazarlama bütçesi üzerinde anlaflarak
kampanyaya bafllarlar. Kampanya aktivitileri, seminerler, ayl›k müflteri organizasyonlar›,
broflürler ve periyodik fiyat kataloglar› ile yap›lmaktad›r. Müflteriler ile bilgi al›flverifli, web
üzerinden, e-mail veya fax ile sa¤lanmaktad›r.

fiirket’in sat›fl ve pazarlama organizasyonu 9 farkl› departman baz›nda organize edilmifltir:

a) Kurumsal Sat›c›lar Departman›: Da¤›t›m kanal› segmentinde daha çok çözüm sa¤lay›c›,
server a¤›rl›kl› ve sertifikal› bayilere hizmet vermektedir.  1 sat›fl müdürü, 5 müflteri
temsilcisi, 2 proje yöneticisi ve 1 proje asistan›ndan oluflmaktad›r.  Büyük ve kompleks
projeler ile  ortaboy ürünler hariç tüm ürünlerin sat›fl›n› yapar.

b) Yetkili  Sat›c›lar Departman›: Da¤›t›m kanal› segmentinde daha çok katma de¤erli bayiler
ve klasik bayilere hizmet vermektedir. 1 sat›fl müdürü, 6 müflteri temsilcisinden oluflur.
Küçük ve basit projeler ile orta boy hariç tüm ürünleri sorumlu oldu¤u bayilere pazarlar.

c) OEM ve Anadolu Sat›c›lar Departman›: Da¤›t›m kanal› segmentinde daha çok klasik
bayilere  hizmet vermektedir.  Anadolu ve ‹stanbul’da OEM a¤›rl›kl› ürün sat›fl› yapan,
en fazla bayi ile çal›flan departmand›r. 1 sat›fl müdürü, 2 kanal yöneticisi, 4 ürün müdürü
ve 6  müflteri temsilcisinden oluflur.

d) Perakende Ara Toptanc›lar Departman›: Da¤›t›m kanal› segmentinde daha çok klasik
perakende kanal› ve ara-toptan fleklinde ticaret yapan firmalara hizmet vermektedir.
1 sat›fl müdürü , 1 kanal yöneticisi ve 2 müflteri temsilcisinden oluflur. Teknosa, Bimeks,
Vatan gibi önemli parekendeci ma¤azalar bafll›ca müflterileridir.

e) Yaz›l›m Sat›fl Departman›: Da¤›t›m kanal› yap›s›ndaki tüm bayilerin ve yerli PC üreticilerinin
yaz›l›m ürünleri ihtiyac›n› karfl›lamaktad›r. Lisansl› yaz›l›m ürünleri, kutulu yaz›l›m ürünleri
ve OEM yaz›l›m ürünlerinin sat›fl›ndan sorumludur. 1 sat›fl müdürü  , 2 ürün müdürü,
2 müflteri temsilcisi ve 1 asistandan oluflmaktad›r.

f) Ortaboy Sistemleri Sat›fl Departman›: Da¤›t›m kanal› yap›s›nda çözüm sa¤lay›c› bayilere,
IBM e-server ürünleri ile (AS400, Unix Sistemleri, Yedekleme ürünleri) IBM Yaz›l›m (IBM
Database ve Lotus ) ürünlerinde hizmet vermektedir.  1 sat›fl müdürü, 5 ürün müdürü,
1 kanal sorumlusu ve 1 siparifl sorumlusundan oluflmaktad›r.
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g) Elektronik Sat›fl Departman›: fiirketin da¤›t›m kanal› yap›s›ndaki  tüm bayilere  sitesinden
siparifl, ürün yönetimi ve flirket ile ilgili bilgilendirme servisi verilmektedir.  fiirketin web
sayfas›n›n düzenlenmesi, gelifltirilmesi, bayiler ile sözleflmelerin yap›lmas›, siparifl ve
kampanyalar yönetiminin icra edilmesi ifllemlerinden sorumludurlar.  1 sat›fl müdürü,
2 web master ve 1 MT ile 1 asistandan oluflur.

h) Ankara Bölge: Da¤›t›m kanal›nda tüm Ankara ve ‹ç Anadolu’daki bayilere ortaboy ürünler
hariç tüm ürünlerin sat›fl ifllemlerinde hizmet vermektedir. Ayr›ca kamuya ifl yapan
bayilere proje baz›nda hizmet vermektedir. 1 bölge müdürü, 5 müflteri temsilcisi ve
2 proje yöneticisinden oluflur.

i) ‹zmir Bölge: Da¤›t›m kanal›nda ‹zmir ve Bat› Anadolu’daki bayilere ortaboy ürünler hariç
tüm ürünlerin sat›fl›nda hizmet vermektedir. 1 bölge müdürü ve 5 müflteri temsilcisinden
oluflur.
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‹NDEKS B‹LG‹SAYAR S‹STEMLER‹ A.fi.
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM  RAPORU

FAAL‹YET RAPORU 2004

1. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 07.05.2004 tarih ve OFD/987 say›l› yaz›s› ile ana sözleflmemizin
“Yönetim Kurulu ve Süresi”’ni düzenleyen 9. maddesinin  “Kamuyu Ayd›nlatma ve fieffafl›k”
bölümünü düzenleyen 20.maddesi kurumsal yönetim ilkeleri gere¤i de¤ifltirilmesine izin
verilmifl olup, bu de¤ifliklikler 02.06.2004 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 6062
say›l› nüshas›nda ilan edilmifltir.

SPK taraf›ndan 04.07.2003 tarih ve 35/835 say›l› karar› ile kabul edilen ve Temmuz 2003
‘de kamuya aç›klanm›fl olan “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri”’nin uygulanmas› özellikle halka
aç›k flirketlerin kredibilitesi aç›s›ndan daha da fazla önem tafl›maktad›r.   Halka arz süreci
içerisinde; izahname, sirküler, halka arz kitapç›¤›, ba¤›ms›z denetimden geçmifl  mali tablolar
ve halka arz bilgileri flirketin internet adresi olan  adresinde yay›mlanm›flt›r. Halka arz
süreci Haziran 2004 ay›nda tamamland›¤› için 31.12.2004 tarihinde sona eren faaliyet
döneminde afla¤›da belirtilen hususlarda Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan
Kurumsa l  Yönet im ‹ l ke ler i ’ne  uymaktad › r  ve   bun lar ›  uygu lamaktad › r .

• fiirket bilgilendirme politikas›,
• Özel durum aç›klamalar›,
• fiirket internet sitesi ve içeri¤i,
• Etik Kurallar,
• Ba¤›ms›z Denetim Komitesi,

Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde yer alan uygulamalar flirket yönetimi taraf›ndan prensip
olarak benimsenmifl olup, söz konusu mevzuat de¤ifliklikleri gerçekleflti¤i anda, aç›kta kalan
hususlar ivedilikle hayata geçirilecektir. Dönem içerisinde Kurumsal Yönetim konusunda
e¤itim faaliyetlerine ifltirak edilmifl olup, ilkeleri uygulama bak›m›ndan çal›flmalar yap›lm›fl
ve uygulanmas› için gerekli konular belirlenmifltir.



Ad ve Soyad Ünvan› e -mail  adresi Telefon no 

Halil Duman Genel Müdür hduman@index.com.tr 0-212-312 05 10
Yard›mc›s›

Naim Saraç ‹ç Denetim ve nsarac@index.com.tr 0-212-312 05 08
Plan.Müdürü

Halim Ça¤layan Muhasebe Müdürü hcaglayan@index.com.tr 0-212-312 05 32

Birgül Öztürk Finans Müdürü bozturk@index.com.tr 0-212-312 05 31
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BÖLÜM I PAY SAH‹PLER‹

2. Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi:
fiirketimizde pay sahipleri ile olan iliflkilerin yürütülmesi amac›yla Yat›r›mc› ‹liflkileri Birimi
oluflturulmufltur. Mali ‹fller ve Finans’dan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Halil Duman’a
ba¤l› olarak faaliyet göstermekte olup bilgileri afla¤›ya ç›kar›lm›flt›r.

Yat›r›mc› ‹liflkileri Birimi dönem içerisinde pay sahiplerine ve arac› kurum analistlerine
yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmufl, bu amaçla telefonla veya elektronik posta
ile yöneltilen sorular yan›tlam›flt›r. Son olarak 22.03.2005  tarihinde grup flirketleri için
yap›lan bas›n toplant›s›na kat›l›nm›fl ve faaliyetler hakk›nda bilgi verilmifltir. ‹lgili birime
yap›lan tüm baflvurular›n tamam›na iliflkin bilgiler verilmifl olmakla birlikte flirket içerisinde
bu konu ile ilgili istatistiki bir kay›t tutulmamaktad›r.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›:
Dönem içerisinde pay  sahipleri yaz›l› olarak bilgi talebinde bulunmam›fllar, ancak telefonla
çok az say›da bilgi talebinde bulunmufllard›r. Yöneltilen sorular›n tamam› flifahi olarak
yan›tlanm›flt›r. Bu talepler esas itibar› ile, flirketin ifltirakleri hakk›nda bilgi, imzalanan
distribütörlük anlaflmalar›n›n içeri¤i, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n düzenleyece¤i notebook
kampanyas›na iliflkindir. fiirketimizde pay sahiplerinin bilgi edinme haklar›n›n kullan›m›nda,
pay sahipleri aras›nda ay›r›m yap›lmamaktad›r.

Ana sözleflmede özel denetçi atanmas› talebi bireysel bir hak olarak ayr›ca düzenlenmemifltir.
Pay sahiplerinin bilgi alma haklar›n› teminen, az›nl›¤› teflkil eden pay sahiplerinin
flüphelendikleri ve incelenmesini istedikleri konular› Denetimden Sorumlu Komite’ye
iletmelerini ve bu kanalla konunun incelenmesi ilke olarak benimsemifl ve Denetimden
Sorumlu Komitenin çal›flma esaslar›nda bu yönde de¤ifliklik yap›lmas›na karar verilmifltir.
Faaliyet dönemi içerisinde özel denetçi tayin talebi olmam›flt›r.
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4. Genel Kurul Bilgileri:
2004 takvim y›l› içerisinde birisi ola¤an ( 18.03.2004), di¤eri ola¤anüstü (18.05.2004)
olmak üzere iki kez genel kurul toplant›s› yap›lm›flt›r. Her iki toplant›da da % 100 oran›nda
kat›l›m gerçekleflmifltir. Ola¤anüstü toplant› flirket ana sözleflme de¤iflikli¤i (Halka arz ) için
yap›lm›flt›r.  Her iki toplant›ya iliflkin davetler  Türk Ticaret Kanunu’nun 370. maddesine
göre ilans›z yap›lm›flt›r. Davetler gündemi de ihtiva edecek flekilde  pay  sahiplerine yaz›l›
olarak  bildirilmifltir. Toplant›ya menfaat sahipleri kat›lm›fl olup, medya ifltirak etmemifltir.
Nama yaz›l› pay sahiplerinin genel kurula kat›l›m›n› teminen pay  defterine kay›t için herhangi
bir süre öngörülmemifltir. Mali tablolar ile Faaliyet ve Denetim raporlar› toplant›dan 15 gün
önce flirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiki için haz›r tutulmufltur. Pay sahiplerinin
verdi¤i öneriler  oylanm›fl ve öneriler do¤rultusunda karar verilmifltir. Pay sahiplerinden
arzu edenler genel kurul toplant›s›nda soru sorma haklar›n› kullanm›fllar ve sorular fiirket
yönetimince yan›tlanm›flt›r. Bölünme, önemli tutarda mal varl›¤› al›m›, sat›m›, kiralanmas›
vb. önemli nitelikteki kararlar›n genel kurulda al›nmas› konusunda ana sözleflmede hüküm
yoktur. Bu tür kararlar yönetim kurulu taraf›ndan al›nmaktad›r. Genel Kurul tutanaklar›
Mali ‹fller Departman›nda hissedarlar›n incelemesine aç›k tutulmaktad›r. Halka arz sonras›
yap›lacak tüm genel kurullarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas› Kanunu  hükümleri
uygulanacakt›r.

5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›:
Genel olarak oy hakk›nda imtiyaz yoktur.  Bununla birlikte ,
• Ana sözleflmenin “ Yönetim Kurulu ve Süresini Belirleyen” 9.maddesi uyar›nca,  “Yönetim
Kurulu Üye say›s›n›n yar›s›ndan bir fazlas› A Grubu pay sahiplerinin gösterece¤i adaylar
aras›nda seçilir” ibaresi bulunmaktad›r.
• Ana sözleflmenin “Genel Kurul” bölümünü düzenleyen 12. maddesi uyar›nca “ Türk Ticaret
Kanunu’nun 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377”nci maddelerinde esas sermayenin en az
onda birini temsil eden pay sahiplerine tan›nan haklar, flirketin ödenmifl sermayesinin en
az yirmide birini temsil eden pay sahipleri taraf›ndan kullan›l›r.
• Karfl›l›kl› ifltirak içinde olan pay sahibi flirket bulunmamaktad›r. Ana sözleflmenin yukar›da
aç›klanan hükmü uyar›nca az›nl›k paylar›n›n yönetim kurulunda temsil edilmesi ve birikimli
oy kullanmas› yönteminin kullan›lmas› söz konusu de¤ildir.

6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›:
fiirket ana sözleflmesinin “ Kar›n Tespiti ve Da¤›t›m›”’n› düzenleyen 16.maddesine göre; “
Safi kardan; %5 Kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasas› Kurulu’nca saptanan miktar ve
oranda birinci temettü düflüldükten sonra kalan k›sm›n %5’ tutar›ndaki bir mebla¤› A Grubu
pay sahiplerine ayr›l›r” hükmü bulunmaktad›r.
fiirketin kar da¤›t›m politikas› daha önce net olarak kamuya aç›klanmam›flt›r. Bununla
birlikte 2004 y›l› ve sonraki y›llarda Sermaye Piyasas› Kurulu’nca saptanan miktarda birinci
temettü da¤›t›lmas› benimsenmifltir.Kar›n da¤›t›m› TTK ‘na ve SPK’na  uygun flekilde ve
yasal süreler içerisinde gerçeklefltirilecektir. fiirket dönem içerisinde halka aç›ld›¤› için, kar
da¤›t›m›nda bulunmam›flt›r.

7. Paylar›n Devri
fiirketimiz ana sözleflmesinde pay devrini k›s›tlayan hükümler bulunmamaktad›r.
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Ad ve Soyad Ünvan› e-mail adresi Telefon no

N.Erol Bilecik Y.K.Baflkan› ebilecik@index.com.tr 0-212 312 05 10

Atilla Kayal›o¤lu Genel Müdür-‹ndeks akayalioglu@index.com.tr 0-212 312 05 10

Salih Bafl Genel Müdür-Datagate sbas@datagate.com.tr 0-212 321 41 77

Erhan Do¤an Genel Müdür-Neteks edogan@neteks.com.tr 0-212 312 05 11
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BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK

8. fiirket Bilgilendirme Politikas›:
Ana sözleflmemizin “ Kamuyu Ayd›nlatma ve fieffafl›k “ bölümünü düzenleyen 20.maddesine
göre flirket bilgilendirme politikas› oluflturulmufltur
“Bilgilerin kamuya aç›klanmas›nda sermaye piyasas› mevzuat› hükümlerine uyulur.
Kamunun ayd›nlat›lmas› ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikas› oluflturulur ve kamuya
aç›klan›r. Kamuya aç›klanacak bilgiler zaman›nda do¤ru, eksiksiz, anlafl›labilir, yorumlanabilir,
eriflilebilir ve eflit bir biçimde kamunun kullan›m›na sunulur.
fiirketin etik kurallar› Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine
sunulur. Oluflturulan etik kurallar› ile ilgili uygulamalar kamuya aç›klan›r. fiirketin sosyal
sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kurallar›n içerisinde yer al›r.
Pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›lmas›nda fiirketin tabi oldu¤u mevzuata, iflbu ana sözleflmeye
ve di¤er fiirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu,  pay sahipli¤i haklar›n›n
kullan›lmas›n› sa¤layacak önlemleri  al›r.  Pay sahiplerinin bilgi alma haklar›n›n geniflletilmesi
amac›na yönelik olarak, haklar›n kullan›m›n› etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda
pay sahiplerinin kullan›m›na sunulmas›na özen gösterilir.
Y›ll›k faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar da¤›t›m önerisi, esas sözleflme
de¤ifliklik önerileri, organizasyon de¤ifliklikleri ve fiirketin faaliyetleri hakk›ndaki önemli
de¤ifliklikleri içeren bilgilerin fiirketin merkez ve flubeleri ile elektronik ortamda pay
sahiplerinin en rahat ulaflmas›n› sa¤layacak flekilde incelemeye aç›k tutulmas›na özen gösterilir.
Grup flirketleri ve di¤er ortaklarla gerçekleflen ticari iliflkiler piyasa fiyatlar› çerçevesinde
gerçeklefltirilir
Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotlar›, flirketin gerçek finansal durumunu gösterecek
flekilde haz›rlanmas›na ve fiirket faaliyet raporunun, fiirket faaliyetleri hakk›nda ayr›nt›l›
bilgi vermesine özen gösterilir.
Dan›flmanl›k faaliyetleri ve Ba¤›ms›z Denetim fiirketleri ayr›l›r. Ba¤›ms›z Denetim fiirketi
en fazla 5 dönem için seçil ir .  Bu firmalar›n ba¤›ms›zl›¤›na özen gösteril ir .

Bu çerçevede y›l içerisinde flirket Yönetim kurulu Baflkan› ve Genel Müdürler taraf›ndan
yeni distribütörlük anlaflmalar› ve bu anlaflmalara iliflkin ifl ak›fllar› bas›n arac›l›¤› ile kamuya
duyurulmufltur. Bilgilendirme politikas› ile ilgili olarak sorumlu olan kiflilerin isimleri ve
görevleri afla¤›ya ç›kar›lm›flt›r.
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Ortak Ad› Ülkesi Hisse Oran›

Nevres Erol Bilecik T.C. % 39,96

Athanasios Pouliadis* Yunanistan % 1 9,77

Di¤er T.C. % 02,37
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fiirketimizin halen www.index.com.tr adresinde bulunan internet sitesi, SPK Kurumsal
Yönetim ‹lkelerinde belirtilen hususlar do¤rultusunda pay sahipleri, yat›r›mc›lar, arac›
kurulufllar›n araflt›rma uzmanlar› ve di¤er menfaat sahiplerinin yararlanabilece¤i bir iletiflim
kanal› olarak kullan›l›r. fiirketimiz taraf›ndan yap›lan özel durum aç›klamalar› internet
sitemizde güncel olarak yay›mlanmaktad›r.

9. Özel Durum Aç›klamalar›:
Dönem içerisinde 36 adet özel durum aç›klamas› yap›lm›fl olup, SPK veya ‹MKB taraf›ndan
ek aç›klama istenmemifltir.
fiirket özel durum aç›klamalar›na iliflkin yükümlülüklerinin tamam›n› zaman›nda yerine
getirmifltir.

10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i:
fiirketimizin internet sitesi mevcut olup adresi . ‹nternet sitesinde ticaret sicil bilgileri, son
durum itibariyle ortakl›k ve yönetim yap›s›, flirket ana sözleflmesi, periyodik mali tablolar
ve raporlar, ba¤›ms›z denetçi raporlar›  ve flirket taraf›ndan yap›lan duyurular yer almaktad›r.
‹lk defa Halka arz olunmas› nedeniyle 2004 y›l›na iliflkin 2005 y›l›nda yap›lacak Genel Kurul
toplant› tutanaklar›, faaliyet raporlar› gerçeklefltikten sonra yay›mlanacakt›r.

11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Aç›klanmas›:
fiirketimizde gerçek kifli nihai hâkim pay sahipleri afla¤›da belirtilmifltir.

(*) fiirketimizde  % 42,33 ortakl›¤› bulunan Pouliadis Associates S.A. n›n % 46,697 sine Athanasios Pouliadis

sahiptir. Halka arz izahnamesinde söz konusu durum yer alm›flt›r.

12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›:
‹çeriden ö¤renebilecek durumda olan kifliler afla¤›daki gibidir.

fiirketin Yönetim Kurulu Üyeleri
Nevres Erol Bilecik
Salih Bafl
Atilla Kayal›o¤lu
Ayfle ‹nci Bilecik
Athanasios Pouliadis

fiirketin TTK’na göre seçilmifl murak›p
Hakk› Dede
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fiirketin Genel Müdürü ve Müdür seviyesi yöneticileri
Atilla Kayal›o¤lu   Genel Müdür
Mete Ataman Genel Müdür Yard›mc›s› - Sat›fl
Halil Duman Genel Müdür Yard›mc›s› - Mali ifller
Naim Saraç ‹ç Denetim ve Planlama Müdürü
Halim Ça¤layan Muhasebe Müdürü
Birgül Öztürk Finans Müdürü

fiirketin Mali ‹fller ve Muhasebe departman›ndaki flefler
Hakan Bayraktar
Ebru Baykal

Tam tasdikten sorumlu YMM
Mustafa Günal

Di¤er ‹lgili fiirket Yöneticileri
Tayfun Atefl – Datagate A.fi. Y.K. Üyesi
O¤uz Gülmen – Despec A.fi. Genel Müdürü
Erhan Do¤an – Neteks A.fi. Genel Müdürü
Hakan Koçer – ‹nko A.fi. Genel Müdürü
Banu Sürek – Datagate A.fi. Mali ‹fller Müdürü
Yi¤it Deniz – Neteks A.fi. Muhasebe Müdürü

BÖLÜM III – MENFAAT SAH‹PLER‹

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:
Menfaat sahipleri düzenli olarak kendilerini ilgilendiren hususlarda flirket taraf›ndan
bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme arac› olarak daha çok e-mail ve flirket internet sitesi
kullan›lmaktad›r. Düzenli olarak, her y›l en az bir kere olmak üzere tedarikçiler ile ayr› ayr›
toplant›lar düzenlenmektedir. Türkiye geneline yay›lm›fl bayi kanal›na bölgesel bazda çeflitli
bilgilendirme toplant›lar› yap›lmaktad›r. Y›lda bir kez  olmak üzere tüm çal›flanlara ve
efllerine flirket hakk›ndaki geliflmeleri duyurmak amac›yla bilgilendirme yemekleri
düzenlenmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›:
Menfaat sahiplerinin yönetime kat›l›m› konusunda herhangi bir çal›flma yap›lmam›flt›r. Ancak
tedarikçilerimizin, bayilere yönelik özel kanal programlar› çerçevesinde, ürün temini ve
sat›fl politikalar› birlikte yürütülmektedir.

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›:
fiirketimizin,   adresinde de yaz›l› olan insan kaynaklar› politikas› afla¤›daki gibidir:

Tüm çal›flanlar› taraf›ndan be¤enilen ve takdir edilen bir flirket olma hedefiyle özdefllefltirilmifl
bir personel politikam›z mevcuttur.
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Personel politikam›z› oluflturan ana kriterler ;
• Çal›flanlar›m›z›n tümünün gelecekleriyle ilgili endifle duymamalar›n›n sa¤lanmas›,
• Çal›flanlar›n öncelikle yöneticilerine ve flirkete yüksek güvenlerinin sa¤lanmas›,
• Tüm personelin performanslar›n›n ölçümlerinin yap›lmas› ve baflar› kriterlerinin bu 

ölçümlerle paralel olarak yönetilmesinin sa¤lanmas›,
• fieffaf yönetim sergilenmesi,
• Yönetime kolayca ulafl›m›n sa¤lanmas›,
• Çal›flanlar›m›z›n düflündüklerini söyleme ve anlatma rahatl›klar›n›n olmas›,
• ‹fl disiplinine önem verilmesi,
• Tüm çal›flanlar›m›z›n bireysel de¤il, tak›m ruhu içinde çal›flmalar›n›n sa¤lanmas›,
• Kariyer planlanmas›na önem verilmesi,
• Sosyal aktivitelere yer verilmesi,
• Verimli çal›flabilme ortam› ve koflullar›n sa¤lanabilmifl olmas›.

Her y›l gerçeklefltirilen “Personel Memnuniyeti Anketi” ile çal›flanlar›n memnuniyeti
ölçülmekte ve gelifltirilmesi gereken alanlar tespit edilerek, iyilefltirici önlemler al›nmaktad›r.

fiirketimizde  hiçbir hal ve koflulda, kiflilerin etnik kökenine, cinsiyetine, rengine, ›rk›na,dinine
ve di¤er inan›fllar›na ba¤l› olarak ayr›mc›l›k yapmamaktay›z. Bununla ilgili olarak flirket
yönetimine intikal etmifl herhangi bir flikayet bulunmamaktad›r.

16. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler:
Mal ve hizmetlerin pazarlanmas› ve sat›fl›nda müflteri memnuniyeti önemli ve vazgeçilmez
hedeflerimiz aras›ndad›r. Bunu sa¤layabilmek için flirket içi prosedürlerimiz oluflturulmufl
ve uygulanmaktad›r. Bu çal›flmalar›n bir sonucu olarak 2004 y›l›nda ISO 9001: 2000 belgesi
alm›flt›r.

Ürün Tedarik ve Da¤›t›m Yap›s›;
fiirket, BT sektöründe ana da¤›t›c› (“broadline distribütör”) olarak, tedarikçilerden BT
ürünlerini belirli fiyat ve vadelerde sat›n almakta ve bu ürünleri daha sonra son kullan›c›ya
satacak olan sat›fl kanal›na satmaktad›r.  fiirket, yak›n gelecekte son kullan›c›ya do¤rudan
ulaflacak bir sat›fl yap›s›n›n içine girmeyi planlamamaktad›r.

Tedarikçiler;
fiirket’in donan›m ve yaz›l›m ürünleri tedarikçileri üç ana gruba ayr›lmaktad›r.  Bu üç grubun
ikisini, uluslararas› üreticiler ve tedarikçiler oluflturmaktad›r. fiirket’in ifl hacminin yaklafl›k
%90’› bu uluslararas› flirketlerin ürünlerinden sa¤lanmaktad›r. Üçüncü grup ise yerli
üreticilerdir

1-Türkiye’de Faaliyet Gösteren Global Markalar:
(IBM, HP, CISCO, MICROSOFT, XEROX, APC, EPSON, TOSHIBA, FUJITSU SIEMENS,
PANASONIC)  Bu global flirketler da¤›t›m ve tahsilat ifllemleri ve çok say›da müflteri ile
do¤rudan temas etmek istemedikleri için daha az say›da olan da¤›t›c›larla çal›flmay› tercih
etmektedirler. Bu flirketler, da¤›t›m flirketlerinin performanslar›n› yak›ndan takip etmekte
ve onlar›n ifl planlar›n› kontrol etmektedirler. fiirketlerle birlikte pazarlama kampanyalar›
düzenleyerek da¤›t›c›lara destek verirler. Büyük müflterilere yapt›klar› sat›fllarda da,
genellikle bu müflterileri kendi da¤›t›c›lar›na yönlendirirler.
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2-Türkiye’de Faaliyet Göstermeyen Global Markalar:
(KINGSTONE, SYMANTEC, LEVELONE, MICRONET, OKI, NEC, BEN Q) Bu flirketler henüz
Türkiye’de  ofis  kurmam›fllard›r. Da¤›t›c›lar vas›tas› ile, ithalat, sat›fl ve pazarlama ifllemlerini
yürütmektedirler. Pazarlama ve reklam dökümanlar›n› da¤›t›c›lara sa¤layarak destek olurlar.
Bu fl i rket ler ,  büyük pro je lerde f inansman deste¤i  de  sa¤ lamaktad›r lar .

3- Yerli PC tedarikçileri ve üreticileri: (ESCORT, BEKO, VESTEL) Geçti¤imiz y›la kadar yerli
bilgisayar üreticileri kendi mallar›n› kendileri da¤›tmaktayd›lar. Ancak, bu stratejilerini
de¤ifltirerek pazarlama ve üretim faaliyetlerine odaklanabilmek için, da¤›t›m operasyonunu
d›flar›daki da¤›t›c›lardan tedarik etmeye bafllam›fllard›r.

Müflteriler:
‹ndeks, bir da¤›t›m flirketi olarak, tedarikçilerden ürünleri sat›n almakta ve bu ürünleri daha
sonra son kullan›c›ya satacak olan sat›fl kanal›na satmaktad›r. ‹ndeks’in sat›fl yapt›¤› ve
Türkiye’de BT ürünlerini son kullan›c›ya ulaflt›ran da¤›t›m kanallar›n›n yap›s› afla¤›da
özetlenmifltir:

1- Çözüm Sa¤layan Bayiler Kanal› (Sistem Entegratörleri)
Bu kanal, çal›flt›rd›¤› personel say›s› bak›m›ndan, en az 100 ve üzerinde çal›flan› olan
flirketlerdir. Sektörde, nispeten eski kurulufllar içerisinde yer al›rlar.  Bu flirketlerin hedefledi¤i
son kullan›c›lar, tamam›yla büyük kurumsal müflterilerdir.  Bu firmalar, yapt›klar› projeleri,
üretici ve da¤›t›c› firma ile çok yo¤un paylafl›rlar. Projenin her aflamas› birlikte paylafl›larak
sonuca gidilir. Özellikle servis, sat›fl, ürün tan›ma kabiliyetleri çok yüksek olan ve sektörde
tecrübe sahibi firmalard›r. Bu kanaldaki flirketlerin temel hedefi yeni teknolojilerin, kurumsal
müflterilere  adaptasyonunu sa¤lamakt›r.
Türkiye genelinde bu firmalar›n say›s›, flu an itibari ile 100’ü geçmemektedir.

2-Katma De¤erli Bayiler
Bu bayiler, çal›flan say›s› olarak, 25-100 çal›flan› olan bayilerdir. Bu firmalar, sermaye yap›s›
daha k›s›tl›, fakat genç ve dinamik yap›lar› sayesinde h›zl› karar al›p, maliyetleri düflük
tutarak daha küçük kâr marjlar›yla ifl yapabilmektedirler. Hedef kitleleri, çok uluslu firmalar
ve genelde tek lokasyonu olan kurumsal müflterilerdir.

Çok büyük projelerde yer almamakla birlikte, teknolojiyi çok iyi takip etmeleri, dinamik  ve
genç olmalar›  müflterileri taraf›ndan  tercih nedeni olmaktad›r.

Da¤›t›c› firmalar›n, bu firmalara destekleri finans, lojistik ve ürün bilgileri üzerinedir. Bu
firmalar›n üreticilerle yo¤un bir iliflkileri olmamaktad›r. Türkiye genelinde bu firmalar›n
say›s› 500’ü geçmektedir.

3-Klasik Bayiler
Çal›flan say›s› 5-25 kifliden oluflan, oldukça küçük firmalard›r. Kendilerine özgü çözümleri
yoktur. Hedef kitleleri KOB‹’ler ve ev pazar›d›r. Türkiye’de say›sal olarak, en az 4,000-
5,000 civar›nda olup, BT sektöründeki en fazla say›y› oluflturan gruptur.  Hedef kitleleri
teknolojiyi daha basit düzeyde kullanan müflteri gruplar› olmas› sebebi ile ve k›s›tl› kaynaklara
sahip olduklar›ndan, know-how düzeyleri düflüktür.

Bu firmalar %100 da¤›t›c› firma kaynaklar›yla ifllerini sürdürürler. Sat›fllar›, Markal› ürünlerden
çok  OEM (toplama ürünler) ürünleri ve çevre birimleri sat›fllar›na dönüktür.



4-Perakende Kanal
Bu kategoriye vitrinleri olan ma¤azalar›n sat›fl organizasyonlar› girmektedir. ‹ndeks için 3
tip perakende grubu mevcuttur.

a)Perakende Zincirler
Perakende zincirler, CarrefourSA, Continent, Escortland gibi ayn› ad alt›nda birden fazla
ma¤azas› olan büyük gruplard›r. Bunlar›n bir k›sm›n›n ana ifllevi bilgisayard›r, di¤er k›s›m
ise, Metro Hipermarket gibi bilgisayar ifllevi tali olan zincirlerdir.

b)Klasik Bilgisayar Ma¤azalar›
Bu ma¤azalar, ma¤aza sahibi ve birkaç sat›fl dan›flman›n›n çal›flt›¤› küçük kurulufllar olup,
çok k›s›tl› kaynaklarla ma¤azac›l›k yapmaktad›rlar. %100 konsantrasyonlar› bilgisayarlard›r.

c)E-Perakende
Bu kanal tamam›yla ‹nternet ortam›nda sanal dükkan aç›p, faaliyet gösteren sanal
marketlerdir. Henüz  çok yeni olduklar›ndan ve k›s›tl› talep oldu¤undan, faaliyetleri henüz
geliflmemifltir.

17. Sosyal Sorumluluk:
Topluma, do¤aya ve çevreye, ulusal de¤erlere, örf ve adetlere sayg›l›y›z, fleffafl›k ilkemiz
›fl›¤›nda pay ve menfaat sahiplerine, flirketimizin hak ve yararlar›n› da gözetecek flekilde
zaman›nda, do¤ru, eksiksiz, anlafl›labilir, analiz edilebilir, kolay eriflilebilir durumda flirket
yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunar›z, Türkiye Cumhuriyeti
yasalar›na ba¤l›y›z; tüm ifllemlerimizde  ve kararlar›m›zda yasalara uygun hareket ederiz.
Çevreye ve komflular›m›za olan tüm yasal yükümlülüklerimiz  eksiksiz yerine getirilmifltir.

BÖLÜM IV – YÖNET‹M KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeleri:

Yönetim Kurulu’nda ba¤›ms›z üye bulunmamakta olup flirket ana sözleflmesinde ba¤›ms›z
üye seçimi öngörülmemifltir. Her y›l yap›lan ola¤an genel kurul toplant›lar›nda Yönetim
Kurulu Baflkan› ve Üyelerine flirket konusuna giren iflleri bizzat veya baflkalar› ad›na yapmak
ve bu  nevi iflleri yapan flirketlerde ortak olabilmek ve di¤er ifllemleri yapabilmeleri için
Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddeleri uyar›nca izin verilmektedir. fiirketin ifltirak
etti¤i di¤er flirketlerin Yönetim Kurul’lar›nda üyelikleri söz konusudur. Bu flirketler, biliflim
sektöründe faaliyet gösteren, ancak farkl› alanlarda uzmanl›k alanlar›na sahip olduklar›ndan
yönetim kurulu üyelerinin flirket d›fl›nda baflka flirketlerde de görev yapmalar›na izin
verilmektedir.
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Yönetim Kurulu Ünvan› Ba¤›ms›zl›k ‹crada Görevli/De¤il

Nevres Erol Bilecik Baflkan ‹crada Görevli

Salih Bafl Baflkan Yard›mc›s› ‹crada Görevli De¤il

Atilla Kayal›o¤lu Üye/Genel Müdür ‹crada Görevli

Ayfle ‹nci Bilecik Üye   ‹crada Görevli De¤il

Athanasios Pouliadis Üye ‹crada Görevli De¤il
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19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:
fiirket ana sözleflmesinin “ Yönetim Kurulu ve Süresi”’ni düzenleyen 9. maddesine göre
Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak asgari ve temel nitelikler belirlenmifltir. Yönetim
Kurulu üyelerinin tamam› SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. bölümü’nün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.3
maddelerinde say›lan niteliklerin tamam›na sahiptir.

20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri:
fiirketimizin misyonu “ Bilgisayar kanal›ndaki tüm flirketlere de¤iflen ihtiyaçlar›na göre
biliflim ürünlerinin ana tedarik merkezi olarak  hizmet vererek liderli¤ini sürdürmektir.” Bu
tan›m Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenmifl olup, flirketin internet sitesi ile kamuoyuna
aç›klanm›flt›r.

fiirketimizin vizyonu ise “ Kanal›n tüm ürün ihtiyaçlar›n› tek noktadan karfl›layabilen bir IT
Da¤›t›m fiirketi “ olmakt›r. Yöneticiler her y›l stratejik ifl plan› yaparak yönetim kuruluna
sunarlar ve Ocak ay›n›n ilk haftas› onaylanarak yürürlü¤e girer. Aral›k bafl›ndan itibaren
haz›rlanmaya bafllanan stratejik ifl plan›, gider ve gelir bütçeleri, her ay düzenli olarak
toplanan Yönetim Kurulu taraf›ndan de¤erlendirilmektedir.

21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›:
Risk yönetimi flirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktad›r. fiirketimizin
karfl› karfl›ya oldu¤u veya karfl›laflmas› muhtemel bütün risklerin tan›mlanmas› ve izlenmesi
risk yönetiminin temel hareket noktas›d›r.    Yöneticilerimiz risk yönetimini iyilefltirici ve
gelifltirici uygulamalar› sürekli olarak flirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemifllerdir.
fiirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde flu flekilde s›n›fland›r›lmaktad›r:

a- Alacak Riski: Da¤›t›m yap›s› içerisinde klasik bayi  olarak nitelendirilen bayi kanal›n›n
sermaye yap›s› düflüktür.  5000 civar›nda oldu¤u düflünülen bu grup bayiler s›k s›k el
de¤ifltirdi¤i gibi aç›l›p, kapanma oranlar› da oldukça yüksektir. fiirket Türkiye’de bilgisayar
al›m› ve sat›m› yapan hemen hemen  her kurulufla mal satmaktad›r.

b- Ürün Teknolojilerinin  Sürekli Yenilenmesi :  Faaliyet gösterilen sektörün en büyük özelli¤i,
ürünlerin teknolojilerinin ve fiyatlar›n›n sürekli olarak de¤iflmesi ve yenilenmesidir. Stok
devir h›zlar›n› bu de¤iflime uyarlayamayan firmalarda zarar oluflma riski yüksektir.

c- Sektörel Yo¤un  Rekabet ve Kar Marjlar› :  Faaliyet gösterilen sektördeki üretici firmalar,
markalar baz›nda dünya çap›nda yo¤un rekabet içerisindedirler. Üretici firmalar›n bu rekabet
ortam› ulusal pazarda da fiyatlara yans›maktad›r. Finans yap›s› ve maliyet yap›lar› güçlü
olmayan firmalar için bu durum oldukça risk tafl›maktad›r.

d- Kur Riski: Biliflim teknolojileri ürünlerinin büyük bir ço¤unlu¤u yurtd›fl›ndan ithal
edilmektedir.  Ürünler al›n›rken yabanc› para birimi cinsinden borçlan›lmakta ve ödemeleri
bu para birimlerine göre yap›lmaktad›r. Sat›fl politikalar›n› ürün girifl para birimi üzerinden
yapmayan firmalar kur art›fllar›nda zarar riski ile karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar.

e- Üretici firmalar›n distribütörlük atamalar›nda münhas›rl›k yoktur: Üretici firmalar ile
yap›lan distribütörlük anlaflmalar›nda karfl›l›kl› münhas›rl›k iliflkisi yoktur. Üretici firmalar
distribütörlük atamalar›nda,  pazar›n koflullar›na göre baflka bir distribütörlük atayabilece¤i
gibi, ayn› zamanda distribütör firmalarda di¤er üretici firmalar ile distribütörlük anlaflmalar›
imzalayabilirler.

f- ‹thalat rejimlerinde yap›lan de¤ifliklikler:  Hükümetlerin dönem dönem ithalat rejimlerinde
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yapm›fl olduklar› de¤ifliklikler ithalat› olumlu yönde etkiledi¤i gibi bazen de olumsuz yönlerde
etkilemektedir.

fiirket içerisinde gerek yukar›da say›lan riskler, gerekse flirketim tüm varl›k ve borçlar›n›n
kontrolleri için ‹ç Denetim ve Planlama Departman› kurulmufl olup, direkt Yönetim Kurulu
Baflkan›’na ba¤l› çal›flmaktad›r.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve sorumluluklar›:
fiirketin ana sözleflmesinde yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar›na
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine at›fta bulunmak suretiyle yer verilmifltir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›:
Yönetim Kurulu dönem içerisinde 10 kez toplanm›flt›r. Toplant›ya iliflkin gündem ve bildirimler
Yönetim Kurulu Üyelerine bir hafta öncesinden bildirilmektedir.   ‹letiflim Yönetim Kurulu
Baflkan›  sekreteri taraf›ndan yap›lmaktad›r. Tüm Yönetim Kurulu toplant›lar›na  %100 fiilen
kat › l ›m i le  sa¤ lanm›fl  o lup  ,  karar lar ›n  tamam›  oybir l i¤ i  i le  a l ›nm›flt › r .
Görüflülen tüm konular karara ba¤lanamazken karar al›nan konular›ndaki tutanaklar
kamuoyuna aç›klanmamaktad›r. Öte yandan, Yönetim Kurulunda karara ba¤lanan önemli
konular ›n  tümü Özel  Durum Aç›k lamas›y la  kamuoyuna duyurulmaktad›r .

24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›:
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335 maddeleri ile ilgili olarak
flirketle mukavele yapmak yasa¤› ve rekabet yasa¤› konusunda genel kurul taraf›ndan izin
verilmifltir.

25. Etik Kurallar:
fiirket yönetim kurulu taraf›ndan çal›flanlar için etik kurallar oluflturulmufltur. Bu kurallar
flirketin internet adresi olan   adresindeki yat›r›mc› köflesinde flirketin halka aç›l›fl s›ras›nda
yay›mlanan izahnamesinde yer alm›flt›r.

26. Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›:
fiirketimizde denetimden sorumlu komite 03.09.2004 tarih ve 71 karar say›l› Yönetim Kurulu
karar› ile  üyeler’den Salih Bafl ve Ayfle ‹nci Bilecik’den oluflmufltur. 2004 y›l› içinde 1 kez
toplant› yapm›flt›r. Denetim komitesi flirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin
denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tablolar›n gerçek mali durumu yans›t›p
yans›tmad›¤›n›n kontrol edilmesi, genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata
uygunlu¤unun araflt›r›lmas› faaliyetlerinde bulunmufltur.

Yönetim Kurulu’nda ba¤›ms›z üye bulunmad›¤›ndan, komite üyeleri de ba¤›ms›z de¤ildir.
‹crac› yönetim kurulu üyeleri komitelerde görev almam›flt›r.  fiirketimizde henüz bir Kurumsal
Yönetim Komitesi bulunmamaktad›r. Bu komitenin kurulma çal›flmalar› 2005 y›l›nda
sürdürülecektir.
27. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar:
Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemektedir. Yönetim Kurulunda Baflkan›, Baflkan
Yard›mc›s›  ve Üye olan ‹cra Kurulu Baflkan›’na Genel Müdüre ve Genel Müdür Yard›mc›s›na
görevleri ile ilgili olarak ayr›ca ayl›k ücret ödenmektedir.

fiirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç veya lehine kefalet gibi
teminatlar vermemifl, kredi ve üçüncü bir kifli arac›l›¤›yla flahsi kredi ad› alt›nda kredi
kulland›rmam›flt›r.
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6. Yönetim Kurulu’nun Kar Da¤›t›m› Önerisi

Yönetim Kurulumuz, 06.04.2005  tarihinde yapt›¤› toplant›da;

a) fiirketimizin Sermaye Piyasas› Kurulu Seri XI No: 20 ve 21 say›l› tebli¤leri uyar›nca
haz›rlanan 2004 dönemi konsolide mali tablolar›nda vergi sonras› net kar› 8.085.472
YTL dir. Söz konusu vergi sonras› net kar›n 7.349.271 YTL’si ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri
Mühendislik San. Tic. A.fi’den kaynaklanm›flt›r. fiirketimizin 2004 y›l› vergi sonras› net
kar› olan 7.349.271 YTL’den 2.635.132 YTL Geçmifl y›l zarar›n›n karfl›lanmas›na , 174.521
YTL 1. Tertip yedek akçe ayr›lmas›na, kalan net da¤›t›labilir dönem kar› olan 4.539.618
YTL’den Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuat›na göre hesaplanan net da¤›t›labilir kar›n
% 30’una tekabül eden 1. temettü tutar› olan 1.361.885 YTL kardan brüt toplam 918.708
YTL (net toplam 826.837 YTL)  nakit kar da¤›t›lmas›na, geri kalan 443.177 YTL’nin kar
da¤›t›m› ifllemlerinin tamamlanmas›n› müteakip yap›lacak sermaye art›r›m›nda kullan›lmak
üzere bedelsiz hisse senedi verilmesi fleklinde da¤›t›lmas›na, ayr›ca toplam brüt 158.887
YTL (net toplam 142.998 YTL) A grubu imtiyazl› kar pay› sahiplerine 2. Temettü
da¤›t›lmas›na, 64.077 YTL 2. tertip yasal yedek akçe ayr›lmas›na, geri kalan tutar›n
ola¤anüstü yedek akçe olarak ayr›lmas›na,

b) Kar da¤›t›m›na 2 May›s 2005 tarihinde bafllan›lmas›na ,

bu önerimizin Genel Kurulun onay›na sunulmas›na karar vermifltir.

1 YTL’lik nominal tutarl› borsada ifllem gören B grubu her bir hisse senedi için ,

* Tam mükellef kurumlara net   0,052199 YTL
* Gerçek kiflilere ve vergiden muaf kurum ve kurulufllara brüt 0,052199 YTL,
   net  0,046979 YTL,
* Dar mükellef gerçek kiflilere, dar mükellef kurumlara brüt 0,052199 YTL, net
   0,046979 YTL tutar›nda kar pay› ödemesi yap›lacakt›r.

Yukar›da yer alan ve sadece gösterim amac›yla verilen 1 YTL nominal tutarl› hisse bafl›na
verilen kar pay› tutarlar› kar da¤›t›m› esnas›nda Yeni Kurufl olarak tama ibla¤ edilecektir.
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7. Ba¤›ms›z Denetçi Görüflü
DENETLEME KURULU RAPORU

‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi

Genel Kurulu’na

‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik
Sanayi ve Ticaret A.fi

Cendere Yolu No: 23 Ka¤›thane - ‹STANBUL

17.600.000 YTL

Her türlü bilgisayar al›m sat›m›, teknik ve
yaz›l›m deste¤i ve sat›fl›, her türlü bilgisayar
malzemesi ve aksesuar sarf malzemesi al›m›
sat›m›

Hakk› Dede; Görev Süresi 1 y›l olup flirketin
orta¤› veya personeli de¤ildir.

2 Defa Yönetim Kurulu Toplant›s›na
kat›l›nm›flt›r.

fiirketin 6 ayl›k ve y›ll›k bilançolar›na iliflkin
kanuni  defter kay›t lar ›  ve belgeler i
incelenmifltir. Bahis konusu defter kay›tlar›
ve belgelerin gerçek durumu yans›tt›¤›
görülmüfltür.

fiirket Veznezi Dönem için 4 kere say›lm›fl,
say›m neticesinde fiili kasa mevcutlar›n›n
kay›tlara uygun oldu¤u görülmüfltür.

fiirket kay›tlar›nda gözüken teminatlar›n ve
k›ymetli evraklar›n mevcudiyeti kontrol
edilmifl ve bunlar›n kay›tlara uygun oldu¤u
görülmüfltür.

Taraf›m›za intikal eden herhangi bir flikâyet
veya yolsuzluk olmam›flt›r

Ünvan›

Merkezi

Sermayesi

Faaliyet konusu

Denetçilerin ad›, görev süreleri, ortak veya
flirketin personeli olup olmad›klar›

Kat› l ›nan Yönetim Kurulu veya yap› lan
Denetim Kurulu toplant›lar› say›s›

Ortakl›k hesaplar› defter ve belgeleri üzerinde
yap›lan incelemenin kapsam›, hangi tarihlerde
inceleme yap›ld›¤› ve var›lan sonuç

Türk Ticaret Kanunu’nun 353. maddesinin
1. f›kras›n›n 3 numaral› bendi gere¤ince ortakl›k
veznesinde yap›lan say›mlar›n say›s›  ve
sonuçlar›

Türk Ticaret Kanunu’nun 353. maddesinin
1. f›kras›n›n 4 numaral› bendi gere¤ince yap›lan
inceleme tarihleri ve sonuçlar›

‹ntikal eden flikâyet ve yolsuzluklar ve bunlar
hakk›nda yap›lan ifllemler

‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi’nin 01.01.2004-
31.12.2004 dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortakl›¤›n esas sözleflmesi ve di¤er
mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar›na göre incelemifl bulunmaktay›m.

Görüflüme göre içeri¤i benimsedi¤im ekli 31.12.2004 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilanço ortakl›¤›n
an›lan tarihteki gerçek mali durumunu; 01.01.2004 - 31.12.2004 dönemine ait gelir tablosu, an›lan
döneme ait faaliyet sonuçlar›n› gerçe¤e uygun ve do¤ru yans›tmakta; kar›n da¤›t›m› önerisi
yasalara ve ortakl›k esas sözleflmesine uygun bulunmaktad›r.

Bilançonun ve gelir tablosununun onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu’nun aklanmas›n› onaylar›n›za
arz ederim.

Denetçi
Hakk› Dede

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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 (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki al›m

gücü ile ifade edilmifltir)

AYRINTILI KONSOL‹DE B‹LANÇO (YTL) 31.12.2004 31.12.2003

DÖNEN VARLIKLAR 169.777.174 127.447.976

Haz›r De¤erler 3.476.532 4.190.598

Kasa 70.949 59.653

Bankalar 2.751.601 1.326.423

Di¤er Haz›r De¤erler 653.982 2.804.521

Menkul K›ymetler 6.244.677 0

Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar› 6.244.677 0

K›sa Vadeli Ticari Alacaklar 109.440.952 83.201.333

Al›c›lar 59.094.518 48.263.921

Alacak Senetleri 50.566.946 35.062.510

Verilen Depozito ve Teminatlar 1.000 0

Di¤er K›sa Vadeli Ticari Alacaklar 1.315.612 1.482.449

Alacak Reeskontu (-) (221.512) (125.098)

fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) (1.315.612) (1.482.449)

Di¤er K›sa Vadeli Alacaklar 154.245 132.639

Ortaklardan Alacaklar 85.948 22.309

K›sa Vadeli Di¤er Alacaklar 68.297 110.329

Stoklar 40.232.422 32.241.173

Emtia 29.599.935 24.720.041

Di¤er Stoklar 400.264 361.357

Stok De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) (400.264) (301.568)

Verilen Siparifl Avanslar› 10.632.487 7.461.344

Di¤er Dönen Varl›klar 10.228.346 7.682.233

DURAN VARLIKLAR 11.296.564 12.013.710

Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 57.129 5.996

Verilen Depozito ve Teminatlar 57.129 5.996

Di¤er Uzun Vadeli Alacaklar 0 0

Finansal Duran Varl›klar 185.733 124.837

Ba¤l› Ortakl›klar 185.733 124.837

Maddi Duran Varl›klar  3.836.299 4.123.141

Arazi ve Arsalar 1.511.183 1.511.182

Binalar 398.329 398.328

Makine, Tesis ve Cihazlar 23.666 23.665

Tafl›t Araç ve Gereçleri 1.469.719 1.976.298

Döfleme ve Demirbafllar 2.896.554 2.667.124

Di¤er Maddi Duran Varl›klar 109.701 109.700

Birikmifl Amortismanlar (-) (2.572.853) (2.563.157)

Maddi Olmayan Duran Varl›klar 7.217.403 7.759.736

fierefiye 5.711.618 6.060.881

Di¤er Maddi Olmayan Duran Varl›klar 1.505.785 1.698.855

Di¤er Duran Varl›klar 0 0

A K T ‹ F   T O P L A M I 181.073.738 139.461.687

Enflasyona Göre Düzeltilmifl Konsolide
(Seri XI No:20 ve 21)

Ba¤›ms›z Denetim'den Geçmifl
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9. Mali Tablolar ve Dipnotlar

01.01.2004 - 31.12.2004 Hesap Dönemine Ait Ba¤›ms›z Denetimden geçmifl enflasyona göre

düzeltilmifl Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlar afla¤›da bilgilerinize sunulmufltur. Aksi

belirtilmedikçe Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki al›m gücü ile ifade edilmifltir.

Mali Tablolar
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Enflasyona Göre Düzeltilmifl Konsolide

(Seri XI No:20 ve 21)

Ba¤›ms›z Denetim'den Geçmifl

(Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki al›m

gücü ile ifade edilmifltir)

AYRINTILI KONSOL‹DE B‹LANÇO (YTL) 31.12.2004 31.12.2003

KISA VADEL‹ BORÇLAR 128.837.350 107.279.284

Finansal Borçlar 16.545.580 11.614.862

Banka Kredileri 16.544.726 11.586.170

Di¤er Finansal Borçlar 854 28.692

Ticari Borçlar 106.269.675 86.077.446

Sat›c›lar 76.457.626 69.990.106

Borç Senetleri 30.281.949 16.275.983

Al›nan Depozito ve Teminatlar 0 455

Borç Reeskontu (-) (469.900) (189.099)

Di¤er K›sa Vadeli Borçlar 4.135.348 6.935.363

Ortaklara Borçlar 8.347 20.721

Ödenecek Giderler 53.482 53.574

Ödenecek Vergi, Harç ve Di¤er Kesintiler 3.267.317 2.134.962

K›sa Vadeli Di¤er Borçlar 806.202 4.726.106

Al›nan Siparifl Avanslar› 360.035 2.231.607

Borç ve Gider Karfl›l›klar› 1.526.712 420.007

Vergi Karfl›l›klar› 883.728 136.441

Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar› 642.984 283.566

UZUN VADEL‹ BORÇLAR 1.319.505 1.292.761

Finansal Borçlar 0 0

Ticari Borçlar 0 0

Di¤er Uzun Vadeli Borçlar 0 0

Al›nan Siparifl Avanslar› 0 0

Borç ve Gider Karfl›l›klar› 1.319.505 1.292.761

K›dem Tazminat› Karfl›l›klar› 1.319.505 1.292.761

ANA ORTAKLIK DIfiI ÖZSERMAYE 556.601 396.521

Ana Ortakl›k D›fl› Özsermaye 556.601 396.521

ÖZ SERMAYE 50.360.282 30.493.121

Sermaye 17.600.000 14.900.000

Sermaye Taahhütleri (-) 0 0

Emisyon Primi 8.491.330 0

Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl› 0 0

Yedekler 6.987.601 658.822

Yasal Yedekler 966.439 650.000

Statü Yedekleri 0 0

Özel Yedekler 0 0

Ola¤anüstü Yedek 6.021.162 8.822

Maliyet Art›fl Fonu 0 0

Serm.Eklenecek ‹flt.His.ve Gayr.Sat›fl Kazanç. 0

Geçmifl Y›l Kar› 0 0

Net Dönem Kar› 8.085.472 4.680.380

Dönem Zarar› (-) 0 0

Geçmifl Y›llar Zararlar› (-) (4.135.544) (1.611.226)

Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar› 13.331.423 11.865.145

Çevrim Farklar› 0 0

P A S ‹ F   T O P L A M I 181.073.738 139.461.687
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(Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki al›m

gücü ile ifade edilmifltir)

AYRINTILI KONSOL‹DE GEL‹R TABLOSU(YTL) 31.12.2004 31.12.2003

Brüt Sat›fllar 648.106.228 507.890.269

Yurtiçi Sat›fllar 585.417.248 463.614.406

Yurtd›fl› Sat›fllar 20.553.083 15.291.360

Di¤er Sat›fllar 42.135.897 28.984.504

Sat›fllardan ‹ndirimler (-) (32.189.095) (25.112.178)

Sat›fltan ‹adeler (-) (18.127.084) (16.944.191)

Sat›fl ‹skontolar› (-) (12.049.749) (7.578.067)

Di¤er ‹ndirimler (-) (2.012.262) (589.920)

Net Sat›fllar 615.917.133 482.778.091

Sat›fllar›n Maliyeti (-) (580.141.498) (454.194.405)

BRÜT SATIfi KARI (ZARARI) 35.775.635 28.583.686

Faaliyet Giderleri (-) (19.263.204) (18.833.538)

Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri (-) 0 0

Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri (-) (12.745.372) (11.789.205)

Genel Yönetim Giderleri (-) (6.517.832) (7.044.334)

ESAS FAAL‹YET KARI (ZARARI) 16.512.431 9.750.147

Di¤er Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 14.822.598 11.314.385

‹fltiraklerden Temettü Gelirleri 0 0

Ba¤l› Ortakl›klardan Temettü Gelirleri 0 0

Faiz ve Di¤er Temettü Gelirleri 622.684 76.309

Faaliyetle ‹lgili Di¤er Gelirler ve Karlar 14.199.914 11.238.076

Di¤er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (13.091.179) (13.463.998)

Finansman Giderleri (-) (8.052.783) (3.911.395)

K›sa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (8.052.783) (3.911.395)

Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0 0

FAAL‹YET KARI (ZARARI) 10.191.067 3.689.140

Ola¤anüstü Gelirler ve Karlar 318.703 451.111

Konusu Kalmayan Karfl›l›klar 157.083 109.686

Önceki Dönem Gelir ve Karlar› 0 0

Di¤er Ola¤anüstü Gelirler ve Karlar 161.620 341.425

Ola¤anüstü Giderler ve Zararlar (-) (141.393) (161.790)

Çal›flmayan K›s›m Giderleri ve Zararlar› (-) 0 0

Önceki Dönem Gider ve Zararlar› (-) (2.960) (20.153)

Di¤er Ola¤anüstü Giderler ve Zararlar (-) (138.433) (141.637)

Net parasal pozisyon kar›/(zarar›) (1.239.098) 712.167

DÖNEM KARI (ZARARI) 9.129.279 4.690.629

Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (883.728) (136.441)

Ana Ortakl›k D›fl› Kar / (Zarar) (160.079) 126.192

NET KONSOL‹DE DÖNEM KARI 8.085.472 4.680.380

Enflasyona Göre Düzeltilmifl Konsolide
(Seri XI No:20 ve 21)

Ba¤›ms›z Denetim'den Geçmifl
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Mali Tablolara ait Dipnotlar

1. MUHASEBE POL‹T‹KALARI

1.01. fiirketin muhasebe kay›tlar›, Türk Liras› ile Türk Ticaret Kanunu, Mali Mevzuat ve
Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›nlanan tebli¤lerde belirtilen ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak tutulmaktad›r.

1.02.Mali tablolar 1.01.maddede belirtilen flirket kay›tlar›ndan hareketle flirket taraf›ndan
haz›rlanm›flt›r.

1.03. Konsolide mali tablolara dahil iflletmelerin mali tablolar›n›n haz›rlanmas›nda Kurulun
muhasebe standartlar›yla ilgili düzenlemelerinde belirtilen hükümlere uyulmas› esast›r.
Bu nedenle gerek ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi.
gerekse konsolidasyona tabi tutulan ba¤l› ortakl›klar›n›n mali tablolar› Kurulun muhasebe
standartlar›yla ilgili düzenlemelerinde belirtilen hükümlere göre haz›rlanm›flt›r.

2- KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARIN D‹PNOTLARI

2.01. Konsolide Mali Tablolara Dahil Edilen Ba¤l› Ortakl›klar, Müflterek Yönetime Tabi
Ortakl›klar Ve Ifltiraklerin Ünvan›, Sermayesi Ve Sermayeleri Içinde Ana Ortakl›k Ile
Di¤er Ba¤l› Ortakl›klar›n Sahip Olduklar› Paylar,

31.12.2004 tarihi itibariyle;

FAAL‹YET RAPORU 2004

Düzeltilmifl

Ba¤l› Ortakl›k Oran Tarihi Düzeltilmifl Özkaynak

Ortak  Ad› Ad› Sermaye Sermaye

‹ndeks Datagate 85,00% 1.550.000  3.811.502 3.168.310

‹ndeks Neteks 70,00%    243.000 1.066.005 847.434

Datagate Neteks 24,00%    243.000 1.066.005 847.434

‹ndeks Ba¤l› Ortakl›klar›

Düzeltilmifl

Ba¤l› Ortakl›k Oran Tarihi Düzeltilmifl Özkaynak

Ortak  Ad› Ad› Sermaye Sermaye

‹ndeks Datagate 85,00% 1.550.000  3.811.502 2.392.926

‹ndeks Neteks 70,00% 243.000 1.066.005 391.486

Datagate Neteks 24,00% 243.000 1.066.005 391.486

‹ndeks Ba¤l› Ortakl›klar›

31.12.2003 tarihi itibariyle;
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2.02. Ana Ortakl›¤›n, Ba¤l› Ortakl›klar›, Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›, Ifltirakleri
Veya Bunlar›n Veya Kendi Ortaklar› Veya Yöneticileri Vas›tas›yla Yönetiminde %
20’den Fazla Oy Hakk›na, Yöneticilerini Seçme Hakk›na Veya Yönetimine Sahip
Olmakla Birlikte Sermayesinde Pay Sahibi Olunmamas› Nedeniyle Konsolide Mali
Tablolara Dahil Edilemeyen Ba¤l› Ortakl›klar, Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar
Ve Ifltiraklerle Yap›lan Ifllemlerin Konsolide Mali Tablo Kalemleri Üzerindeki Etkilerine
Iliflkin Ayr›nt›l› Aç›klamalar,

Konsolide mali tablo kalemleri üzerindeki etkileri

• Konsolidasyona  tabi flirketlerin birbirlerine olan ifltirakleri elimine edilmifltir.Bu ifllemler
sonucunda 2001 dönem sonu itibari ile 6.496.477 YTL pozitif flerefiye hesaplanm›fl ve 
al›m y›llar› itibari ile 20 y›l içinde itfa edilmeye bafllanm›flt›r. Ayr›ca 2003  y›l› içerisinde
Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.fi.’nin % 34,50 ‘lik k›sm›n›n ana ortakl›k ‹ndeks Bilgisayar
Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi. taraf›ndan al›nmas› sonucu ortakl›k pay›n›
yükseltmesi nedeni ile 488.812 YTL’s› ek flerefiye hesaplanm›flt›r. fierefiyeler mali
tablolarda Maddi Olmayan Duran Varl›klar hesab›nda izlenmekte olup ayr›nt›l› aç›klama
2.08 dipnotta yap›lm›flt›r.

• Grup içinde konsolidasyona tabi flirketlerin birbirleri ile olan ifllemleri borç ve alacaklar›,
al›m sat›mlar› v.b. iptal edilmifl , bu ifllemler nedeniyle oluflan ve henüz realize olmam›fl
karlar iptal edilmifltir.

• Kar da¤›t›m›n›n etkileri giderilmifl ve dönem içinde gelir yaz›lan temettü gelirleri geçmifl
y›l kar zarar hesab›na al›nm›flt›r.

• Grup d›fl› paylara isabet eden tutarlar bilançoda ortakl›k d›fl› paylar olarak özsermaye
kalemi öncesinde takip edilmifl, Gelir tablosunda da net konsolide kar zarar öncesinde
eksi kalem olarak yer alm›flt›r.

• Konsolidasyona iliflkin SPK  tebli¤inde öngörülen di¤er düzeltmeler yap›lm›flt›r.

2.03. Konsolide Mali Tablolara Dahil Edilen Ortakl›klar›n Kompozisyonunda Bir Önceki
Döneme Göre Oluflan De¤ifliklik,

31.12.2004  tarihinde konsolide mali tablolara dahil edilen ortakl›klar›n kompozisyonunda bir
önceki y›la göre de¤ifliklik olmam›flt›r.

31.12.2003  tarihinde konsolide mali tablolara dahil edilen ortakl›klar›n kompozisyonunda
Datagate Bilgiyar Malzemeleri A.fi.’nin % 34,50 ‘lik k›sm›n›n ana ortakl›k ‹ndeks Bilgisayar
Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi. taraf›ndan al›nmas› sonucu ana ortakl›¤›n pay›
% 50,50 ‘den % 85,00 ulaflm›flt›r.
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2.04. Konsolide Mali Tablolar›n Kapsam›na Girmeyen ‹fltiraklerde Ana Ortakl›¤›n
Sahip Oldu¤u Hisseler Ve  Bu Hisselerin Muhasebelefltirilmelerine ‹liflkin Bilgiler;

31.12.2004 tarihi itibariyle;
Konsolide mali tablolar›n kapsam›na girmeyen ifltirakler ve ana ortakl›¤›n sahip oldu¤u
hisseler ve bu hisselerin muhasebelefltirilmesine ( Konsolidasyona dahil edilmeyen ba¤l›
ortakl›klar mali tablolarda sat›n alma tarihlerindeki de¤erlerinin  31.12.2004 tarihli paran›n
sat›n alma gücü ifadesi i le yer alm›flt›r .)  i l iflkin bi lgi ler afla¤›daki gibidir .

‹nes Bilgisayar Ticaret A.fi ‘nin ticaret ünvan›  ‹nko ‹letiflim ve Dijital Hizmetler Sanayi ve
Ticaret A.fi. olarak de¤ifltirilmifltir. ‹lgili de¤ifliklik 21.01.2004 tarih ve 5972 say›l› Ticaret
Sicil gazetesinde ilan  edilmifltir.

31.12.2003 tarihi itibariyle;
Konsolide mali tablolar›n kapsam›na girmeyen ifltirakler ve ana ortakl›¤›n sahip oldu¤u
hisseler ve bu hisselerin muhasebelefltirilmesine ( Konsolidasyona dahil edilmeyen ba¤l›
ortakl›klar mali tablolarda sat›n alma tarihlerindeki de¤erlerinin  31.12.2004 tarihli paran›n
sat›n alma gücü ifadesi i le yer alm›flt›r .)  i l iflkin bi lgi ler afla¤›daki gibidir .

FAAL‹YET RAPORU 2004
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Düzeltilmifl Düzeltilmifl

‹fltirak ‹fltirak Dönem Kar/Zarar› Özsermaye Tutar›

Ba¤l› Ortakl›k Ad› %‘si Tutar› YTL (31.12.2003) (31.12.2003)

‹nfin Bilgisayar Ticaret A.fi.  99.80 62.419 7.319 90.619

‹nko ‹letiflim ve Dijital Hiz.A.fi.   69.87 123.314 (9.009) 40.593

Toplam ‹fltirak Tutar› 185.733

Düzeltilmifl Düzeltilmifl

‹fltirak ‹fltirak Dönem Kar/Zarar› Özsermaye Tutar›

Ba¤l› Ortakl›k Ad› %‘si Tutar› YTL (31.12.2003) (31.12.2003)

‹nfin Bilgisayar Ticaret A.fi.  99.80 62.419 7.319 90.619

‹nko ‹letiflim ve Dijital Hiz.A.fi.  99.80 62.419 (9.009) 40.593

Toplam ‹fltirak Tutar› 24.838



2.05. Konsolidasyona Dahil Edilmeyen Ve Ana Ortakl›k Ve Ba¤l› Ortakl›k ‹le Sermaye,
Yönetim Ve Denetim Bak›m›ndan ‹liflkili Bulunan Ortakl›klar›n Dahil Edilmeme
Nedenleri;

31.12.2004 tarihi itibariyle;
Konsolidasyona dahil edilmeyen ve ana ortakl›k ve ba¤l› ortakl›k ile sermaye, yönetim ve
denetim  bak›m›ndan iliflkili bulunan ortakl›klar afla¤›daki gibidir.

‹nfin Bilgisayar Ticaret A.fi. ile ‹nko ‹letiflim ve Dijital Hizmetler A.fi. iflletmelerinin küçük
olmas› gerekse faaliyet hacminin düflük olmas›  ve konsolide mali tablolar› önemli ölçüde
etkilememesi nedeni ile konsolidasyon kapsam› d›fl›nda tutulmufltur. ‹nes Bilgisayar Ticaret
A.fi ‘nin ticaret ünvan›  ‹nko ‹letiflim ve Digital Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.fi. olarak
de¤ifltirilmifltir. ‹lgili de¤ifliklik 21.01.2004 tarih ve 5972 say›l› Ticaret Sicil gazetesinde ilan
 edilmifltir.

31.12.2003 tarihi itibariyle;

Konsolidasyona dahil edilmeyen ve ana ortakl›k ve ba¤l› ortakl›k ile sermaye, yönetim ve
denetim  bak›m›ndan iliflkili bulunan ortakl›klar afla¤›daki gibidir.

‹nfin Bilgisayar Ticaret A.fi. ile ‹nko ‹letiflim ve Dijital Hiz.A.fi. iflletmelerinin küçük olmas›
gerekse faaliyet hacminin düflük olmas›  ve konsolide mali tablolar› önemli ölçüde etkilememesi
nedeni ile konsolidasyon kapsam› d›fl›nda tutulmufltur.

‹fltirak ‹fltirak Düzeltilmifl Düzeltilmifl

Ba¤l› Ortakl›k Ad› %‘si Tutar› YTL  Dönem Kar/Zarar› Özsermaye Tutar›

‹nfin Bilgisayar Ticaret A.fi. 99.80 62.419 7.319 90.619

‹nko ‹letiflim ve Dijital Hiz.A.fi. 99.80 62.419 (9.009) 40.593

Toplam ‹fltirak Tutar› 124.838
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Düzeltilmifl Düzeltilmifl

‹fltirak ‹fltirak Dönem Kar/Zarar› Özsermaye Tutar›

Ba¤l› Ortakl›k Ad› %‘si Tutar› YTL (31.12.2003) (31.12.2003

‹nfin Bilgisayar Ticaret A.fi.  99.80 62.419 7.319 90.619

‹nko ‹letiflim ve Dijital Hiz.A.fi.   69,87 123.314 (9.009) 40.593

Toplam ‹fltirak Tutar›               185.733
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2.06. ‹flas Veya Tasfiye Halinde Olan Veya Kanuni Merkezleri Yurt D›fl›nda Bulunan
Konsolide Mali Tablo Kapsam›ndaki Ba¤l› Ortakl›klar, Müflterek Yönetime Tabi
Ortakl›klar Ve Ifltirakler Ile Bunlara Iliflkin Bilgiler;

fiirketin 31.12.2004 tarihi itibariyle iflas veya tasfiye halinde olan veya kanuni merkezleri
yurt d›fl›nda bulunan konsolide mali tablo kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›¤› bulunmamaktad›r.

Ancak ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi. ile  Datagate Bilgisayar
Malzemeleri Ticaret A.fi.’nin Atatürk Hava Liman› Serbest Bölgesinde flubeleri bulunmakta
olup bu flubelere iliflkin mali tablolar kurulun muhasebe standartlar›na göre düzenlenmifl
ve daha sonra ilgili flirketlerle tam konsolide edilmifltir.

fiirketin 31.12.2003 tarihi itibariyle iflas veya tasfiye halinde olan veya kanuni merkezleri
yurt d›fl›nda bulunan konsolide mali tablo kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›¤› bulunmamaktad›r.

Ancak ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi. ile  Datagate Bilgisayar
Malzemeleri Ticaret A.fi.’nin Atatürk Hava Liman› Serbest Bölgesinde flubeleri bulunmakta
olup bu flubelere iliflkin mali tablolar kurulun muhasebe standartlar›na göre düzenlenmifl
ve daha sonra ilgili flirketlerle tam konsolide edilmifltir.

2.07. Konsolide Mali Tablo Uygulamas›nda Y›llar Aras›nda Farkl› Muhasebe Politikalar›
Uygulanm›flsa Nedenleri Ve Parasal Etkileri;

31.12.2004 tarihi itibariyle konsolide mali tablo uygulamas›nda y›llar aras›nda farkl› muhasebe
politikalar› uygulanmam›flt›r.

31.12.2003 tarihi itibariyle konsolide mali tablo uygulamas›nda y›llar aras›nda farkl› muhasebe
politikalar› uygulanmam›flt›r.

2.08. Konsolide Mali Tablolara Dahil Edilen Ortakl›klar Aras›ndaki Herbir ‹kili Sermaye
‹liflkisi Baz›nda fierefiye Tutarlar›;

31.12.2004  tarihi itibariyle;
fierefiye hesaplamas› 31.12.2001 tarihli enflasyona gore düzenlenmifl mali tablolar üzerinden
hesaplanm›flt›r. Ayr›ca 2003  y›l› içerisinde  Datagate Bilgiyar Malzemeleri A.fi.’nin % 34,50
‘lik k›sm›n›n ana ortakl›k ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi.
taraf›ndan al›nmas› sonucu ortakl›k pay›n› yükseltmesi nedeni ile  ek flerefiye hesaplanm›flt›r.
fierefiye itfa oran› 20 y›l olarak dikkate al›nm›fl ve ifltirak edinim tarihleri farkl› olmas›
nedeniyle bu tarihlerin her birinin  31.12.2004 endekslenmifl de¤erleri esas al›narak itfalar
hesaplanm›flt›r.
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1 2 1+2
2004-12 ÖZKAYNAK NETEKS DATAGATE TOPLAM

SERMAYE 243.000 1.550.000 1.793.000
YASAL YEDEK 10.261 55.531 65.792
OLA⁄ANÜSTÜ YEDEK 66.679 628.793 695.472
G.YIL ZARARI -768.112 -2.649.712 -3.417.824
KAR/ZARAR 0 0 0
ÖZSERMAYE DÜZELT‹M FARKI 839.658 2.808.314 3.647.972

391.486 2.392.926 2.784.412

31.12.2004 DÖNEM KAR/ZARARI 455.948 775.384  1.231.332 

90,40% 85,00%
 
SERMAYE 219.672 1.317.500 1.537.172
YASAL YEDEK 9.276 47.202 56.478
OLA⁄ANÜSTÜ YEDEK 60.278 534.474 594.752
G.YIL ZARARI -694.373 -2.252.255 -2.946.628
KAR/ZARAR 0 0 0
ÖZSERMAYE DÜZELT‹M FARKI 759.050 2.387.067 3.146.115

ÖZKAYNAK TOPLAMI 353.903 2.033.987 2.387.891

BA⁄LI ORTAKLIK HESABI 1.035.161 8.669.526 9.704.687
fiEREF‹YE (+)GEL‹R(-) G‹DER -689.479 -6.295.811 -6.985.290
EKONOM‹K ÖMÜR 240 240 480
B.AMORT‹SMAN SÜRES‹ 46 46
B.AMORT‹SMAN -132.150 -1.141.522 -1.273.672
CAR‹ YIL AMORT -34.474 -314.791 -349.264
 
AZINLIK PAYI 9,60% 15%

SERMAYE 23.328 232.500 255.828
YASAL YEDEK 985 8.330 9.315
OLA⁄ANÜSTÜ YEDEK 6.401 94.319 100.720
G.YIL ZARARI -73.739 -397.457 -471.196
KAR/ZARAR 0 0 0
ÖZSERMAYE DÜZELT‹M FARKI 80.607 421.247 501.854

ANA ORTAKLIK DIfiI PAY 37.583 358.939 396.522

AZINLIK PAYI DÜfiEN DÖNEM KARI 43.771 116.308 160.079

31.12.2003 tarihi itibariyle;

fierefiye hesaplamas› 31.12.2001 tarihli enflasyona göre düzenlenmifl mali tablolar üzerinden
hesaplanm›flt›r. Ayr›ca 2003  y›l› içerisinde  Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.fi.’nin % 34,50 ‘lik
k›sm›n›n ana ortakl›k ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi. taraf›ndan al›nmas›
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sonucu ortakl›k pay›n› yükseltmesi nedeni ile  ek flerefiye hesaplanm›flt›r. fierefiye itfa oran› 20 y›l
olarak dikkate al›nm›fl ve ifltirak edinim tarihleri farkl› olmas› nedeniyle bu tarihlerin her birinin
31.12.2003 endekslenmifl de¤erleri esas al›narak itfalar hesaplanm›flt›r. ( De¤erler 31.12.2004 tarihli
sat›n alma gücü cinsinden ifade edilmifltir.)
Buna göre;

1 2 1+2
2003 YILI OZKAYNAK NETEKS DATAGATE TOPLAM

SERMAYE 243.000 1.550.000 1.793.000
YASAL YEDEK 6.800 52.816 59.616
OLA⁄ANÜSTÜ YEDEK 918 577.192 578.110
G.YIL ZARARI -761.864 -1.868.531 -2.630.396
KAR/ZARAR 0 0 0
ÖZSERMAYE DÜZELT‹M FARKI 829.931 2.385.842 3.215.773

318.785 2.697.318 3.016.103

DÖNEM KAR/ZARARI 72.701 -304.392 -231.691

90,40% 85,00%
 
SERMAYE 219.672 1.317.500 1.537.172
YASAL YEDEK 6.147 44.894 51.041
OLA⁄ANÜSTÜ YEDEK 830 490.613 491.443
G.YIL ZARARI -688.725 -1.588.252 -2.276.977
KAR/ZARAR 0 0 0
ÖZSERMAYE DÜZELT‹M FARKI 750.258 2.027.966 2.778.223

ÖZKAYNAK TOPLAMI 288.181 2.292.720 2.580.902

BA⁄LI ORTAKLIK HESABI 1.035.161 8.669.526 9.704.687
fiEREF‹YE (+)GEL‹R(-) G‹DER -689.479 -6.295.811 -6.985.290
EKONOM‹K ÖMÜR 240 240 480
B.AMORT‹SMAN SÜRES‹ 34 34 34
B.AMORT‹SMAN -97.676 -826.732 -924.408
CAR‹ YIL AMORT -34.474 -294.424 -328.898

AZINLIK PAYI 9,60% 15,00%
 
SERMAYE 23.328 232.500 255.828
YASAL YEDEK 653 7.922 8.575
OLA⁄ANÜSTÜ YEDEK 88 86.579 86.667
G.YIL ZARARI -73.139 -280.280 -353.419
KAR/ZARAR 0 0 0
ÖZSERMAYE DÜZELT‹M FARKI 79.673 357.876 437.550

ANA ORTAKLIK DIfiI PAY 30.603 404.598 435.201

AZINLIK PAYI DÜfiEN DÖNEM KARI 6.979 -45.659 -38.679



Ana Ortakl›¤›n 31.12.2003 tarihi itibariyle Neteks ‹letiflim Ürünleri Da¤›t›m A.fi. deki pay›
%70 ,   % 85 ifltirak oran› ile Ba¤l› Ortakl›¤› olan Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret
A.fi.’nin  Neteks ‹letiflim Ürünleri Da¤›t›m A.fi. deki pay› ise  %24 ‘dür. Bu nedenle
Konsolidasyona Neteks ‹letiflim Ürünleri Da¤›t›m A.fi. % 90,4 (  % 70+ (% 24 x % 85))
oran›nda dahil edilmifltir.

2.09. Her Bir Ba¤l› Ortakl›k, Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›k Ve ‹fltirak Baz›nda Ana
Ortak l ›¤ ›n  Do¤rudan  Veya  Do lay l ›  Kontro lü  D ›fl ›nda  Ka lan  Pay lar ;

31.12.2004 tarihi itibariyle;                                            31.12.2003 tarihi itibariyle;

2.10. Konsolidasyona Tabi Ortakl›klar›n Mali Tablolar› Farkl› Muhasebe Politikalar›
Benimsenerek Düzenlenmifl Olmas› Durumunda Kullan›lan Varsay›mlara ‹liflkin
Aç›klama,

31.12.2004 tarihi itibariyle konsolidasyona tabi ortakl›klar›n mali tablolar›nda farkl› muhasebe
politikalar› uygulanmam›flt›r.

31.12.2003 tarihi itibariyle konsolidasyona tabi ortakl›klar›n mali tablolar›nda farkl› muhasebe
politikalar› uygulanmam›flt›r.

2.11. Ana Ortakl›k ‹le Ba¤l› Ortakl›klar›n Konsolide Mali Tablo Düzenleme Tarihinden
Sonra Ortaya Ç›kan Hususlar›,

Dipnot  3.12 de aç›klanm›flt›r.

2. 12. Konsolidasyon Dahilindeki Ortakl›klar›n Birbirlerinden Sat›n Alm›fl Olduklar›
Dönen ve Duran Varl›klar,

31.12.2004 tarihi itibariyle Konsolidasyon yönetimine tabi ortakl›klar›n birbirlerinden sat›n alm›fl
olduklar› dönen ve duran varl›k tutarlar› tespit edilmifl ve kar marjlar› ar›nd›r›lm›flt›r.

31.12.2003 tarihi itibariyle Konsolidasyon yönetimine tabi ortakl›klar›n birbirlerinden sat›n alm›fl
olduklar› dönen ve duran varl›k tutarlar› tespit edilmifl ve kar marjlar› ar›nd›r›lm›flt›r.

2. 13. Konsolidasyon Dahilindeki Ortakl›klar›n Farkl›l›k Gösteren Faaliyet Konular›
Gere¤ince Bilanço Hesap Gruplar›

31.12.2004 tarihi itibariyle konsolidasyon dahilindeki ortakl›klar›n farkl›l›k gösteren faaliyet
konular› gere¤ince farkl›l›k gösteren bilanço hesap gruplar› bulunmamaktad›r.
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Firman›n Ünvan› Ana Ortakl›k

Kontrolü D›fl›ndaki

Pay Oran›

Neteks – Ba¤l› Ortakl›k % 30,00

Neteks – ‹fltirak % 76,00

Datagate-Ba¤l› Ortakl›k % 15,00

Firman›n Ünvan› Ana Ortakl›k

Kontrolü D›fl›ndaki

Pay Oran›

Neteks – Ba¤l› Ortakl›k % 30,00

Neteks – ‹fltirak % 76,00

Datagate-Ba¤l› Ortakl›k % 15,00
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31.12.2003 tarihi itibariyle konsolidasyon dahilindeki ortakl›klar›n farkl›l›k gösteren faaliyet konular› 
gere¤ince farkl›l›k gösteren bilanço hesap gruplar› bulunmamaktad›r.

2.14. Konsolidasyon Dahilindeki Ortakl›klar›n Farkl›l›k Gösteren Faaliyet Konular›
Gere¤ince Gelir Tablosu Hesap Gruplar›

31.12.2004 tarihi itibariyle konsolidasyon dahilindeki ortakl›klar›n farkl›l›k gösteren faaliyet
konular› gere¤ince farkl›l›k gösteren gelir tablosu hesap gruplar› bulunmamaktd›r.

31.12.2003 tarihi itibariyle konsolidasyon dahilindeki ortakl›klar›n farkl›l›k gösteren faaliyet
konular› gere¤ince farkl›l›k gösteren gelir tablosu hesap gruplar› bulunmamaktd›r.

2.15. fierefiyenin Belirlenmesine ‹liflkin Yöntemler

fierefiye tutarlar› 31.12.2001 tarihli düzeltilmifl mali tablolar üzerinden hesaplanm›flt›r. Buna
göre ana ortakl›ktaki ba¤l› ortakl›k de¤eri ba¤l› ortakl›¤›n özkaynaklar içindeki pay› ile efllefltirilmifl
ve ana ortakl›ktaki de¤er fazla olmas› durumunda pozitif , di¤er durumda ise negatif flerefiye
olarak nitelenerek ilgili hesaplara yans›t›lm›flt›r.

Ayr›ca 2003 y›l›nda Datagate Bilgiyar Malzemeleri A.fi.’nin % 34,50 ‘lik k›sm›n›n ana ortakl›k
‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi. taraf›ndan al›nmas› sonucu
ortakl›k pay›n› yükseltmesi nedeni ile  ek flerefiye hesaplanm›flt›r.

fierefiyeler için amortisman ömrü 20 y›l olarak belirlenmifltir. Ancak elde edilen ortakl›k hisse
tutarlar› ayr› ayr› y›llardan gelmifl olmas› nedeniyle ilgili y›llarda elde edilen ortakl›k paylar›n›n
düzeltilmifl de¤erleri ve elde edilme tarihlerine göre amortisman bitim y›llar›  hesaplanm›flt›r.

2.16. Konsolide mali tablolara dahil iflletmelerin mali tablolar›n›n haz›rlanmas›nda
kurulun muhasebe standartlar›yla ilgili düzenlemelerinde belirtilen aç›klamalar,

31.12.2004  tarihi itibariyle ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi. ile
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.fi.’nin Atatürk Hava Liman› Serbest Bölgesinde
flubeleri bulunmakta olup bu flubelere iliflkin mali tablolar kurulun muhasebe standartlar›na
göre düzenlenmifl ve daha sonra ilgil i  flirketlerle tam konsolide edilmifltir.

31.12.2003 tarihi itibariyle ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi. ile
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.fi.’nin Atatürk Hava Liman› Serbest Bölgesinde
flubeleri bulunmakta olup bu flubelere iliflkin mali tablolar kurulun muhasebe standartlar›na
göre düzenlenmifl ve daha sonra ilgil i  flirketlerle tam konsolide edilmifltir.

2.17. Konsolide Mali Tablolar› Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Bunlar›n Aç›k, Yorumlanabilir
ve Anlafl›labilir Olmas› Bak›m›ndan Aç›klanmas› Gerekli Olan Di¤er Hususlar,

31.12.2004 tarihi itibariyle konsolide mali tablolar› önemli ölçüde etkileyen ya da bunlar›n aç›k,
yorumlanabilir ve anlafl›labilir olmas› bak›m›ndan aç›klanmas› gerekli di¤er bir husus yoktur.

31.12.2003 tarihi itibariyle konsolide mali tablolar› önemli ölçüde etkileyen ya da bunlar›n aç›k,
yorumlanabilir ve anlafl›labilir olmas› bak›m›ndan aç›klanmas› gerekli di¤er bir husus yoktur.



2.18. Konsolide Mali Tablolara Dahil Edilen Ortakl›klar Aras›ndaki ‹fllemlerle ‹lgili Olarak,
Bilanço ve Gelir Tablosu Kalemleri ‹tibariyle, Elimine Edilen Kalemler ve Tutarlar› :

31.12.2004 tarihi itibariyle;

31.12.2003 tarihi itibariyle;

2.19. Konsolide bilançonun düzenlenmesine iliflkin esaslar

Konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›¤›n ba¤l› ortakl›k haline geldi¤i tarih itibariyle ve daha
sonraki pay al›mlar›nda bir defaya mahsus olmak üzere, ana ortakl›¤›n ba¤l› ortakl›¤›n
sermayesinde sahip oldu¤u paylar›n elde etme maliyeti, bu paylar›n ba¤l› ortakl›¤›n makul
de¤ere göre de¤erlenmifl bilançosundaki özsermayesinde temsil etti¤i de¤erden mahsup
edilmifltir.

Hesap Ad› Aç›klama Tutar

Di¤er Sat›fllar - Giderler ‹NDEKS-DATAGATE ( K‹RA ) 236.616 YTL

Di¤er Sat›fllar - Giderler ‹NDEKS-NETEKS ( K‹RA ) 126.188 YTL

Di¤er Faaliyetlerden Gelirler-Giderler ‹NDEKS-NETEKS(KUR FARKI) 322.925 YTL

Di¤er Faaliyetlerden Gelirler-Giderler ‹NDEKS-DATAGATE(KUR FARKI) 129 YTL

Sat›fllar – Sat›fllar›n Maliyeti ‹NDEKS-DATAGATE 454.372 YTL

Sat›fllar – Sat›fllar›n Maliyeti ‹NDEKS-NETEKS 27.261.270 YTL

Sat›fllar – Sat›fllar›n Maliyeti DATAGATE-NETEKS 1.638 YTL

Sat›fllar – Sat›fllar›n Maliyeti DATAGATE-‹NDEKS 10.470.169 YTL

Sat›fllar – Sat›fllar›n Maliyeti NETEKS-‹NDEKS 8.385.928 YTL
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Hesap Ad› Aç›klama Tutar

Di¤er Sat›fllar - Giderler ‹NDEKS-DATAGATE ( K‹RA ) 345.249 YTL

Di¤er Sat›fllar - Giderler ‹NDEKS-NETEKS ( K‹RA ) 145.889 YTL

Di¤er ‹ndirimler – Di¤er Sat›fllar ‹NDEKS-NETEKS ( KUR FARKI) 1.079.089 YTL

Di¤er ‹ndirimler – Di¤er Sat›fllar ‹NDEKS-DATAGATE ( KUR FARKI) 10.994 YTL

Sat›fllar – Sat›fllar›n Maliyeti ‹NDEKS-DATAGATE 3.439.063 YTL

Sat›fllar – Sat›fllar›n Maliyeti ‹NDEKS-NETEKS 36.099.782 YTL

Sat›fllar – Sat›fllar›n Maliyeti DATAGATE-NETEKS 2.739 YTL

Sat›fllar – Sat›fllar›n Maliyeti DATAGATE-‹NDEKS 20.110.644 YTL

Sat›fllar – Sat›fllar›n Maliyeti NETEKS-‹NDEKS 1.999.966 YTL

Di¤er Sat›fllar- Di¤er  ‹ndirimler NETEKS-‹NDEKS 4.042.492 YTL
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Ana ortakl›k ile ba¤l› ortakl›¤›n ödenmifl sermayesi ve sat›n alma tarihindeki özsermayeleri
d›fl›ndaki bilanço kalemleri toplanm›fl ve yap›lan toplama iflleminde, flirketlerin birbirlerinden
olan alacak ve borçlar› karfl›l›kl› indirilmifltir.

fiirketlerin birbirlerinden sat›n alm›fl olduklar› dönen ve duran varl›klar, ilke olarak, bu varl›klar›n
konsolidasyon yöntemine tabi ortakl›klara olan elde etme maliyetleri üzerinden gösterilmesini
sa¤layacak düzeltmeler yap›lmak suretiyle bulunan tutarlar› üzerinden konsolide bilançoda yer
almaktad›r.

fiirketlerin kendi aralar›nda al›m-sat›ma konu olan amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin,
konsolidasyon yöntemine tabi flirketler aras›ndaki ifllem nedeniyle oluflmufl gelir ve gider
kalemlerinden ar›nd›r›larak konsolide mali tablolara yans›t›lmas›n› sa¤lamak üzere, sat›fl kâr-
zarar›n›n yan›s›ra, sat›fl nedeniyle do¤an yeni flartlarda yap›lan hesaplamalarla sat›fl öncesi
flartlar›n devam› niteli¤indeki hesaplamalar aras›ndaki amortisman farklar› ile yeniden de¤erleme
yap›lmas› halinde yeniden de¤erleme de¤er art›fl fonu farklar› da ilgili hesaplarla karfl›l›kl›
mahsup edilmektedir.

Konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›¤›n ödenmifl/ç›kar›lm›fl sermaye dahil bütün öz sermaye
hesap grubu kalemlerinden, ana ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar d›fl› paylara isabet eden tutarlar
indirilmifl ve konsolide bilançonun özsermaye hesap grubundan önce, "Ana Ortakl›k D›fl›
Özsermaye" hesap grubu ad›yla gösterilmifltir.

2.20. Konsolide gelir tablosunun düzenlenmesine iliflkin esaslar

Ana ortakl›k ile ba¤l› ortakl›¤›n gelir tablosu kalemleri ayr› ayr› toplanmaktad›r. Yap›lan toplama
iflleminde konsolidasyon yöntemine tabi flirketlerin birbirinden yapm›fl olduklar› mal ve hizmet
sat›fllar›, toplam sat›fl tutar›ndan ve sat›lan mal maliyetinden indirilmektedir. Konsolidasyon
yöntemine tabi ortakl›klar›n stoklar›na iliflkin bu ortakl›klar aras›ndaki mal al›m-sat›m›ndan
do¤an kâr, konsolide mali tablolarda stoklardan düflülerek sat›lan mal›n maliyetine eklenmekte;
zarar  ise stoklara eklenerek sat › lan mal ›n  mal iyet inden düflülmektedir .

Konsolidasyon yöntemine tabi ortakl›klar›n birbirleriyle olan ifllemleri nedeniyle oluflmufl gelir
ve gider kalemleri ilgili hesaplarla karfl›l›kl› mahsup edilmifltir.

Konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›klar›n net dönem kâr veya zararlar›ndan konsolidasyon
yöntemine tabi ortakl›klar d›fl›ndaki paylara isabet eden k›s›m, net konsolide kâr-zarardan önce
"Ana Ortakl›k D›fl› Kâr-Zarar" hesap grubu ad›yla indirim veya art›r›m olarak gösterilmifltir.

Gelir tablosuna, ba¤l› ortakl›¤›n elde edilme ve elden ç›kar›lma tarihleri aras›nda geçen süredeki
ifllemleri dahil edilir. Ba¤l› ortakl›¤›n elden ç›kar›lmas› durumunda, elde edilen gelir ile ba¤l›
ortakl›¤›n aktiflerde izlenen tutar›ndan borçlar›n›n ç›kar›lmas› sonucu bulunan tutar aras›ndaki
fark gelir tablosu ile iliflkilendirilir.

2.21. Mali  Tablolar›n  Enflasyona Göre Düzeltilmesine ‹liflkin Usul ve Esaslar

2.21-1 ) Paran›n Sat›n Alma Gücündeki De¤iflikliklerin Mali Tablolara Olan Bozucu Etkisini
Gidermek Amac›yla Cari ve Önceki Mali Tablolar›n  Paran›n Cari Dönem Sonundaki Sat›n
Alma Gücü Cinsinden Yeniden ‹fade Edildi¤ine Yönelik Aç›klama,

Y›ll›k bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakam›n›n ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap
döneminin bafl›ndaki fiyat endeksi rakam›n›n  iki kat›n› aflmas› ve ilgili dönemin bilanco tarihindeki



fiyat endeksi  rakam›n›n, hesap döneminin bafl›na göre % 10 veya daha fazla bir oranda artmas›
halinde içinde bulunulan y›ll›k hesap döneminden itibaren yüksek enflasyon dönemi bafllar.
Belirtilen süreden daha k›sa bir sürede fiyat endeksi rakam›n›n iki kat›na ulaflmas› halinde de
y›ll›k mali tablo tarihi itibariyle yüksek enflasyon dönemi bafllar. Yüksek enflasyon dönemlerinde
mali tablolar SPK’un Seri XI No: 20 tebli¤i’ndeki hükümleri do¤rultusunda haz›rlan›r.

Bu do¤rultuda 31.12.2003 ve 31.12.2004 tarihli mali tablolarda  paran›n cari sat›n alma gücü
cinsinden ifade edilmemifl kalemleri, SPK taraf›ndan yay›nlanan Seri XI No: 20 tebli¤i’ndeki
hükümler çerçevesinde düzeltme katsay›s› kullan›larak paran›n cari sat›n alma gücü cinsinden
ifade edilmifltir.

2-21-2 ) Mali Tablolarda Yer Alan Kalemlerin Paran›n Cari Sat›n Alma Gücü Cinsinden
‹fade Edilmesinde Kullan›lan Ölçütlere ‹liflkin Aç›klama,

Bilançodaki parasal kalemler, paran›n cari sat›n alma gücü cinsinden ifade edildiklerinden
düzeltme ifllemlerine tabi tutulmam›flt›r.

Cari de¤erleri ile de¤erlenen parasal olmayan kalemler ise paran›n cari sat›n alma gücü cinsinde
ifade edilmediklerinden,  düzeltme katsay›s› ( 1970 y›l› esas al›nan endeksten oluflturulan )
kullan›larak düzeltme ifllemine tabi tutulmufllard›r.

31.12.2004  tarihine kadar ekteki mali tablolar›n düzenlenmesinde kullan›lan endeks ve düzeltme
katsay›lar›n›n 1999/12 ve sonras› dönem sonlar›na isabet eden k›sm› örnek teflkil etmesi amac›
ile afla¤›da bilgi olarak verilmifltir.

2-21-3 ) Farkl› De¤erleme Yöntemlerinin Kullan›lmas›na ‹mkan Verildi¤i Durumlarda ,
Hangi Yöntemin Benimsendi¤ine Dair Aç›klama,

31.12.2004 tarihi itibariyle farkl› de¤erleme yöntemleri kullan›lmam›flt›r.

31.12.2003 tarihi itibariyle farkl› de¤erleme yöntemleri kullan›lmam›flt›r.

2-21-4) Varl›klarla ‹lgili Olarak Vergi Mevzuat› Çerçevesinde Yap›lan Amortisman
Hesaplamalar›na ‹liflkin Aç›klama,

31.12.2004 tarihi itibariyle;

Yüksek  enflasyon döneminde amortismanlar ve tükenme paylar›, ilgili varl›klar›n düzeltilme
sonucu bulunan yeni de¤erleri üzerinden ayr›lm›flt›r.

TAR‹H ENDEKS DÜZELTME

KATSAYISI

31.12.1999 1.979,5 4,24542

31.12.2000 2.626,0 3,20023

31.12.2001 4.951,7 1,69715

31.12.2002 6.478,8 1,29712

31.12.2003 7.382,1 1,13840

31.12.2004 8.403,8 1
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Amortismanlar y›l esas›na göre de¤il kullan›m ay süresi esas› dikkate al›narak hesaplanm›flt›r.

Amortismanlar ve itfa paylar›, aktiflerin düzeltilmifl de¤erleri üzerinden hesaplanm›fl ve
amortisman ve itfa paylar›n›n ilgili hesaplara da¤›t›m›nda, bu flekilde bulunan tutar dikkate
al›nm›flt›r. fiirketin 01.01.2004 – 31.12.2004  hesap dönemine iliflkin enflasyona göre düzeltilmifl
cari dönem amortisman ve itfa pay› toplam›  692.297 YTL’dir.

31.12.2003 tarihi itibariyle;

Yüksek  enflasyon döneminde amortismanlar ve tükenme paylar›, ilgili varl›klar›n düzeltilme
sonucu bulunan yeni de¤erleri üzerinden ayr›lm›flt›r.

Amortismanlar y›l esas›na göre de¤il kullan›m ay süresi esas› dikkate al›narak hesaplanm›flt›r.

Amortismanlar ve itfa paylar›, aktiflerin düzeltilmifl de¤erleri üzerinden hesaplanm›fl ve
amortisman ve itfa paylar›n›n ilgili hesaplara da¤›t›m›nda, bu flekilde bulunan tutar dikkate
al›nm›flt›r. fiirketin 01.01.2003 – 31.12.2003 hesap dönemine iliflkin enflasyona göre düzeltilmifl
cari dönem amortisman ve itfa pay› tutar›  651.487 YTL’dir.

2-21-5) Mali Tablolar›n› Bu Tebli¤deki Hükümler Çerçevesinde Düzenlemeyen Ba¤l›
Ortakl›klar ‹le ‹lgili Aç›klama,

31.12.2004 tarihi itibariyle mali tablolar›n› bu tebli¤deki hükümler çerçevesinde düzenlemeyen
ba¤l› ortakl›¤› bulunmamaktad›r.

31.12.2003 tarihi itibariyle mali tablolar›n› bu tebli¤deki hükümler çerçevesinde düzenlemeyen
ba¤l› ortakl›¤› bulunmamaktad›r.

2-21-6 ) Düzeltme ‹flleminde Esas Al›nan, Varsa, Toplulaflt›r›lm›fl Yöntemlere ‹liflkin
Aç›klama ‹le Bir Takvim Ay›n›n Farkl› Günlerinde Gerçekleflen ‹fllemlere Farkl› Düzeltme
Katsay›lar›n›n Uygulanmas› Halinde Bu Konuya ‹liflkin Aç›klama,

31.12.2004 tarihi itibariyle düzeltme ‹flleminde esas al›nan toplulaflt›rma yöntemlerine iliflkin
aç›klama ile bir takvim ay›n›n farkl› günlerinde gerçekleflen ifllemlere farkl› düzeltme katsay›lar›n›n
uygulanmas› hali bulunmamaktad›r.

31.12.2003 tarihi itibariyle düzeltme ‹flleminde esas al›nan toplulaflt›rma yöntemlerine iliflkin
aç›klama ile bir takvim ay›n›n farkl› günlerinde gerçekleflen ifllemlere farkl› düzeltme katsay›lar›n›n
uygulanmas› hali bulunmamaktad›r.



2-21-7) Türk Ticaret Kanununu veya ‹flletmelerin Ana Sözleflmeleri Çerçevesinde Oluflan
Yedek Akçeler ‹le Ödenmifl veya Ç›kar›lm›fl Sermayenin Kay›tl› De¤eri Hakk›nda Aç›klama

31.12.2004 tarihi itibariyle

31.12.2003 tarihi itibariyle;
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 Özsermaye

Kay›tl› Düzeltilmifl Enflasyon

De¤erleri De¤erleri Düzeltmesi Farklar›

- Sermaye 17.600.000 29.002.770 11.402.770

- Yasal Yedekler 966.439 1.612.419 645.980

- Ola¤anüstü Yedekler 6.021.162 6.855.904 834.742

Emisyon Prim 8.491.330 8.939.261 447.931

Toplam 33.078.931 46.410.354 13.331.423

 Özsermaye

Kay›tl› Düzeltilmifl Enflasyon

De¤erleri De¤erleri Düzeltmesi Farklar›

- Sermaye 14.900.000 26.160.340 11.260.340

- Yasal Yedekler 650.000 1.252.183 602.183

- Ola¤anüstü Yedekler 8.822 11.444 2.622

Toplam 15.558.822 27.423.967 11.865.145



2-21-8) Net Parasal Pozisyon Kar› / Zarar›na Dahil Olan, Ancak Gelir Tablosunda Ayr›ca
Aç›klanmas› Öngörülen Kalemler Hakk›nda Aç›klama,

31.12.2004 tarihi itibariyle;
Afla¤›da net parasal pozisyona dahil olan ancak gelir tablosunda ilgili hesaplar alt›nda yer alan
kalemler ve net parasal pozisyon kar zarar›na etkisi gösterilmifltir.

NET PARASAL POZ‹SYON KAR/ZARARI

Tabloda verilen rakamlar gelir tablosundaki rakamlar olup reel finansman gideri ar›nd›rmas› yap›lmam›flt›r.

31.12.2003 tarihi itibariyle;
Afla¤›da net parasal pozisyona dahil olan ancak gelir tablosunda ilgili hesaplar alt›nda yer alan
kalemler ve net parasal pozisyon kar zarar›na etkisi gösterilmifltir.

NET PARASAL POZ‹SYON KAR/ZARARI

Tabloda verilen rakamlar gelir tablosundaki rakamlar olup reel finansman gideri ar›nd›rmas› yap›lmam›flt›r.

01.01.2004 – 31.12.2004 Dönem Gelir Tablosunda 

Yer Alan Net Parasal Pozisyon Kar – Zarar (1.239.098 ) YTL

Di¤er Faaliyetlerden Gider Zararlar ‹çinde Yer Alan

Kur Fark› Giderleri ( Gelir Tablosu  G) (12.138.310) YTL

Faaliyet ‹le ‹lgili Di¤er Gelirler ‹çinde Yer Alan

Kur Fark› Gelirleri ( Gelir Tablosu  F-4) 13.109.406 YTL

Di¤er Sat›fllar›n ‹çerisinde Yer Alan

Kur Fark› Gelirleri ( Gelir Tablosu  A-3) 7.035.622 YTL

Finansman Giderleri ‹çerisinde Yer Alan

Kur Fark› Giderleri ( Gelir Tablosu  H-1) (5.036.033) YTL

Finansman Giderleri ‹çerisinde Yer Alan

Faiz Giderleri ( Gelir Tablosu  H-1) (1.429.205) YTL

Faiz Ve Temettü Gelirleri ‹çerisinde Yer Alan

Faiz Gelirleri ( Gelir Tablosu  F-4) 622.684 YTL

Di¤er ‹ndirimler ‹çerisinde yer Alan  Kur fark› gideri  (Gelir Tablosu B-3) (1.974.095) YTL

Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar› (1.049.029) YTL
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01.01.2003 – 31.12.2003 Dönem Gelir Tablosunda

Yer Alan Net Parasal Pozisyon Kar – Zarar  712.167

Di¤er Faaliyetlerden Gider Zararlar ‹çinde Yer Alan

Kur Fark› Giderleri ( Gelir Tablosu  G) (12.847.328)

Faaliyet ‹le ‹lgili Di¤er Gelirler ‹çinde Yer Alan

Kur Fark› Gelirleri ( Gelir Tablosu  F-4) 10.568.764

Di¤er Sat›fllar›n ‹çerisinde Yer Alan

Kur Fark› Gelirleri ( Gelir Tablosu  A-3) 6.485.981

Finansman Giderleri ‹çerisinde Yer Alan

Kur Fark› Giderleri ( Gelir Tablosu  H-1) (1.868.577)

Finansman Giderleri ‹çerisinde Yer Alan

Faiz Giderleri ( Gelir Tablosu  H-1) (960.765)

Faiz Ve Temettü Gelirleri ‹çerisinde Yer Alan

Faiz Gelirleri ( Gelir Tablosu  F-4) 76.309

Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar› 2.166.551



Tarihi De¤erler Düzeltilmifl De¤erler

Ad› Pay Tutar› Pay Oran› Pay Tutar› Pay Oran›

Pouliadis and Associates S.A. 7.450.000 % 42,33 12.276.741  % 42,33

Nevres Erol Bilecik 7.032.800 % 39,96 11.589.243 % 39,96

Halka Arz 2.700.000 % 15,34 4.449.289 % 15,34
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Tarihi De¤erler Düzeltilmifl De¤erler

Ad› Pay Tutar› Pay Oran› Pay Tutar› Pay Oran›

Pouliadis and Associates S.A. 7.450.000 % 50,00 13.095.469 % 50,00

Nevres Erol Bilecik 7.032.800 % 47,20 12.362.123 % 47,20

Di¤er 417.200 % 2,80 733.347 % 2,80

TOPLAM 14.900.000 % 100,00 26.190.939 % 100,00

31.12.2003 tarihi itibariyle;

2-21-9)  Amortismana Tabi Varl›klar›n Tahmin Edilen Faydal› Ömürlerine ‹liflkin Aç›klama,

fiirket 31.12.2003 ve 31.12.2004 tarihi itibariyle Maddi duran varl›klar flirket yetkilileri taraf›ndan
tespit edilmifl ekonomik ömürleri dikkate al›narak yukar›daki aç›klamalar do¤rultusunda ayl›k
amortismana tabi tutulmufltur. Uygulanan amortisman oranlar› afla¤›daki gibidir

2.22. Mali  Tablolar›n YTL Cinsinden ‹fade Edilmesine ‹liflkin Aç›klama

01.01.2004-.31.12.2004 hesap dönemine ait ekli mali tablolar Yeni Türk Liras› cinsinden ifade
edilmifl olup,   önceki dönem mali tablolar› da  sadece karfl›laflt›rma amac›yla YTL cinsinden
düzenlenmifltir.

3. KONSOL‹DE  B‹LANÇO ‹LE ‹LG‹L‹ AÇIKLAYICI NOTLAR

3.01. ‹flletmenin Fiili Faaliyet Konusu

fiirketin fiili faaliyet konusu; her türlü bilgisayar al›m› sat›m›, teknik ve yaz›l›m deste¤i ve sat›fl›
ile bilgisayar malzemeleri al›m› sat›m›d›r.

3.02. Sermayenin % 10 Ve Daha Fazlas›na Sahip Ortaklar

31.12.2004 tarihi itibariyle;

Amortisman Uygulanan Kullan›m Ömürlerine Göre  

Varl›klar Amortisman Oranlar› ( % ) Yöntem

Binalar 2 Normal

Makine ve Tesisler 20 - 10 Normal

Tafl›tlar 20 - 10 Normal

Döfleme ve Demirbafllar 20 - 10 Normal

Di¤er Maddi Olmayan Duran Varl›klar 20 - 10 Normal



3.03. Sermayeyi Temsil Eden Hisse Senetlerine Tan›nan ‹mtiyazlar(Hisse Senetleri
Tertipleri Ve ‹mtiyaz Türleri ‹tibariyle Ayr› Ayr›);
31.12.2004 tarihi itibariyle;

Yukar›da A ve B grubu olarak s›n›fland›r›lan hisse senetlerinden A grubu hisse senedi sahiplerine;
Yönetim Kurulu üyelerinin yar›s›ndan bir fazlas›n› belirleme hakk› ve da¤›t›labilir kardan birinci
tertip yasal yedek akçe ve  birinci temettü ayr›ld›ktan sonra kalan k›sm›n % 5 oran›nda kardan
pay alma hakk› verilmifltir.

31.12.2003 tarihi itibariyle;

Yukar›da A,B ve C grubu olarak s›n›fland›r›lan hisse senetlerinden A grubu hisse senedi
sahiplerine; Yönetim Kurulu üyelerinin yar›s›ndan bir fazlas›n› belirleme hakk› ve da¤›t›labilir
kardan birinci temettü ayr›ld›ktan sonra kalan k›sm›n % 5 oran›nda kardan pay alma hakk›
verilmifltir.

3.04. Kay›t Sermayeli Ortaklarda Kay›tl› Sermaye Tutar›;

31.12.2004 tarihi itibariyle •'5firket kay›tl› sermaye sistemine tabi de¤ildir.

31.12.2003 tarihi itibariyle •'5firket kay›tl› sermaye sistemine tabi de¤ildir.

3.05. Y›l ‹çinde Yap›lan Sermaye Artt›r›mlar› Ve  Kaynaklar›;

31.12.2003 tarihi itibari ile 14.900.000 YTL olan flirket sermayesi 24.06.2004 tarihinde mevcut
ortaklar›n rüçhan haklar›n›n tamam›yla k›s›tlanmas› suretiyle gerçekleflen halka arz ile 2.700.000
YTL artm›fl ve 17.600.000 YTL olmufltur.

31.12.2003 tarihi itibariyle; flirket ola¤anüstü yedeklerden 11.650.000 YTL tutar›nda sermaye
artt›r›m›nda bulunmufltur.
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Sermayeye

Grubu Adedi Toplam Oran› ( % )

A NAMA 100.000 100 0,00056

B HAM‹L‹NE 17.599.900.000 17.599.900    99,99

Toplam 17.600.000.000 17.600.000 100.00

Sermayeye

Grubu Adedi Toplam Oran› ( % )

A NAMA 100.000 100 0,01

B HAM‹L‹NE 7.449.950.000 7.449.950 49,99

C HAM‹L‹NE 7.449.950.000 7.449.950 49,99

Toplam 14.900.000.000 14.900.000 100.00

Art›r›m Tarihi Ola¤anüstü Yedeklerden

31.12.2003 11.650.000
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3.06. Y›l ‹çinde ‹hraç Edilen Hisse  Senedi D›fl›ndaki  Menkul K›ymetler;

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle ihraç edilen hisse senedi d›fl›nda menkul k›ymetler bulunmamaktad›r.

31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle ihraç edilen hisse senedi d›fl›nda menkul k›ymetler bulunmamaktad›r.

3.07. Y›l ‹çinde ‹tfa Edilen Borçlanmay› Temsil Eden Menkul K›ymetler;

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle itfa edilen borçlanmay› temsil eden menkul k›ymetler bulunmamaktad›r.

31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle itfa edilen borçlanmay› temsil eden menkul k›ymetler bulunmamaktad›r.

3.08. Duran Varl›k Hareketleri ;

31.12.2004 tarihi itibariyle;
a- Sat›n al›nan,imal edilen veya infla edilen maddi duran varl›klar›n maliyeti : 272.419 YTL
b- Sat›lan veya hurdaya ayr›lan maddi duran varl›klar›n maliyeti : 549.565 YTL
c- Yap›lmakta olan yat›r›mlar›n niteli¤i, toplam tutar›, bafllang›ç ve bitifl tarihi ile tamamlanma
    dereceleri : fiirketin 31.12.2004 tarihi itibari ile yap›lmakta olan yat›r›m› bulunmamaktad›r.

31.12.2003 tarihi itibariyle;
a- Sat›n al›nan,imal edilen veya infla edilen maddi duran varl›klar›n maliyeti : 698.289 YTL
b- Sat›lan veya hurdaya ayr›lan maddi duran varl›klar›n maliyeti : 422.639 YTL
c- Yap›lmakta olan yat›r›mlar›n niteli¤i, toplam tutar›, bafllang›ç ve bitifl tarihi ile tamamlanma
    dereceleri : fiirketin 31.12.2003 tarihi itibari ile yap›lmakta olan yat›r›m› bulunmamaktad›r.

3.9 Cari Ve Gelecek Dönemlerde Yararlan›lacak Yat›r›m ‹ndiriminin Toplam Tutar›;

fiirketin 31.12.2004 tarihi itibari ile cari ve gelecek dönemlerde yararlanaca¤› yat›r›m indirimi
bulunmamaktad›r.

fiirketin 31.12.2003 tarihi itibari ile cari ve gelecek dönemlerde yararlanaca¤› yat›r›m indirimi
bulunmamaktad›r.

3.10 Iflletmenin Ortaklar, Ifltirakler Ve Ba¤l› Ortakl›klarla Olan Alacak  Borç ‹liflkisi

Alacaklar Borçlar

Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan

Ortaklar - 85.948 - 8.347

Ba¤l› Ortakl›k 10.850.901 - 1.739.857 -

Datagate Bilgisayar Malz. Tic.A.fi. 78.185 - 1.261.692 -

Neteks ‹letiflim Ürünleri Da¤›t›m A.fi. 9.481.076 - 478.165

‹nfin Bilgisayar Ticaret A.fi. 786.356 - - -

Inko ‹letiflim A.fi. 505.284 - - -

Grup fiirketleri 230.904 - 362 34.654

Despec Bilgisayar Paz. Ve Tic. A.fi. 174.993 - 362

Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.fi. - - - 34.654

‹nbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.fi. 52.694 - - -

Lino Media A.fi. 3.217 - - -

31.12.2004 tarihi itibariyle;
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Alacaklar Borçlar

Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan

Ortaklar - - - 11.219

Ba¤l› Ortakl›k 8.181.435 - 1.824.078 -

Datagate Bilgisayar Malz.Tic.A.fi. 109.676 - 1.789.992 -

Neteks ‹letiflim Ürünleri Da¤›t›m A.fi. 7.619.665 - - -

‹nfin Bilgisayar Ticaret A.fi. 452.094 - - -

‹nser Bilgisayar Ticaret A.fi. - - 34.086 -

Grup fiirketleri 32.637 - - 3.388.866

Despec Bilgisayar Paz. ve Ticaret A.fi - - - 392.938

Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.fi. - - - 2.995.928

‹nbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.fi. 32.637 - - -

31.12.2003 tarihi itibariyle;

3.11.   Stoklar Ve Di¤er Bilanço Kalemlerinde Uygulanan De¤erleme, Envanter Ve
Amortisman Ay›rma Yöntemleri, Bunlarda Ve Di¤er Muhasebe Politikalar›nda Önceki
Dönemlere Göre Yap›lan De¤ifliklikler, Bu De¤iflikliklerin Parasal Etkileri Ve ‹flletmenin
Süreklili¤i ile Dönemsellik Varsay›mlar›n› De¤ifltirecek Muhtemel Geliflmeler Ve Bunlar›n
Gerekçeleri;

31.12.2004 tarihi itibariyle;

3.11.1.  Vadeli Mevduat; Elde etme maliyetine göre de¤erlenmektedir. fiirket, bilanço tarihine
kadar kazan›lm›fl faiz tutarlar› için gelir tahakkuku yapmakta ve Gelir Tahakkuklar›  hesab›
alt›nda kay›tlara almaktad›r.

3.11.2. Menkul K›ymetler / ‹fltirakler; Elde etme maliyetine göre de¤erlenmektedir. fiirket,
bilanço tarihine kadar kazan›lm›fl faiz tutarlar› için gelir tahakkuku yapmakta ve menkul k›ymetler
hesab› alt›nda kay›tlara almaktad›r.

3.11.3. Alacaklar / Borçlar ve Reeskontu; Bilançoda kay›tl› de¤erleri ile gösterilmektedir.
Ancak, avans, depozito ve teminat niteli¤inde olanlar hariç olmak üzere, senetli alacak ve
borçlar (vadeli çekler ve poliçeler dahil) ile üç aydan daha uzun vadeli alacaklar ile senetler ve
çekler bilanço tarihinde geçerli olan reeskont oran› (Aral›k 2004 % 42 ) üzerinden reeskont
edilmektedir (Yabanc› paralar tabi oldu¤u faiz oran› üzerinden). Reeskont gideri döneme gider,
prekont döneme gelir olarak yaz›lmaktad›r.

3.11.4. Stoklar; Cari ve önceki dönemde emtialar  al›m tarihinden itibaren düzeltmeye esas
de¤erleri  üzerinden düzeltme katsay› lar ›  i le  düzelt i lerek de¤erlenmiflt ir .

3.11.5. Sabit K›ymetler; Maddi duran varl›klar, al›m tarihinden itibaren düzeltmeye esas
de¤erleri üzerinden düzeltme katsay›lar› ile düzelterek mali tablolara yans›t›lm›flt›r.

3.11.6. Amortisman De¤erleme Yöntemi; Maddi duran varl›klar, al›m tarihinden itibaren
düzeltmeye esas de¤erleri üzerinden düzeltme katsay›lar› ile düzeltilerek mali tablolara
yans›t›lm›flt›r. Amortismanlar maddi duran varl›klar›n düzeltilmifl de¤erleri üzerinden flirket
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yetkililerince belirlenen kullan›m ömürleri dikkate al›narak  ( kullan›m süresinin  ay olarak faydal›
ömrüne bölünmesi suretiyle ) hesaplanmaktad›r. Her dönemin amortisman› kendi döneminde
gider yaz›lmaktad›r.

3.11.7. Yabanc› Para Borç ve Alacaklar›n De¤erlemesi; fiirket 31.12.2004 itibariyle dövizli
borçlar›n› T.C. Merkez Bankas› döviz sat›fl kuru ile dövize ba¤l› alacaklar›n› T.C. Merkez Bankas›
döviz al›fl kuru ile de¤erlemifltir.

3.11.8. Teflvik ve Sübvansiyonlar; SPK tebli¤ine göre elde edilece¤i kanaati oluflturan bütün
flartlar›n tamamlanmas›ndan sonra gelir yaz›lmaktad›r.

3.11.9. Borçlanma Maliyetleri; fiirket stok al›mlar›na iliflkin oluflan kur farklar›n› gider yazmaktad›r.
Varl›klar›n elde edilmesi ile aç›k ilgisi kurulan borçlanma maliyetleri ilgili varl›¤›n maliyetine
dahil edilmektedir. 31.12.2004 tarihi itibariyle varl›k maliyetine dahil edilen borçlanma maliyeti
bulunmamaktad›r.

3.11.10. K›dem Tazminat› Karfl›l›klar›; ‹lgili mevzuat hükümlerine göre k›dem tazminat›na hak
kazanan personelin bilanço tarihine kadar sunmufl oldu¤u hizmetler karfl›l›¤›nda personelin
emeklili¤e ayr›lmas›, askere gitmesi veya iflten ç›kar›lmas› halinde ödenmesi mecburi olan tutar
bilanço tarihinde geçerli olan k›dem tazminat› tavan› (1.574 YTL) üzerinden h e s a p l a n a r a k
mali tablolara yans›t›lm›flt›r.

3.11.11.Vergi Karfl›l›¤›; Y›l sonunda kesinleflen bilanço rakamlar› ile vergi mevzuat›na göre, ara
dönemlerde ise ara dönem kar›ndan varsa geçmifl y›l zararlar› düflüldükten sonra kesinleflen
ve asgari tutarlar› belirlenen indirim ve ilavelerin yap›lmas›ndan sonra ulafl›lan vergi matrah›
üzerinden vergi mevzuat› hükümlerine göre hesap edilmektedir

3.11.12.Muhasebe Politikalar›; 2003 y›l›nda SPK tebli¤leri uyar›nca enflasyon düzeltmesi ve
konsolidasyon uygulamas›na geçilmifltir.

3.11.13 fiüpheli Alacak Karfl›l›¤›; fiirket vadesi geçti¤i halde tahsil edilemeyen ve / veya dava
icra aflamas›na intikal eden alacaklar› için kay›tlar›nda flüpheli alacak karfl›l›¤› ay›rmaktad›r.
31.12.2004 sonu itibariyle 1.315.612 YTL flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r.

31.12.2003 tarihi itibariyle;

3.11.1. Vadeli Mevduat; Elde etme maliyetine göre de¤erlenmektedir. fiirket, bilanço tarihine
kadar kazan›lm›fl faiz tutarlar› için gelir tahakkuku yapmakta ve Gelir Tahakkuklar›  hesab›
alt›nda kay›tlara almaktad›r.

3.11.2. Menkul K›ymetler / ‹fltirakler; Elde etme maliyetine göre de¤erlenmektedir. fiirket,
bilanço tarihine kadar kazan›lm›fl faiz tutarlar› için gelir tahakkuku yapmakta ve menkul k›ymetler
hesab› alt›nda kay›tlara almaktad›r.

3.11.3. Alacaklar / Borçlar ve Reeskontu; Bilançoda kay›tl› de¤erleri ile gösterilmektedir.
Ancak, avans, depozito ve teminat niteli¤inde olanlar hariç olmak üzere, senetli alacak ve
borçlar (vadeli çekler ve poliçeler dahil) ile üç aydan daha uzun vadeli alacaklar ile senetler ve
çekler  bilanço tarihinde geçerli olan reeskont oran› (Aral›k 2003 % 48 ) üzerinden reeskont
edilmektedir (Yabanc› paralar tabi oldu¤u faiz oran› üzerinden). Reeskont gideri döneme gider,
prekont döneme gelir olarak yaz›lmaktad›r.
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3.11.4. Stoklar; Cari ve önceki dönemde emtealar  al›m tarihinden itibaren düzeltmeye esas
de¤erleri  üzerinden düzeltme katsay› lar ›  i le  düzelt i lerek de¤erlenmiflt ir .

3.11.5. Sabit K›ymetler; Maddi duran varl›klar, al›m tarihinden itibaren düzeltmeye esas
de¤erleri üzerinden düzeltme katsay›lar› ile düzelterek mali tablolara yans›t›lm›flt›r.

3.11.6. Amortisman De¤erleme Yöntemi; Maddi duran varl›klar, al›m tarihinden itibaren
düzeltmeye esas de¤erleri üzerinden düzeltme katsay›lar› ile düzeltilerek mali tablolara
yans›t›lm›flt›r. Amortismanlar maddi duran varl›klar›n düzeltilmifl de¤erleri üzerinden flirket
yetkililerince belirlenen kullan›m ömürleri dikkate al›narak  ( kullan›m süresinin  ay olarak faydal›
ömrüne bölünmesi suretiyle ) hesaplanmaktad›r. Her dönemin amortisman› kendi döneminde
gider yaz›lmaktad›r.

3.11.7. Yabanc› Para Borç ve Alacaklar›n De¤erlemesi; fiirket 31.12.2003 itibariyle dövizli
borçlar›n› T.C. Merkez Bankas› döviz sat›fl kuru ile dövize ba¤l› alacaklar›n› T.C. Merkez Bankas›
döviz al›fl kuru ile de¤erlemifltir.

3.11.8. Teflvik ve Sübvansiyonlar; SPK tebli¤ine göre elde edilece¤i kanaati oluflturan bütün
flartlar›n tamamlanmas›ndan sonra gelir yaz›lmaktad›r.

3.11.9. Borçlanma Maliyetleri; fiirket stok al›mlar›na iliflkin oluflan kur farklar›n› gider yazmaktad›r.
Varl›klar›n elde edilmesi ile aç›k ilgisi kurulan borçlanma maliyetleri ilgili varl›¤›n maliyetine
dahil edilmektedir. 31.12.2003 tarihi itibariyle varl›k maliyetine dahil edilen borçlanma maliyeti
bulunmamaktad›r.

3.11.10.K›dem Tazminat› Karfl›l›klar›; ‹lgili mevzuat hükümlerine göre k›dem tazminat›na hak
kazanan personelin bilanço tarihine kadar sunmufl oldu¤u hizmetler karfl›l›¤›nda personelin
emeklili¤e ayr›lmas›, askere gitmesi veya iflten ç›kar›lmas› halinde ödenmesi mecburi olan tutar
bilanço tarihinde geçerli olan k›dem tazminat› tavan› (1.390 YTL) üzerinden h e s a p l a n a r a k
mali tablolara yans›t›lm›flt›r.

3.11.11. Vergi Karfl›l›¤›; Y›l sonunda kesinleflen bilanço rakamlar› ile vergi mevzuat›na göre,
ara dönemlerde ise ara dönem kar›ndan varsa geçmifl y›l zararlar› düflüldükten sonra kesinleflen
ve asgari tutarlar› belirlenen indirim ve ilavelerin yap›lmas›ndan sonra ulafl›lan vergi matrah›
üzerinden vergi mevzuat› hükümlerine göre hesap edilmektedir

3.11.12.Muhasebe Politikalar›; 2003 y›l›nda SPK tebli¤leri uyar›nca enflasyon düzeltmesi ve
konsolidasyon uygulamas›na geçilmifltir.

3.11.13 fiüpheli Alacak Karfl›l›¤›; fiirket vadesi geçti¤i halde tahsil edilemeyen ve / veya dava
icra aflamas›na intikal eden alacaklar› için kay›tlar›nda flüpheli alacak karfl›l›¤› ay›rmaktad›r.
31.12.2003 sonu itibariyle 1.482.449 YTL flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r.

3.12. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Ç›kan Ve Aç›klamay› Gerektiren Hususlar;

31.12.2004 tarihi itibariyle;

31.12.2004 tarihi itibari ile flirket kay›tl› sermaye sistemine tabi de¤ildir. fiirketin 22.02.2005 tarih
ve 82 say›l› Yönetim Kurulu karar› ile Sermaye Piyasas›  Kanunu ‘nun 12.maddesi ve  Sermaye
Piyasas› Kurulu’nun Seri IV no 7 say›l› Tebli¤i çerçevesinde kay›tl› sermaye sistemine geçilmesine
karar verilmifl , 24.02.2005 tarihinde  Sermaye Piyasas› Kuruluna  müracaat edilmifltir.
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fiirket Yönetim Kurulu ‘nun  02.02.2005 tarihli toplant›s›nda, tüketici elektroni¤i ve iletiflim
ürünlerinin toptan ticareti konusunda faaliyette bulunmak amac›yla 04.02.2005 tarihinde
kurulan 100.000 YTL sermayeli  Neotech Teknolojik Ürünler Da¤›t›m Anonim fiirketine % 80
oran›nda ifltirak edilmesine  karar verilmifltir.

31.12.2004 tarihi itibari ile k›dem tazminati tavan› 1.574  YTL olup,  01.01.2005 tarihinden itibaren
tavan 1.649  YTL’ye yükseltilmifltir.

31.12.2003 tarihi itibariyle;
31.12.2003 tarihi itibari ile k›dem tazminati tavan› 1.389 YTL olup 01.01.2004 tarihinden itibaren
tavan 1.485 YTL’ye yükseltilmifltir.

2003 y›l› sonras› V.U.K mevzuat›nca enflasyon muhasebesi uygulamas› kabul edilmifl olup 2004
y›l› flirket karlar› enflasyondan ar›nd›r›ld›ktan sonra vergiye tabi olacakt›r.

3.13. Tebli¤in 2 Nolu Ekinde Belirtilen fiarta Ba¤l›  Zararlar ‹le Her Türlü fiarta Ba¤l›
Kazançlara ‹liflkin Bilgi, (‹flletmeyi Borç Alt›na Sokacak Ve Dönem Sonucunu
Etkileyebilecek Hukuki ‹htilaflar›n Mahiyetleri Bu Bölümde Aç›klan›r.) ;

31.12.2004 tarihi itibari ile ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi.
aleyhine aç›lan 8 adet davan›n tamam› maddi / manevi  tazminat davas› olup, söz konusu bu
davalarda flirketten toplam 152.298 YTL. tazminat talep edilmektedir. fiirket taraf›ndan bu
tutarlara ilgili dönemlerde  karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

31.12.2003 tarihi itibari ile ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi.
aleyhine aç›lan 3 adet davan›n tamam› maddi / manevi  tazminat davas› olup, söz konusu bu
davalarda flirketten toplam 16.517 YTL. tazminat talep edilmektedir. fiirket taraf›ndan bu
tutarlara cari dönemde  karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

3.14. ‹flletmenin Gayri Safi Kar Oranlar› Üzerinde Önemli Ölçüde Etkide Bulunan
Muhasebe Tahminlerinde De¤ifliklik ;

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle muhasebe tahminlerinde ortaya ç›kan de¤ifliklik bulunmamaktad›r.

31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle muhasebe tahminlerinde ortaya ç›kan de¤ifliklik bulunmamaktad›r.

3.15. Aktif De¤erler Üzerinde Mevcut Bulunan Toplam ‹potek Ve Teminatlar;

31.12.2004 tarihi itibariyle aktif de¤erler üzerinde  ipotek tutar›  bulunmamaktad›r.

31.12.2003 tarihi itibariyle aktif de¤erler üzerinde ipotek tutar› bulunmamaktad›r.

3.16. Aktif De¤erlerin Toplam Sigorta Tutar›;

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle aktif de¤erler üzerindeki toplam sigorta tutar› 2.243.536 YTL
ve 25.187.700 USD’d›r.

31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle aktif de¤erler üzerindeki toplam sigorta tutar› 2.626.345 YTL
ve 25.480.977 USD’d›r.
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3.17. Alacaklar ‹çin Al›nm›fl Olan ‹potek Ve Di¤er Teminatlar;

31.12.2004 tarihi itibariyle alacaklar için al›nm›fl olan ipotek ve di¤er teminatlar›n toplam›
2.260.903 YTL ve  4.712.027 USD  ve  57.000  EURO‘ dir.

31.12.2003 tarihi itibariyle alacaklar için al›nm›fl olan ipotek ve di¤er teminatlar›n toplam›
1.956.803  YTL ve  5.313.926 USD  ve 3.000 EURO‘ dir.

3.18. Pasifte Yer Almayan Taahhütlerin Toplam Tutar›;

31.12.2004 tarihi itibariyle pasifte yer almayan taahhütler  toplam› 4.587.140 YTL, 17.050.698
USD, 2.250.000 EURO olup ayr›nt›s› afla¤›daki gibidir

31.12.2003 tarihi itibariyle pasifte yer almayan taahhütler  toplam› 5.119.401 YTL, 27.505.885
USD , 2.000.000 EURO olup ayr›nt›s› afla¤›daki gibidir.

YTL USD EURO

Al›nan Teminat Çekleri 1.088.903 4.499.027 57.000

Al›nan Teminat Senetleri 30.000 213.000 -

Al›nan Teminat Mektuplar› 282.000 - -

Al›nan ‹potekler 860.000 - -

TOPLAM 2.260.903 4.712.027 57.000

YTL USD EURO

Al›nan Teminat Çekleri 918.580 4.273.926 3.000

Al›nan Teminat Senetleri 22.768 180.000 -

Al›nan Teminat Mektuplar› 47.813 50.000 -

Al›nan ‹potekler 967.642 810.000 -

TOPLAM 1.956.803 5.313.926 3.000

YTL USD EURO

Verilen Kefaletler 1.310.000 6.196.623 -

Verilen Teminat Mektuplar› 3.262.140 10.354.075 2.250.000

Verilen Teminat Çekleri-Senetleri 15.000 500.000 -

TOPLAM 4.587.140 17.050.698 2.250.000

YTL USD EURO

Verilen Kefaletler 2.579.620 10.605.877 -

Verilen Teminat Mektuplar› 2.522.705 10.388.820 2.000.000

Verilen Teminat Çekleri-Senetleri 17.076 6.511.188 -

TOPLAM 5.119.401 27.505.885 2.000.000
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3.19. Bankadaki Mevduat›n Bloke Olan›na ‹liflkin Tutar;

31. 12.2004 tarihi  i t ibar›  i le bankalarda bloke mevduat bulunmamaktad›r .

31 . 12.2003 tarihi  i t ibar›  i le bankalarda bloke mevduat bulunmamaktad›r .

3.20. Bilançoda Maliyet Bedeli Üzerinden Gösterilmifl Menkul K›ymetlerin Ve Finansal
Duran Varl›klar›n Borsa Rayiçlerine Göre, Borsa Rayiçleri Üzerinden Gösterilmifl Menkul
K›ymetlerin Ve Finansal Duran Varl›klar›n Maliyet Bedellerine Göre De¤erlerini Gösteren
Bilgi;

31.12.2004 tarihi itibar› ile flirketin borsada ifllem gören menkul k›ymetleri ve finansal duran
varl›klar› bulunmamaktad›r.

31.12.2003 tarihi itibar› ile flirketin borsada ifllem gören menkul k›ymetleri ve finansal duran
varl›klar› bulunmamaktad›r.

3.21. Menkul K›ymetler Ve Ba¤l› Menkul K›ymetler Grubu ‹çinde Yer Al›p ‹flletmenin
Ortaklar›, ‹fltirakleri Ve Ba¤l› Ortaklar› Taraf›ndan Ç›kar›lm›fl Bulunan Menkul K›ymet
Tutarlar› Ve Bunlar› Ç›karan Ortakl›klar;

31.12.2004 tarihi itibariyle menkul k›ymetler ve ba¤l› menkul k›ymetler grubu içinde yer al›p
iflletmenin ortaklar›, ifltirakleri , ba¤l› ortakl›klar› ve grup flirketleri  taraf›ndan ç›kar›lm›fl bulunan
menkul k›ymet tutarlar› bulunmamaktad›r.

31.12.2003 tarihi itibariyle menkul k›ymetler ve ba¤l› menkul k›ymetler grubu içinde yer al›p
iflletmenin ortaklar›, ifltirakleri , ba¤l› ortakl›klar› ve grup flirketleri  taraf›ndan ç›kar›lm›fl bulunan
menkul k›ymet tutarlar› bulunmamaktad›r.

3.22. Mali Tablolardaki "Di¤er" ‹baresini Tafl›yan Hesap Kalemlerinden Dahil Oldu¤u
Grubun Toplam Tutar›n›n %20'sini Veya Bilanço Aktif Toplam›n›n %5'ini Aflan Kalemlerin
Ad Ve Tutarlar›;

31.12.2004 tarihi itibariyle;
• Di¤er Haz›r De¤erler 653.982 YTL olup, tamam› kredi kart› slip alacaklar›ndan oluflmaktad›r.
  (AKTIF I/A-3)
• K›sa Vadeli Di¤er Ticari Alacaklar  1.315.612 YTL olup tamam› flüpheli alacaklardan oluflmaktad›r.
  (AKTIF I/C-4)
• 31.12.2004   tarihi itibari ile K›sa Vadeli Di¤er Alacaklar toplam› 68.297 YTL. olup,
   bu tutar›n 52.968 YTL,s› personelden alacak tutar›d›r. (AKTIF I/D-4)
• 31.12.2004   tarihi itibari ile Di¤er Dönen Varl›klar toplam› 10.228.346 YTL. olup, detay›
   afla¤›daki gibidir.(AKTIF I/F)

Devreden KDV 3.710.001 YTL

Gelir Tahakkuklar›(Credit Note) 5.785.900 YTL

Gelecek Aylara Ait Giderler 172.993 YTL

Peflin Ödenen Vergiler 363.703 YTL

‹fl Avanslar› 86.978 YTL

Di¤er 108.771 YTL

TOPLAM 10.228.346 YTL



• 31.12.2004 tarihi itibari ile K›sa Vadeli Di¤er Borçlar  806.202 YTL. olup, detay› afla¤›daki
   gibidir; (PAS‹F I/C-7)

• Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar› 642.984 YTL olup, detay› afla¤›daki gibidir;   (PAS‹F I/E-2)

31.12.2003 tarihi itibariyle;
• Di¤er Haz›r De¤erler 2.804.521 YTL olup, tamam› kredi kart› slip alacaklar›ndan oluflmaktad›r.
  (AKTIF I/A-3)
• K›sa Vadeli Di¤er Ticari Alacaklar  1.482.449 YTL olup tamam› flüpheli alacaklardan oluflmaktad›r.
  (AKTIF I/C-4)

• 31.12.2003   tarihi itibari ile Di¤er Dönen Varl›klar toplam›  7.682.233 YTL. olup, detay› afla¤›daki
  gibidir.(AKTIF I/F)

• K›sa Vadeli Di¤er Borçlar  4.726.106 YTL. olup, detay› afla¤›daki gibidir; (PAS‹F I/C-7)
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Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.fi. 34.822 YTL

Gelecek Aylara Ait Sat›fllar 609.119 YTL

Fazla Gelen Credit Note 142.074 YTL

Di¤er 20.187 YTL

Toplam 806.202 YTL

Fiyat Fark› , Risturn Gider Karfl›l›¤› 470.737 YTL

Elektrik, telefon,Su Giderleri Karfl›l›¤› 15.835 YTL

Dava Gider Karfl›l›¤› 152.298 YTL

Di¤er 4.114 YTL

Toplam 642.984 YTL

Devreden KDV 2.617.434 YTL

Gelir Tahakkuklar›(Credit Note) 4.633.694 YTL

Gelecek Aylara Ait Giderler 196.571 YTL

Peflin Ödenen Vergiler 114.625 YTL

‹fl Avanslar› 47.314 YTL

Di¤er 72.595 YTL

TOPLAM 7.682.233 YTL

Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.fi. 3.035.705 YTL

Gelecek Aylara Ait Sat›fllar 1.623.365 YTL

Di¤er 67.036 YTL

Toplam 4.726.106 YTL
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• Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar› 283.566  YTL. olup, detay› afla¤›daki gibidir;   (PAS‹F I/E-2)

3.23. Di¤er Alacaklar ‹le Di¤er K›sa Veya Uzun Vadeli Borçlar Hesap Kalemi ‹çinde
Bulunan Ve Bilanço Aktif Toplam›n›n Yüzde Birini Aflan, Personelden Alacaklar Ve
Personele Borçlar;

31.12.2004 tarihi itibariyle di¤er alacaklar ile di¤er k›sa veya uzun vadeli borçlar hesap kalemi
içinde bulunan ve bilanço aktif toplam›n›n % 1’ini aflan personelden alacak ve borç
bulunmamaktad›r.

31.12.2003 tarihi itibariyle di¤er alacaklar ile di¤er k›sa veya uzun vadeli borçlar hesap kalemi
içinde bulunan ve bilanço aktif toplam›n›n % 1’ini aflan personelden alacak ve borç
bulunmamaktad›r.

3.24. Ortaklar, Ifltirakler Ve Ba¤l› Ortakl›klardan Alacaklar Nedeni Ile Ayr›lan fiüpheli
Alacak Tutarlar›;

31.12.2004 tarihi itibariyle ortaklar, ifltirakler, ba¤l› ortakl›klar ve grup flirketlerinden  alacaklar
nedeniyle ayr›lan flüpheli alaca¤› bulunmamaktad›r.

31.12.2003 tarihi itibariyle ortaklar, ifltirakler, ba¤l› ortakl›klar ve grup flirketlerinden  alacaklar
nedeniyle ayr›lan flüpheli alaca¤› bulunmamaktad›r.

3.25. Vadesi Gelmifl Bulunan Ve Henüz Vadesi Gelmeyen Alacaklar Için Ayr›lan fiüpheli
Alacak Tutarlar› Ve Bunlar›n Borçlular›;

31.12.2004  tarihi itibariyle vadesi gelmifl bulunan alacaklar› için 1.315.612 YTL flüpheli alacak
karfl›l›¤› bulunmaktad›r.

31.12.2003  tarihi itibariyle vadesi gelmifl bulunan alacaklar› için 1.482.449 YTL flüpheli alacak
karfl›l›¤› bulunmaktad›r.

3.26. Iflletme Ile Dolayl› Sermaye Ve Yönetim Iliflkisine Sahip Ifltirakler Ve Ba¤l›
Ortakl›klar›n Dökümü, Ifltirakler Ve Ba¤l› Ortakl›klar Hesab›nda Yer Alan Ortakl›klar›n
Isimleri Ve Ifltirak Oran Ve Tutarlar› , Sözkonusu Ortakl›klar›n Düzenlenen En Son Mali
Tablolar›nda Yer Alan Dönem Kar› Veya Zarar›, Net Dönem Kar› Veya Zarar› Ile Bu
Mali Tablolar›n Ait Oldu¤u Dönem SPK Standartlar›na Göre Haz›rlan›p Haz›rlanmad›¤›,
Ba¤›ms›z Denetime Tabi Tutulup Tutulmad›¤› Ve Ba¤›ms›z Denetim Raporunun Olumlu,
Olumsuz Ve fiartl› Olmak Üzere Hangi Türde Düzenlendi¤i;

31.12.2004  tarihi itibariyle tüm ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar›n mali tablolar› SPK standartlar›na
göre haz›rlanm›flt›r.

Credit Note Gider Karfl›l›¤› 182.963 YTL

Maliyet Gider Karfl›l›¤› ( OEM Bedeli) 30.398 YTL

Elektrik, Telefon,Su Giderleri Karfl›l›¤› 49.318 YTL

Dava Gider Karfl›l›¤› 16.517 YTL

Di¤er 4.370 YTL

Toplam 283.566 YTL
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31.12.2003  tarihi itibariyle tüm ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar›n mali tablolar› SPK standartlar›na
göre haz›rlanm›flt›r.

3.27. ‹fltirakler Ve Ba¤l› Ortakl›klarda ‹çsel Kaynaklardan Yap›lan Sermaye Artt›r›m›
Nedeni ‹le Elde Edilen Bedelsiz Hisse Senedi Tutar› ;

31.12.2004 tarihi itibariyle y›l içinde ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klarda içsel kaynaklardan yap›lan
sermaye artt›r›m› nedeni ile elde edilen bedelsiz hisse senedi bulunmamaktad›r.

31.12.2003 tarihi itibariyle y›l içinde ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klarda içsel kaynaklardan yap›lan
sermaye artt›r›m› nedeni ile elde edilen bedelsiz hisse senedi bulunmamaktad›r.

3.28. Tafl›nmazlar Üzerinde Sahip Olunan Ayni Haklar;

31.12.2004 tarihi itibariyle;
fiirketin Gürsel Mahallesi 28 Nisan  Caddesi No: 2 ‘ de bulunan bina üzerinde süreli intifa hakk›
bulunmaktad›r. Binan›n arsas› flirket ortaklar›ndan Nevres Erol Bilecik’e ait bulunmaktad›r.

Söz konusu tafl›nmaz ile ilgili olarak 20.10.2000 tarihinde tapuda 425.321- YTL bedelle
01.02.2007 tarihine kadar süreli olarak flirket ad›na intifa hakk› tesis edilmifltir.

31.12.2003 tarihi itibariyle;
fiirketin Gürsel Mahallesi 28 Nisan  Caddesi No: 2 ‘ de bulunan bina üzerinde süreli intifa hakk›
bulunmaktad›r. Binan›n arsas› flirket ortaklar›ndan Nevres Erol Bilecik’e ait bulunmaktad›r.

Söz konusu tafl›nmaz ile ilgili olarak 20.10.2000 tarihinde tapuda 425.321- YTL bedelle 01.02.2007
tarihine kadar süreli olarak flirket ad›na intifa hakk› tesis edilmifltir.

Düzeltilmifl Dönem Düzeltilmifl

‹fltirak ‹fltirak Kar /Zarar› Özsermaye

Ba¤l› Ortakl›k Ad› % ‘si Tutar› YTL (31.12.2003)  Tutar› (31.12.2003)

‹nfin Bilgisayar Ticaret A.fi. 99.80 62.419 7.319 YTL 90.619 YTL

‹nko ‹letiflim ve Dijital Hiz.A.fi. 69.87 123.314 (9.009 ) YTL 40.593  YTL

Toplam ‹fltirak Tutar› 185.733

Düzeltilmifl Dönem Düzeltilmifl

‹fltirak ‹fltirak Kar /Zarar› Özsermaye

Ba¤l› Ortakl›k Ad› % ‘si Tutar› YTL (31.12.2003)  Tutar› (31.12.2003)

‹nfin Bilgisayar Ticaret A.fi. 99.80 62.419 7.319 YTL   90.619 YTL

‹nko ‹letiflim ve Dijital Hiz.A.fi. 99.80 62.419 (9.009 ) YTL 40.593 YTL

Toplam ‹fltirak Tutar› 124.838
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3.29 Duran Varl›klarda Son Üç Y›lda Yap›lan Yeniden De¤erleme Tutarlar›

Maddi duran varl›klar düzeltme ifllemine tabi tutulurken, vergi mevzuat› uyar›nca yap›lm›fl olan
yeniden de¤erlemenin, varl›klar ve birikmifl amortismanlar ile itfa paylar› üzerindeki etkileri
ar›nd›r›lm›flt›r

3.30. Yabanc› Paralar Ve Yabanc› Paralarla Temsil Edilen Alacak Ve Borçlar

31.12.2004 tarihi itibariyle;
a-) 31 Aral›k 2004  tarihi itibariyle yabanc› para mevcudu  (T.C.M.B.Döviz Al›fl)

b-) fiirketin 31 Aral›k 2004  tarihi itibariyle yabanc› para ile temsil edilen alacaklar(T.C.M.B.Döviz Al›fl)

 

Yabanc› Para Döviz YTL

Cinsi Tutar› Kuru Tutar› 

Kasa USD 35.117 1,342100 47.131 YTL

Kasa EURO 710 1,826800 1.297 YTL

Muhtelif Bankalar USD 1.394.571,40 1,342100 1.871.654 YTL

Muhtelif Bankalar EURO 283.303.03 1,826800 517.538 YTL

 Muhtelif Bankalar GBP 31,64 2,576500 82  YTL

Kamu Kesimi Tahvil Senet Bono USD 2.031.464,00 1,342100 2.726.428  YTL

Toplam 5.164.130  YTL

Yabanc› Para Döviz YTL

Cinsi Tutar› Kuru Tutar› 

Al›c›lar USD 32.843.931,10 1,342100 44.079.840 YTL

Al›c›lar EURO 1.036.867,36 1,826800 1.894.149 YTL

Alacak Senetleri USD 33.218.052,45 1,342100 44.581.948 YTL

Alacak Senetleri EURO 638.794,00 1,826800 1.166.949 YTL

Verilen Siparifl Avanslar› USD 6.820.037,94 1,342100 9.153.173 YTL

Verilen Siparifl Avanslar› EUR 214.107,93 1,826800 391.132 YTL

Ortaklardan Alacaklar USD 64.040,00 1,342100 85.948 YTL

Di¤er Dönen Varl›klar USD 4.248.204,42 1,342100 5.701.515 YTL
 ( Gelir Tahakkuklar› )

Di¤er Dönen Varl›klar EUR 125.613,40 1,826800 229.471 YTL
 ( Gelir Tahakkuklar› )

Toplam 170.284.125 YTL
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c-) fiirketin  31 Aral›k 2004  tarihi itibariyle yabanc› para ile temsil edilen borçlar›
      (T.C.M.B. Döviz sat›fl)

31.12.2003 tarihi itibariyle;
a-) 31 Aral›k 2003  tarihi itibariyle yabanc› para mevcudu  (T.C.M.B.Döviz Al›fl)

Yabanc› Para Döviz YTL

Cinsi Tutar› Kuru Tutar› 

Banka Kredileri ve Faiz Karfl›l›¤› USD 11.089.825,88 1,348600 14.955.739 YTL

Di¤er Finansal Borçlar USD 800,00 1,348600 1.079 YTL

Muhtelif Sat›c›lar USD 52.114.325,14 1,348600 70.281.379 YTL

Muhtelif Sat›c›lar EURO 4.753.120,09 1,835600 8.724.827 YTL

Muhtelif Avanslar USD 142.928,65 1,348600 192.754 YTL

Muhtelif Avanslar EUR 2.892,14 1,835600 5.309 YTL

Borç Senetleri USD 6.232.422,00 1,348600 8.405.044 YTL

Borç Senetleri EURO 360.008,00 1,835600 660.831 YTL

Gider Tahakkuklar› USD 61.304,99 1,348600 82.676 YTL

Toplam 103.309.638 YTL

Yabanc› Para Döviz Katsay› YTL

Cinsi Tutar› Kuru Tutar› 

Kasa USD 31.922,62 1,395835 1,13840 50.726

Kasa EURO 1.919,00 1,745072 1,13840 3.813

Muhtelif Bankalar USD 689.966,19 1,395835 1,13840 1.096.371

Muhtelif Bankalar EURO 53.308,53 1,745072 1,13840 105.902

Toplam 1.256.812



b-) fiirketin 31 Aral›k 2003  tarihi itibariyle yabanc› para ile temsil edilen alacaklar(T.C.M.B.Döviz Al›fl)

 c-)  fiirketin  31 Aral›k 2003   tarihi itibariyle yabanc› para ile temsil edilen borçlar›   (T.C.M.B.
Döviz sat›fl)

3.31. Ortaklar, ‹fltirakler, Ba¤l› Ortakl›klar Ve Grup fiirketleri Lehine Verilen
G a r a n t i , T a a h h ü t , K e f a l e t , A v a n s , C i r o  G i b i  Y ü k ü m l ü l ü k l e r i n  T u t a r ›

31.12.2004 tarihi itibariyle flirketin ba¤l› ortakl›klar› lehine vermifl oldu¤u  kefalet tutar›
8.985.586 USD ‚d›r.

31.12.2003 tarihi itibariyle flirketin ba¤l› ortakl›klar› lehine vermifl oldu¤u  kefalet tutar›  1.088.313
YTL ve 4.835.474 USD dir

Yabanc› Para Döviz Katsay› YTL

Cinsi Tutar› Kuru Tutar›

Banka Kredileri ve USD 4.246.915,00 1.402.567 1,13840 6.780.988
Faiz Karfl›l›¤›

Di¤er Finansal Borçlar USD 17.969,90 1.402.567 1,13840 28.692

Muhtelif Sat›c›lar USD 35.899.415,21 1.402.567 1,13840 57.320.078

Muhtelif Sat›c›lar EURO 3.110.483,66 1.753.489 1,13840 6.209.072

Muhtelif Avanslar USD 233.504,60 1.402.56 1,13840 372.834

Borç Senetleri USD 4.729.346,00 1.402.567 1,13840 7.551.279

Borç Senetleri EURO 103.425,00 1.753.489 1,13840 206.455

Di¤er Borçlar USD 1.910.410,47 1.402.567 1,13840 3.050.325

Toplam 81.519.723
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Yabanc› Para Döviz Katsay› YTL

Cinsi Tutar› Kuru Tutar› 

Al›c›lar USD 22.159.630,16 1.395.835 1,13840 35.212.136

Al›c›lar EURO 799.372,14 1.745.072 1,13840 1.588.028

Alacak Senetleri USD 19.639.000,43 1.395.835 1,13840 31.206.801

Alacak Senetleri EURO 208.543,00 1.745.072 1,13840 414.291

Verilen Siparifl Avanslar› USD 3.353.719,61 1.395.835 1,13840 5.329.133

Ortaklardan Alacklar USD 14.040,00 1.395.835 1,13840 22.310

Di¤er Dönen Varl›klar USD 2.361.651,00 1.395.835 1,13840 3.752.715
( Gelir Tahakkuklar› )

Toplam 77.525.414
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3.32.Kategorileri ‹tibariyle Y›l ‹çinde Çal›flan Personelin Ortalama Say›s›

31.12.2004   tarihi itibariyle y›l içerisinde çal›flan ortalama personel say›s› 299 kiflidir.

Ayr›ca flirket Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.fi. ile yapm›fl oldu¤u Ortak Gider Paylafl›m
Sözleflmesi gere¤i Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.fi. ‘nin  idari, finans,  muhasebe,
da¤›t›m, depolama, ithalat ve ihracaat hizmetleri ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi
ve Ticaret A.fi’i personeli taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir.

31.12.2003 tarihi itibariyle y›l içerisinde çal›flan ortalama personel say›s› 283 kiflidir.

Ayr›ca flirket Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.fi. ile yapm›fl oldu¤u Ortak Gider Paylafl›m
Sözleflmesi gere¤i Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.fi. ‘nin  idari, finans,  muhasebe,
da¤›t›m, depolama, ithalat ve ihracaat hizmetleri ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi
ve Ticaret A.fi’i personeli taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir.

3.33. Mali Tablolar› Önemli Ölçüde Etkileyen Yada Mali Tablolar›n Aç›k, Yorumlanabilir
Ve Anlafl›labilir Olmas› Aç›s›ndan Aç›klanmas› Gerekli Olan Di¤er Hususlar

a-) Ana ortakl›k ve Ba¤l› Ortakl›¤› Datagate Bilgisayar Malzm. Ticaret A.fi. Mali Tablolar› Atatürk
Havaliman›n’da faaliyet gösteren Serbest Bölge fiubeleri ile tam konsolidasyona tabi tutulmufltur.

b-) Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.fi. ‘nin  idari, finans,  muhasebe,  da¤›t›m, depolama,
ithalat ve ihracaat hizmetleri ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi’ i
personeli taraf›ndan gerçeklefltirilmekte ve ortak genel giderler flirkette oluflmaktad›r.

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.fi. ile yap›lan  Ortak Gider Paylafl›m Sözleflmesi gere¤i
oluflan bu giderler Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.fi.’ne  fatura edilmektedir.

c-) Datagate Bilgisayar Malzm. Ticaret A.fi., Neteks ‹letiflim Ürünleri Da¤›t›m A.fi,  Decodo
Bilgisayar Da¤›t›m ve Ticaret A.fi. ve Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.fi.’i ile ortak
kullan›lan ve 2002 y›l› içerisinde faaliyete geçen idari bina ve depolar› içeren flirket merkezinin
yer ald›¤› kompleksin  giderleri flirket bünyesinde oluflmaktad›r.

Bu giderler yukar›da belirtilen  grup flirketlerine kullan›m oranlar›nda fatura edilmektedir.
Konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›klara kesilen faturalar ar›nd›r›lm›flt›r.

3.34. Muhtemel Mükellefiyetler;

Bu denetim vergi denetimi olmay›p vergi denetimi kapsam d›fl›nda tutulmufltur.



4- KONSOL‹DE GEL‹R TABLOSU ‹LE ‹LG‹L‹ AÇIKLAYICI NOTLAR

4.01. Dönemin Amortisman Giderleri;

31.12.2004 tarihi itibariyle;

Dönemin amortisman giderlerinin toplam tutar› 692.297 YTL. olup detay› afla¤›daki gibidir:

31.12.2003 tarihi itibariyle;

Dönemin amortisman giderlerinin toplam tutar› 651.487 YTL. olup detay› afla¤›daki gibidir:

4.02. Dönemin Reeskont Ve Karfl›l›k Giderleri;

31.12.2004 tarihi itibariyle;
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SPK Mevzuat›na  Göre (Enflasyona

Göre Düzeltilmifl Konsolide Edilmifl)

a) Amortisman giderleri                                                  367.548 YTL

b) Itfa ve tükenme paylar›                                              324.749 YTL

SPK Mevzuat›na  Göre (Enflasyona

Göre Düzeltilmifl Konsolide Edilmifl)

a) Amortisman giderleri                                                   341.476 YTL

b) Itfa ve tükenme paylar›                                              310.011 YTL

Borç ve Gider Karfl›l›klar› 1.278.937 YTL

fiüpheli Alacak Karfl›l›¤› 214.086 YTL

K›dem Tazm›nat› Karfl›l›¤› 183.913 YTL

Stok De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› 135.359 YTL

Elektrik, Telefon,Su Giderleri Karfl›l›¤› 15.835 YTL

Fiyat Fark› Risturn gider Karfl›l›¤› 470.606 YTL

Banka Kredi Faiz Karfl›l›¤› 118.600 YTL

Dava Gider Karfl›l›¤› 137.789 YTL

Di¤er 2.749 YTL

Reeskont Faiz Giderleri 221.512 YTL

Al›nan Çek Reeskontu 197.918 YTL

Alacak Senetleri Reeskontu 23.594 YTL



FAAL‹YET RAPORU 2004

Borç ve Gider Karfl›l›klar› 992.790

fiüpheli Alacak Karfl›l›¤› 128.197

K›dem Tazm›nat› Karfl›l›¤› 327.798

Stok De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› 300.534

Elektrik, telefon,su Giderleri Karfl›l›¤› 7.377

Credit Note Gider Karfl›l›¤› 139.015

Maliyet Gider Karfl›l›¤› 38.952

Banka Kredi Faiz Karfl›l›¤› 30.030

Dava Gider Karfl›l›¤› 16.517

Di¤er 4.370

Reeskont Faiz Giderleri 571.490

Al›nan Çek Reeskontu 125.186

Alacak Senetleri Reeskontu 446.304

Üretim maliyetine verilenler -

Sabit varl›klar›n maliyetine verilenler -

Do¤rudan Gider yaz›lanlar 3.991.395 YTL

Toplam 3.991.395 YTL

Üretim maliyetine verilenler -

Sabit varl›klar›n maliyetine verilenler -

Do¤rudan Gider yaz›lanlar 8.052.783 YTL

Toplam 8.052.783 YTL

31.12.2003 tarihi itibariyle;

4.03. Dönemin Finansman Giderleri;

31.12.2004 tarihi itibariyle;

31.12.2003 tarihi itibariyle;

4.04. Dönemin Finansman Giderlerinden Ortaklar, Ba¤l› Ortakl›klar , ‹fltirakler ve Di¤er
Grup fiirketleri ‹lgili K›sm›n Tutar›;

31.12.2004  tarihi itibariyle;

Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, ba¤l› ortakl›klar , ifltirakler ve  di¤er grup flirketler ile ilgili  k›sm›n

toplam tutar› 1.674.986 YTL olup, bu tutar›n  1.079.089 YTL ‚s› ba¤l› ortakl›k Neteks ‹letiflim Ürünleri

Da¤›t›m A.fi. kur fark› , 398.989 YTL’s›  grup flirket Decpec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.fi. faiz ve

kur fark› tutar›d›r.
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31.12.2003 tarihi itibariyle;

Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, ba¤l› ortakl›klar , ifltirakler ve di¤er grup flirketleri

ile ilgili k›s›m bulunmamaktad›r.

4.05. Ortaklar, Ba¤l› Ortakl›k, ‹fltirakler ve Di¤er Grup fiirketleri ile Yap›lan Al›fl ve
Sat›fllar

31.12.2004 tarihi itibariyle;

31.12.2003 tarihi itibariyle;

Hesap Ad› Aç›klama Tutar

Di¤er Sat›fllar - Giderler ‹NDEKS-DATAGATE ( K‹RA ) 345.249 YTL

Di¤er Sat›fllar - Giderler ‹NDEKS-NETEKS ( K‹RA ) 145.889 YTL

Di¤er ‹ndirimler – Di¤er Sat›fllar ‹NDEKS-NETEKS ( KUR FARKI) 1.079.089 YTL

Di¤er ‹ndirimler – Di¤er Sat›fllar ‹NDEKS-DATAGATE ( KUR FARKI) 10.994 YTL

Sat›fllar – Sat›fllar›n Maliyeti ‹NDEKS-DATAGATE 3.439.063 YTL

Sat›fllar – Sat›fllar›n Maliyeti ‹NDEKS-NETEKS 36.099.782 YTL

Sat›fllar – Sat›fllar›n Maliyeti DATAGATE-NETEKS 2.739 YTL

Sat›fllar – Sat›fllar›n Maliyeti DATAGATE-‹NDEKS 20.110.644 YTL

Sat›fllar – Sat›fllar›n Maliyeti NETEKS-‹NDEKS 1.999.966 YTL

Di¤er Sat›fllar- Di¤er ‹ndirimler NETEKS-‹NDEKS 4.042.492 YTL
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Hesap Ad› Aç›klama Tutar

Di¤er Sat›fllar – Giderler ‹NDEKS-DATAGATE ( K‹RA ) 236.616 YTL

Di¤er Sat›fllar – Giderler ‹NDEKS-NETEKS ( K‹RA ) 126.188 YTL

Di¤er Faaliyetlerden Gelirler-Giderler ‹NDEKS-NETEKS ( KUR FARKI) 322.925 YTL

Sat›fllar – Sat›fllar›n Maliyeti ‹NDEKS-DATAGATE 454.372 YTL

Sat›fllar – Sat›fllar›n Maliyeti ‹NDEKS-NETEKS 27.261.270 YTL

Sat›fllar – Sat›fllar›n Maliyeti DATAGATE-NETEKS 1.638 YTL

Sat›fllar – Sat›fllar›n Maliyeti DATAGATE-‹NDEKS 10.470.169 YTL

Sat›fllar – Sat›fllar›n Maliyeti NETEKS-‹NDEKS 8.385.928 YTL
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4.06. Ortaklar, Ba¤l› Ortakl›k ,‹fltirakler ve  Di¤er Grup fiirketlerinden Al›nan Ve Ödenen
Faiz, Kira ve Benzerleri;

31.12.2004 tarihi itibariyle;

31.12.2003 tarihi itibariyle;

4.07. Üst Düzey Yöneticilere Cari Dönemde Sa¤lanan Ücret ve Benzeri Menfaatler;

31.12.2004  tarihi itibariyle yönetim kurulu baflkan ve üyeleriyle genel müdür, genel

koordinatör,genel müdür yard›mc›lar› gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sa¤lanan ücret

ve benzeri menfaatlerin toplam› brüt  1.237.766 TL’dir

31.12.2003  tarihi itibariyle yönetim kurulu baflkan ve üyeleriyle genel müdür, genel

koordinatör,genel müdür yard›mc›lar› gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sa¤lanan ücret

ve benzeri menfaatlerin toplam› brüt  1.196.479 YTL’dir

4.08. Amortisman Hesaplama  Yöntemleri ‹le Bu Yöntemlerde Yap›lan De¤iflikliklerin
Dönemin Amortisman Giderlerinde Meydana Getirdi¤i Art›fl (+) Veya Azal›fl (-);

Yüksek  enflasyon döneminde amortismanlar ve tükenme paylar›, ilgili varl›klar›n düzeltilme

sonucu bulunan yeni de¤erleri üzerinden ayr›lm›flt›r.

Hesap Ad› Aç›klama Tutar

Di¤er Sat›fllar - Giderler ‹NDEKS-DATAGATE ( K‹RA ) 236.616 YTL

Di¤er Sat›fllar - Giderler ‹NDEKS-NETEKS ( K‹RA ) 126.188 YTL

Di¤er Faaliyetlerden Gelirler-Giderler ‹NDEKS-NETEKS ( KUR FARKI) 322.925 YTL

Hesap Ad› Aç›klama Tutar

Di¤er Sat›fllar - Giderler ‹NDEKS-DATAGATE ( K‹RA ) 345.249 YTL

Di¤er Sat›fllar - Giderler ‹NDEKS-NETEKS ( K‹RA ) 145.889 YTL

Di¤er Sat›fllar - Sat›fltan ‹ndirimler NETEKS-‹NDEKS 4.042.492 YTL

Di¤er ‹ndirimler – Di¤er Gelirler ‹NDEKS-NETEKS ( KUR FARKI) 1.079.089 YTL

Di¤er ‹ndirimler – Di¤er Gelirler ‹NDEKS-DATAGATE ( KUR FARKI) 10.994 YTL

Finansman Gideri- Faiz Geliri ‹NDEKS – DESB‹L 125.914 YTL

Finansman Gideri- Faiz Geliri ‹NDEKS – DESPEC 398.989 YTL

Faiz Geliri – Finansman Gideri ‹NDEKS – ‹NKO 44.054 YTL

Faiz Geliri – Finansman Gideri ‹NDEKS – ‹NB‹L 10.582 YTL

Di¤er Sat›fllar – Finansman Gideri NETEKS – ‹NF‹N 12.336 YTL

Di¤er ‹ndirimler- Di¤er Sat›fllar DATAGATE-‹NF‹N 13.797 YTL
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Bilanço tarihi itibar›yla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varl›klara iliflkin

olarak, tam bir y›l için öngörülen amortisman tutar›n›n varl›¤›n aktifte kal›fl süresiyle orant›lanmas›

suretiyle bulunan tutar kadar amortisman hesaplanm›flt›r.

Amortismana esas  ekonomik ömürler tüm maddi duran varl›klara geçmifl y›llara yönelik olacak

flekilde yeniden hesaplanm›flt›r. Bu flekilde tarihi de¤erler üzerinden haz›rlanm›fl mali tablolarda

amortisman ömrünü tamamlam›fl gibi gözüken varl›klar enflasyona göre düzeltilmifl mali

tablolarda henüz amorti edilmemifl varl›klar içerisinde yer alm›flt›r. Maddi duran varl›klar›n

ekonomik ömürleri tamamen flirket yetkililerince belirlenmifltir.

Amortismanlar ve itfa paylar›, aktiflerin düzeltilmifl de¤erleri üzerinden hesaplanm›fl ve

amortisman ve itfa paylar›n›n ilgili hesaplara da¤›t›m›nda, bu flekilde bulunan tutar dikkate

al›nm›flt›r.

4.09.Stok Maliyeti Hesaplama Yöntemi;

31.12.2004  tarihi itibariyle;

fiirketin maliyet yöntemi fiili maliyet , stok de¤erleme yöntemi ilk giren ilk ç›kar yöntemidir.

31.12.2003 tarihi itibariyle;

fiirketin maliyet yöntemi fiili maliyet , stok de¤erleme yöntemi ilk giren ilk ç›kar yöntemidir.

4.10. Fiili Stok Say›m›;

31.12.2004 tarihi itibariyle;

31.12.2004 tarihi itibariyle stok say›m› yap›lm›flt›r.

31.12.2003 tarihi itibariyle;

31.12.2003 tarihi itibariyle stok say›m› yap›lm›flt›r.

4.11. Yurtiçi ve Yurtd›fl› Sat›fllar Hesap Kalemi ‹çinde Yer Alan Ürün, Hurda, Döküntü
Gibi Maddelerin Sat›fllar› ‹le Hizmet Sat›fllar›n›n Ayr› Ayr› Toplamlar›n›n Brüt Sat›fllar›n
% 20’sini Aflmas› halinde Ayr› Ayr› Tutarlar›;

31.12.2004 tarihi itibariyle;

Yurtiçi ve yurtd›fl› sat›fllar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin

sat›fllar› ile hizmet sat›fllar›n›n toplamlar› brüt sat›fllar›n % 20 ’sini aflmamaktad›r.

31.12.2003 tarihi itibariyle;

Yurtiçi ve yurtd›fl› sat›fllar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin

sat›fllar› ile hizmet sat›fllar›n›n toplamlar› brüt sat›fllar›n % 20 ’sini aflmamaktad›r.
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4.12.  ‹fl letmenin Varsa Sat›fl lar ›y la  ‹ lg i l i  Teflvik ve Sübvansiyonlar ;

31.12.2004 tarihi itibariyle;

‹flletmenin sat›fllar›yla ilgili teflvik ve sübvansiyon elde edilmemifltir.

31.12.2003 tarihi itibariyle;

‹flletmenin sat›fllar›yla ilgili teflvik ve sübvansiyon elde edilmemifltir.

4.13. Önceki Döneme ‹liflkin Gelir ve Karlar ile Önceki Döneme Ait Gider ve Zararlar;

31.12.2003   tarihi itibariyle 20.153 YTL.’lik  önceki dönem gider ve zararlar› 01.01.2002-31.12.2002

dönemine ait harcamalar olup, belgesi 2003 döneminde geldi¤inden kay›tlara önceki dönem

gideri olarak al›nm›flt›r.

4.14. Hisse Bafl›na Kar ve Kar Pay› Oran›;

31.12.2004 tarihi itibariyle;

Hisse Bafl›na Kar = Vergi sonras› kar /hisse senedi say›s› =

Hisse Bafl›na Kar = 8.085.472  YTL / 17.600.000 YTL / Adet

Hisse Bafl›na Kar Oran› =  % 45,94

31.12.2003 tarihi itibariyle;

Hisse Bafl›na Kar = Vergi sonras› kar /hisse senedi say›s› =

Hisse Bafl›na Kar =  4.680.380 YTL / 14.900.000 YTL / Adet

Hisse Bafl›na Kar Oran› =  % 31,41

4.15. Her Bir Ana Üretim Grubu Ayr› Ayr› Olmak Üzere, ‹flletmenin Dönem ‹çinde
Gerçekleflt i rd i¤ i  Mal  ve  Hizmet Üret im Miktar lar ›ndaki  De¤iflmeler ;

fiirket üretim faaliyetinde bulunmamakta, sat›fl›n› yapt›¤› tüm ürünleri yurtiçi ve yurtd›fl›ndan

sat›n alarak ticaretini yapmaktad›r.

4.16. Her Bir Ana Sat›fl Grubu Ayr› Ayr› Olmak Üzere, ‹flletmenin Dönem ‹çinde
Gerçek leflt i rd i¤ i  Ma l  ve  H izmet  Sat ›fl  M iktar la r ›ndak i  De¤ iflme le r

Aç›klama 01.01.2004-31.12.2004 01.01.2003- 31.12.2003 De¤iflim

Bilgisayar 97.725 Adet 78.841 Adet % 24

Yaz›c› 223.581 Adet 181.740 Adet % 23

Di¤er 2.506.300 Adet 1.528.577 Adet % 64
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4.17. Di¤er Hususlar

31.12.2004  tarihi itibari ile faaliyetle ilgili di¤er gelir ve karlar toplam› 14.199.914  YTL  olup,

detay› afla¤›daki gibidir.

31.12.2004   tarihi itibari ile di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar toplam› 13.091.179  YTL  olup,

detay› afla¤›daki gibidir.

31.12.2004   tarihi itibari ile di¤er ola¤anüstü gelir ve karlar toplam›  161.620 YTL  olup, detay›

afla¤›daki gibidir.

31.12.2004   tarihi itibari ile di¤er ola¤anüstü gider ve  zararlar toplam›  138.433  YTL  olup,

bu tutar›n tamam› kanunen kabul edilmeyen giderlerdir.

31.12.2003 tarihi itibariyle;

31.12.2003  tarihi itibari ile faaliyetle ilgili di¤er gelir ve karlar toplam› 11.238.076  YTL  olup,

detay› afla¤›daki gibidir.

Komisyon Gelirleri 1.462 YTL

Kambiyo Karlar› 10.568.764 YTL

Reeskont Gelirleri 354.567 YTL

Reklam Gelirleri 53.063 YTL

Di¤er 260.220 YTL

Toplam 11.238.076 YTL

Duran Varl›k Sat›fl Kar› 120.264 YTL

Sigorta Hasar Tazminat› 30.056 YTL

Di¤er 11.300 YTL

Toplam  161.620 YTL

Reeskont faiz giderleri 410.558 YTL

Kambiyo Zararlar› 12.138.310 YTL

fierefiye ‹tfas› 349.264 YTL

Komisyon Gideri 117.405  YTL

Di¤er 75.642 YTL

Toplam 13.091.179 YTL

Kambiyo Karlar› 13.109.406 YTL

Reeskont Gelirleri 600.798 YTL

Di¤er 489.710 YTL

Toplam 14.199.914 YTL
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31.12.2003   tarihi itibari ile di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar toplam› 13.463.998  YTL  olup,

detay› afla¤›daki gibidir.

Reeskont faiz giderleri 609.136 YTL

Kambiyo Zararlar› 12.847.328 YTL

Di¤er 7.534 YTL

Toplam  13.463.998 YTL


