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KURUMSAL PROF‹L

VESTEL BEYAZ EﬁYA:
HIZLA BÜYÜYEN B‹R BEYAZ EﬁYA DEV‹
Vestel Beyaz Eﬂya sektörün önde gelen beyaz eﬂya üreticilerinden biridir. Vestel
Beyaz Eﬂya, Manisa'daki 278.000 m2 üzerine kurulu üretim tesislerinde buzdolab›,
çamaﬂ›r makinesi, klima, piﬂirici cihazlar, bulaﬂ›k makinesi (ﬁubat 2007'den itibaren)
üretimi gerçekleﬂtirmektedir. Vestel Beyaz Eﬂya'n›n üretim kapasitesi gerçekleﬂen
yat›r›mlar ve ﬂirket ürünlerine olan talep art›ﬂ› paralelinde 2003 y›l›ndaki 2.750.000
adet seviyesinden 2006 sonunda 6.200.000 adete ulaﬂm›ﬂt›r.
ﬁirket baﬂl›ca ihracat pazar› olan Avrupa'daki müﬂterilerine (A marka üreticiler,
perakende market zincirleri ve distribütörler) OEM-ODM baz›nda hizmet verirken,
Türki Cumhuriyetler, Orta Do¤u ve Kuzey Afrika’da Vestel ve Regal markal›
ürünleriyle sat›ﬂlar›n› gerçekleﬂtirmektedir.
Vestel Beyaz Eﬂya'n›n pazarlama ve sat›ﬂ faaliyetleri, %100'üne ana orta¤› Vestel
Elektronik'in sahip oldu¤u Grup ﬂirketleri, Vestel Dayan›kl› Tüketim Mallar› Pazarlama
ve Vestel D›ﬂ Ticaret taraf›ndan yürütülmektedir. Bu iki ﬂirket ayn› zamanda
televizyon, dijital ürünler, bilgisayar gibi Vestel Grubu'nun di¤er ürünlerinin de
pazarlamas›ndan, sat›ﬂ›ndan ve sat›ﬂ sonras› servis hizmetlerinden sorumludur.
Yurt içinde 1.250 bayii ve 570 sat›ﬂ sonras› servis noktas›yla hizmet verilirken, yurt
d›ﬂ›nda Avrupa'n›n çeﬂitli noktalar›ndaki 8 Vestel Grubu iﬂtiraki ile müﬂterilere eriﬂim
sa¤lanmaktad›r.
ﬁirket, geniﬂ ürün gam› ve güvenilir ismiyle yurt içinde güçlü bir marka ve konuma
ulaﬂm›ﬂt›r. %15-18 aras›nda de¤iﬂen yurt içi pazar pay›yla Vestel Beyaz Eﬂya, iç
piyasada Vestel markas› d›ﬂ›nda, Regal (distribütörlere), SEG (perakende market
zincirlerine) ve özel markalarla sat›ﬂlar›n› gerçekleﬂtirmektedir.
‹hracat› ve pazar pay› y›ldan y›la büyük art›ﬂ gösteren Vestel Beyaz Eﬂya, Avrupa
pazar›nda;
• Fagor, SMEG, Whirlpool, Electrolux, Candy, Vestfrost, GE, Gorenje, Glen
Dimplex gibi A marka üreticilere
• Carrefour, Metro, Conforama, Aldi, Otto gibi perakende market zincirlerine
• Zora gibi distribütörlere
OEM-ODM hizmeti veren üretici olma özelli¤ine sahiptir. ﬁirket stratejisi gere¤i
Avrupa pazar›na gerçekleﬂtirdi¤i “markas›z” sat›ﬂlar paralelinde müﬂterilerinin
markalar› ile do¤rudan rekabete girmemektedir.

VESTEL BEYAZ EﬁYA, BAﬁLICA ‹HRACAT
PAZARI OLAN AVRUPA’DAK‹ MÜﬁTER‹LER‹NE
OEM-ODM H‹ZMET‹ VERMEKTED‹R.
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KURUMSAL PROF‹L

ﬁ‹RKET‹N 2006 YILINDA TÜRK‹YE BEYAZ
EﬁYA ‹HRACATINDAN ALDI⁄I PAY
BUZDOLABINDA %37'YE, ÇAMAﬁIR
MAK‹NES‹NDE %33'E ULAﬁMIﬁTIR.
ﬁirketin 2006 y›l›nda Türkiye beyaz eﬂya
ihracat›ndan ald›¤› pay adet baz›nda
buzdolab›nda %37'ye, çamaﬂ›r makinesinde
%33'e ulaﬂm›ﬂt›r. 2005'in son çeyre¤inde
üretimine baﬂlanan piﬂirici cihazlar›nda ise 2006
y›l›nda %8'e varan bir paya ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Vestel
Beyaz Eﬂya ihracat›n›n %83'ünü Avrupa
ülkelerine gerçekleﬂtirmektedir. Artan ürün gam›
ve müﬂteri baz› paralelinde ﬁirketin sektör
ihracat›ndaki pay›n›n önümüzdeki dönemlerde
artmaya devam etmesi beklenmektedir.

Ar-Ge gücü ile kendi teknolojisini ve tasar›m›n›
geliﬂtirme yetkinli¤i, geniﬂ bir tüketici kitlesinin
be¤enisine hitap eden ürün ve model çeﬂitlili¤i
ile farkl›laﬂan Vestel Beyaz Eﬂya, yükselen bir
baﬂar› grafi¤i ile büyümesini sürdürmektedir.
Vestel Beyaz Eﬂya, ‹SO ‹lk 500 ﬁirket
s›ralamas›nda h›zl› bir yükseliﬂle 2005 y›l›nda
27. s›raya yerleﬂmiﬂtir.
2006 y›l›nda halka arz› gerçekleﬂen Vestel Beyaz
Eﬂya'n›n %31,5'i VESBE sembolü ile ‹MKB'de
iﬂlem görmektedir. ﬁirketin en büyük hissedar›,
halka aç›k hisselerin de %4,1'ine sahip olan
Vestel Elektronik olup hisse oran› %72,6'd›r.

%27,4

%72,6

ORTAKLIK YAPISI
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Di¤er Ortaklar (Halka Aç›k)
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BÜYÜMEN‹N K‹LOMETRE TAﬁLARI

Vestel Beyaz Eﬂya;
1997

2003

2006

Manisa'da kurulur.

Kendi teknolojisi ve bilgi birikimi ile çamaﬂ›r
makinesi üretimine baﬂlar.

%31,5 oran›ndaki hissesi halka aç›l›r.

1999
Buzdolab› üretimine baﬂlar.

Klima fabrikas› üretime geçer.

2000

2005

Buzdolab› fabrikas› bünyesinde klima üretimine
de baﬂlar.

2. buzdolab› fabrikas›n› faaliyete geçirir.
Çamaﬂ›r makinesi fabrikas›nda kapasite art›r›m›
gerçekleﬂtirir.

2007 y›l› ilk çeyre¤inde üretime baﬂlayacak
bulaﬂ›k makinesi yat›r›m›na tüm h›z›yla devam
eder.
Vestel Beyaz Eﬂya bugün, Manisa'da
278.000 m2 üzerine kurulu toplam 5 fabrikada
6.200.000 adet kapasiteyle üretim yapan
sektörünün en güçlü oyuncular›ndan biridir.

Piﬂirici cihazlar üretimine baﬂlar.
Y›l sonunda bulaﬂ›k makinesi yat›r›m›na baﬂlar.

KURUMSALLAﬁMADA ÖNEML‹ B‹R AﬁAMA
H›zl› bir büyüme evresinden geçen ve yat›r›mlar›n› büyük oranda tamamlayan Vestel Beyaz Eﬂya,
kurumsal yap›n›n geliﬂtirilmesi, sermaye taban›n›n güçlendirilmesi ve büyüme ivmesinin sürdürülmesi
amac›yla 2006 y›l›nda %31,5 oran›ndaki hissesinin halka arz›n› gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Zorlu Grubu'nun lokomotifi, Avrupa'n›n beyaz eﬂya ve elektronik devi Vestel ﬁirketler Grubu'nun
halka aç›lan ikinci ﬂirketi olan Vestel Beyaz Eﬂya, son y›llar›n en yüksek talep gören halka arzlar›ndan
birine imza atm›ﬂ ve 21 Nisan 2006 tarihinden itibaren ‹MKB'de VESBE koduyla iﬂlem görmeye
baﬂlam›ﬂt›r.
DenizYat›r›m liderli¤inde toplam 44 arac› kuruluﬂtan oluﬂan konsorsiyum taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
halka arzda yurt d›ﬂ› sat›ﬂ Deutsche Bank taraf›ndan yürütülmüﬂtür.
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ZORLU VE VESTEL GRUBU HAKKINDA

Zorlu Grubu'nun kuruluﬂ hikayesi 1950'li y›llar›n
baﬂ›nda Babada¤, Denizli'de ufak bir tekstil
atölyesine uzan›r. Tekstil alan›nda büyüyen ve
güçlenen, küresel markalar yaratan Zorlu Grubu,
bu baﬂar›s›n› Vestel ile elektronik, beyaz eﬂya
ve dijital ürünler alan›na; Zorlu Enerji ile enerji
sektörüne taﬂ›m›ﬂt›r. Finans sektöründe de k›sa
zamanda DenizBank ile bir baﬂar› öyküsü yazan
Grup, bu alanda güçlü bir ﬂirketler grubu
oluﬂturmuﬂtur. 2006 y›l›nda ise daha farkl›
alanlara yelken açma hedefiyle DenizBank
hisselerini elinden ç›karan Grup, finans
sektöründen çekilmiﬂtir. Zorlu Grubu 2006
y›l›nda yüksek büyüme potansiyeline sahip
gayrimenkul sektörüne iddial› olarak girmiﬂ, bu
alanda ‹stanbul baﬂta olmak üzere ‹zmir ve
Marmaris'te çeﬂitli yat›r›mlar gerçekleﬂtirmiﬂtir.

Bugün Türkiye'nin gurur duydu¤u markalar›,
Türk sanayisini ileriye taﬂ›yan tesisleri, aral›ks›z
sürdürdü¤ü ticari ve sosyal yat›r›mlar› ile Zorlu
Grubu, Türkiye için üretiyor, Türkiye için çal›ﬂ›yor.
30 bin çal›ﬂan›, 11 milyar YTL'ye ulaﬂan toplam
aktifleri ile Zorlu Grubu “Gideceksek en uza¤a
gidece¤iz, ç›kacaksak en yükse¤e ç›kaca¤›z,
olacaksak en iyisi olaca¤›z...” felsefesi
do¤rultusunda geliﬂmeye, dünya arenas›nda
“Zorlu” markas›ndan daha fazla söz ettirmeye
ve markas›na duyulan güveni art›rmaya devam
ediyor.

ZORLU GRUBU
TEKST‹L GRUBU
Korteks
Zorlu Linen
Linens Pazarlama
Zorlu D›ﬂ Ticaret

VESTEL ﬁ‹RKETLER GRUBU

ENERJ‹ GRUBU

Vestel Elektronik
Zorlu Enerji
Vestel Beyaz Eﬂya
Zorlu O/M
Vestel Dijital
Zorlu Endüstriyel
Vestel Komünikasyon
Zorlu Petrogas
Vestel D›ﬂ Ticaret
Zorlu Elektrik
Vestel Dayan›kl› Tüketim Mallar› Pazarlama
Zorlu Do¤algaz
Vestel CIS
Trakya Gaz Da¤›t›m
Vestel Savunma
Gaziantep Gaz Da¤›t›m
AYESAﬁ
Amity Oil
Birim
ICFS International LLC (Rusya)
Solbar Energy Ltd. (‹srail)
LLC Zorlu Enerji (Ukrayna)

TOPLAM
ÇALIﬁAN

Zorlu Gayrimenkul Geliﬂtirme ve
Yat›r›m

TOPLAM AKT‹FLER
(milyar dolar)

30.000 8
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VESTEL GRUBU

Vestel Elektronik
Vestel Elektronik, Grup ﬂirketlerinin ço¤unda
en büyük paya sahip ortak konumu ve tüketici
elektroni¤i alan›nda imza att›¤› öncü ürünleri ile
Grubun amiral gemisi özelli¤ini taﬂ›maktad›r.
Türkiye'nin ve Avrupa'n›n en büyük OEM ve
ODM hizmeti veren elektronik eﬂya
üreticilerinden olan Vestel Elektronik, Avrupa
TV pazar›nda %28 paya sahiptir. Dünyan›n 108
ülkesine ihracat yapan ﬁirketin 2006 y›l› toplam
ihracat› 2,8 milyar dolar olmuﬂtur.

Vestel CIS
Vestel Beyaz Eﬂya'n›n ana orta¤› Vestel
Elektronik'in Rusya'daki %100 iﬂtiraki olan Vestel
CIS, toplam 85.000 m2'lik kapal› alan üzerinde
Rusya ve BDT ülkelerine yönelik televizyon
üretiminin yan› s›ra buzdolab› ve çamaﬂ›r
makinesi üretimi gerçekleﬂtirmektedir. 2006'da
üretime baﬂlayan buzdolab› ve çamaﬂ›r
makinesi fabrikalar›n›n kapasiteleri 500'er bin
adettir. Vestel Beyaz Eﬂya'dan ba¤›ms›z olarak
faaliyet gösteren Vestel CIS üretimini ve
sat›ﬂlar›n› Rusya, Ukrayna, Belarus ve
Kazakistan d›ﬂ›nda gerçekleﬂtirmemek üzerine
anlaﬂm›ﬂt›r. Vestel CIS, Vestel Beyaz Eﬂya'ya
teknik know-how transferine karﬂ›l›k sat›ﬂlar›n›n
%1,5'i oran›nda bir ücret ödemektedir.

VESTEL GRUBU

Halka Aç›k K›s›m** %48,4

Vestel CIS Ltd.

%100

Vestel Dayan›kl› Tüketim
Mallar› Pazarlama

Vestel D›ﬂ Ticaret*

%99,7

Ahmet Zorlu

%100

Collar Holding

%51,6

Vestel Elektronik

%99,8

Halka Aç›k K›s›m %27,4

Vestel Komünikasyon %99,3

Vestel Dijital %99,3

Vestel Beyaz Eﬂya

%72,6

Di¤er ‹ﬂtirakler

* Yurt d›ﬂ› pazarlama ﬂirketlerini içermektedir.
** %6,05’lik Zorlu Holding pay› içindedir.

DÜNYANIN 108 ÜLKES‹NE ‹HRACAT YAPAN
VESTEL'‹N 2006 YILI TOPLAM ‹HRACATI 2,8
M‹LYAR DOLAR OLMUﬁTUR.
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BAﬁLICA GÖSTERGELER

VESTEL BEYAZ EﬁYA,
SERMAYE TABANININ
GÜÇLEND‹R‹LMES‹ VE BÜYÜME
‹VMES‹N‹N SÜRDÜRÜLMES‹
AMACIYLA 2006 YILINDA %31,5
ORANINDAK‹ H‹SSES‹N‹N HALKA
ARZINI GERÇEKLEﬁT‹RM‹ﬁT‹R.

Vestel Beyaz Eﬂya Faaliyet Raporu 2006
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milyon ABD dolar›

2005

2006

Net Sat›ﬂlar

598

783

‹hracat/Sat›ﬂlar

%55

%62

Faaliyet Kâr›

46

70

VAFÖK

66

94

Net Dönem Kâr›

38

45

Yat›r›m Harcamalar›

80

35

Ar-Ge Giderleri/Sat›ﬂlar

%1

%1

Toplam Aktifler

430

595

Özsermaye

171

324

67

57

Net Borç/Özkaynaklar

%39

%18

VAFÖK Marj›

%11

%12

Ortalama Özkaynak Getirisi

%25

%18

Yat›r›lan Sermaye Getirisi

%21

%22

Net Borç

Sermaye Piyasası Kurulu esaslarına uygun denetlenmiﬂ finansal tablolara göre

NET SATIﬁLAR

VAFÖK

(milyon dolar)

(milyon dolar)

783

94
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VESTEL BEYAZ EﬁYA'NIN STRATEJ‹K HEDEF‹ VE YÖNEL‹M‹

BEYAZ EﬁYA
SEKTÖRÜNÜN
ÖNDE GELEN
OYUNCULARINDAN
B‹R‹...

Vestel Beyaz Eﬂya Faaliyet Raporu 2006
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Vestel Beyaz Eﬂya, ana iﬂ alan› olan
yüksek kaliteli tüketici ürünleri
üretimine odakl› üretim yaparak,
elde edece¤i gelir ve kârl›l›k
sayesinde sürdürülebilir ve kontrol
edilebilir büyüme sa¤lamay›
hedefler.

Vestel Beyaz Eﬂya'n›n büyüme ekseni;
1. Türkiye ile ayn› saat diliminde olan ülkelerde
markalaﬂma yoluna giderek pazar pay›n›n
art›r›lmas›
2. Markalaﬂman›n önünü açabilmek için gerekli
yat›r›mlar›n yap›lmas›
• Yerel markalar›n sat›n al›nmas›
• Vestel markas›n›n gücünün art›r›lmas›
3. Bat› Avrupa pazar›nda büyük markalarla ve
zincir ma¤azalarla OEM-ODM bazl› üretimsat›ﬂ stratejilerinin geliﬂtirilerek pazar pay›n›n
art›r›lmas›
4. Teknolojik ürünlere yat›r›m yap›lmas› (çevre
dostu, sessiz, enerji tasarrufu sa¤layan vb.
özelliklere sahip ürünler)
5. Farkl› müﬂteri segmentlerinin ihtiyaçlar›na
cevap veren farkl›laﬂt›r›lm›ﬂ ürün gam›n›n
geniﬂletilmesi
temelleri üzerine kurulmuﬂtur.

Vestel Beyaz Eﬂya'n›n rekabet
üstünlükleri
• Avrupa'n›n A markal› üreticilerine sadece
OEM-ODM hizmeti veren tek firma olmas›
• Avrupa pazarlar›na yak›n konumu sayesinde
sa¤lad›¤› lojistik avantaj
• Avrupa'ya göre önemli oranda düﬂük iﬂçilik
maliyetleri
• Vestel markas›n›n pazardaki güçlü marka
konumu ve iliﬂkileri, pazarl›k kabiliyeti
• Vestel Grubu'nun kurumsallaﬂm›ﬂ yurt içi
ve uluslararas› da¤›t›m a¤›
• Türkiye beyaz eﬂya sektörünün önde gelen
oyuncular›ndan olmas›
• Esnek üretim kabiliyeti, yüksek kapasitenin
sa¤lad›¤› ölçek ekonomisi
• Geniﬂ ulusal ve uluslararas› tedarikçi a¤›yla
çal›ﬂmas›; özellikle yurt içi tedarikçilerin
yak›nl›¤›n›n sa¤lad›¤› lojistik, maliyet ve kalite
avantajlar›
• Yat›r›mlar›n› son 5 y›l içinde gerçekleﬂtirmesi
nedeni ile Avrupa'n›n en modern tesislerine
sahip olmas›
• Tüm üretim tesislerinin ayn› lokasyonda
olmas›n›n sa¤lad›¤› büyük verimlilik ve
maliyet avantaj›
• Genç, dinamik ve esnek yönetim gücü.

YATIRIMLARINI SON 5 YIL ‹Ç‹NDE
GERÇEKLEﬁT‹REN VESTEL BEYAZ EﬁYA
AVRUPA'NIN EN MODERN TES‹SLER‹NE SAH‹PT‹R.

Vestel Beyaz Eﬂya Faaliyet Raporu 2006
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YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI’NIN MESAJI

Ahmet Zorlu
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

VESTEL BEYAZ EﬁYA'DA KISA
SÜREDE KAT ETT‹⁄‹M‹Z YOL VE
ALDI⁄IMIZ SONUÇLAR
STRATEJ‹LER‹M‹Z‹N
DO⁄RULU⁄UNU TEY‹T
ETM‹ﬁT‹R.

Vestel Beyaz Eﬂya Faaliyet Raporu 2006

2006 y›l› Vestel için hedeflerine
varmada önemli bir dönemeç teﬂkil
etmiﬂtir. Vestel Beyaz Eﬂya, Vestel
Elektronik'ten sonra halka arz edilen
ikinci ﬂirketimiz olarak borsada iﬂlem
görmeye baﬂlam›ﬂt›r.
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Kurumsallaﬂma yaklaﬂ›m›m›z dahilinde, halka
arz› müteakiben Vestel Beyaz Eﬂya'daki Zorlu
Grubu hisselerinin Vestel ﬁirketler Grubu'nun
amiral gemisi olan Vestel Elektronik taraf›ndan
sat›n al›nm›ﬂ olmas› bizim ve yat›r›mc›lar›m›z
aç›s›ndan arzulanan bir sonuç olmuﬂtur.
Beyaz eﬂyada büyüme karar›m›z›n ard›ndan
stratejilerimizi geliﬂtirerek h›zla uygulamaya
koyduk. Burada ç›k›ﬂ noktam›z lojistik, maliyet
ve esnek üretim kabiliyetimizden kaynaklanan
avantajlar›m›z ile beyaz eﬂyadaki büyüme
potansiyelini de¤erlendirmek ve gelir baz›nda
farkl›laﬂt›rma yaratarak kârl›l›¤›m›z› art›rmakt›.
K›sa sürede kat etti¤imiz yol ve ald›¤›m›z
sonuçlar stratejilerimizin do¤rulu¤unu teyit
etmiﬂtir.
Bugün Vestel Beyaz Eﬂya, OEM-ODM üretici
olarak Avrupal› büyük üreticilerin yegane
tercihidir. Beyaz eﬂya ihracat›ndan ald›¤›m›z
pay buzdolab› ve çamaﬂ›r makinesinde %30'lar›
aﬂm›ﬂt›r. Yurt içi pazar pay›m›z %18'lere
ulaﬂm›ﬂt›r. Bu baﬂar›n›n büyük olmas›n›n en
güçlü iki unsuru, kendi teknolojimizle ve çok
k›sa bir zaman zarf›nda yüksek ivmeli bir
büyüme elde etmemizdir.
Grubumuzun ve Vestel Beyaz Eﬂya'n›n ulaﬂt›¤›
noktay› daha net alg›lamak ad›na sizlerle birkaç
büyüklü¤ü paylaﬂmak istiyorum.
Vestel;
• 1994'te y›ll›k 360 bin adet TV üretiminden,
2006 y›l›nda toplam 22 milyon adet cihaz üreten
büyük bir üretim gücüne dönüﬂmüﬂtür. Bu
üretimin 4,5 milyon adede yak›n› beyaz eﬂyad›r.
• Dünyadaki elektronik eﬂya üretiminin %6's›n›,
Avrupa'daki elektronik eﬂya üretiminin ise %28'ini
ve beyaz eﬂya taraf›nda baﬂl›ca ürün olan
buzdolab›nda üretimin %11'ini gerçekleﬂtirir
hale gelmiﬂtir.
• Toplam 12 fabrikada, 900.000 m2 kapal›
alanda üretim gerçekleﬂtirmektedir. Bu alan›n
250 bin m2'yi aﬂan k›sm› Vestel Beyaz Eﬂya
fabrikalar›d›r.

• Dünyan›n farkl› bölgelerindeki 11 Ar-Ge
üssünde 930 Ar-Ge mühendisiyle teknolojiyi
üretmektedir. Bu mühendislerin 150'ye yak›n›
Vestel Beyaz Eﬂya fabrikalar› bünyesindedir.
• Rusya'da yaklaﬂ›k 100 milyon dolarl›k
yat›r›mla kurulan televizyon ve beyaz eﬂya
fabrikas›n›n yan› s›ra; sahip oldu¤u ﬂirketler ve
sat›ﬂ noktalar›yla Rusya, Fransa, Almanya, ‹talya,
‹spanya, ‹ngiltere, Finlandiya, Hollanda,
Benelüks ülkeleri, Balkan ülkeleri, ‹berya ve
Türki Cumhuriyetler'de de faaliyet
göstermektedir.
• Dünyan›n 108 ülkesine ihracat yapmaktad›r.
2006 y›l› toplam ihracat› 2,8 milyar dolard›r.
Üretilen beyaz eﬂyan›n %77'si yurt d›ﬂ›na sat›lm›ﬂ
olup, ihracat tutar› toplam ihracat›n yaklaﬂ›k
%20'sini oluﬂturmaktad›r.
• 12.000 çal›ﬂan›, 1.250 sat›ﬂ noktas›, 570
servis noktas› ve binlerce yan sanayi çal›ﬂan›yla,
60.000 kiﬂiye gelir kayna¤› yaratmaktad›r. Vestel
Beyaz Eﬂya bünyesinde 4.500 kiﬂi istihdam
edilmektedir.

üzere entelektüel sermayemizin tamam›nca
benimsenmiﬂ ﬂeffafl›k, hesap verebilirlik,
topluma ve çevreye karﬂ› sorumluluk, do¤ruluk
ve adalet her zaman yol göstericimiz olmaya
devam edecektir.

Bu baﬂar› sadece Vestel çal›ﬂanlar›n›n ve
teknolojisinin de¤il, Türkiye'mizin baﬂar›s›d›r.

Vestel uzun vadeli düﬂünmekte, gelece¤e
oynamaktad›r. Sahip oldu¤umuz vizyonla
sadece ülkemizde de¤il global arenada da
pazar› yönlendiren bir oyuncu olmak bizim için
hayal de¤ildir. Bu yetkinli¤imize olan inanc›m›z
bizi motive eden en büyük güçtür.

Bu büyük güce dönüﬂümde aral›ks›z yat›r›m ve
büyüme süreci yaﬂad›k. Vestel Beyaz Eﬂya
2000 y›l›nda buzdolab› üretimiyle baﬂlad›¤› ürün
gam› yat›r›mlar›n› 2007 y›l›n›n baﬂ›nda bulaﬂ›k
makinesi ile tamamlam›ﬂt›r. Yo¤un yat›r›m
sürecinin ard›ndan yeni hedef ciro ve ihracat›
art›rmakt›r. Bu hedefe varmada Ar-Ge,
yenilikçilik, verimlilik, markalaﬂma önümüzdeki
dönemde odak noktalar›m›z olacakt›r.
ﬁirketler insanl›¤›n geliﬂimi için taﬂ›d›klar› öneme
paralel olarak toplumun ortak de¤eri haline
gelmektedir. Bu ba¤lamda, tüm sosyal
paydaﬂlar›m›za sorumlulu¤umuz çerçevesinde,
kurumsal yönetim ilkeleri, köklü ve yerleﬂik
kurum kültürümüzün kuvvetli yans›malar› olarak
kurumsal tüm eylem ve uygulamalar›m›za yön
vermektedir. En üst kademeden baﬂlamak

Hep söyledi¤imiz gibi, geldi¤imiz yerin
fark›nday›z ama asla yetinmiyoruz. Büyümeye,
geliﬂmeye devam etmek zorunday›z. Biz
kurumsal, köklü, itibarl›, bilgi ve tecrübe sahibi
bir grubuz. Hedefimiz daha güçlü olmakt›r.
Gidecek çok yolumuz, yapacak çok iﬂimiz var.
Beﬂ y›l gibi k›sa bir sürede Vestel City'de,
görenleri hayran b›rakan Avrupa'n›n en modern
fabrikalar›n› kuran, iç ve d›ﬂ pazarlarda bize
ciddi pazar pay› kazand›ran tüm arkadaﬂlar›m›
kutluyorum. Onlar›n çabas›yla Vestel Beyaz
Eﬂya, Türkiye'nin en h›zl› büyüyen ﬂirketlerinden
biri oldu ve halka arz edilebilecek güce eriﬂti.
Önümüzdeki dönemde Vestel Beyaz Eﬂya'dan
çok daha büyük baﬂar›lar bekliyoruz.

Bu inanc› paylaﬂan tüm çal›ﬂma arkadaﬂlar›ma
sonsuz teﬂekkürlerimi sunuyorum. Ayr›ca
destekleriyle her zaman yan›m›zda olan say›n
hissedarlar›m›za, baﬂar›lar›m›z› birlikte inﬂa
etti¤imiz iﬂ ortaklar›m›za içten teﬂekkürlerimi
iletiyorum.
Ahmet Zorlu
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

VESTEL BEYAZ EﬁYA’NIN ÜRET‹M‹N‹N %77'S‹
YURT DIﬁINA SATILMIﬁ OLUP, ‹HRACAT
TUTARI VESTEL’‹N TOPLAM ‹HRACATININ
YAKLAﬁIK %20'S‹N‹ OLUﬁTURMAKTADIR.
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(1)
Ahmet Zorlu
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

(5)
ﬁule Zorlu
Yönetim Kurulu Üyesi

(1944 - Denizli) Kariyerine tekstil sektöründe aile ﬂirketinde baﬂlad›. ‹lk ﬂirketi olan
Korteks'i 1976 y›l›nda kurdu. ‹zleyen y›llarda tekstil sektöründe yeni yat›r›mlara
imza atan Ahmet Zorlu, 1990 y›l›nda Zorlu Holding'i kurdu. 1994 y›l›nda Vestel
markas›n› sat›n alan Ahmet Zorlu, halen farkl› sektörlerde hizmet veren 29 ﬂirketin
Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›n› veya Üyeli¤ini sürdürmektedir.

(1976 - ‹stanbul) ﬁule Zorlu, 1999 y›l›nda Amerika'da Silberman College FDU'yu
bitirmiﬂ, daha sonra 2000 y›l›ndan itibaren Zorlu ﬁirketler Grubu ﬂirketlerinde
Yönetim Kurulu Üyeli¤i görevlerinde bulunmuﬂtur. Halen Linens Pazarlama Genel
Müdürlü¤ü görevini yürütmektedir.

(2)
Prof. Ekrem Pakdemirli
Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s›
(1939 - ‹zmir) Prof. Ekrem Pakdemirli 1987-89 y›llar› aras›nda Ulaﬂt›rma, 1989-90
y›llar› aras›nda Maliye Bakanl›¤› görevlerini yürütmüﬂ, 1991 y›l›nda Baﬂbakan
Yard›mc›l›¤› görevini üstlenmiﬂtir. Bilkent, Baﬂkent ve Ege üniversitelerinde ö¤retim
görevlisi olan Pakdemirli, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Rektör Yard›mc›s›,
Baﬂbakanl›k D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›'nda Müsteﬂarl›k görevlerinde bulunmuﬂtur.
Bugüne kadar 100'den fazla makalesi ve 10 kitab› yay›nlanm›ﬂt›r.
(3)
Ömer Yüngül
Yönetim Kurulu Üyesi ve ‹cra Kurulu Baﬂkan›
(1955 - ‹zmir) 1978 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Bölümü’nü
bitirdi. 1997 y›l›nda Zorlu Grubu'na Beyaz Eﬂyadan Sorumlu ‹cra Kurulu Baﬂkan›
olarak kat›ld›. 3 Ocak 2000'de tüm Grubun üretiminden sorumlu ‹cra Kurulu
Üyeli¤ine getirilen Ömer Yüngül halen Vestel Grubu ‹cra Kurulu Baﬂkan› olarak
görev yapmaktad›r.
(4)
Cem Köksal
Yönetim Kurulu Üyesi

(6)
Enis Turan Erdo¤an
Yönetim Kurulu Üyesi
(1955 - Mersin) 1976 y›l›nda ‹TÜ Makine Mühendisli¤i Bölümü’nü bitirmiﬂtir.
1980 y›l›nda ‹ngiltere'de Brunel Üniversitesi'nde Üretim Yönetimi master program›n›
tamamlam›ﬂt›r. Türkiye'de farkl› firmalarda görev yapt›ktan sonra 1988 y›l›nda
Vestel D›ﬂ Ticaret'te Murahhas Üye olarak göreve baﬂlam›ﬂt›r. 1997 y›l›ndan beri
Vestel ‹cra Kurulu Üyeli¤ini de yürütmektedir.
(7)
Y›lmaz Argüden
Yönetim Kurulu Üyesi
(1958 - Eskiﬂehir) Dr. Y›lmaz Argüden ARGE Dan›ﬂmanl›k'›n Yönetim Kurulu
Baﬂkanl›¤›n› yürütmektedir. Deneyimleri özel sektörden, kamu sektörüne ve
uluslararas› kuruluﬂlara; sivil toplum örgütlerinden, akademik hayata kadar geniﬂ
bir yelpazeyi kapsamaktad›r. 1988-90 y›llar› aras›nda Özelleﬂtirme Program›n›n
sorumlulu¤unu yürütmüﬂtür. Ekonomi konusunda Baﬂbakan Baﬂdan›ﬂmanl›¤›
yapm›ﬂt›r. Halen, Rothschild yat›r›m bankas›n›n Türkiye Dan›ﬂmanl›¤› görevinin
yan› s›ra yurt içinde ve d›ﬂ›nda çeﬂitli kuruluﬂlar›n yönetim kurullar›nda da görev
alan Dr. Argüden, deneyimlerini Bo¤aziçi Üniversitesi'nde ve Koç Üniversitesi
MBA program›nda strateji dersi vererek ve çeﬂitli gazete ve dergilerdeki köﬂe
yaz›lar›yla ve kitaplar›yla paylaﬂmaktad›r. Yaﬂam kalitesini yükseltme konusundaki
çal›ﬂmalar› nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu taraf›ndan Gelece¤in 100 Global
Lideri aras›na seçilmiﬂtir.

(1967 - Ankara) 1988 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Bölümü’nü
bitiren Köksal, 1990 y›l›nda Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans›n› tamamlad›.
1990 ve 2001 y›llar› aras›nda bankac›l›k sektöründe görev yapt›. 1997 y›l›nda
DenizBank'ta Genel Müdür Yard›mc›s› olarak göreve baﬂlayan Köksal, 2002 y›l›nda
Vestel'e Finanstan Sorumlu Baﬂkan olarak kat›ld›. Halen Finanstan Sorumlu ‹cra
Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad›r.
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‹zzet Güvenir
‹cra Kurulu Üyesi

VESTEL BEYAZ EﬁYA'NIN HIZLI
GEL‹ﬁ‹M‹ VE KEND‹ ‹MKANLARI
‹LE KNOW-HOW VE
TASARIMLARINI YARATMASI
BÜYÜK B‹R BAﬁARI
ÖRNE⁄‹D‹R.
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2006 y›l› Vestel Beyaz Eﬂya
kurumsal tarihinde en önemli
kilometre taﬂlar›ndan biri olarak yer
alacakt›r. 2006 y›l› sonu itibar›yla
Vestel Beyaz Eﬂya, borsada iﬂlem
gören, sermaye taban›n› ve
kurumsal yap›s›n› kuvvetlendirmiﬂ,
ürün gam› yat›r›mlar›n› tamamlam›ﬂ,
yurt içi ve d›ﬂ›nda pazar pay›n›
art›rm›ﬂ bir ﬂirket konumundad›r ve
gelece¤e daha güvenle
bakmaktad›r.

H›zl› geliﬂen güçlü bir ﬂirket
Yat›r›mlar›n büyük oranda tamamlanmas›,
kurumsal yap›n›n yerleﬂmesi gibi olgunlaﬂma
aﬂamalar›n› geride b›rakan ﬁirketimiz, 2006
y›l›nda halka arz sürecini tamamlam›ﬂt›r. Halka
arz iﬂlemleri yurt d›ﬂ›nda Deutsche Bank, yurt
içinde DenizYat›r›m arac›l›¤›yla yürütülmüﬂ ve
son y›llar›n en yüksek talep gören halka
arzlar›ndan biri gerçekleﬂmiﬂtir.
Beyaz eﬂya uzun yat›r›m süreçleri, güçlü knowhow ve Ar-Ge, ayr›ca kapsaml› yan sanayi yap›s›
gerektiren bir sektördür. Bu ba¤lamda, Vestel
Beyaz Eﬂya'n›n h›zl› geliﬂimi ve kendi imkanlar›
ile know-how ve tasar›mlar›n› yaratmas› büyük
bir baﬂar› örne¤idir. K›sa zamanda know-how
üretmenin ötesinde satacak konuma gelen
ﬁirketimiz h›zla büyümesini sürdürmektedir.
1999 y›l›nda buzdolab› ile baﬂlayan tesis
yat›r›mlar›, s›ras›yla klima, çamaﬂ›r makinesi ve
piﬂirici cihazlarla devam etmiﬂtir. 2005 y›l›
sonunda baﬂlayan bulaﬂ›k makinesi yat›r›m›
tamamlanarak 2007 y›l› ﬁubat ay›nda 500 bin
adet kapasiteyle deneme üretime baﬂlam›ﬂt›r.
Bu yat›r›mla ürün grubu baz›nda tesis
yat›r›mlar›m›z tamamlanm›ﬂt›r. Kapasitelerin
art›r›lmas› ile ilgili ilave yat›r›mlar aral›klarla
devam etmektedir.
Sa¤l›kl› ve h›zl› bir geliﬂme gösteren Vestel
Beyaz Eﬂya'n›n üretim rakamlar› hiperbolik
olarak artmaktad›r. 2006 y›l›nda 6,2 milyon
toplam kapasiteye ulaﬂ›l›rken 4,2 milyon adet
üzerinde üretim gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

2006 YILINDA 6,2 M‹LYON TOPLAM KAPAS‹TEYE
ULAﬁILIRKEN 4,2 M‹LYON ADED‹N ÜZER‹NDE
ÜRET‹M GERÇEKLEﬁT‹R‹LM‹ﬁT‹R.
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VESTEL BEYAZ EﬁYA BAﬁARILARINI ‹SO ‹LK
500 SANAY‹ KURULUﬁU SIRALAMASINDA 2005
YILINDA 27. SIRADA YER ALARAK
TAÇLANDIRMIﬁTIR.
Vestel Beyaz Eﬂya bu baﬂar›lar›n› y›ldan y›la
daha yükseldi¤i ‹SO ilk 500 sanayi kuruluﬂu
s›ralamas›nda (kamu+özel) 2005 y›l›nda 27.
s›rada yer alarak taçland›rm›ﬂt›r.
Yüksek rekabet eﬂi¤i, sa¤lam pazar
konumu
Avrupa pazarlar›na yak›nl›k ve bunun sa¤lad›¤›
lojistik avantaj, optimum maliyet-kalite yap›s›,
kurumsallaﬂm›ﬂ da¤›t›m a¤›, çok esnek üretim
yap›s›, yüksek kapasite ile çal›ﬂ›lmas›na ba¤l›
ölçek ekonomilerinden yararlan›lmas›, çok geniﬂ
ulusal ve uluslararas› tedarikçi a¤›yla çal›ﬂ›lmas›
ve özellikle yurt içi tedarikçilerin yak›n çevrede
olmas› Vestel Beyaz Eﬂya'ya çok yüksek bir
rekabet eﬂi¤i sa¤lamaktad›r.
Vestel Beyaz Eﬂya tasar›mdan bitmiﬂ ürüne
kadar üretim gerçekleﬂtirme kabiliyetiyle
dünyan›n en büyük A markal› firmalar›na OEMODM hizmeti vermektedir. Whirlpool, Vestfrost
ve Electrolux son olarak stratejik iﬂ ortaklar›m›z
aras›na kat›lan dünyan›n say›l› beyaz eﬂya
üreticilerindendir.
Avrupa pazar›nda üreticiler üzerindeki maliyet
bask›s› ve Uzak Do¤u'nun lojistik nedenlerle
rekabet edememesi temel nedenlerine dayal›
olarak, büyük üreticilere OEM-ODM hizmeti
veren tek firma olma özelli¤imiz bizi
farkl›laﬂt›r›lm›ﬂ bir konuma taﬂ›maktad›r.

Vestel Beyaz Eﬂya 2006 y›l›nda toplam
783 milyon dolar sat›ﬂ gerçekleﬂtirmiﬂ, bunun
%62'sini ihracat gelirleri oluﬂturmuﬂtur.
Vestel markas› ile Türkiye ve saat dilimindeki
ülkelere sat›ﬂ yap›lmaktad›r. Yurt içi sat›ﬂlar›m›z›
gerçekleﬂtiren Vestel Pazarlama'n›n güçlü ve
yayg›n sat›ﬂ ve servis a¤›, say›s› giderek ço¤alan
konsept ma¤azalar› ve çoklu marka stratejisi
ile önemli bir pazar üstünlü¤ü sa¤lamaktad›r.
Vestel Beyaz Eﬂya'n›n yurt içi pazar pay› ürün
grubuna göre %15-18 aral›¤›nda de¤iﬂmektedir.
Yurt d›ﬂ› markal› sat›ﬂ yapt›¤›m›z Balkanlardan
BDT ülkelerine uzanan co¤rafyada tesis edilen
pazarlama organizasyonu, ma¤azalaﬂma
çal›ﬂmalar›nda önemli yol kat etmiﬂtir.
Vestel Beyaz Eﬂya'n›n Türkiye'nin beyaz eﬂya
ihracat›na katk›s› ve ihracattan ald›¤› pay sürekli
art›ﬂ göstermektedir. ‹hracattaki pay›m›z
buzdolab›nda %37'ye, çamaﬂ›r makinesinde
%33'e ulaﬂm›ﬂt›r. Yurt d›ﬂ› sat›ﬂlar›n %83'ü
Avrupa ülkelerine yap›lmaktad›r. Beyaz eﬂya
taraf›nda baﬂl›ca ürünümüz olan buzdolab›nda
Avrupa pazar›ndaki pay›m›z %11'i bulmuﬂtur.
Bu sat›ﬂlar yurt d›ﬂ›nda 8 noktada temsilcilikleri
bulunan Vestel D›ﬂ Ticaret arac›l›¤›yla
gerçekleﬂtirilmektedir.

TOPLAM SATIﬁLAR
(milyon dolar)

783
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Vestel Beyaz Eﬂya insan ve çevreye karﬂ›
sorumludur.
Vestel Beyaz Eﬂya, Zorlu de¤erleri ve kurumsal
kültürünün temeline dayand›rd›¤›; çal›ﬂan›na
ve insana de¤er verme, sosyal sorumluluk
bilinciyle hareket etme ilkelerine s›k› s›k›ya
ba¤l›d›r.
Bu yaklaﬂ›m, ortak hedefler do¤rultusunda ortak
düﬂünen ve hareket eden bir insan kayna¤›yla
karﬂ›l›k bulmaktad›r. Vestel Beyaz Eﬂya 28,66
yaﬂ ortalamas› ile çok genç bir kadroya sahiptir.
Çal›ﬂanlar› ve yöneticileri ile dinamik, proaktif
ve sorumluluk alabilen ekip sonuç odakl›
yaklaﬂ›mlar›yla ﬁirketin baﬂar›lar›nda büyük
paya sahiptir.
Vestel Beyaz Eﬂya üretim faaliyetlerinin insan
ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf
etmek veya en aza indirgeme do¤rultusunda
uluslararas› standartlara uyum aç›s›ndan öncü
bir yaklaﬂ›m benimsenmiﬂtir. Vestel Beyaz
Eﬂya'da ROHS, WEEE, yeni güvenlik standard›
vb. direktiflere uygun üretim yap›lmakta olup,
ISO:9001 kalite yönetim belgesinin yan› s›ra,
Approved Factory Belgesi (BEAB, ‹ngiltere)
Kema Belgesi gibi çeﬂitli standartlara uyum
belgeleri mevcuttur.
Ar-Ge'deki iddiam›z artarak sürüyor.
Ar-Ge çal›ﬂmalar› tüm Vestel Grubu için birincil
rekabet üstünlüklerinden olup, bu alandaki
faaliyetlerimizin sonucunda yeni teknolojitasar›m-ürün ekseninde elde etti¤imiz baﬂar›lar
Avrupal› üretici ve tüketicilerce de takdir
edilmektedir.

Ar-Ge yat›r›mlar›m›z h›zla sürmektedir. Vestel
Beyaz Eﬂya'da Ar-Ge, ürün gruplar› baz›nda
yürütülmekte olup her fabrikan›n kendi
bünyesinde ekibi bulunmaktad›r. 2006 y›l›nda
130 kiﬂi olan ekibin 2007'de 169 kiﬂiye
ç›kar›lmas› planlanmaktad›r. Ar-Ge kapsam›nda,
araﬂt›rma a¤›rl›kl› olarak çal›ﬂan ve yeni teknoloji
yaratarak bunun ürünlere uyumlaﬂt›r›lmas›
üzerinde odaklanan, di¤er tarafta ürün geliﬂtirme
konusunda yo¤unlaﬂan farkl› gruplar faaliyet
göstermektedir. Faydal› ürün baﬂvurusu, patent
alma say›s› gibi ölçülebilir unsurlar aç›s›ndan
da Vestel Beyaz Eﬂya Ar-Ge yüksek baﬂar›
göstermektedir.
Yar›nlara do¤ru
Vestel Beyaz Eﬂya, geliﬂtirece¤i yeni model ve
tasar›mlarla global tüketicinin ihtiyaç ve
be¤enilerini karﬂ›lamay› sürdürecek, tüketici
tercihlerinde daima önde olmak için azim ve
gayretle çal›ﬂacakt›r. Çal›ﬂanlar›m›z›n özverili
çabalar›, mühendislerimizin yarat›c› gücü ve
ileri teknolojinin olanaklar›, yeni ev
konseptlerinde insanlar için daha konforlu bir
gelecek sunma aç›l›m›n› bize sa¤layacakt›r.
Sayg›lar›mla,
‹zzet Güvenir
‹cra Kurulu Üyesi

YEN‹ TEKNOLOJ‹-TASARIM-ÜRÜN EKSEN‹NDE
ELDE ETT‹⁄‹M‹Z BAﬁARILAR AVRUPALI ÜRET‹C‹
VE TÜKET‹C‹LERCE DE TAKD‹R ED‹LMEKTED‹R.
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(1)
‹zzet Güvenir
‹cra Kurulu Üyesi

(5)
Ömer Yüngül
‹cra Kurulu Baﬂkan›

(1955 - ‹zmir) 1980 yılında ‹stanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisli¤i Bölümü’nü
bitirdi. Beyaz eﬂya sektöründe farklı görevlerde bulunduktan sonra 1998 yılında
Klima Fabrika Müdürü olarak Vestel ailesine katıldı. 2000 yılında Vestel Beyaz
Eﬂya'da Genel Müdürlük görevine atanan Güvenir, 2005 yılından beri Beyaz
Eﬂyadan Sorumlu ‹cra Kurulu Üyeli¤i yapmaktadır.
(2)
Cengiz Ultav
‹cra Kurulu Üyesi

(6)
‹hsaner Alk›m
‹cra Kurulu Üyesi

(1950 - Eskiﬂehir) Orta Do¤u Teknik Üniversitesi'nde Elektronik Mühendisli¤i
alan›nda lisans ve master e¤itimini tamamlad›. Kariyerine Uluslararas› Philips
Enstitüsü’nde baﬂlayan Ultav, Türkiye'de ve yurt d›ﬂ›nda çeﬂitli elektronik firmalar›n›n
BT ve Ar-Ge bölümlerinde görev ald›. 1997 y›l›nda Vestel'e Teknolojiden Sorumlu
Baﬂkan olarak kat›lan Ultav, halen Stratejik Planlama ve Teknolojiden Sorumlu
‹cra Kurulu Üyesidir.
(3)
Enis Turan Erdo¤an
‹cra Kurulu Üyesi

(4)
Cem Köksal
‹cra Kurulu Üyesi

(1956 - Gaziantep) 1979 y›l›nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'ni
bitirdi. Bankac›l›k sektöründe çeﬂitli görevlerde bulundu. 1997 y›l›nda DenizBank
Yönetim Hizmetleri Grubu'nda Genel Müdür Yard›mc›s› olarak iﬂe baﬂlad›. 2003
y›l›nda Zorlu Holding ‹nsan Kanyaklar› Departman›na Koordinatör olarak atand›.
2005 y›l›ndan beri Vestel Grubu'nun ‹nsan Kaynaklar›ndan Sorumlu ‹cra Kurulu
Üyeli¤ini yürütmektedir.
(8)
Özer Ekmekçiler
‹cra Kurulu Üyesi

(1967 - Ankara) 1988 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Bölümü’nü
bitiren Köksal, 1990 y›l›nda Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans›n› tamamlad›.
1990 ve 2001 y›llar› aras›nda bankac›l›k sektöründe görev yapt›. 1997 y›l›nda
DenizBank'ta Genel Müdür Yard›mc›s› olarak göreve baﬂlayan Köksal, 2002 y›l›nda
Vestel'e Finanstan Sorumlu Baﬂkan olarak kat›ld›. Halen Finanstan Sorumlu ‹cra
Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad›r.

4

2

(1954 - K›rcaali) 1977 y›l›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleﬂme
Mühendisli¤i Bölümü’nü bitirdi. Haberleﬂme ve elektronik sektörlerindeki görevlerinin
ard›ndan 1988 y›l›nda Vestel ailesine kat›lan Alk›m, 1998-2002 y›llar› içinde verdi¤i
ara haricinde Vestel bünyesinde Ar-Ge ile ilgili çeﬂitli görevlerde bulundu. 2002
y›l›nda yeniden Vestel'e kat›lan Alk›m, Elektronik Ar-Ge'den Sorumlu ‹cra Kurulu
Üyesi olarak görev yapmaktad›r.
(7)
Necmi Kavuﬂturan
‹cra Kurulu Üyesi

(1955 - Mersin) 1976 y›l›nda ‹TÜ Makine Mühendisli¤i Bölümü’nü bitirmiﬂtir. 1980
y›l›nda ‹ngiltere'de Brunel Üniversitesi'nde Üretim Yönetimi master program›n›
tamamlam›ﬂt›r. Türkiye'de farkl› firmalarda görev yapt›ktan sonra 1988 y›l›nda
Vestel D›ﬂ Ticaret'te Murahhas Üye olarak göreve baﬂlam›ﬂt›r. 1997 y›l›ndan beri
Vestel ‹cra Kurulu Üyeli¤ini yürütmekte olup global ticaret ve OEM sat›ﬂ›ndan
sorumludur.

1

(1955 - ‹zmir) 1978 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Bölümü’nü
bitirdi. 1997 y›l›nda Zorlu Grubu'na Beyaz Eﬂyadan Sorumlu ‹cra Kurulu Baﬂkan›
olarak kat›ld›. 3 Ocak 2000'de tüm Grubun üretiminden sorumlu ‹cra Kurulu
Üyeli¤ine getirilen Ömer Yüngül halen Vestel Grubu ‹cra Kurulu Baﬂkan› olarak
görev yapmaktad›r.

3

(1957 - ‹zmir) Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i Bölümü’nü
bitirdi. Farkl› sektörlerde üst düzey görevler ald›ktan sonra 2000 y›l›nda Vestelkom
A.ﬁ.'de Genel Müdür görevine getirildi. 2005 y›l›ndan beri Vestel Elektronik,
Vestelkom, Vestel Dijital ve Vestel Rusya'dan Sorumlu ‹cra Kurulu Üyesi olarak
görev yapmaktad›r.

6

5

7

8
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‹zzet Güvenir

Nedim Sezer

Alp Day›

Umut Gönen

Serhat Tolga Sönmez

Kemal Özgür

Cevdet Yavuz

Erdal Haspolat

Hakan Ak›nc›
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‹zzet Güvenir
‹cra Kurulu Üyesi

Nedim Sezer
Genel Müdür

Alp Day›
Genel Müdür Yard›mc›s›, Mali ‹ﬂler

‹zzet Güvenir 1980 y›l›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi
Uçak Mühendisli¤i Bölümü’nü bitirdi. Beyaz eﬂya
sektöründe farkl› görevlerde bulunduktan sonra 1998
y›l›nda Klima Fabrika Müdürü olarak Vestel ailesine
kat›ld›. 2000 y›l›nda Vestel Beyaz Eﬂya'da Genel
Müdürlük görevine atanan Güvenir 2005 y›l›ndan beri
Beyaz Eﬂyadan Sorumlu ‹cra Kurulu Üyeli¤i
yapmaktad›r.

Nedim Sezer 1982 y›l›nda ‹.T.Ü Makine Mühendisli¤i
Bölümü'nden mezun oldu. 1990 y›l›nda ‹stanbul
Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden sertifika ald›. 19851997 y›llar› aras›nda Peg Profilo A.ﬁ.'de ARGE Müdürü
olarak görev ald›. 1998'den beri Vestel Grubu'nda
çeﬂitli pozisyonlarda görev alan Sezer halen Vestel
Beyaz Eﬂya'n›n Genel Müdürü olarak görevine devam
etmektedir.

Alp Day› 1985 y›l›nda Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri
Mühendisli¤i Bölümü'nden mezun oldu. 2006 y›l›nda
California Üniversitesi'nden (UC, Berkeley) finans
diplomas› ald›. 1987-1993 y›llar› aras›nda ‹zmir Demir
Çelik Sanayi ve Tic A.ﬁ.'de Finansman Müdürü olarak
görev ald›. 1993-1999 y›llar› aras›nda da Raks Elektrikli
Ev Aletleri San ve Tic A.ﬁ.'de Mali ve ‹dari ‹ﬂlerSat›nalmadan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak
çal›ﬂt›. 1999'den beri Vestel Grubu'nda çeﬂitli
pozisyonlarda görev alan Day› halen Vestel Beyaz
Eﬂya'n›n Mali ‹ﬂlerden Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› olarak görevine devam etmektedir.

Umut Gönen
Genel Müdür Yard›mc›s›, Sat›nalma

Serhat Tolga Sönmez
Buzdolab› Fabrika Müdürü

Kemal Özgür
Çamaﬂ›r Makinesi Fabrika Müdürü

Umut Gönen 1992 y›l›nda ‹.T.Ü Makine Mühendisli¤i
Bölümü’nden mezun oldu. 1992-1993 y›llar› aras›nda
‹nci Akü A.ﬁ.'de Ar-Ge Mühendisi olarak görev ald›.
1995-1996 y›llar› aras›nda Tedarik Mühendisi olarak
BMC A.ﬁ.'de görev alan Gönen 1996-1999 y›llar›
aras›nda da Raksev A.ﬁ. 'de Kalite ve Yeni Projelerden
sorumlu ﬁef olarak çal›ﬂt›. 1999'dan beri Vestel
Grubu’nda çeﬂitli pozisyonlarda görev alan Gönen
halen Vestel Beyaz Eﬂya'n›n Sat›n Almadan Sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›s› olarak görevine devam
etmektedir.

Serhat Tolga Sönmez 1994 y›l›nda Dokuz Eylül
Üniversitesi Elektrik & Elektronik Mühendisli¤i
Bölümü'nden mezun oldu. 1994-1997 y›llar› aras›nda
BSHG Buzdolab› Fabrikas› Bak›m Sorumlusu olarak
görev alan Sönmez, 1997'den beri Vestel Grubu'nda
çeﬂitli pozisyonlarda görev almaktad›r. Sönmez halen
Vestel Beyaz Eﬂya Buzdolab› Fabrika Müdürü olarak
görevine devam etmektedir.

Kemal Özgür 1992 y›l›nda ‹.T.Ü Endüstri Mühendisli¤i
Bölümü'nden mezun oldu. 1995-1997 y›llar› aras›nda
Peg Profilo A.ﬁ.'de Proje Mühendisi olarak görev alan
Özgür 1997'den beri Vestel Grubu'nda çeﬂitli
pozisyonlarda görev almaktad›r. Özgür halen Vestel
Beyaz Eﬂya Çamaﬂ›r Makinesi Fabrika Müdürü olarak
görevine devam etmektedir.

Cevdet Yavuz
Piﬂirici Cihazlar Fabrika Müdürü

Erdal Haspolat
Bulaﬂ›k Makinesi Fabrika Müdürü

Hakan Ak›nc›
Klima Fabrika Müdürü

Cevdet Yavuz 1985 y›l›nda ‹.T.Ü Makine Mühendisli¤i
Bölümü'nden mezun oldu. 1988 y›l›nda ‹stanbul Teknik
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans
program›n› tamamlayarak makine yüksek
mühendisli¤i diplomas›n› ald›. 1990-2003 y›llar›
aras›nda Türkiye'nin önde gelen beyaz eﬂya
üreticilerinde çeﬂitli pozisyonlarda çal›ﬂt›. 2003 Y›l›nda
Vestel Beyaz Eﬂya'da Piﬂirici Cihazlar Projesi için
çal›ﬂmaya baﬂlad›. Halen Vestel Beyaz Eﬂya'da Piﬂirici
Cihazlar Fabrika Müdürü olarak görev almaktad›r.

Erdal Haspolat 1992 y›l›nda Ortado¤u Teknik
Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Bölümü'nden mezun
oldu. 1992-1993 y›llar› aras›nda tasar›m mühendisi
olarak Özmak Mak. San. Tic A.ﬁ.'de görev ald›. 19931996 y›llar› aras›nda MKEK Elroksan A.ﬁ.'de
tasar›mdan sorumlu kiﬂi olarak görev alan Haspolat,
1998'den beri Vestel Grubu'nda çeﬂitli pozisyonlarda
görev almaktad›r. Haspolat halen Vestel Beyaz Eﬂya
Bulaﬂ›k Makinesi Fabrika Müdürü olarak görevine
devam etmektedir.

Hakan Ak›nc› 1992 y›l›nda ‹.T.Ü Makine Mühendisli¤i
Bölümü'nden mezun oldu. 1996 y›l›nda Dokuz Eylül
Üniversitesi'nde yüksek lisans program›n›
tamamlayarak makine yüksek mühendisli¤i
diplomas›n› ald›. 1999'dan beri Vestel Grubu'nda
çeﬂitli pozisyonlarda görev alan Ak›nc› halen Vestel
Beyaz Eﬂya Klima Fabrika Müdürü olarak görevine
devam etmektedir.
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YÖNET‹M‹N FAAL‹YET SONUÇLARINI DE⁄ERLEND‹RMES‹ VE ANAL‹Z‹

VESTEL BEYAZ EﬁYA GÜÇLÜ BÜYÜME
‹VMES‹N‹ 2006 YILINDA DA
SÜRDÜRMÜﬁTÜR.

SATIﬁ
GEL‹RLER‹
(milyon dolar)

783
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‹HRACAT
GEL‹RLER‹
(milyon dolar)

486

VAFÖK MARJI

%12
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FAAL‹YETLER‹ ETK‹LEYEN EKONOM‹K VE SEKTÖREL GEL‹ﬁMELER

Ekonomik görünüm
• 2006 y›l› dünya ekonomisi ve ticaret
büyümesini sürdürmüﬂtür. Global büyüme
tahmini %5,1'dir. Dünya ticaret hacmi ise %9
oran›nda büyümüﬂtür.
• Türkiye ekonomisi 2006 y›l›nda %6'l›k bir
büyüme kaydetmiﬂ ve beﬂ y›l art arda büyüme
baﬂar›s›n› elde etmiﬂtir.
• 2006 y›l› için TÜFE %9,65 olarak
gerçekleﬂmiﬂtir. Ham petrol fiyatlar›nda y›l›n ilk
çeyre¤inden itibaren gerçekleﬂen art›ﬂlar, May›s
ve Haziran aylar›nda mali piyasalarda yaﬂanan
dalgalanma, YTL'nin de¤er kayb› enflasyondaki
art›ﬂta en büyük etkenler olmuﬂtur.
• 2006 y›l›nda 2005 y›l›na göre ihracat %15,9
artarak 85,1 milyar dolar; ithalat ise %17,3
artarak 137 milyar dolar olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
D›ﬂ ticaret aç›¤›, 2006 y›l›nda %19,8 oran›nda
artarak 51,9 milyar dolara yükselmiﬂtir. 2005
y›l›nda %62,9 olan ihracat›n ithalat› karﬂ›lama
oran›, 2006 y›l›nda %62,1 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

Sektörel görünüm
• 4 ana ürün (buzdolab›, çamaﬂ›r makinesi,
f›r›n, bulaﬂ›k makinesi) baz›nda toplam iç sat›ﬂlar
2006 y›l›nda bir önceki y›la göre %5 oran›nda
artm›ﬂt›r. Ürün baz›nda rakamlara bak›ld›¤›nda
bu büyümenin özellikle doymuﬂluk oran›
buzdolab› ve çamaﬂ›r makinesine göre düﬂük
olan bulaﬂ›k makinesi ve f›r›n segmentlerinden
kaynakland›¤› görülmektedir. Özellikle son
birkaç y›ld›r artan yeni ev talebinin, piﬂirici
cihazlar taraf›nda ankastre ürün talebini 2006
y›l›nda oldukça olumlu etkiledi¤i
gözlemlenmektedir.
• Avrupa Birli¤i sürecinde politik ve ekonomik
aç›dan beklenen iyileﬂme paralelinde; artan
sat›n alma gücü, yüksek nüfus art›ﬂ h›z›, düﬂük
penetrasyon oranl› ürünler, yenileme talebi ve
yeni teknolojiler paralelinde pazara sunulan
yeni ürünler göz önüne al›nd›¤›nda Türk beyaz
eﬂya sektörü oldukça parlak bir gelecek vaat
etmektedir.
• Beyaz eﬂya ihracat› art›ﬂ trendini
sürdürmekte olup 2006 y›l›nda %33 oran›nda
art›ﬂ gerçekleﬂmiﬂtir. 2002-2006 y›llar› aras›nda
Türkiye'nin buzdolab› ihracat› y›ll›k ortalama
%21 artarken Vestel Beyaz Eﬂya'n›n buzdolab›
ihracat› y›ll›k ortalama %32, 2004-2006 y›llar›
aras›nda Türkiye'nin çamaﬂ›r makinesi ihracat›
y›ll›k ortalama %26 artarken, Vestel Beyaz
Eﬂya'n›n ihracat› y›ll›k ortalama %73 art›ﬂ
göstermiﬂtir. ﬁirketin, Türkiye'nin beyaz eﬂya
ihracat›ndaki katk›s› ve pay› giderek artmaktad›r.

• Avrupa'da beyaz eﬂya üreticileri, düﬂük
büyüme oranlar›, yüksek penetrasyon, artan
iﬂçilik ve hammadde maliyetleri nedeni ile kâr
marj› bask›s› yaﬂamaktad›r.
• Beyaz eﬂya sektöründe Avrupal› üreticiler
yüksek üretim maliyetleri nedeniyle üretim
tesislerinin say›s›n› azaltmakta ve düﬂük maliyet
olana¤› sunan Do¤u Avrupa'da daha küçük
ölçekli tesisler kurmakta veya üretimlerini bu
ülkelerdeki üreticilere yapt›rmaktad›r.
• Yüksek navlun maliyetleri nedeniyle rekabet
global de¤il bölgesel ölçekte ve daha çok Do¤u
Avrupal› üreticilerle yaﬂanmaktad›r. Gerek
co¤rafi konumundan dolay› gerekse düﬂük
maliyetli kaliteli iﬂçilik gücü ve oldukça geliﬂmiﬂ
yan sanayi taban› ile Türkiye, elektronik ve
özellikle beyaz eﬂyada Avrupa'n›n üretim üssü
haline gelmektedir.
Bu sebeple Vestel Beyaz Eﬂya, Avrupa'daki tek
OEM-ODM üreticisi olarak önemli aç›l›m sunan
rekabet üstünlüklerinden yararlanmaktad›r.

BEYAZ EﬁYA
‹HRACATI
(adet)

10.352.890

TÜRK‹YE’N‹N TOPLAM ‹HRACATI
(milyon dolar)
2004
2005
2006
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63.127
73.476
85.279
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2006 YILI BEYAZ EﬁYA SEKTÖRÜ
De¤iﬂim
(%)

‹thalat

De¤iﬂim
(%)

6.739.881

23

242.034

283

2.109.663

Otomatik Çamaﬂ›r Makinesi

5.277.265

19

138.761

23

Bulaﬂik Makinesi

1.179.722

51

246.198

23

2.200.945

33

68.770

15.397.813

25

695.763

Ürün Cinsi

Üretim

Buzdolab›

F›r›n
Toplam

‹ç Sat›ﬂ

De¤iﬂim
(%)

‹hracat

De¤iﬂim
(%)

1

4.795.545

32

1.778.523

-3

3.527.397

31

838.722

33

569.690

56

39

726.408

14

1.460.258

32

63

5.453.316

5

10.352.890

33

Kaynak: Türkiye Beyaz Eﬂya Sanayicileri Derne¤i

BEYAZ EﬁYA
YURT ‹Ç‹ SATIﬁ
(adet)

5.453.316
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2006 YILI FAAL‹YETLER‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Üretimdeki geliﬂmeler
Vestel Beyaz Eﬂya güçlü büyüme ivmesini 2006
y›l›nda da sürdürmüﬂtür. Kapasite geniﬂlemesi
ve yeni ürün yat›r›mlar› bu büyümeyi destekleyen
unsurlard›r. 2006 y›l›nda, 2005 y›l› sonunda
baﬂlayan bulaﬂ›k makinesi fabrikas› yat›r›m›
devam etmiﬂ olup fabrika 2007 y›l›n›n ﬁubat
ay›nda deneme üretime baﬂlam›ﬂt›r. Buzdolab›,
çamaﬂ›r makinesi ve piﬂirici cihazlar
fabrikalar›nda üretim esnekli¤i, model say›s› ve
kapasite art›r›m›na yönelik yat›r›mlar da 2006
y›l›nda tamamlanm›ﬂt›r. Bu yat›r›mlar sonucunda
toplam 6.200.000 adetlik toplam kapasiteye
ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
2006 y›l›nda toplam üretim %33'lük art›ﬂla
4.230.970 adede ulaﬂm›ﬂt›r. Kapasite kullan›m
oran› ise %70 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Vestel Beyaz Eﬂya'n›n uluslararas› iﬂbirlikleriyle
iç ve d›ﬂ pazardaki hakimiyetini art›rma vizyonu
çerçevesinde, dünya devi beyaz eﬂya
üreticileriyle geçekleﬂtirilen uzun süreli OEMODM anlaﬂmalar› 2006 y›l›nda da sürmüﬂtür.
Son olarak Electrolux ve Whirlpool ile
gerçekleﬂtirilen stratejik iﬂ ortakl›klar›, bu
vizyonun hayata geçmesindeki en güçlü
halkalardand›r.

KAPAS‹TELER
Fabrika Kapal›
Alan› (m2)

Üretim
Kapasiteleri

145.463

2.500.000

Çamaﬂ›r Makinesi

31.876

2.000.000

Klima

14.000

700.000

Bulaﬂ›k Makinesi

16.000

Piﬂirici Cihazlar

35.150

Ünite
Buzdolab›

35.600

Depo

Ünite

2004

2005

2006

1.415.188

1.718.091

2.174.527

Çamaﬂ›r Makinesi

712.858

1.020.850

1.451.017

Klima

287.379

369.497

214.913

-

76.982

390.513

2.415.425

3.185.420

4.230.970

Buzdolab›

Piﬂirici Cihazlar
Toplam

VESTEL BEYAZ EﬁYA’NIN
TOPLAM ÜRET‹M KAPAS‹TES‹
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6.200.000

ÜRET‹M (adet)

Vestel Beyaz Eﬂya, ürün baz›nda müﬂteri
taleplerine h›zl› cevap verebilecek model da¤›l›m›
ve üretim esnekli¤i sa¤lama kabiliyetine sahiptir.

6.200.000

278.089

Toplam

A markal› firmalar›n taleplerine yönelik
gerçekleﬂtirilen üretimlerde; endüstriyel tasar›m,
Ar-Ge ve mühendislik çal›ﬂmalar›ndan nihai
ürüne uzanan tüm süreçler Vestel Beyaz Eﬂya
taraf›ndan sonuçland›r›lmaktad›r.

(adet)

1.000.000
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ÜRÜN GAMI
Buzdolab›
Elektronik ve
mekanik kontrollü
no-frost, kombi, çift
kap›l›, tek kap›l›,
tezgah seviyesi
modellerinin yan›
s›ra derin
dondurucu ürünler.

Klima
Tekli ve çoklu split
klima ürün gam›,
dünyada ulaﬂ›lan en
son teknoloji
›ﬂ›¤›nda ›s›tma ve
so¤utma
fonksiyonlar›n› bir
araya toplayan,
elektronik
kumandal›, be¤eni
kazanm›ﬂ estetik
tasar›ml›, farkl›
güçlerdeki modeller.

Çamaﬂ›r
Makinesi
3 kg'dan 7,5 kg'a
kadar y›kama
kapasitesine sahip
ve 400
devir/dakikadan
1600 devir/dakikaya
kadar mekanik timer
ve elektronik
kontrollü.

Piﬂirici Cihazlar
Çeﬂitli seçeneklerle
birlikte gazl›,
elektrikli, tam boy
kombine f›r›nlar ve
gazl›-elektrikli
ocaklar.

Bulaﬂ›k Makinesi
ﬁubat 2007 itibar›yla
2 programl›
modellerden 6
programl› modelleri
de içeren de¤iﬂik
görünümlü
modeller.

2006 YILINDA TOPLAM ÜRET‹M
%33'LÜK ARTIﬁLA 4.230.970 ADEDE
ULAﬁMIﬁTIR.
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Sat›ﬂlar›n de¤erlendirilmesi
2006 y›l›nda Vestel Beyaz Eﬂya'n›n toplam
sat›ﬂlar›nda adet baz›nda %37 art›ﬂ
gerçekleﬂmiﬂ ve toplam sat›ﬂ adedi 4,3 milyona
yaklaﬂm›ﬂt›r. Bu art›ﬂta, zay›f iç talebe karﬂ›l›k
ihracatta giderek güçlenen büyüme etkili
olmuﬂtur. Buzdolab› ve çamaﬂ›r makinesi
segmentlerinde sat›ﬂ adetleri s›ras›yla %32 ve
%40 art›ﬂ göstermiﬂtir.

SATIﬁLAR (adet)

Vestel Beyaz Eﬂya 2006 y›l› sat›ﬂ gelirlerinde
dolar baz›nda %30'luk art›ﬂ kaydetmiﬂtir. Bu
baﬂar›l› performans sonucunda toplam sat›ﬂ
gelirleri 783 milyon dolara ulaﬂm›ﬂt›r. Sat›ﬂlar
ihracat a¤›rl› olup 2006 y›l›nda ihracat›n toplam
ciro içindeki pay› %62’ye yükselmiﬂtir (2005
y›l›nda %55).

Buzdolab›

Farkl› müﬂteri segmentlerine farkl›laﬂt›r›lm›ﬂ
ürünlerle ulaﬂan Vestel Beyaz Eﬂya, düﬂük
maliyet yap›s› ve esnek üretim yetkinli¤iyle A
markal› üreticilere yönelik tek OEM-ODM beyaz
eﬂya üreticisi konumunda olup Avrupa'da pazar
pay› giderek artmaktad›r. Vestel Beyaz Eﬂya'n›n
toplam ihracat›n›n %83'ü Avrupa ülkelerine
yap›lmaktad›r.
Sat›ﬂ gelirlerinin ürün baz›nda da¤›l›m›
incelendi¤inde, ciroya en büyük katk›y› %51
payla buzdolab› ve %31 payla çamaﬂ›r makinesi
segmentlerinin sa¤lad›¤› görülmektedir.

2004

2005

2006

Buzdolab›

348.515

377.778

371.254

Çamaﬂ›r Makinesi

309.960

285.253

271.444

Klima

117.937

184.250

160.951

Ürün

Yurt iç sat›ﬂ toplam›

2006

51

31
31

15
10

1
7

1.316.687

1.871.579

730.325

1.152.509

Klima

161.925

148.145

76.498

-

1.156

208.729

‹hracat toplam›

1.614.063

2.196.313

3.308.961

Buzdolab›

1.417.181

1.694.465

2.242.833

Çamaﬂ›r Makinesi

693.432

1.015.578

1.423.953

Klima

279.862

332.395

237.449

Piﬂirici Cihazlar

-

72.441

364.624

2.390.475

3.114.879

4.268.859

Piﬂirici Cihazlar
Genel Toplam

* Vestel Beyaz Eﬂya'n›n ürünlerinin pazarlama ve sat›ﬂ›n› Grup ﬂirketleri Vestel Dayan›kl› Tüketim Mallar› Pazarlama
A.ﬁ. ve Vestel D›ﬂ Ticaret A.ﬁ. gerçekleﬂtirmektedir.

SATIﬁ GEL‹RLER‹N‹N DA⁄ILIMI
2005

2006

Yurt içi

269

297

Yurt d›ﬂ›

329

486

Toplam

598

783

Yurt içi (%)

45

38

Yurt d›ﬂ› (%)

55

62

Sat›ﬂ gelirleri (milyon dolar)

SATIﬁLAR, ADET-GEL‹R GEL‹ﬁ‹M‹
(milyon dolar)
Sat›ﬂlar

523

Gelirler
783
4.268

3.115
2.390

2004
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958.964

383.472

Çamaﬂ›r Makinesi
Piﬂirici Cihazlar

53

155.895

1.068.666

598
2005

71.285
918.566

Çamaﬂ›r Makinesi

ÜRÜN BAZINDA SATIﬁ GEL‹RLER‹N‹N
DA⁄ILIMI
(%)
Buzdolab›
Klima

776.412

Piﬂirici Cihazlar

2005

2006
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Pazar konumu
Özellikle son y›llarda gerçekleﬂen yüksek
büyüme paralelinde Vestel'in beyaz eﬂya
ihracat›ndaki sektör pay› buzdolab› ve çamaﬂ›r
makinesinde %30'u aﬂm›ﬂ durumdad›r.
2006 y›l› sonunda, Türkiye ihracat›ndan al›nan
pay buzdolab›nda %37'ye, çamaﬂ›r makinesinde
%33'e ulaﬂm›ﬂt›r.
Geniﬂleyen müﬂteri taban› ve ürün gam› dikkate
al›nd›¤›nda ﬁirketin sektör ihracat›ndaki pay›n›n
önümüzdeki dönemde artmaya devam etmesi
beklenmektedir.
Vestel Beyaz Eﬂya, iç piyasada %15-18'lik pazar
pay›yla en büyük oyunculardan biridir. ‹leri
dönük olarak pazar pay›n›n %25-30'lar
seviyesine gelmesi hedeflenmektedir.
Piﬂirici cihazlarda yurt içi sat›ﬂlar h›zla yükselen
bir grafik çizmekte, bu sonuç pazar pay›na çok
net olarak yans›maktad›r. Yeni ev konseptine
uygun ankastre cihazlar›n üretimine geçilmesi
de sat›ﬂlara h›z kazand›ran bir etken olmuﬂtur.
Piﬂiricilerde ihracat 2006 y›l›nda baﬂlam›ﬂ olup
k›sa zamanda yüksek sat›ﬂ hacmine ulaﬂ›lm›ﬂ
ve %8'e varan bir pay al›nm›ﬂt›r.
Kârl›l›k analizi
2006 y›l›nda, yüksek kapasite kullan›m›ndan
do¤an verimlilik art›ﬂlar›, YTL'nin özellikle Euro
karﬂ›s›ndaki h›zl› de¤er kayb› ile birleﬂerek brüt
ve faaliyet kâr marjlar›n› olumlu yönde
etkilemiﬂtir. 2005 y›l›nda %11 olan VAFÖK oran›
2006 y›l›nda %12'ye yükselmiﬂtir. Ancak ﬁirketin
2006 sonu itibar›yla yaklaﬂ›k 67 milyon dolarl›k
yabanc› para aç›k pozisyonu dolay›s›yla bu

iyileﬂme net kâr marj› baz›nda s›n›rl› kalm›ﬂ ve
ﬁirket geçen y›lki %6'l›k net kâr marj› seviyesini
korumuﬂtur.

Manisa'da Vestel City'de toplanm›ﬂ olmas›n›n
sa¤lad›¤› verimlilik ve maliyet avantaj› da gelir
taban›na olumlu etki yapmaktad›r.

Kâr marjlar›ndaki art›ﬂ trendini etkileyen hususlar:
• Üretim adetleri ve cironun sürekli artmas›
sa¤lanarak ürün baﬂ›na sabit maliyetler
azalt›lmaktad›r. Sat›nalma maliyetlerinin
azalt›lmas› ve verimlili¤in art›r›lmas› yönünde
sürekli çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r.
• Vestel Beyaz Eﬂya'n›n beyaz eﬂya
üretiminde son derece önemli bir parametre
olan yan sanayiye yak›nl›k konusunda ayr›cal›kl›
avantaj› vard›r. Toplam tedari¤in %50'si yurt
içinden, yurt içi tedari¤in %74'ü Manisa
çevresinden sa¤lanmaktad›r. Manisa
çevresindeki tedarikçilerin toplam yurt içi
tedarikteki pay› 2002 y›l›nda sadece %34
seviyesindeydi.
• Elektronik ve beyaz eﬂya sektöründe ortak
kullan›lan malzemelerin al›m› merkezi sat›n alma
taraf›ndan yap›larak tedarikçilere karﬂ› pazarl›k
gücü elde edilmektedir.
• Yüksek kapasitenin sa¤lad›¤› ölçek
ekonomisinden yararlan›l›rken üretim tesislerinin

Borçlanma durumu
Toplam finansal borçlar (brüt) 2006 y›l› sonu
itibar›yla 66 milyon dolar olurken, brüt finansal
borç/özkaynak oran›, 2005 y›l›ndaki %43
seviyesinden önemli bir gerileme göstermiﬂ ve
%21 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. ‹ﬂletme
sermayesindeki iyileﬂme sonucunda, toplam
net finansal borçlar Eylül 2006'daki 84 milyon
dolar seviyesinden y›l sonunda 57 milyon dolara
gerilemiﬂtir.
Yat›r›m harcamalar›
2006 y›l›nda Vestel Beyaz Eﬂya'n›n toplam
yat›r›m harcamalar› tutar› 35 milyon dolara
ulaﬂm›ﬂt›r. Yat›r›mlar a¤›rl›kl› olarak kapasite
art›r›m› ve yeni bulaﬂ›k makinesi fabrikas› ile
ilgilidir. ﬁirket 2007 y›l› için 49 milyon dolar
yat›r›m planlamaktad›r.
2006 y›l› Ar-Ge harcamalar› 9 milyon dolar olarak
gerçekleﬂirken, Ar-Ge harcamalar›/sat›ﬂlar
rasyosu %1,1 olmuﬂtur.

2006 YILI YATIRIMLARI
Yat›r›m tutar› (milyon dolar)
Buzdolab› Fabrikas›

7,3

Çamaﬂ›r Makinesi Fabrikas›

9,5

Klima Fabrikas›

1,4

Piﬂirici Cihazlar Fabrikas›

3,3

Bulaﬂ›k Makinesi Fabrikas›

13,4

Toplam

34,9

‹HRACATTAK‹ PAZAR PAYI ARTIﬁI
(%)
Buzdolab›
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Çamaﬂ›r Makinesi

Piﬂirici Cihazlar
37

29,9

36,2

36,5
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26,1
16,5
8
1,4
2003

2004

2005

2006
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Gelecekle ilgili beklenti ve öngörüler
Yüksek seyreden faiz oranlar› ve politik alandaki
belirsizlikler, 2007 y›l› öngörülerini yapmada
temkinli olmay› gerektirmektedir. Bununla
birlikte, yeni ürün yat›r›mlar›n›n tamamlanm›ﬂ
olmas›n›n gelirler üzerindeki olumlu etkisi ve A
markal› üreticiler ve perakende zincirlerinden
gelen güçlü ihracat talebi do¤rultusunda
sat›ﬂlardaki art›ﬂ seviyesinin korunaca¤› tahmin
edilmektedir.
Önümüzdeki y›llarda düﬂük enerji tüketimi ve
düﬂük gürültü seviyelerine sahip ürünlerin
pazara hakim olaca¤› öngörülmektedir.
Buzdolab›nda yapay zeka, klimada GSM mesaj›
ile aktive olan klimalar, piﬂirici cihazlarda ise
indüksiyon teknolojisinin ön plana ç›kmas›
beklenmektedir.

KÂR MARJLARI
(%)
Brüt Kâr Marj›
11,2

2005
2006

14,1

Faaliyet Kâr› Marj›
7,7
2005
8,9
2006
VAFÖK Marj›
11,1
12,0

2005
2006
Net Kâr Marj›
2005
2006

6,3
5,7
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Gelecekte kendi kendine y›kama program›n›
seçen ve kullan›c›ya çamaﬂ›r y›kama iﬂlemi için
minimum zaman ay›rmas›n› sa¤layan makineler
ilgi çekecektir. Elektronik geliﬂmelerin katk›s›
ile daha zeki makinelerin piyasada olmas›
öngörülmektedir. Hijyen ve sa¤l›k konular›nda
kullan›c›lara daha güvenli sonuçlar veren
teknolojiler konusunda yap›lacak çal›ﬂmalar bu
geliﬂmelere paralel devam edecektir.
Ayr›ca, orta vadeli projeler aras›nda kurutucu
fabrikas›n›n faaliyete geçmesi bulunmaktad›r.
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Vestel Beyaz Eﬂya'n›n yurt d›ﬂ› sat›ﬂlar› Vestel
ﬁirketler Grubu firmalar›ndan biri olan Vestel
D›ﬂ Ticaret A.ﬁ., yurt içi sat›ﬂlar› ise yine Grup
firmalar›ndan Vestel Dayan›kl› Tüketim Mallar›
Pazarlama A.ﬁ. taraf›ndan yap›lmaktad›r.
Vestel D›ﬂ Ticaret;
• Dünyan›n 100'den fazla ülkesine ürün
ihracat› gerçekleﬂtirmektedir.
• Avrupa'da 8 ülkede da¤›t›m
gerçekleﬂtirmektedir.
• Müﬂteri ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamadaki esnek
yap›s›, piyasa koﬂullar›na çabuk uyum
sa¤layabilme yetene¤i, sat›ﬂ sonras› hizmet
imkanlar› ile yurt d›ﬂ› pazarlarda üstünlük
sa¤layabilmektedir.
Vestel Dayan›kl› Tüketim Mallar›
Pazarlama;
• Türkiye genelinde 1.250 showroom, 570
yetkili serviste 5.100 servis eleman› ile yayg›n
sat›ﬂ ve servis hizmeti verme kabiliyetine sahiptir.
• Konsept ma¤azalar› ve çoklu marka
stratejisiyle müﬂteri ve sat›ﬂ odakl› bir yaklaﬂ›m
benimsemiﬂtir.
• GIS (Geographical Information System)
sistemi ile etkin bayi ve servis yönetimi
sa¤lamaktad›r.
• Vestel Grubu ﬂirketlerinden Dexar vas›tas›yla
uydu üzerinden 2006 sonu itibar›yla Türkiye
genelinde 250 bayii ve çal›ﬂanlar›na canl› ürün
e¤itimi sa¤lanmaktad›r.

• Manugistics Sistemi ile %90 doluluk
oran›nda lojistik uygulamas› ve verimlilik
sa¤lamaktad›r.
• Etkili iletiﬂim ve pazarlama stratejisi
yürütmektedir: Vestel Türkiye'nin en bilinen
10 markas›ndan biridir.
Vestel markas›n›n da içinde bulundu¤u çok
markal› sat›ﬂ modeline dayal› konsept
ma¤azalar›n say›s› 2006 y›l›nda art›r›lmaya
devam edilmiﬂ ve y›l sonunda toplam 101
ma¤azaya ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Vestel markas›yla Türkiye d›ﬂ›nda yeni pazarlara
aç›lma hedefiyle, Rusya ve BDT ülkeleri
(Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan),
Orta Do¤u (Suriye, ‹ran, Irak), Güney Asya
(Hindistan ve Pakistan) ve Kuzey Afrika (M›s›r)
pazarlar›nda yeni bir sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras›
hizmet organizasyonu yap›s› oluﬂturulmaktad›r.
Bu ba¤lamda, Türki Cumhuriyetler, Orta Do¤u
ve Kuzey Afrika’da da sadece Vestel ürünleri
satan standart mimaride ma¤aza açma yoluna
gidilmiﬂ ve bu ma¤azalar›n›n say›s› 30'u
bulmuﬂtur.
Ma¤aza renovasyonlar›, nokta ma¤azalar›n
iyileﬂtirilmesi, ma¤azalar›n daha iyi lokasyonlara
taﬂ›nmas› (al›ﬂveriﬂ merkezler vb.); daha büyük
ve etkin servis a¤›n›n oluﬂturulmas› (birleﬂtirilmiﬂ
daha büyük servisler) çal›ﬂmalar›yla sat›ﬂ ve
servis a¤›n›n yeniden yap›lanmas› sonucunda
yurt içi pazar konumunun pekiﬂtirilmesi
hedeflenmektedir.

VESTEL PAZARLAMA TÜRK‹YE GENEL‹NDE 1.250
SHOWROOM, 570 YETK‹L‹ SERV‹SLE YAYGIN
SATIﬁ VE SERV‹S H‹ZMET‹ VERMEKTED‹R.
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VESTEL BEYAZ EﬁYA'DA AR-GE FAAL‹YETLER‹

VESTEL BEYAZ EﬁYA’DA YÜRÜTÜLEN AR-GE
ÇALIﬁMALARININ TEMEL HEDEF‹ KEND‹
ÜRÜNLER‹N‹ GEL‹ﬁT‹REREK ULUSLARARASI
PAZARLARDA REKABET GÜCÜNÜ
ARTIRMAKTIR.
Ar-Ge, Vestel Beyaz Eﬂya'n›n öncelikli rekabet
üstünlüklerinden ve farkl›laﬂma unsurlar›ndan
biridir. Yeni ve öncü teknolojilerin yarat›lmas›,
küresel tüketicilerin ihtiyaç-be¤eni düzeyini
yakalayan tasar›mlar›n ve ürünlerin geliﬂtirilmesi,
Vestel Beyaz Eﬂya'n›n güçlü Ar-Ge ekibinin
yetkinlik ve çabalar›n›n sonucudur.
Vestel Beyaz Eﬂya'n›n Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme
Bölümü üretim konusuna göre ayr› ayr›
departmanlardan oluﬂmaktad›r. Her fabrikan›n
Fabrika Müdürlü¤ü'ne ba¤l› Ar-Ge faaliyetlerini
yürüten birimler bulunmaktad›r. 2006 y›l›nda
130 kiﬂi olan grubun 2007'de 169 kiﬂiye
ç›kar›lmas› planlanmaktad›r. Bu ekipler;
• Yeni teknolojilerin temini
• Yeni ürün tasar›mlar›
• Çevre dostu üretim
• Ürün geliﬂtirme,
• Verimlilik art›ﬂ› ve maliyet düﬂürme
konular›nda çal›ﬂmalar sürdürmektedir.
Vestel Beyaz Eﬂya bünyesindeki Ar-Ge
departmanlar›n›n amac› kendi ürünlerini
geliﬂtirerek uluslararas› pazarlarda rekabet
gücünün art›r›lmas›na ve müﬂteri
memnuniyetinin sa¤lanmas›na destek vermektir.
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Ar-Ge birimleri, ayr›ca ürünlere ve üretim
yöntemlerine iliﬂkin teknik problemlerin
çözümlenmesi konusunda da uzmanlaﬂm›ﬂt›r.
Bu çerçevede Ar-Ge Bölümü;
• Beyaz eﬂya ürünleri ile ilgili teknik, akademik,
endüstriyel yay›nlar› takip ederek sektörel
yenilikleri ve geliﬂmeleri yak›ndan takip
etmektedir.
• Müﬂteri ziyaretleri ve fuar kat›l›mlar›yla
müﬂteri ihtiyaçlar› ve isteklerini yak›ndan takip
etmekte, bu do¤rultuda ürünler tasarlamakta,
varolan ürünlerin iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›n›
yapmaktad›r.
• Üretim parametrelerini iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›
ile daha fazla fonksiyonel özellik kazand›r›lm›ﬂ
ürünler tasarlamaktad›r.
• Deneme üretimleri yaparak yeni tasarlanan
ürünlerin veya iyileﬂtirilen ürünlerin üretim öncesi
kalifikasyonunu gerçekleﬂtirmektedir.
Vestel Beyaz Eﬂya fikri mülkiyetler konusunda
da yükselen bir baﬂar› e¤risi çizmektedir:
• 44 patent/faydal› model baﬂvurusunda
bulunulmuﬂ, bunlardan 6 tanesi tescil olmuﬂtur.
• 21 endüstriyel tasar›m baﬂvurusunda
bulunulmuﬂ, 17 tanesi tescil olmuﬂtur.

Güçlü Ar-Ge ile öncü ürünler
Avrupa'da ilk R600 so¤utma gazl› no-frost
modellerini üreten Vestel Beyaz Eﬂya, Avrupa'n›n
en geniﬂ ve en büyük hacimli no-frost projesini
baﬂar›yla tamamlayarak ürünlerini müﬂterilerinin
be¤enisine sunmuﬂtur.
Türkiye'de ilk negatif iyon jeneratörlü ürünlerini
pazara sunan Vestel Beyaz Eﬂya, üretime
baﬂlad›¤› anti-alerjik filtreli klimalar ve Türkiye'de
tasarlanan ilk DC inverter A s›n›f› klima ile yine
bir ilki gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Türkiye'nin en yüksek y›kama kapasitesine sahip
çamaﬂ›r makinesi (7,5 kg) ve antibakteriyel
körük kullan›lan ilk çamaﬂ›r makinesi Vestel
Beyaz Eﬂya taraf›ndan tasarlan›p üretilmiﬂtir.
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VESTEL BEYAZ EﬁYA’NIN ÇEVRE, ‹ﬁ GÜVENL‹⁄‹
VE ‹ﬁÇ‹/ÇALIﬁAN SA⁄LI⁄I KONULARINDAK‹
DUYARLI YAKLAﬁIMI VE UYGULAMALARI,
GRUBUN KURUMSAL DE⁄ERLER‹N‹ DE
YANSITMAKTADIR.
Vestel Beyaz Eﬂya'n›n insan kayna¤›
Vestel Beyaz Eﬂya'n›n insan kaynaklar›
politikas›n›n ilk amac› ﬂirkette dinamizmine
uygun nitelikli ve üretken adaylar› ﬁirket
bünyesine katmakt›r. ﬁirkette tüm faaliyetler
çal›ﬂanlar›n memnuniyeti gözönüne al›narak
planlan›r. Üretimdeki verim ve kalitenin uygun
ve iyileﬂtirilmiﬂ çal›ﬂma ﬂartlar›na paralel
yükselece¤inin bilinciyle hareket eden Vestel
Beyaz Eﬂya, insan kayna¤›na iliﬂkin tüm
düzenleme ve uygulamalar› bu yaklaﬂ›mla
ﬂekillendirir.
2006 y›l› sonu itibar›yla Vestel Beyaz Eﬂya'da
toplam 4.155 kiﬂi istihdam edilmektedir.
Personelin 3.766's› mavi yakal›, 389'u beyaz
yakal›d›r.
Vestel Beyaz Eﬂya çok genç bir çal›ﬂan profiline
sahiptir. Genel yaﬂ ortalamas› 28,7 olup; üst
yönetim yaﬂ ortalamas› 36,7, orta yönetim yaﬂ
ortalamas› 30,4 ve di¤er beyaz yakal› personel
yaﬂ ortalamas› ise 27,5'tir.
Vestel Beyaz Eﬂya'da yönetim sistemleri,
çevre ve iﬂ güvenli¤i yaklaﬂ›m›
Vestel Beyaz Eﬂya Kalite Yönetim Sistemi ana
hatlar›yla; performans, emniyet, müﬂteri
güvenine lay›k olma, müﬂteri memnuniyeti ve
müﬂteri ba¤l›l›¤›n›n sa¤lanmas› temelleri üzerine
kuruludur.

Vestel Beyaz Eﬂya ISO 9001 belgesi 1994
versiyonunu 2002 y›l›nda, ISO 9001 belgesi
2000 versiyonunu 2003 y›l›nda alm›ﬂt›r.

Ayr›ca, do¤al kaynaklar›n ve elektri¤in verimli
kullan›m› amac›yla A ve A+ s›n›f› ürünlerin Vestel
fabrikalar›nda üretimine öncelik verilmektedir.

14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ve 18001
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi
belgesinin 2007 y›l› sonunda al›nmas›
planlanmaktad›r.

Vestel Beyaz Eﬂya iﬂ güvenli¤i konusundaki
prensipleri çerçevesinde;

Vestel Beyaz Eﬂya’n›n çevre, iﬂ güvenli¤i ve
iﬂçi/çal›ﬂan sa¤l›¤› konular›ndaki duyarl›
yaklaﬂ›m› ve uygulamalar›, Grubun kurumsal
de¤erlerini de yans›tmaktad›r.
Vestel Beyaz Eﬂya, faaliyetlerinden kaynaklanan
çevre etkisinin azalt›lmas›, do¤aya uyumlu
ürünlerin pazara sunulmas› konular›nda sorumlu
kurumsal vatandaﬂ olarak yükümlülüklerini
yerine getirmektedir. ﬁirket, 2006 y›l› Haziran
ay›ndan itibaren tüm ürünlerini ROHS direktifine
(Restriction of Hazardous Substances Directive)
uygun olarak üretmektedir. Buna göre, canl›lar
ve çevre üzerinde tehlike yaratan 6 a¤›r metallin
(kurﬂun, c›va, kadmiyum, Krom+6, PBB, PBDE)
ürünlerde kullan›m› s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
ROHS çal›ﬂmas›na paralel olarak WEEE (Waste
of Electrical and Electronical Directive)
çal›ﬂmalar› yap›lmaktad›r. Bu yönerge uyar›nca,
her marka kendi ürünlerine ait at›klar›n
toplanmas›ndan ve geri dönüﬂümünden
sorumlu olmaktad›r.

• Yasal yükümlülükleri, idari ﬂartlar› ve üyesi
bulundu¤u kuruluﬂlar›n kurallar›n› yerine getirir,
uluslararas› standartlar, yeni teknolojiler ve
çal›ﬂanlar›n önerilerini uygulamalara yans›tarak
sürekli geliﬂme sa¤lar.
• ‹ﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i risk analizi yaparak
oluﬂabilecek iﬂ kazalar› ve meslek hastal›klar›n›
önleyici planlar haz›rlar ve uygular.
• ISG'den her kademe personelin sorumlu
oldu¤u bilincini yerleﬂtirir. Çal›ﬂanlara potansiyel
sa¤l›k ve güvenlik riskleri konusunda do¤ru
davran›ﬂ al›ﬂkanl›klar› kazanmalar› için sürekli
e¤itim verir.
• Kazalar›n olmamas› veya azalt›lmas› için
iﬂin iﬂçiye, iﬂçinin de iﬂe uygun olmas› prensibini
benimsemiﬂtir.
• ‹ﬂ kazalar›n›n önlenebilmesi veya azalt›lmas›
için iﬂyerlerindeki güvensiz durumlar› ve
güvensiz hareketleri ortadan kald›rmak veya
en aza indirmek, ayr›ca çal›ﬂma koﬂullar›n› s›k
s›k gözden geçirmek ve aksayan konularda
tedbirlere baﬂvurmak, bu tedbirler için kaynak
sa¤lamak, de¤iﬂen ﬂartlara göre politikay›
gözden geçirmek temel çal›ﬂma ilkelerini
oluﬂturur.
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1- KURUMSAL YÖNET‹M BEYANI
Vestel Beyaz Eﬂya A.ﬁ.’de 2006 y›l› ortalar›nda baﬂlat›lan Kurumsal Yönetim çal›ﬂmalar› 2006 sonu itibariyle tamamlanm›ﬂt›r. 2006 y›l›nda halka
aç›lan ﬁirket, Kurumsal Yönetim uygulamalar› ile eﬂitlik, ﬂeffafl›k, hesap verebilirlik ve sorumluluk temel ilkelerini baz alarak yeniden yap›lanma
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bu yap›lanma ﬁirketin yat›r›mc›lar›na ve menfaat sahiplerine verdi¤i de¤erin bir göstergesidir.
Kurumsal Yönetim uygulamalar›na iliﬂkin çal›ﬂma her ne kadar 2006 y›l› ortalar›nda baﬂlat›lm›ﬂ olsa da, söz konusu ilkeleri uygulama konusundaki
ilk haz›rl›klar halka arz öncesinde yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›. ﬁirket, Halka arz öncesinde gerçekleﬂtirilen son Genel Kurul’da Kurumsal Yönetim
‹lkelerinin daha kolay yerleﬂtirilebilmesi ve yeni hissedarlar›na eﬂitlikçi, hesap verebilir, sorumlu ve ﬂeffaf bir yap› sunabilmek amac› ile esas
sözleﬂmesinde bir dizi de¤iﬂiklili¤i gerçekleﬂtirdi. Yap›lan de¤iﬂiklikler ile yeni yat›r›mc›lara ve az›nl›k hissedarlara Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde
öngörülen ancak pek az ﬂirketin uygulamaya koydu¤u haklar tan›nd›. Yönetim yap›s›nda “daha iyi yönetim” hedeflenerek radikal de¤iﬂiklikler
yap›ld›.
Vestel Beyaz Eﬂya A.ﬁ. esas sözleﬂmesinde Kurumsal Yönetim ‹lkeleri do¤rultusunda yap›lan de¤iﬂiklikler aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:
• Az›l›k haklar› Sermaye Piyasas› Kanunun 4487 say›l› kanunla de¤iﬂik 11. maddesi do¤rultusunda “sermayenin en az %5’ine sahip olan
hissedarlara” tan›nd›. Bu oran Türk Ticaret Kanunu’nda %10 olarak yer almaktad›r. (Madde 27)
• ﬁirket ç›kar›lm›ﬂ sermayesinin en az %5’ine sahip hissedarlara, gerekçelerini bildirmek kayd› ile yapacaklar› yaz›l› talep ile Yönetim Kurulu’nu
toplant›ya ça¤›rma hakk› tan›nd›. (Madde 28)
• Az›nl›k hissedarlara Genel Kurulu toplant›ya davet etme hakk› tan›nd›.(Madde 27)
• Az›nl›k hissedarlara Genel Kurul gündem maddelerine iliﬂkin olarak öneri getirme hakk› tan›nd›. (Madde 27)
• Yönetim kurulu üyelerinin sahip olmalar› gereken niteliklere esas sözleﬂmede yer verildi. (Madde 8)
• SPK Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde yer almayan ancak uluslararas› kabul görmüﬂ ilkelerde önemli kabul edilen “Yönetim Kurulu üyeli¤ine yaﬂ
s›n›r› getirilmesi” hususu esas sözleﬂmeye eklendi. Bu do¤rultuda Yönetim Kurulu üyeli¤inde yaﬂ s›n›r› 75 olarak belirlendi. (Madde 8)
• Yönetim Kurulunda olumsuz oy kullanan ba¤›ms›z üyelerin gerekçelerinin kamuya duyurulmas› hususu esas sözleﬂme ile
düzenlendi. (Madde 10)
• Yönetim kurulu toplant›lar›n›n etkinli¤ini sa¤lamak amac›yla izin almaks›z›n toplant›lara 3 kez arka arkaya kat›lmayan üyenin görevinden ayr›lm›ﬂ
say›laca¤›na iliﬂkin bir madde esas sözleﬂmeye eklendi. (Madde 10)
• Yönetim kurulu üyesinin kendisinin, eﬂ ve üçüncü dereceye kadar kan ve s›hrî h›s›mlar›n›n menfaatini ilgilendiren yönetim kurulu toplant›lar›na
kat›lmas› esas sözleﬂme ile engellendi. (Madde 10)
• Yönetim Kurulu üyelerinin ﬁirket ile rekabet edebilmesine iliﬂkin Genel Kurul izin kararlar›n›n Genel Kurulda haz›r bulunanlar›n 3/4’ünün onay› ile
olabilece¤i hususu esas sözleﬂmeye eklendi. (Madde 11)
• Yönetim Kuruluna ba¤l› komiteler ve bu komitelere iliﬂkin esaslar esas sözleﬂmeye eklendi. (Madde: 34, 35, 36)
• Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklar›na ayr›nt›l› olarak esas sözleﬂmede yer verildi. (Madde 11)
Kurumsal Yönetim uygulamalar› esas sözleﬂme de¤iﬂikli¤inin ard›ndan ﬁirket bünyesinde Kurumsal Yönetim mekanizmalar›n›n kurulmas› ile
devam ettirildi. Yönetim kurulunun etkinli¤i ba¤›ms›z üyeler ile art›r›l›rken, Yönetim Kuruluna ba¤l› komiteler ile de yönetimde etkinli¤in art›r›lmas›
hedeflendi.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri do¤rultusunda yap›lan bu de¤iﬂiklikler özet olarak aﬂa¤›da yer almaktad›r:
• Kurumsal Yönetim ‹lkeleri do¤rultusunda Yönetim Kurulu’na iki ba¤›ms›z üye atamas› yap›ld›.
• Yönetim Kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir yap›ya kavuﬂturulmas› sa¤land›.
• 23.03.2006 tarihinde Denetim komitesi kuruldu ve ba¤›ms›z bir üye baﬂkanl›¤›nda çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. Ayr›ca, denetim komitesinin çal›ﬂma
esaslar› yaz›l› olarak oluﬂturuldu.
• 23.03.2006 tarihinde Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi kuruldu ve ba¤›ms›z üye baﬂkanl›¤›nda çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. Kurumsal Yönetim ve
Atama Komitesinin çal›ﬂma esaslar› yaz›l› olarak oluﬂturuldu.
• Yönetim kurulu toplant›lar›n›n belli bir düzen içerisinde yap›lmas›n›, toplant› tutanaklar›n›n tutulmas›n› ve arﬂivlenmesini sa¤lamak ve yönetim
kurulu üyelerinin ﬁirketin bilgilerine kolayca ulaﬂabilmesini sa¤lamak amac›yla yönetim kuruluna ba¤l› bir sekreterya oluﬂturuldu.
• ﬁirketin bilgilendirme politikas› yaz›l› olarak haz›rland›. Bilgilendirme Politikas› Genel Kurul’da kat›l›mc›lara sunulacakt›r.
• Kurumsal Yönetim ‹lkeleri do¤rultusunda kamuoyuna en fazla bilgiyi h›zl›, eﬂzamanl›, do¤ru ve eksiksiz olarak vermek üzere bir web sayfas›
haz›rland›.
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Kurumsal Yönetim ‹lkelerinin uygulanmas› esnas›nda ﬁirket yap›s› ile uyuﬂmayan ve faaliyetleri engelleyebilece¤i düﬂünülen baz› ilkelere yer
verilmemiﬂtir. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelere uyulmama sebepleri aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:
• Birikimli oy uygulamas›: ﬁirket birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemektedir. Ancak, Yönetim Kurulunda yer alan ba¤›ms›z üyeler
vas›tas›yla birikimli oy yönteminin sa¤layaca¤› temsil yerine getirilmektedir.
• ﬁirket esas sözleﬂmesinde özel denetçi atanmas› talebinin bireysel hak olarak düzenlenmesi: Özel denetçi atanmas› talebine iliﬂkin hak Türk
Ticaret Kanunu Madde 356 ile düzenlenmiﬂtir. Bu düzenleme hissedarlara mevzuat dolay›s›yla tan›nm›ﬂ oldu¤u ve Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde
de “tercihan” uygulanacak ilkeler aras›nda yer ald›¤› için ayr›ca esas sözleﬂme ile düzenlememiﬂtir.
• ﬁirket esas sözleﬂmesinde “bölünme ve hisse de¤iﬂimi, önemli tutardaki maddi/ maddi olmayan varl›k al›m/sat›m›, kiralanmas› veya kiraya
verilmesi veya ba¤›ﬂ ve yard›mda bulunulmas› ile üçüncü kiﬂiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesi” gibi önemli nitelikteki kararlar›n Genel
Kurulda al›naca¤›na iliﬂkin düzenleme yap›lmam›ﬂt›r. Bunun nedeni, ﬁirketin içinde bulundu¤u sektör gere¤i s›k s›k al›m sat›m yapmas› veya
kiralamas›d›r. Gerçekleﬂtirilecek her bir iﬂlem için Genel Kurul toplant›s› gerçekleﬂtirmenin mümkün olamayaca¤› düﬂünülerek bu maddenin esas
sözleﬂmeye eklenmesinden kaç›n›lm›ﬂt›r. ‹ﬂlemlerin h›zl›l›¤›n›n sa¤lanmas› ve f›rsatlar›n kaç›r›lmas›n›n önlenmesi için bu husus
gerçekleﬂtirilememektedir.
Kurumsal Yönetim ‹lkelerinin uygulanmas› aﬂamas›nda ﬁirket Yönetim Kurulu, üst yönetimi ve tüm çal›ﬂanlar faaliyetlere destek vermiﬂ ve
çal›ﬂmalara kat›lm›ﬂlard›r. Bu büyük destek ile Vestel Beyaz Eﬂya A.ﬁ., küçük veya büyük ayr›m olmaks›z›n tüm ortaklar›na karﬂ› sorumlu, hesap
verebilir, ﬂeffaf ve eﬂitlikçi bir yönetim anlay›ﬂ›n› oluﬂturmuﬂtur.
Ahmet Nazif Zorlu
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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BÖLÜM I- PAY SAH‹PLER‹
2- PAY SAH‹PLER‹ ‹LE ‹L‹ﬁK‹LER B‹R‹M‹
• Vestel Beyaz Eﬂya A.ﬁ., pay sahipleri ile olan iliﬂkilerini Vestel ﬁirketler Grubu Yat›r›mc› ‹liﬂkileri ve Kurumsal Finansman Direktörlü¤ü vas›tas›yla
sürdürmektedir. Vestel Beyaz Eﬂya’n›n pay sahipleri ile olan iliﬂkilerini yürüten direktörlük ile ilgili bilgiler aﬂa¤›da yer almaktad›r:
Bölüm Direktörü
Adres
Telefon
E-Mail

: Figen Çevik
: Vestel ﬁirketler Grubu Zorlu Plaza 34310 Avc›lar - ‹stanbul
: (212) 456 24 27 (direkt)
: figen.cevik@vestel.com.tr

• 2006 y›l› içerisinde Yat›r›mc› ‹liﬂkileri ve Kurumsal Finansman Direktörlü¤ünün, Vestel Beyaz Eﬂya A.ﬁ. ad›na yürütmüﬂ oldu¤u baﬂl›ca faaliyetler
aﬂa¤›da özet olarak yer almaktad›r:
• Halka arz roadshow (Londra, New York ve Frankfurt)
• Deutsche Securities New York Konferans›
• Global Yat›r›m Londra Konferans›
• ING Barings Prag Konferans›
• Bunlar›n d›ﬂ›nda yaklaﬂ›k 20 adet birebir görüﬂme
• Dönem içerisinde Vestel Beyaz Eﬂya A.ﬁ ad›na toplam 90 adet baﬂvuru olmuﬂtur. Baﬂvurular›n %70’i e-mail, %30’u telefon yolu ile
gerçekleﬂmiﬂtir.
• Bu baﬂvurulara yat›r›mc›lar›n talebi do¤rultusunda telefon, e-mail ve posta ile yaz›l› ve sözlü olarak cevap verilmiﬂtir. Yap›lan baﬂvurulara
ﬁirketin bilgilendirme politikas› do¤rultusunda aç›k, net ve ayr›nt›l› olarak cevap verilmiﬂ, ticari s›r kapsam›na girmemek kayd›yla her soru
yat›r›mc›lar› tatmin edecek ﬂekilde cevaplanm›ﬂt›r.
3- PAY SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹ ED‹NME HAKLARININ KULLANIMI
• 2006 y›l›n› kapsayan dönem içerisinde pay sahipleri ve menfaat sahipleri taraf›ndan çeﬂitli konularda bilgi talepleri ulaﬂm›ﬂt›r. Bilgi taleplerin
içeri¤ine iliﬂkin da¤›l›m aﬂa¤›da yer almaktad›r:
%33 halka arz (30 Adet)
%17 hisse fiyat› (15 Adet)
%17 çeﬂitli sorular (15 Adet)
%33 faaliyet ve finansal performans (30 adet)
Yukar›da yer alan bilgi talepleri en k›sa zaman içerisinde ve ayr›nt›l› olarak cevaplanm›ﬂt›r.
• ﬁirket web sitesini 2007 y›l› baﬂlar›nda oluﬂturmuﬂ ve pay sahipli¤i haklar›n›n en önemlileri aras›nda yer alan “bilgi alma hakk›n›n” en üst
seviyede gerçekleﬂtirilmesini sa¤lamak amac›yla SPK Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde web sitesi için öngörülen bilgilerin tamam›na yer vermiﬂtir.
Web sitesinin güncellenmesi ve takibine iliﬂkin sorumluluk Yat›r›mc› ‹liﬂkileri ve Kurumsal Finansman Direktörlü¤ü’nün sorumlulu¤undad›r.
• Pay sahiplerinin haklar›n›n kullan›m›n› etkileyecek geliﬂmelerin yat›mc›lara duyurulmas› için 2006 dönemi içerisinde kullan›lan araçlar Vestel
Elektronik web sitesi ve özel durum aç›klamalar› olmuﬂtur. 2007 döneminde ﬁirketin yeni web sitesinin oluﬂturulmas› ile daha etkin bilgilendirme
yapma olana¤› sa¤lanm›ﬂt›r.
• ﬁirket esas sözleﬂmesinde özel denetçi atanmas› talebi düzenlenmemiﬂtir. Bu hak TTK Madde 356 ile sermayenin %10’una sahip olan az›nl›k
hissedarlar için düzenlenmiﬂ oldu¤u için ayr›ca düzenleme yapma gere¤i duyulmam›ﬂt›r. Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi olmam›ﬂt›r.
4- GENEL KURUL B‹LG‹LER‹
• Vestel Beyaz Eﬂya A.ﬁ.’nin 2005 y›l›na ait Ola¤an Genel Kurul toplant›s› 23 Mart 2006 tarihinde saat 10:00’da Zorlu Plaza Avc›lar, ‹stanbul
adresinde gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
• Vestel Beyaz Eﬂya Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda henüz halka aç›k olmamas› nedeniyle pay sahiplerine taahhütlü davet mektubu
göndererek ilan› gerçekleﬂtirmiﬂtir.
• ﬁirketin toplam 138.000.000-YTL'lik sermayesine tekabül eden 138.000.000 adet hisseden 62.099.998- YTL'lik sermayeye karﬂ›l›k 62.099.998
adet hissenin asaleten, 75.900.002 YTL’lik sermayeye tekabül eden 75.900.002 adet hissenin de vekaleten olmak üzere hisselerin tamam›
toplant›da temsil edilmiﬂtir. Genel Kurul kat›l›m oran› %100’dür.
• Nama yaz›l› pay sahiplerinin Genel Kurula kat›l›m›n› teminen pay defterine kay›t için bir süre öngörülmemiﬂtir.
• Genel Kurul öncesinde y›ll›k faaliyet raporu, mali tablolar, esas sözleﬂme pay sahiplerinin bilgisine sunulmuﬂtur. ﬁirket merkezinde ve holding
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merkezinde pay sahipleri için haz›r bulundurulmuﬂtur.
• Genel Kurulda pay sahiplerine soru sorma hakk› tan›nm›ﬂt›r. Pay sahiplerinden gelen tüm sorulara ayr›nt›l› olarak cevap verilmiﬂtir. Genel
Kurul’da pay sahipleri taraf›ndan herhangi bir öneri verilmemiﬂtir.
• ﬁirket esas sözleﬂmesine “bölünme, önemli tutarda mal varl›¤› sat›m›/al›m›, kiralanmas›” gibi önemli nitelikteki kararlar›n Genel Kurulda
al›naca¤›na iliﬂkin düzenleme yap›lmam›ﬂt›r. Bunun nedeni, ﬁirketin içinde bulundu¤u sektör gere¤i s›k s›k al›m sat›m yapmas› veya kiralamas›d›r.
Gerçekleﬂtirilecek her bir iﬂlem için Genel Kurul toplant›s› gerçekleﬂtirmenin mümkün olamayaca¤› düﬂünülerek bu maddenin esas sözleﬂmeye
eklenmesinden kaç›n›lm›ﬂt›r. ‹ﬂlemlerin h›zl›l›¤›n›n sa¤lanmas› ve f›rsatlar›n kaç›r›lmas›n›n önlenmesi için bu husus gerçekleﬂtirilememektedir.
• Genel Kurul tutanaklar› ﬂirket merkezinde, Holding merkezinde ve web sitesinde pay sahiplerinin incelemesine aç›k tutulmaktad›r. Web
sitesinde yap›lan yeni düzenlemelerle Genel kurullara yönelik her türlü ilan, belge ve doküman›n da pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin
bilgisine sunulmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
5- OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI
• Vestel Beyaz Eﬂya A.ﬁ. esas sözleﬂmesinde herhangi bir gruba veya pay sahibine yönelik olarak oy hakk›na iliﬂkin bir imtiyaz
bulunmamaktad›r.
• ﬁirketin iﬂtiraki bulunmamaktad›r. Bu nedenle, karﬂ›l›kl› iﬂtirak iliﬂkisi ve bu iliﬂkinin genel kurulda oylamaya yans›mas› gibi bir durum
oluﬂmam›ﬂt›r.
• ﬁirketin halka aç›lmadan önce gerçekleﬂtirilen son genel kurulunda Vestel Beyaz Eﬂya A.ﬁ. ile karﬂ›l›kl› iﬂtirak içerisinde olan ﬂirketle oy
kullan›lmam›ﬂt›r. ﬁirket esas sözleﬂmesinde az›nl›k hissedarlara (%5) yönelik olarak SPK Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde yer alan haklar ile ilgili
düzenlemeler gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
• Az›nl›k hissedarlar› ve menfaat sahipleri yönetimde temsil edilmemektedir. Ancak az›nl›k hissedarlar baﬂta olmak üzere tüm hissedarlar› ve
menfaat sahiplerini eﬂit olarak temsil etmek üzere iki ba¤›ms›z yönetim kurulu üyesi Yönetim Kurulunda görev yapmaktad›r.
• ﬁirket esas sözleﬂmesinde birikimli oy kullanma yöntemine iliﬂkin bir düzenleme yap›lmam›ﬂt›r. Ancak, Yönetim Kurulunda yer alan ba¤›ms›z
üyeler vas›tas›yla birikimli oy yönteminin sa¤layaca¤› temsil yerine getirilmektedir.
6- KAR DA⁄ITIM POL‹T‹KASI VE KAR DA⁄ITIM ZAMANI
• ﬁirket kar›na kat›l›m konusunda esas sözleﬂmede bir imtiyaz bulunmamaktad›r. Her hisse eﬂit kar pay› hakk›na sahiptir.
• ﬁirket 19 Mart 2007 tarihli Yönetim Kurulu toplant›s›’nda belirlenen kar da¤›t›m politikas› do¤rultusunda 2006 y›l› kar› dahil olmak üzere
hissedarlara net da¤›t›labilir kar›n asgari %25'i kadar nakit veya hisse senedi ﬂeklinde temettü olarak da¤›t›lmas›n› kararlaﬂt›rm›ﬂt›r. Ulusal ve
Global ekonomik ﬂartlar ve ﬂirketin büyüme plan›na ba¤l› olarak da¤›t›lacak temettü miktar› Yönetim Kurulu taraf›ndan her y›l Ola¤an Genel Kurul
toplant›s›nda önerilecektir. Bu politika bu son genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulacakt›r.
• Vestel Beyaz Eﬂya yeni halka arz edilmesi nedeniyle ilk halka aç›k genel kurulunu 2007 y›l›nda gerçekleﬂtirecektir. Kar da¤›t›m›na iliﬂkin esaslar
bu genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulacakt›r. Yönetim Kurulu ayr›ca 2006 y›l› kar›n›n (da¤›t›labilir kar›n) %50’sinin nakit temettü olarak
da¤›t›lmas› ve temettü da¤›t›m›n›n 21.05.2007 tarihinde baﬂlanmas› konusunun genel kurula teklif edilmesi karar›n› alm›ﬂt›r.
7- PAYLARIN DEVR‹
• ﬁirket esas sözleﬂmesinde pay devrini k›s›tlayan bir hüküm bulunmamaktad›r. Esas sözleﬂme Madde 7 ile belirtildi¤i üzere “ﬂirket hisse
senetlerinin üçüncü kiﬂilere devri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hiçbir koﬂula ba¤l› olmaks›z›n, tamamen serbesttir.”
BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ﬁEFFAFLIK
8- ﬁ‹RKET B‹LG‹LEND‹RME POL‹T‹KASI
• Vestel Beyaz Eﬂya bilgilendirme politikas› SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri do¤rultusunda oluﬂturulmuﬂtur. Bilgilendirme Politikas› 2007 y›l›nda
gerçekleﬂtirilecek 2006 y›l› Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda pay sahiplerinin ve kat›l›mc›lar›n bilgisine sunulacakt›r. Söz konusu politika Yönetim
Kurulu taraf›ndan onaylanm›ﬂ ve uygulamaya konmuﬂtur.
• Vestel Beyaz Eﬂya A.ﬁ. Bilgilendirme Politikas› 2006 y›l›nda SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri çerçevesinde oluﬂturulmuﬂ ve 2007 y›l›nda yap›lacak
Ola¤an Genel Kurulda Faaliyet raporuna ek olarak da¤›t›larak yat›r›mc›lar›n bilgisine sunulacakt›r. Bilgilendirme politikas› web sitesi yolu ile de
kamuya aç›klanm›ﬂt›r.
• ﬁirket bilgilendirme politikas› özetle aﬂa¤›da yer alan konular› içermektedir. ;
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• Kamuya yap›lacak aç›klamalar›n aç›k, eﬂzamanl› ve do¤ru olarak yap›lmas›,
• Bilgilerin hangi s›kl›kla ve hangi araçlar vas›tas›yla aç›klanaca¤›,
• Yat›r›mc›larla yap›lacak olan toplant›lar ve bilgilendirmelerin içeri¤i
• Genel Kurul toplant›lar›na yönelik bilgilendirmenin içeri¤i
• Özel durum aç›klamalar›
• Bas›na ve medyaya yap›lacak aç›klamalar
• ‹çeriden Ö¤renenlerin ticaretine iliﬂkin düzenlemeler
• Kar da¤›t›m›na iliﬂkin bilgilendirme
• Bilgilendirme yapabilecek yetkili kiﬂiler
• Bilgilendirme kaynaklar›n›n içeri¤i (web sitesi ve faaliyet raporu)
• Aç›klama yapma yasa¤› olan dönemler
• Gelece¤e yönelik yap›lacak aç›klamalar
• Bilgilendirme politikas› Yönetim Kurulu taraf›ndan oluﬂturulmuﬂ ve onaylanm›ﬂt›r. Bilgilendirme Politikas›n›n gözden geçirilmesinden,
etkinli¤inden ve geliﬂtirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Bilgilendirme politikas›n›n gözetiminden ve takibinden ise Yat›r›mc› ‹liﬂkileri ve
Kurumsal Finansman Direktörlü¤ü sorumludur.
9- ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
• 2006 y›l› içerisinde SPK düzenlemeleri uyar›nca 11 adet özel durum aç›klamas› yap›lm›ﬂt›r. Yap›lan aç›klamalara yönelik olarak SPK veya
‹MKB’den ek aç›klama yap›lmas›na iliﬂkin bir talep gelmemiﬂtir.
• Vestel Beyaz Eﬂya A.ﬁ. hisse senetleri yurtd›ﬂ›nda herhangi bir borsada iﬂlem görmemektedir.
• Özel durum aç›klamalar›nda bu güne dek bir gecikme yaﬂanmam›ﬂ, zaman›nda yap›lmayan bir aç›klama olmam›ﬂt›r.
10- ﬁ‹RKET ‹NTERNET S‹TES‹ VE ‹ÇER‹⁄‹
• Vestel Beyaz Eﬂya A.ﬁ. web sitesi 2007 y›l› baﬂlar›nda oluﬂturulmuﬂtur. Web sitesi; pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun
aç›k, net ve eﬂ zamanl› olarak bilgilendirilmesi amac›yla kurulmuﬂtur.
• SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II. Bölüm Madde 1.11.5’te yer alan baﬂl›ca bilgilere internet sitesinde yer verilmiﬂtir.
• Web sitesinde yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir.
• Web sitesine www.vestel.com.tr adresinden ulaﬂ›labilir.
11- GERÇEK K‹ﬁ‹ N‹HA‹ HÂK‹M PAY SAH‹B‹/SAH‹PLER‹N‹N AÇIKLANMASI
• Vestel Beyaz Eﬂya A.ﬁ.’nin nihai hakim ortakl›k yap›s› aﬂa¤›daki gibidir:
ORTAKLAR
Vestel Elektronik A.ﬁ.
Ahmet Nazif Zorlu
ﬁule Zorlu
Ömer Yüngül
Bekir Cem Köksal
Enis Turan Erdo¤an
Ekrem Pakdemirli
Recep Y›lmaz Argüden
‹MKB’de Kote Edilen
TOPLAM

ORTAKLIK ORANLARI
%68,526312
%0,000001
%0,000001
%0,000001
%0,000001
%0,000001
%0,000001
%0,000001
%31,473684*
%100,000000

H‹SSE TUTARI
130.199.993,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
59.800.000,0
190.000.000,0

H‹SSE ADED‹
130.199.993,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
59.800.000,0
190.000.000,0

* %4,1 hisse Vestel Elektronik’e aittir.
• ﬁirketin gerçek kiﬂi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktad›r.
12- ‹ÇER‹DEN Ö⁄RENEB‹LECEK DURUMDA OLAN K‹ﬁ‹LER‹N KAMUYA DUYURULMASI
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• Vestel Beyaz Eﬂya A.ﬁ. içeriden ö¤renenlerin ticaretine iliﬂkin olarak Sermaye Piyasas› Kanunu ve ilgili mevzuata olan uyumun sa¤lanmas›n›n
yan› s›ra ﬁirket içinde uygulanmak üzere “içeriden ö¤renenlerin ticaretine iliﬂkin” bir politika oluﬂturmuﬂtur.
• ‹çeriden ö¤renebilecek kiﬂilere iliﬂkin olarak liste aﬂa¤›da yer almaktad›r:
Ahmet Nazif Zorlu
Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli
ﬁule Zorlu
Dr. Y›lmaz Argüden
Ömer Yüngül
Enis Turan Erdo¤an
Cem Köksal
ﬁerif Ar›
‹zzet Güvenir
Cengiz Ultav
‹hsaner Alk›m
Necmi Kavuﬂturan
Özer Ekmekçiler
Nedim Sezer
Umut Gönen
Alp Day›
Samim Hünak›nc›
Cem Kad›rgan
Figen Çevik
Serhat Tolga Sönmez
Hakan Ak›nc›
Cevdet Yavuz
Erdal Haspolat
Aykut Kemal Ö¤ünmüﬂ
Arif ﬁirin
Halil Turan
Coﬂkun Özkan
ﬁenol Toygar
Aykut Halit
Emre Halit
Hayrunisa Ar›

Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi - ‹cra Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi - ‹cra Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi - ‹cra Kurulu Üyesi
Denetçi
‹cra Kurulu Üyesi
‹cra Kurulu Üyesi
‹cra Kurulu Üyesi
‹cra Kurulu Üyesi
‹cra Kurulu Üyesi
Genel Müdür
Sat›n alma G.M. Yard›mc›s›
Mali ‹ﬂler Genel Müdür Yard›mc›s›
Finansman Koordinatörü
Mali ‹ﬂler Koordinatörü
Kurumsal Finansman ve Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Direktörü
Buzdolab› Fabrika Müdürü
Klima Fabrika Müdürü
Piﬂirici Cihazlar Fabrika Müdürü
Bulaﬂ›k Makinesi Fabrikas› Müdürü
Muhasebe Müdürü
Kontrol Bütçe Planlama Müdürü
Teknoloji Geliﬂtirme ve End. Tas. Müdürü.
‹ç Denetimden Sorumlu Müdür
‹ﬂ De¤erlendirme Direktörü
Grant Thornton Ba¤›ms›z D›ﬂ Denetim
Grant Thornton Ba¤›ms›z D›ﬂ Denetim
Ar›lar Ba¤›ms›z D›ﬂ Denetim

BÖLÜM III- MENFAAT SAH‹PLER‹
13- MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹LEND‹R‹LMES‹
• ﬁirketin menfaat sahipleri; çal›ﬂanlar, tedarikçiler, finansman kaynaklar› ve kamu olmak üzere s›n›fland›r›labilir. ﬁirketin yurt d›ﬂ› sat›ﬂlar› Vestel
ﬁirketler Grubu firmalar›ndan biri olan Vestel D›ﬂ Ticaret A.ﬁ. (VDT), yurt içi sat›ﬂlar› ise yine Grup firmalar›ndan Vestel Dayan›kl› Tüketim Mallar›
Pazarlama A.ﬁ. (VP) taraf›ndan yap›lmaktad›r.
• Vestel Beyaz Eﬂya; iç pazar yo¤unluklu olarak VP ve VDT ile müﬂteri ziyaretleri gerçekleﬂtirmektedir. Bu birebir görüﬂmelerden ortaya ç›kan
de¤erlendirmelere göre müﬂteri memnuniyetini do¤rudan gözlemleme ve ﬂikayetler yerinde de¤erlendirilmektedir. Gerekti¤i durumlar için
iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› yürütülmekte ve bu ﬂirketler üzerinden ya da do¤rudan Vestel Beyaz Eﬂya’ya ulaﬂan müﬂteri ﬂikayetleri do¤rultusunda
iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› yap›lmaktad›r. Bunun d›ﬂ›nda periyodik olarak VDT ve VP ile yap›lan toplant›larda müﬂteri beklentilerini karﬂ›lamak, kalite
seviyesine üst düzeye ç›kartmak için yap›lan çal›ﬂmalar görüﬂülmektedir. Belli dönemlerde bu iki ﬂirket ve onlar›n arac›l›¤›yla nihai müﬂterilere
memnuniyet anketleri yap›lmaktad›r.
• Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda periyodik olarak bilgilendirilmektedir. Çal›ﬂanlara yönelik olarak bilgilendirmeler gerek emailing gerekse intra-net sistemi ile sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca bölümler aras› periyodik toplant›lar, çal›ﬂanlara yönelik periyodik toplant›lar
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düzenlenmektedir. Menfaat sahipleri ﬁirketin bilgilendirme politikas› çerçevesinde bilgilendirilmektedir.
14- MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N YÖNET‹ME KATILIMI
• Menfaat sahiplerinin yönetimde yer almas›na iliﬂkin bir model geliﬂtirilmemiﬂtir. Ancak ﬁirketin en büyük menfaat sahiplerinden biri olan
çal›ﬂanlar yönetimde yer alan ve ayn› zamanda Vestel Grubu icra kurulunda yer alan üç üye ile temsil edilmektedirler. Ayr›ca, üst düzey
yöneticiler yönetim kurulu toplant›lar›na bilgi vermek üzere ça¤›r›lmaktad›rlar.
• Pay sahiplerinin ve di¤er menfaat sahiplerinin yönetimde temsili görevi ise Yönetim kurulunda yer alan iki ba¤›ms›z üye vas›tas›yla
gerçekleﬂtirilmektedir.
• ‹nsan Kaynaklar›ndan sorumlu ‹cra Kurulu Üyesi çal›ﬂanlar grubunu Vestel Grubu ‹cra Kurulunda temsil etmektedir.
15- ‹NSAN KAYNAKLARI POL‹T‹KASI
• ﬁirket; iﬂe al›m, terfi, iﬂten ç›karma, tazminat, kariyer planlamas›, performans ölçüm sistemi, performans sonuçlar›n›n ücretlendirmeye
yans›mas›, e¤itim politikalar› konular›n› kapsayan insan kaynaklar› politikas›n› yaz›l› olarak oluﬂturmuﬂtur.
• Organizasyon içerisinde ‹nsan Kaynaklar› Birimi, ‹dari ‹ﬂler ve ‹nsan Kaynaklar› Birimi olarak yap›land›r›lm›ﬂt›r. Bu birim, insan kaynaklar›
politikalar›n›n oluﬂturulmas›, geliﬂtirilmesi ve takibinden sorumludur. Ayr›ca Zorlu Holding ‹nsan Kaynaklar› Koordinatörlü¤ü insan kaynaklar›na
iliﬂkin çal›ﬂmalar› takip etmekte ve destek olmaktad›r. Zorlu Holding ‹nsan Kaynaklar› Koordinatörü Vestel Grubunun ‹cra Kurulunda da yer
almaktad›r. Bu sayede çal›ﬂanlara iliﬂkin her tür konuda yönetime bilgi ulaﬂt›rmada süreklilik sa¤lanmaktad›r.
• ‹nsan Kaynaklar› politikas› kapsam›nda aﬂa¤›da yer alan hususlar uygulanmaktad›r:
• ‹ﬂe al›m, terfi ve iﬂten ç›karmaya iliﬂkin kriterler yaz›l› olarak belirlenmiﬂtir. ‹ﬂe al›ma iliﬂkin olarak iﬂe al›m yönetmeli¤i, terfiye iliﬂkin kriterler ise
terfi yönetmeli¤inde ayr›nt›l› olarak belirlenmiﬂtir. ﬁirkette yatay terfi ve dikey terfi olmak üzere iki tür terfi mekanizmas› bulunmaktad›r.
• Çal›ﬂanlara yönelik performans kriterleri oluﬂturulmuﬂ ve uygulanmas›na yaklaﬂ›k iki y›l önce baﬂlanm›ﬂt›r. Performans ölçümüne iliﬂkin olarak
son dönemde de¤iﬂikli¤e gidilmiﬂ ve SAP sistemi üzerinden geliﬂtirilerek yenilenmiﬂtir. Yenilenen ﬂekliyle ölçüm metotlar›n›n daha objektif olmas›
sa¤lanm›ﬂt›r.
• Çal›ﬂanlara yönelik olarak periyodik bilgilendirme intra-net ve e-mail sistemi ile gerçekleﬂtirilmektedir. E¤itim süreçlerinde de çal›ﬂanlara
bilgilendirme yap›lmaktad›r. Her birim kendi aras›nda belli periyotlarda toplant›lar gerçekleﬂtirmektedir. Bu toplant›lar; üretim toplant›lar› (her
sabah fabrikalarda), her Pazartesi (bölüm toplant›lar›), happy hour toplant›lar› (Cuma günleri), kalite yönetim toplant›lar› (her iki ayda bir), bütçe
toplant›lar› (her ay), Ar-Ge yeni ürün toplant›lar› (her ay) olmak üzere düzenlenmektedir.
• Çal›ﬂanlara yönelik olarak kapsaml› e¤itim programlar› uygulanmaktad›r. E¤itim programlar› çal›ﬂanlar›n kariyerlerinde ilerlemelerini sa¤layacak
ﬂekilde ve geniﬂ kapsaml› olarak haz›rlanm›ﬂt›r. E¤itimlere iliﬂkin olarak katalog oluﬂturulmuﬂ ve çal›ﬂanlar›n bilgisine sunulmuﬂtur. Çal›ﬂanlar›n
kariyer planlamalar› ve istekleri do¤rultusunda e¤itim programlar› seçmelerine imkan tan›nmaktad›r.
• Çal›ﬂanlara yönelik oryantasyon programlar› düzenlenmektedir. Her bölümün ve pozisyonun program› farkl› olarak oluﬂturulmuﬂtur. Süre olarak
ve içerik olarak farkl›l›klar arz etmektedir.
• Çal›ﬂan memnuniyetinin ölçümüne iliﬂkin çal›ﬂan memnuniyeti (beklenti-bulgu anketi) anketi yap›lmaktad›r. Bu anket her y›l yap›lmakta ve
sonuçlar› de¤erlendirilmektedir.
• Çal›ﬂanlar›n veriminin art›r›lmas› ve performans›n ölçülebilmesi amac›yla ﬁirket içerisinde performans kriterleri oluﬂturulmuﬂtur. ﬁirket içerisinde
farkl› görev gruplar›n›n olmas› nedeniyle her grup için farkl› kriterler belirlenmiﬂ ve uygulanmaktad›r. Performans kriterleri sübjektif ve objektif
olmak üzere iki farkl› kriter grubu dahilinde oluﬂturulmuﬂtur. Performans ölçümü sonuçlar›n›n ücretlendirmeye ba¤lanmas› bu sisteme dahil
edilmiﬂtir.
• Çal›ﬂanlara e¤itim, kariyer oluﬂturma, terfi ve di¤er konularda herhangi bir (etnik, dil, din, ›rk, cinsiyet vs.) ayr›m olmaks›z›n eﬂit
davran›lmaktad›r.
• Çal›ﬂanlardan ayr›mc›l›k konusunda herhangi bir ﬂikayet gelmemiﬂtir. Çal›ﬂanlar aras›nda ayr›mc›l›¤a neden olabilecek uygulamalara karﬂ›
gerekli önlemler al›nm›ﬂ, çal›ﬂanlar hiçbir ayr›m gözetilmeksizin eﬂit tutulmuﬂtur.
16- MÜﬁTER‹ VE TEDAR‹KÇ‹LERLE ‹L‹ﬁK‹LER HAKKINDA B‹LG‹LER
• Vestel Beyaz Eﬂya A.ﬁ.’nin ana müﬂterileri ﬁirket taraf›ndan yap›lan üretimleri pazarlayan ve sat›ﬂ›n› gerçekleﬂtiren Vestel D›ﬂ Ticaret A.ﬁ. ve
Vestel Dayan›kl› Tüketim Mallar› Pazarlama A.ﬁ.’dir. Bu nedenle mal ve hizmetlerin pazarlanmas› ve sat›ﬂ›na yönelik olarak çal›ﬂmalar Grup
içerisinde yer alan bu ﬂirketlerin sorumlulu¤unda yer almaktad›r.
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17- SOSYAL SORUMLULUK
• Vestel Beyaz Eﬂya A.ﬁ. sosyal sorumluluk kapsam›nda ﬂirket olarak do¤rudan bir projede yer almamakla birlikte Zorlu Holding bünyesinde
gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalara kat›lmaktad›r.
• Bir sanayi ﬂirketi olarak Vestel Beyaz Eﬂya do¤aya ve çevreye karﬂ› sorumlu bir davran›ﬂ sergilemektedir. Bu do¤rultuda gerçekleﬂtirilen
faaliyetlerin çevreye uygunlu¤u s›k s›k denetlettirilmekte ve çevreye uygunluk raporlar› al›nmaktad›r.
• ISO 9001:2000 belgesi TSE den al›nm›ﬂt›r.
• Bu çal›ﬂmalar›n yan› s›ra gerçekleﬂtirilen ölçümler aﬂa¤›da yer almaktad›r:
• RoHS (2002/95 EC) direktifine 1 Ocak 2006 itibar› ile uygulamaya konuldu
• WEEE (2002/96 EC) direktifine 1 Ocak 2006 itibar› ile uygulamaya konuldu
• Ambalaj ve Ambalaj At›klar› yönetmeli¤ine 01 Ocak 2005 itibariyle uyum sa¤lanm›ﬂt›r.
• Ozon tabakas› incelmesi ve sera etkisi konulu Montreal ve Kyoto protokollerine uyum ilk kuruluﬂ tarihinden itibaren
gerçekleﬂtirilmektedir.
• Mevcut olan ve tasarlanmakta olan bütün ürünler TSE ve CE standartlar›na uyumludur.
• Tüm ürünlerin; Avrupa için KEMA onaylar›, Amerika için UL onaylar› bulunmaktad›r.
• Özel ürünlerin; Orta Do¤uya sat›ﬂ› için SASO onaylar› bulunmaktad›r ve bu ürünler Avrupa d›ﬂ›ndaki sat›ﬂ yap›lan ülkelere ait özel
sertifikalara uygundur.
• ﬁirket bünyesinde her departman için belirlenmiﬂ potansiyel çevre riski tan›mlanm›ﬂ olup, faaliyetler bu riskler göz önüne al›narak
sürdürülmektedir.
• ﬁirket, 2006 y›l› içerisinde çevrenin korunmas›na yönelik herhangi bir ihlal saptanmam›ﬂt›r.
• Vestel Beyaz Eﬂya’n›n çevre, iﬂ güvenli¤i ve iﬂçi/çal›ﬂan sa¤l›¤› konusundaki politikas›:
• Çal›ﬂanlara karﬂ› yasal yükümlülükleri, idari ﬂartlar› ve üyesi bulunan kuruluﬂlar›n kurallar›n› yerine getirir,
• Uluslararas› standartlar, yeni teknolojiler ve çal›ﬂanlar›n önerilerini uygulamalara yans›tarak sürekli geliﬂme sa¤lar.
• ‹ﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i risk analizi yaparak oluﬂabilecek iﬂ kazalar› ve meslek hastal›klar›n› önleyici planlar haz›rlar ve uygular.
• Çal›ﬂanlara potansiyel sa¤l›k ve güvenlik riskleri konusunda do¤ru davran›ﬂ al›ﬂkanl›klar› kazanmalar› için sürekli e¤itim verir.
• ‹ﬂ kazalar›n›n önlenebilmesi veya azalt›lmas› için iﬂyerlerindeki güvensiz durumlar› ve güvensiz hareketleri ortadan kald›rmak veya en
aza indirmek, ayr›ca çal›ﬂma koﬂullar›n› s›k s›k gözden geçirmek ve aksayan konularda tedbirlere baﬂvurmak, bu tedbirler için kaynak
sa¤lamak, de¤iﬂen ﬂartlara göre politikay› gözden geçirmek çal›ﬂma ilkesini oluﬂturur.
• Kazalar›n olmamas› veya azalt›lmas› için iﬂin iﬂçiye, iﬂçinin de iﬂe uygun olmas› prensibini benimser.
BÖLÜM IV- YÖNET‹M KURULU
18- YÖNET‹M KURULUNUN YAPISI, OLUﬁUMU VE BA⁄IMSIZ ÜYELER

ÜYE
Ahmet Nazif Zorlu
Ekrem Pakdemirli

GÖREV‹
Baﬂkan
Baﬂkan Yard›mc›s›

YAﬁI
62
67

GÖREV
SÜRES‹
1-3 y›l
1-3 y›l

ÜYEL‹K
SINIFLANDIRMASI
‹crada Yer Almayan Üye
Ba¤›ms›z Üye

E⁄‹T‹M
DURUMU
‹lkokul
Üniversite

ﬁule Zorlu

Yön. Kurulu Üyesi

30

1-3 y›l

‹crada yer almayan üye

Üniversite

Ömer Yüngül

Yön. Kurulu Üyesi

51

1-3 y›l

‹crada yer alan üye

Üniversite

Enis Turan Erdo¤an
Yön. Kurulu Üyesi
Recep Y›lmaz Argüden Yön. Kurulu Üyesi

51
48

1-3 y›l
1-3 y›l

‹crada yer alan üye
Ba¤›ms›z Üye

Üniversite
Üniversite

Bekir Cem Köksal

39

1-3 y›l

‹crada yer alan Üye

Üniversite

Yön. Kurulu Üyesi
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DAHA ÖNCE GÖREV
YAPTI⁄I YER
-Meclis Üyesi ve Bakanl›k
-Baﬂbakan Yard.
-Bilkent, Baﬂkent ve Ege
Üniversitesi Ö¤retim Üyeli¤i
-Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yard.
-Grup ﬂirketlerinde dönüﬂümlü olarak
görev alma
-Vestel Beyaz Eﬂya (Genel Müdür)
-Ekinciler Holding
-Baﬂbakan Baﬂdan›ﬂman›
-Erdemir Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›
-Vestel Elektronik Mali ‹ﬂler
Koordinatörü
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• Yönetim Kurulunda yer alan 7 üyeden 4 ’ü icrada yer almayan üye niteli¤ine, 3’ü ise icrada yer alan üye niteli¤ine sahiptir.
• Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve icra baﬂkan› farkl› kiﬂilerdir. Yönetim kurulu baﬂkan› Ahmet Nazif Zorlu, Vestel ﬁirketler Grubu ‹cra Kurulu Baﬂkan›
ise Ömer Yüngül’dür.
• Yönetim Kurulu üyelerinden Ekrem Pakdemirli ve Y›lmaz Argüden SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Ba¤›ms›zl›k Kriterlerine uygun olarak
ba¤›ms›zl›k niteli¤ine sahiptir. Ba¤›ms›z yönetim kurulu üyelerinin faaliyet döneminde ba¤›ms›zl›klar›n› ortadan kald›racak bir durum olmam›ﬂt›r.
• Yönetim Kurulu üyelerinin ﬁirket d›ﬂ› baﬂka görev veya görevler almas›na iliﬂkin olarak herhangi bir s›n›rlama getirilmemiﬂtir.
19- YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹N‹N N‹TEL‹KLER‹
• Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri 3.1.1, 3.1.2, ve 3.1.3 maddelerinde yer alan niteliklerle
örtüﬂmektedir.
• ﬁirket esas sözleﬂmesi Madde 8 ile yönetim kurulu üyelerinin sahip olmas› gereken asgari unsurlar belirlenmiﬂ ve uygulanmaktad›r.
• Yönetim Kurulu üyelerinin bugüne dek e¤itim veya uyum program› almaya yönelik bir ihtiyaçlar› olmam›ﬂt›r. Ancak gerek duyulmas› halinde
e¤itim ve uyum programlar› Kurumsal Yönetim Komitesince uygulanacakt›r.
20- ﬁ‹RKET‹N M‹SYON VE V‹ZYONU ‹LE STRATEJ‹K HEDEFLER‹
• ﬁirketin misyon, vizyon, amaç ve de¤erleri yaz›l› olarak oluﬂturulmuﬂtur.
• Yönetim kurulu, yöneticiler taraf›ndan oluﬂturulan stratejik hedefleri onaylamaktad›r. ﬁirketin stratejik hedeflerine yönelik fikirler Yönetim Kurulu
veya yöneticiler taraf›ndan oluﬂturulabilir. Yönetim Kurulu oluﬂturdu¤u hedeflere iliﬂkin mutlaka yöneticilerin fikrine dan›ﬂ›r. Yöneticiler taraf›ndan
oluﬂturulan hedefler ise öncelikle yönetim kademesinde tart›ﬂ›ld›ktan sonra yönetim kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylan›r.
Stratejik hedeflere iliﬂkin yap›lan toplant›lara yöneticiler de davet edilebilir. Onaylanan hedeflere yönelik çal›ﬂma en k›sa zaman içerisinde
baﬂlat›l›r. Hedeflere ulaﬂ›lma derecesi mali tablo dönemlerinde ve y›lsonunda faaliyetler itibariyle sonuçlar izlenerek ölçülür.
• Yönetim kurulu toplant›lar›nda y›lda en az bir kez olmak üzere, ﬁirketin stratejik hedeflerine ulaﬂma derecesinin, faaliyetlerinin ve performans›n›n
ölçüldü¤ü toplant›lar gerçekleﬂtirilir.
21- R‹SK YÖNET‹M‹ VE ‹Ç KONTROL MEKAN‹ZMASI
• ﬁirket Yönetim Kurulu mevcut ve potansiyel riskleri ölçmek ve bunlar› çözümlemek amac›yla ﬁirket bünyesinde risk yönetim ve iç kontrol
mekanizmas› oluﬂturmuﬂtur. ﬁirket bünyesinde yer alan iç kontrol mekanizmas› SAP sistemi vas›tas› ile oluﬂturulmuﬂtur.
• Vestel Beyaz Eﬂya A.ﬁ. Yönetim Kurulu ﬁirketin risklerini etkilerini en aza indirgeyecek bir risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmas›n›n
oluﬂturulmas› ve bunun sa¤l›kl› olarak iﬂlemesini sa¤lamakla sorumludur.
• ﬁirketin iç kontrol sistemi finansal, operasyonel ve uygunluk kontrolünün tamam›n› içermekte olup, belli aral›klarla riskin ölçümünü ve hangi
seviyede oldu¤unu ölçümlemektedir. Bu mekanizman›n etkinli¤i belli aral›klarla gözden geçirilmesi sa¤lanmakta ve etkinli¤in düﬂüﬂüne neden
olabilecek aksamalar en k›sa zamanda düzeltilmektedir.
22- YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹ ‹LE YÖNET‹C‹LER‹N YETK‹ VE SORUMLULUKLARI
• Yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklar› ayr›nt›l› olarak ﬂirket esas sözleﬂmesi Madde 11’de yer almaktad›r.
23- YÖNET‹M KURULUNUN FAAL‹YET ESASLARI
• Yönetim Kurulu toplant› gündemlerinin Yönetim Kurulu baﬂkan› ve üyeler taraf›ndan oluﬂturulmas› esast›r. Ancak, gündem maddelerine iliﬂkin
yöneticilerden gelen talepler mutlaka dikkate al›n›r.
• Yönetim kurulu toplant›lar›n›n en az ayda bir kez olmak üzere y›lda 12 kez gerçekleﬂtirilmesi ﬁirket esas sözleﬂmesi Madde 10 ile
düzenlenmiﬂtir. Yönetim kurulu 2006 y›l› içerisinde toplam 12 toplant› gerçekleﬂtirmiﬂ ve bu toplant›lara iliﬂkin olarak kat›l›m oran› %90 olmuﬂtur.
Toplant›lara kat›l›m›n art›r›labilmesi amac›yla y›l›n baﬂlang›c›nda toplant› tarihleri belirlenerek üyelere bildirilmiﬂtir. Bu sayede üyelere, takvimlerini
toplant›lara göre ayarlama ﬂans› tan›nm›ﬂt›r. Ayr›ca, toplant›lara kat›l›m› art›rmak amac›yla esas sözleﬂmeye “üst üste üç toplant›ya özürsüz olarak
iﬂtirak etmeyen Yönetim Kurulu Üyesi de istifa etmiﬂ say›l›r.” ibaresi eklenmiﬂtir.
• Toplant›lara iliﬂkin ça¤r› faks ve e-mail yolu ile yap›lmaktad›r. Kurumsal Yönetim ‹lkeleri çerçevesinde Vestel Grubu bünyesinde oluﬂturulan
sekreterya toplant› tarihinden en az bir hafta (yedi gün) önce Yönetim Kurulu üyelerini toplant› gündemi ve gündeme iliﬂkin dokümanlar›
kendilerine ulaﬂt›rmak yolu ile bilgilendirmektedir.
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• Yönetim Kurulu toplant›lar›nda üyeler taraf›ndan farkl› görüﬂ aç›klanan konulara iliﬂkin makul ve ayr›nt›l› karﬂ› oy gerekçelerinin karar zapt›na
geçirilmesi esast›r. Ayr›ca ba¤›ms›z üyelerin farkl› görüﬂ aç›klad›¤› konulara iliﬂkin karﬂ› oy gerekçeleri kamuya aç›klan›r. Ancak, bugüne dek
Yönetim Kurulu toplant›lar›nda gerek ba¤›ms›z üyelerin gerekse di¤er üyelerin farkl› görüﬂlerde oldu¤u bir durum oluﬂmam›ﬂt›r.
• SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. Bölüm 2.17.4’üncü maddesinde yer alan yönetim kurulu toplant›lar›na fiilen kat›lan yönetim kurulu üyeleri
taraf›ndan onaylanacak maddeler için üyelerin fiilen kat›l›m› sa¤lanmaktad›r.
• Yönetim Kurulu baﬂkan›n ve üyelerinin, olumlu veya olumsuz veto hakk› veya a¤›rl›kl› oy hakk› bulunmamaktad›r. Yönetim kurulu baﬂkan› dahil
olmak üzere tüm üyeler eﬂit oy hakk›na sahiptir.
24- ﬁ‹RKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASA⁄I
• Vestel Beyaz Eﬂya yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 334 ve 335. maddesi gere¤i ﬂirketle herhangi bir iﬂlem yapmalar› veya
rekabet etmelerine iliﬂkin gündem maddesi her sene Genel Kurul’un onay›na sunulmaktad›r. Ayr›ca, bu iznin Genel kurula kat›lanlar›n 3/4‘ünün
onay› ile gerçekleﬂebilece¤i hususu ﬁirket esas sözleﬂmesi Madde 11 ile düzenlenmiﬂtir.
• 2006 y›l› içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinin ﬂirketle gerçekleﬂtirmiﬂ olduklar› bir iﬂlem veya rekabet unsuru do¤urabilecek bir husus veya bir
ç›kar çat›ﬂmas› olmam›ﬂt›r.
25- ET‹K KURALLAR
• Vestel Beyaz Eﬂya etik kurallar› yaz›l› olarak haz›rlanm›ﬂ ve bilgilendirme politikas› çerçevesinde web sitesi yolu ile kamuya aç›klanm›ﬂt›r. Etik
kurallara iliﬂkin olarak çal›ﬂanlar bilgilendirilmiﬂtir. Yönetim kurulu, ﬂirket ve çal›ﬂanlar› için oluﬂturulmuﬂ olan etik kurallar›n uygulanmas›na azami
ölçüde özen gösterilmektedir.
26-YÖNET‹M KURULUNDA OLUﬁTURULAN KOM‹TELER‹N SAYI, YAPI VE BA⁄IMSIZLI⁄I
• Vestel Beyaz Eﬂya A.ﬁ., Sermaye Piyasas› Kurumsal Yönetim ‹lkeleri do¤rultusunda, Yönetim Kuruluna ba¤l› olarak çal›ﬂmak üzere Kurumsal
Yönetim ve Atama Komitesi ve Denetim Komitesini kurmuﬂtur.
• Komite üyeleri birden fazla komitede görev yapmamaktad›r.
• Denetim Komitesine iliﬂkin esaslar aﬂa¤›da yer almaktad›r:
• Denetim Komitesi, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun seri X, no:19 Madde 3 tebli¤i uyar›nca 23.03.2006 tarihli Genel Kurul karar› ile
kurulmuﬂtur ve finansal ve operasyonel faaliyetlerin sa¤l›kl› bir ﬂekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktad›r.
• Denetim Komitesi Sermaye Piyasas› Kurulu Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uygun olarak yap›land›r›lm›ﬂt›r. Komite en az iki üyeden
oluﬂmaktad›r.
• Komite baﬂkan› ba¤›ms›z üyeler aras›ndan seçilmiﬂtir ve seçiminde de belli niteliklere sahip olmas›na dikkat edilmiﬂtir. Komite
baﬂkan›n›n daha önce benzer bir görevde bulunmuﬂ, mali tablolar› analiz edebilecek bilgi birikime sahip, muhasebe standartlar›na vak›f
ve yüksek nitelikli olmas›na özen gösterilmektedir.
• Denetim Komitesi baﬂkan› Ekrem Pakdemirli’dir ve ba¤›ms›z üyeler aras›ndan seçilmiﬂtir. Di¤er üye Cem Köksal’d›r. 2007 senesi için
yönetim kurulunun görev da¤›l›m›nda Denetim Komitesi üyesinin icrada yer almayan üyeler aras›ndan seçilmesi planlanmaktad›r.
• Denetim Komitesinin y›lda en az 4 defa -her çeyrekte bir kez olmak üzere toplanmas›na iliﬂkin esas sözleﬂmede düzenleme
yap›lm›ﬂt›r. (Madde 35)
• Denetim Komitesinin kararlar› ve toplant› tutanaklar› yönetim sekretaryas› vas›tas›yla tutulmakta ve arﬂivlenmektedir. Denetim Komitesi
her dönem mali tablolar›n aç›klanmas›ndan önce toplant› yapmaktad›r.
• Komitenin ayr›nt›l› ve yaz›l› olarak düzenlenmiﬂ çal›ﬂma esaslar› do¤rultusunda faaliyetlerini gerçekleﬂtirmektedir. 2006 y›l›nda Denetim
Komitesinin gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u faaliyetler aﬂa¤›dad›r:
• ﬁirketin finansal ve operasyonel faaliyetleri takibi,
• Mevcut ve potansiyel risklerinin takibi,
• Finansal tablolar›n do¤rulu¤u, yasalara uygunlu¤unu ve ﬂeffafl›¤›n›n gözetimi ve onay›
• Ba¤›ms›z denetim faaliyetinin etkinli¤inin ve performans›n›n takibi,
• ‹ç denetim fonksiyonun ve etkinli¤inin gözetimi,
• Ba¤›ms›z denetçilerle toplant›lar düzenlemek,
• ‹ç kontrol sisteminin etkinli¤i ve yeterlili¤inin takibi,
• ‹ç kontrol sistemine iliﬂkin olarak elde edilen bulgular›n de¤erlendirilmesi ve Yönetim Kuruluna raporlanmas›,
• ‹ç kontrole ve iç denetime iliﬂkin raporlar›n incelenmesi ve onaylanmas›,
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• Kurumsal Yönetim Ve Atama Komitesi:
• 23.03.2006 tarihli Genel Kurul karar› ile Sermaye Piyasas› Kurulu Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Tebli¤i do¤rultusunda Kurumsal Yönetim
Komitesini kurmuﬂtur. Komite, ﬁirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek ve ﬂirkete iliﬂkin atamalarda yönetim kuruluna
önerilerde bulunmak üzere kurulmuﬂtur.
• Komite, Yönetim Kurulu üyeleri aras›ndan seçilen 2 kiﬂiden oluﬂmaktad›r. Komite baﬂkanl›¤› görevi ba¤›ms›z üyeler aras›ndan
seçilmiﬂ Y›lmaz Argüden taraf›ndan yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesinin di¤er üyesi ise ﬁule Zorlu’dur.
• Kurumsal Yönetim Komitesinin y›lda en az 3 kez toplanmas› esast›r. Komite 2006 y›l› içerisinde toplam 3 toplant› gerçekleﬂtirmiﬂtir.
• Komitenin ayr›nt›l› ve yaz›l› olarak düzenlenmiﬂ çal›ﬂma esaslar› do¤rultusunda 2006 y›l›nda gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u faaliyetler
aﬂa¤›dad›r:
• ﬁirket bünyesinde kurumsal Yönetim ilkelerinin yerleﬂtirilmesi çal›ﬂmalar›,
• Yönetim kurulu yap›s›na ve etkinli¤ine iliﬂkin öneriler getirilmesi,
• Komitelerin yap›s›, çal›ﬂma tarz›n›n de¤erlendirilmesi ve önerilerde bulunulmas›
• Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Biriminin yap›land›r›lmas› ve koordinasyonu.
27- YÖNET‹M KURULUNA SA⁄LANAN MAL‹ HAKLAR
• Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere verilecek olan huzur hakk› her sene Genel Kurul taraf›ndan belirlenmektedir.
• Vestel Beyaz Eﬂya Yönetim Kurulu üyelerine sektör emsallerine uygun olarak 2006 y›l› Haziran ay› itibariyle toplam 50,000 YTL. (brüt) ödeme
yap›lm›ﬂt›r. Denetçiler ise y›ll›k olarak 2,232 YTL ücret almaktad›r. 2007 y›l›na iliﬂkin tutarlar 2006 y›l› Ola¤an Genel Kurulunda al›nacakt›r. Yönetim
kurulu üyelerine baﬂkaca bir menfaat sa¤lanmamaktad›r.
• Yönetim kurulu üyelerine yönelik performans ölçümü ve buna ba¤l› bir ödüllendirme bulunmamaktad›r.
• ﬁirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiﬂ, kredi kulland›rmam›ﬂ, üçüncü bir kiﬂi arac›l›¤› ile ﬂahsi kredi ad›
alt›nda kredi kulland›rmam›ﬂ veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiﬂtir.

VESTEL BEYAZ EﬁYA KÂR DA⁄ITIM POL‹T‹KASI VE ÖNER‹S‹
Vestel Beyaz Eﬂya Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. Yönetim Kurulu’nun 19.03.2007 tarihinde ﬁirket merkezinde yapt›¤› toplant›da al›nan karar
do¤rultusunda, ﬁirket Yönetim Kurulu’nda belirlenen temettü politikas› do¤rultusunda 2006 y›l› kâr› dahil olmak üzere hissedarlara net da¤›t›labilir
kâr›n asgari %25'i kadar nakit veya hisse senedi ﬂeklinde temettü olarak da¤›t›lmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ulusal ve global ekonomik ﬂartlar ve
ﬁirket’in büyüme plan›na ba¤l› olarak da¤›t›lacak temettü miktar› Yönetim Kurulu taraf›ndan her y›l Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda önerilecektir.
01.01.2006-31.12.2006 Hesap Dönemi Kâr Da¤›t›m Önerisi
Vestel Beyaz Eﬂya Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. Yönetim Kurulu’nun 26.03.2007 tarihinde ﬁirket merkezinde yapt›¤› toplant›da 2006 y›l› faaliyetlerinden
Sermaye Piyasas› Kanunu ve Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 73.069.491,00 YTL dönem kâr›ndan 8.778.220,00 YTL
tutar›ndaki ödenecek vergilerin tenzilinden sonra net dönem kâr›n›n 64.291.271,00 YTL oldu¤u, yasal kay›tlara göre hesaplanan 63.999.087,05
YTL dönem kâr›ndan 7.087.629,85 YTL ödenecek vergilerin tenzilinden sonra net dönem kâr›n›n 56.911.457,20 YTL olup yasal kay›tlara göre olan
net dönem kâr›ndan birinci tertip yasal yedek akçe olarak 2.845.572,86 YTL ayr›ld›ktan sonra, Sermaye Piyasas› mevzuat›na göre net da¤›t›labilir
kâr 61.445.698,14 YTL’ye ba¤›ﬂlar›n eklenmesiyle bulunan 61.472.535,14 YTL üzerinden %50’si birinci temettü olarak 30.736.267,57 YTL’nin
da¤›t›lmas›, bakiye kalan 28.585.803,81 YTL’nin de ola¤anüstü yedeklere ayr›lmas› konusu Genel Kurul’a teklif edilmek üzere kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
1 (bir) hisseye isabet eden kâr pay›n›n hesab›:
• Da¤›t›lacak 30.736.267,57 YTL üzerinden 1 (bir) YTL'lik 1 (bir) hisseye 0,16177 YTL brüt kâr pay› isabet etmektedir.
• Tam mükellef kurumlara stopaj gelir vergisi kesilmeden net 0,16177 YTL kâr pay› olarak ödenecektir.
Temettü da¤›t›m›n›n 21.05.2007 tarihinde baﬂlamas› konusu Genel Kurul’a teklif edilecektir.
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VESTEL BEYAZ EﬁYA SANAY‹ VE T‹CARET A.ﬁ.
‹Ç DENET‹M RAPORU

Ortakl›¤›n Ünvan›
Merkezi
Sermayesi
Denetçinin Ad›

:
:
:
:

Kat›l›nan Yönetim Kurulu

: 2006 Hesap Dönemi

Ortakl›¤›n hesaplar›, defter ve belgeleri üzerinde
yap›lan incelemelerin kapsam› hangi
tarihlerde inceleme yap›ld›¤› ve var›lan sonuçlar

Türk Ticaret Kanunu’nun 353. maddesinin
1. f›kras›n›n 3 numaral› bendi gere¤ince ortakl›k
veznesinde yap›lan inceleme
tarihleri ve sonuçlar›
‹ntkal eden ﬂikayet ve yolsuzluklar ve bunlar
hakk›nda yap›lan iﬂlemler

VESTEL BEYAZ EﬁYA SANAY‹ VE T‹CARET A.ﬁ.
Ambarl› Yolu, Zorlu Plaza, Avc›lar, ‹stanbul
190.000.000 YTL
Coﬂkun Özkan, CIA, CFE

: Ortakl›¤›n 31.12.2006 tarihi itibariyle bilançosu ve ayn› tarihte sona eren son
12 ayl›k gelir tablosu kalemleri incelenmiﬂtir. Tutulan kay›tlar›n; Esas Sözleﬂme Hükümleri,
Genel Muhasebe Kurallar› ve Genel Kabul Görmüﬂ ‹ç Kontrol Uygulamalar› çerçevesinde
de¤erlendirilmiﬂtir. Belli konulardaki iç kontrollerin güçlendirilmesini teminen önerilerde
bulunulmuﬂ ve Ortakl›k yetkilileriyle bu önerilerin uygulanmas› yönünde mutab›k
kal›nm›ﬂt›r.

: Ortakl›k veznesi 31.12.2006 tarihi itibariyle say›lm›ﬂ ve say›m neticesinde mevcutlar›n
kay›tlarla uygun oldu¤u görülmüﬂtür.
: Herhangi bir ﬂikayet ve yolsuzluk intikal etmemiﬂtir.

Vestel Beyaz Eﬂya Sanayi Ve Ticaret A.ﬁ.’nin 01.01. - 31.12.2006 dönemi hesap iﬂlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortakl›¤›n esas sözleﬂmesi ve
di¤er mevzuat ile genel kabul görmüﬂ muhasebe ilke ve standartlar›na göre incelemiﬂ bulunmaktay›z.
Görüﬂlerimize göre içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31.12.2006 tarihi itibariyle düzenlenmiﬂ bilanço, Ortakl›¤›n, an›lan tarihteki gerçek mali durumunu
ve 01.01. - 31.12.2006 dönemine ait Gelir Tablosu an›lan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlar›n› yans›tmakta olup, defter kay›tlar›na uygun
bulunmaktad›r.
Bilanço ve Gelir Tablosu’nun onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu’nun aklanmas›n› oylar›n›za arz ederim.

DENETÇ‹
Coﬂkun Özkan, CIA, CFE
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VESTEL BEYAZ EﬁYA SANAY‹ VE T‹CARET A.ﬁ.
YÖNET‹M KURULU KARARI

KARAR TAR‹H‹: 26.04.2007
KARAR NO: 2007/13
KARARA KATILANLAR:

Ahmet Nazif ZORLU
Ekrem PAKDEM‹RL‹
ﬁule ZORLU
Ömer YÜNGÜL
Enis Turan ERDO⁄AN

GÜNDEM:
VESTEL BEYAZ EﬁYA SANAY‹ VE T‹CARET ANON‹M ﬁ‹RKET‹ Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU baﬂkanl›¤›nda ﬂirket merkezinde
toplanm›ﬂ, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aﬂa¤›daki kararlar al›nm›ﬂt›r
Yönetim Kurulumuzun onay›na sunulan ve ek’te yer alan 2006 y›l› Faaliyet Raporu’nun kabulüne ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmas›na,
Toplant›ya kat›lan yönetim kurulu üyelerinin oybirli¤i ile karar verilmiﬂtir.
YÖNET‹M KURULU

Ahmet Nazif ZORLU
Baﬂkan

Ekrem PAKDEM‹RL‹
Baﬂkan Yard›mc›s›

ﬁule ZORLU
Üye

Ömer Yüngül
Üye

Enis Turan Erdo¤an
Üye
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VESTEL BEYAZ EﬁYA SANAY‹ VE T‹CARET A.ﬁ.
01.01-31.12.2006 HESAP DÖNEM‹NE A‹T MAL‹ TABLOLARINA
‹L‹ﬁK‹N BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
Vestel Beyaz Eﬂya Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Yönetim Kurulu’na,
1. Vestel Beyaz Eﬂya Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (“ﬁirket”) 31.12.2006 tarihi itibariyle ekte yer alan bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait gelir
tablosunu, özsermaye de¤iﬂim tablosunu ve nakit ak›m tablosunu, önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› Sermaye Piyasas›
Kurulu’nun (‘‘SPK’’) yay›mlad›¤› denetim ilke ve kurallar›na göre denetlemiﬂ bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak ‹ﬂletme Yönetiminin Sorumlulu¤u
2. ﬁirket yönetimi finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre haz›rlanmas› ve dürüst bir
ﬂekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›ﬂl›klar
içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir ﬂekilde yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas›n›,
uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koﬂullar›n gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini
içermektedir.
Ba¤›ms›z Denetim Kuruluﬂunun Sorumlulu¤u
3. Bizim sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk›nda görüﬂ bildirmektir. Ba¤›ms›z denetimimiz,
Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas›n›
ve ba¤›ms›z denetimin, finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak
üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
4. Ba¤›ms›z denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla, ba¤›ms›z denetim
tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten
kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›ﬂl›k içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak
ﬂekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›ﬂt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde, iﬂletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuﬂtur. Ancak,
amac›m›z iç kontrol sisteminin etkinli¤i hakk›nda görüﬂ vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koﬂullara uygun olarak tasarlamak amac›yla,
iﬂletme yönetimi taraf›ndan haz›rlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki iliﬂkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca
iﬂletme yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak
sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir.
5. Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüﬂümüzün oluﬂturulmas›na yeterli ve uygun bir dayanak
oluﬂturdu¤una inan›yoruz.
Görüﬂ
6. Görüﬂümüze göre, iliﬂikteki finansal tablolar, Vestel Beyaz Eﬂya Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’nin 31.12.2006 tarihi itibariyle finansal durumunu, ayn›
tarihte sona eren y›la ait finansal performans›n› ve nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›
çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.
‹stanbul, 09.03.2007
ENG‹N Ba¤›ms›z Denetim Serbest Muhasebecilik Mali Müﬂavirlik A.ﬁ.
Member Firm of Grant Thornton International

Emre Halit
Sorumlu Ortak Baﬂdenetçi
Y›ld›zposta Caddesi Dedeman ‹ﬂhan›
No:48 Kat:5 34349 Gayrettepe ‹stanbul
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VESTEL BEYAZ EﬁYA SANAY‹ VE T‹CARET A.ﬁ.
31.12.2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLAR

‹Ç‹NDEK‹LER
B‹LANÇOLAR
GEL‹R TABLOLARI
ÖZSERMAYE DE⁄‹ﬁ‹M TABLOLARI
NAK‹T AKIM TABLOLARI
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
NOT 1 ORGAN‹ZASYON VE FAAL‹YET KONUSU
NOT 2 MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR
NOT 3 UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI
NOT 4 HAZIR DE⁄ERLER
NOT 5 MENKUL KIYMETLER
NOT 6 F‹NANSAL BORÇLAR
NOT 7 T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR
NOT 8 F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
NOT 9 ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
NOT 10 D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR
NOT 11 CANLI VARLIKLAR
NOT 12 STOKLAR
NOT 13 DEVAM EDEN ‹NﬁAAT SÖZLEﬁMELER‹ ALACAKLARI VE HAKED‹ﬁ BEDELLER‹
NOT 14 ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹
NOT 15 D‹⁄ER CAR‹/CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER
NOT 16 F‹NANSAL VARLIKLAR
NOT 17 POZ‹T‹F/NEGAT‹F ﬁEREF‹YE
NOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
NOT 19 MADD‹ VARLIKLAR
NOT 20 MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR
NOT 21 ALINAN AVANSLAR
NOT 22 EMEKL‹L‹K PLANLARI
NOT 23 BORÇ KARﬁILIKLARI
NOT 24 ANA ORTAKLIK DIﬁI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIﬁI KÂR ZARAR
NOT 25 SERMAYE/KARﬁILIKLI ‹ﬁT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹
NOT 26 SERMAYE YEDEKLER‹
NOT 27 KÂR YEDEKLER‹
NOT 28 GEÇM‹ﬁ YIL KÂR/ZARARLARI
NOT 29 YABANCI PARA POZ‹SYONU
NOT 30 DEVLET TEﬁV‹K VE YARDIMLARI
NOT 31 KARﬁILIKLAR, ﬁARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
NOT 32 ‹ﬁLETME B‹RLEﬁMELER‹
NOT 33 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
NOT 34 B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
NOT 35 DURDURULAN FAAL‹YETLER
NOT 36 ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
NOT 37 FAAL‹YET G‹DERLER‹
NOT 38 D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KÂR/ZARARLAR
NOT 39 F‹NANSMAN G‹DERLER‹
NOT 40 NET PARASAL POZ‹SYON KÂR/ZARARI
NOT 41 VERG‹LER
NOT 42 H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ
NOT 43 NAK‹T AKIM TABLOSU
NOT 44 MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA TABLOLARIN AÇIK YORUMLANAB‹L‹R
VE ANLAﬁILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR

Vestel Beyaz Eﬂya Faaliyet Raporu 2006

50
VESTEL BEYAZ EﬁYA SANAY‹ VE T‹CARET A.ﬁ.
31.12.2006 VE 31.12.2005 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

Dipnot
Referanslar›

31.12.2006

31.12.2005

509.680.841
12.901.538
104.819
344.976.926
16.942.364
131.094.487
2.120.840
1.539.867
326.641.620
324.040.328
1.481.286
1.120.006
836.322.461

265.615.646
8.376.929
34.500
143.720.214
7.424.141
101.630.639
3.389.089
1.040.134
311.653.484
307.730.620
2.384.538
1.538.326
577.269.130

VARLIKLAR
Cari/Dönen Varl›klar
Haz›r De¤erler
Menkul K›ymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacaklar› (net)
‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar (net)
Di¤er Alacaklar (net)
Canl› Varl›klar (net)
Stoklar (net)
Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmelerinden Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Di¤er Cari/Dönen Varl›klar
Cari Olmayan/Duran Varl›klar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacaklar› (net)
‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar (net)
Di¤er Alacaklar (net)
Finansal Varl›klar (net)
Pozitif/Negatif ﬁerefiye (net)
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (net)
Maddi Varl›klar (net)
Maddi Olmayan Varl›klar (net)
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar
TOPLAM VARLIKLAR
‹liﬂikteki dipnotlar bu mali tablolar›n ayr›lmaz parças›n› oluﬂturur.
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VESTEL BEYAZ EﬁYA SANAY‹ VE T‹CARET A.ﬁ.
31.12.2006 VE 31.12.2005 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

Dipnot
Referanslar›

31.12.2006

31.12.2005

306.057.330
61.283
32.419.964
1.983.057
239.308.000
18.790.548
7.356.598
392.558
5.745.322
75.237.479
57.846.159
1.042.206
2.691.147
13.657.967
455.027.652
190.000.000
118.800.673
109.030.821
9.769.852
51.684.397
5.857.288
45.827.109
64.291.271
30.251.311
836.322.461

254.889.659
59.335
16.448.098
3.793.712
171.064.824
51.914.015
4.311.120
1.041.361
6.257.194
92.673.911
74.540.765
2.836.377
2.291.625
13.005.144
229.705.560
138.000.000
9.769.852
9.769.852
4.815.626
3.513.849
1.301.777
50.485.503
26.634.579
577.269.130

ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER
K›sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa Vadeli K›s›mlar› (net)
Finansal Kiralama ‹ﬂlemlerinden Borçlar (net)
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
‹liﬂkili Taraflara Borçlar (net)
Al›nan Avanslar
Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri Hakediﬂ Bedelleri (net)
Borç Karﬂ›l›klar›
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü
Di¤er Yükümlülükler (net)
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama ‹ﬂlemlerinden Borçlar (net)
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
‹liﬂkili Taraflara Borçlar (net)
Al›nan Avanslar
Borç Karﬂ›l›klar›
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü
Di¤er Yükümlülükler (net)
ÖZSERMAYE
Sermaye
Karﬂ›l›kl› ‹ﬂtirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri ‹hraç Primleri
Hisse Senedi ‹ptal Kârlar›
Yeniden De¤erleme Fonu
Finansal Varl›klar De¤er Art›ﬂ Fonu
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar›
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Ola¤anüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek ‹ﬂtirak Hisseleri ve Gayrimenkul Sat›ﬂ Kazançlar›
Yabanc› Para Çevrim Farklar›
Net Dönem Kâr›/Zarar›
Geçmiﬂ Y›llar Kâr/Zararlar›
TOPLAM ÖZSERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLER

6
6
8
7
9
21
13
23
14
10
6
8
7
9
21
23
14
10
25
26

27

28

‹liﬂikteki dipnotlar bu mali tablolar›n ayr›lmaz parças›n› oluﬂturur.

Vestel Beyaz Eﬂya Faaliyet Raporu 2006

52
VESTEL BEYAZ EﬁYA SANAY‹ VE T‹CARET A.ﬁ.
31.12.2006 VE 31.12.2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN
YILLARA A‹T GEL‹R TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
Dipnot
Referanslar›

01.01.-31.12.2006

01.01.-31.12.2005

36
36

1.119.126.589
(961.320.028)

801.311.832
(711.665.720)

157.806.561

89.646.112

37

(58.329.299)

(27.661.964)

NET ESAS FAAL‹YET KÂRI
Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar
Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (-)

38
38
39

99.477.262
57.030.902
(35.846.126)
(47.592.547)

61.984.148
31.493.534
(21.617.045)
(13.364.782)

FAAL‹YET KÂRI
Net Parasal Pozisyon Kâr/Zarar›

40

73.069.491
-

58.495.855
-

41

73.069.491
(8.778.220)

58.495.855
(8.010.352)

64.291.271

50.485.503

0,36

0,37

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Sat›ﬂ Gelirleri (net)
Sat›ﬂlar›n Maliyeti (-)
BRÜT ESAS FAAL‹YET KÂRI
Faaliyet Giderleri (-)

VERG‹ ÖNCES‹ KÂR
Vergiler
NET DÖNEM KÂRI
H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ
‹liﬂikteki dipnotlar bu mali tablolar›n ayr›lmaz parças›n› oluﬂturur.
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VESTEL BEYAZ EﬁYA SANAY‹ VE T‹CARET A.ﬁ.
31.12.2006 VE 31.12.02005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA
A‹T ÖZSERMAYE DE⁄‹ﬁ‹M TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
Sermaye Yedekleri
Hisse

01.01.2005 bakiyesi

Kâr Yedekleri

Özsermaye

Senedi

Enflasyon

Geçmiﬂ

Net

‹hraç

Düzeltmesi

Yasal

Ola¤anüstü

Y›llar

Dönem

Toplam

Sermaye

Primleri

Farklar›

Yedekler

Yedekler

Kâr›

Kâr›

Özsermaye

46.000.000

-

42.401.837

296.233

-

20.964.727

69.557.260 179.220.057

Sermaye art›ﬂ›
-Sermaye düzeltme farklar›

32.668.000

- (32.668.000)

-

-

-

-

-

-Geçmiﬂ y›l kâr›

59.332.000

-

-

-

(59.332.000)

-

-

-

Geçmiﬂ y›llar kâr›na transfer

-

-

-

-

-

69.557.260

(69.557.260)

-

Yasal yedeklere aktar›m

-

-

-

3.217.616

-

(3.217.616)

-

-

Ola¤anüstü yedeklere aktar›m

-

-

-

-

1.301.777

(1.301.777)

-

-

Sermaye yedeklerine aktar›m

-

-

36.015

-

-

(36.015)

-

-

Net dönem kâr›

-

-

-

-

-

-

50.485.503

50.485.503

138.000.000

-

9.769.852

3.513.849

1.301.777

26.634.579

31.12.2005 bakiyesi

50.485.503 229.705.560

Sermaye art›ﬂ›
52.000.000

109.030.821

-

-

-

-

-

161.030.821

Geçmiﬂ y›llar kâr›na transfer

-Halka arz

-

-

-

-

-

50.485.503

(50.485.503)

-

Yasal yedeklere aktar›m

-

-

-

2.343.439

-

(2.343.439)

-

-

Ola¤anüstü yedeklere aktar›m

-

-

-

-

44.525.332

(44.525.332)

-

-

Net dönem kâr›

-

-

-

-

-

-

64.291.271

64.291.271

190.000.000

109.030.821

9.769.852

5.857.288

45.827.109

30.251.311

31.12.2006 bakiyesi

64.291.271 455.027.652

‹liﬂikteki dipnotlar bu mali tablolar›n ayr›lmaz parças›n› oluﬂturur.
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VESTEL BEYAZ EﬁYA SANAY‹ VE T‹CARET A.ﬁ.
31.12.2006 VE 31.12.2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA
A‹T NAK‹T AKIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
Dipnot
Referanslar›

01.01.-31.12.2006

01.01.-31.12.2005

Vergi öncesi kâr

73.069.491

58.495.855

Vergi öncesi kâr ile faaliyetlerden do¤an net
nakit ak›mlar›n›n mutabakat› için yap›lan düzeltmeler
Amortisman ve itfa paylar›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Stok de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤›
ﬁüpheli alacaklar karﬂ›l›¤›
Di¤er karﬂ›l›klardaki art›ﬂ azal›ﬂlar
Maddi duran varl›k sat›ﬂ kâr›/(zarar›)
Faiz geliri
Faiz gideri

38
39

55.480.110
34.439.388
1.160.626
487.263
2.553.780
1.111.895
(4.196.941)
19.924.099

31.276.547
26.718.218
768.781
403.054
(1.149)
866.653
(389.277)
(3.045.935)
5.956.202

23

128.549.601
(70.319)
(234.380.179)
(29.951.111)
(10.017.956)
68.243.176
(7.107.804)
(761.104)

89.772.402
85.481
37.184.752
(20.577.646)
(4.722.393)
(2.607.173)
(8.328.341)
(412.678)

(85.495.696)

90.394.404

(50.773.352)
(184.387)
(50.957.739)

(104.975.753)
(390.011)
(105.365.764)

(5.428.703)
161.030.821
(18.821.014)
4.196.940
140.978.044

24.198.154
(6.503.102)
3.045.935
20.740.987

4.524.609
8.376.929
12.901.538

5.769.627
2.607.302
8.376.929

FAAL‹YETLERDEN DO⁄AN NAK‹T AKIMLARI

Faaliyetlerle ilgili varl›k ve borçlardaki de¤iﬂim öncesi faaliyet geliri
Ticari alacaklardaki de¤iﬂim
‹liﬂkili taraflar bakiyesindeki de¤iﬂim
Stoklardaki de¤iﬂim
Di¤er dönen varl›klardaki de¤iﬂim
Ticari borçlardaki de¤iﬂim
Di¤er k›sa vadeli yükümlülüklerdeki de¤iﬂim
Ödenen k›dem tazminatlar›

23

Faaliyetlerden elde edilen net nakit ak›mlar›
Yat›r›m faaliyetlerindeki nakit ak›mlar›
Maddi duran varl›k al›mlar›
Maddi olmayan duran varl›k al›mlar›
Sat›lmaya haz›r varl›klardaki azal›ﬂ
Yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ç›k›ﬂlar›
Finansal faaliyetlerdeki nakit ak›mlar›
Banka kredilerindeki de¤iﬂim-net
‹liﬂkili taraflardan sa¤lanan fonlardaki de¤iﬂim
Nakit sermaye art›ﬂlar›
Ödenen faiz
Al›nan faiz
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit ak›mlar›
Nakit ve nakit benzerlerindeki de¤iﬂim
Dönem baﬂ› haz›r de¤erler
Dönem sonu haz›r de¤erler
‹liﬂikteki dipnotlar bu mali tablolar›n ayr›lmaz parças›n› oluﬂturur.
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VESTEL BEYAZ EﬁYA SANAY‹ VE T‹CARET A.ﬁ.
31.12.2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

NOT 1- ﬁ‹RKET’‹N ORGAN‹ZASYON VE FAAL‹YET KONUSU
Vestel Beyaz Eﬂya Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (“ﬁirket” veya “Vestel Beyaz Eﬂya”) 1997 y›l›nda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuﬂ olup
merkezi Ambarl› Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu, Zorlu Plaza, Avc›lar/‹stanbul’da bulunmaktad›r.
ﬁirket faaliyetine 1999 y›l›nda baﬂlam›ﬂ olup buzdolab›, split klima üniteleri, çamaﬂ›r makinesi ve piﬂirici cihazlar üretimi, sat›ﬂ› ve dayan›kl› tüketim
mallar› ticareti yapmaktad›r. 278 bin m2 kapal› alana sahip üretim tesisleri Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 373 bin m2 aç›k alan
üzerine kurulmuﬂtur.
ﬁirket Ahmet Nazif Zorlu ailesinin kontrolü alt›nda bulunan Vestel ﬁirketler Toplulu¤u’na dahildir. ﬁirket yurt d›ﬂ› sat›ﬂlar›n› Vestel Toplulu¤u’na
dahil olan Vestel D›ﬂ Ticaret A.ﬁ. ile yurt içi sat›ﬂlar›n› ise Vestel Dayan›kl› Tüketim Mallar› Pazarlama A.ﬁ. arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirmektedir.
31 Aral›k 2006 itibariyle, ﬁirket’in hisselerinin ço¤unlu¤unu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranlar› aﬂa¤›daki gibidir (dipnot 25):
Pay %
68,5
4,1
27,4
100,0

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (Nama yaz›l› hisse senetleri)
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (Hamiline hisse senetleri, halka aç›k)
Di¤er ortaklar (Hamiline hisse senetleri, halka aç›k)

ﬁirket’in bünyesinde istihdam edilen personel say›s› 2.953 kiﬂidir (31.12.2005: 2.978).
NOT 2- MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR
Uygulanan Muhasebe Standartlar›
ﬁirket muhasebe kay›tlar›n› ve yasal mali tablolar›n› Yeni Türk Liras› (“YTL”) cinsinden, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasas› Kurulu’nun
(“SPK”) yay›nlam›ﬂ oldu¤u tebli¤ler, Vergi Usul Kanunu ve Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lan Tekdüzen Hesap Plan› ﬂartlar›na uygun olarak
haz›rlamaktad›r. ‹liﬂikteki mali tablolar, yasal kay›tlar›n, tarihi maliyet esas› temel al›narak, mali tablolar›n gerçe¤i yans›tmas› ilkesi do¤rultusunda,
Yeni Türk Liras›’n›n 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle sat›n alma gücünde meydana gelen de¤iﬂikliklerin yeniden ifade edilmesi de dahil olmak üzere
yap›lan s›n›flama ve düzeltmeler ile Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 15 Kas›m 2003 tarih ve 25290 Mükerrer say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan
“Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤” (SPK’n›n Seri XI, No 25 say›l› tebli¤i) hükümlerine uygun olarak haz›rlanm›ﬂt›r.
Mali tablolar ve dipnotlar, SPK taraf›ndan 20 Aral›k 2004 tarihli duyuru ile uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak sunulmuﬂtur.
Para Ölçüm Birimi
31.01.2004 tarih ve 25363 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Para Birimi Hakk›ndaki 5083 say›l› Kanun’a göre,
01.01.2005 tarihinden itibaren, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin para birimi Yeni Türk Liras›, Yeni Türk Liras›’n›n alt birimi Yeni Kuruﬂ olmuﬂ ve bir
Yeni Türk Liras› (YTL) yüz Yeni Kuruﬂ’a (YKr) eﬂitlenmiﬂtir.
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 30 Kas›m 2004 tarihli duyurusuna istinaden, 31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren döneme iliﬂkin mali tablolar,
karﬂ›laﬂt›rma amac›yla kullan›lacak olan bir önceki döneme ait finansal verileri de dahil olmak üzere, YTL cinsinden gösterilmiﬂtir.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say›l› karar› ile mevcut objektif kriterler dikkate al›nd›¤›nda, yüksek enflasyon
döneminin sona erdi¤i; ayr›ca yüksek enflasyon döneminin devam›na iliﬂkin di¤er emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalkt›¤› hususlar›
çerçevesinde, 2005 y›l›nda mali tablolar›n enflasyona göre düzeltilmesi uygulamas›na son verilmesine karar verilmiﬂtir. Bu karar neticesinde,
31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle mali tablolar herhangi bir düzeltme iﬂlemine tabi tutulmam›ﬂt›r.
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VESTEL BEYAZ EﬁYA SANAY‹ VE T‹CARET A.ﬁ.
31.12.2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

Mali tablolar›n enflasyona göre düzeltilmesi uygulamas›na son verilmesinin etkileri aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:
• Yüksek enflasyon döneminin sona ermesinden dolay› cari dönem mali tablolar› düzeltme iﬂlemine tabi tutulmamakta, önceki raporlama
dönemlerine ait tutarlar ise paran›n enflasyon düzeltmesi uygulamas›na göre raporlanan son bilanço tarihindeki sat›n alma gücüne göre
düzeltilerek ifade edilmektedir.
• Yüksek enflasyon dönemlerinde bilanço tarihindeki cari sat›n alma gücü ile ifade edilmemiﬂ olan parasal olmayan varl›k ve borçlar ile
özsermaye kalemleri, ilgili ayl›k düzeltme katsay›lar› kullan›larak düzeltilmiﬂ olup; yüksek enflasyon döneminin sona ermesi ile birlikte enflasyon
düzeltmesi uygulamas›na göre raporlanan son bilanço tarihindeki sat›n alma gücü ile ifade edilen de¤erleri söz konusu varl›k, borç ve özsermaye
kalemlerinin 1 Ocak 2005 tarihindeki aç›l›ﬂ de¤erleri olarak kabul edilmektedir.
• Önceki raporlama dönemlerine ait mali tablolar paran›n enflasyon düzeltmesi uygulamas›na göre raporlanan son bilanço tarihindeki sat›n alma
gücü esas al›narak düzeltilmiﬂtir.
NOT 3- UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI
Mali tablolar›n haz›rlanmas›nda izlenen önemli muhasebe politikalar› aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:
Has›lat
Sat›lan mallar›n riskinin ve faydas›n›n al›c›ya transfer oldu¤u, sat›ﬂla ilgili ekonomik faydan›n iﬂletmeye akaca¤›n›n muhtemel olmas› ve gelir
tutar›n›n güvenilir bir ﬂekilde hesaplanabildi¤i durumda gelir oluﬂmuﬂ say›l›r. Perakende sat›ﬂlarda müﬂterinin memnun kalmamas› durumunda
sat›lan mal›n ﬂarts›z geri al›naca¤›na iliﬂkin müﬂteriye bir garanti verilmesi durumunda da sahiplikle ilgili önemli risk ve getirilerin al›c›ya transfer
edildi¤i kabul edilir. Ayn› iﬂlem ile ilgili has›lat ve giderler eﬂanl› mali tablolara al›nmaktad›r.
Sat›ﬂ karﬂ›l›¤›nda nakit veya nakit benzerlerinin al›nd›¤› durumlarda, has›lat söz konusu nakit veya nakit benzerlerinin tutar›d›r. Ancak, ﬁirket
sat›ﬂlar› büyük ölçüde vadeli olarak gerçekleﬂtirilmekte ve sat›ﬂ bedelinin makul de¤eri, alacaklar›n bugünkü de¤erine indirgenmesi suretiyle
bulunmaktad›r. Alacaklar›n bugünkü de¤erinin belirlenmesinde; sat›ﬂ bedelinin nominal de¤erini, ilgili mal veya hizmetin peﬂin sat›ﬂ fiyat›na
indirgeyen faiz oran› kullan›l›r. Sat›ﬂ bedelinin nominal de¤eri ile bu ﬂekilde bulunan makul de¤er aras›ndaki fark, faiz geliri olarak ilgili dönemlere
yans›t›lmaktad›r.
Has›lat olarak kay›tlara al›nan tutarlar›n tahsilinin ﬂüpheli hale gelmesi durumunda, ayr›lan ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤›, has›lat tutar›n›n düzeltilmesi
suretiyle de¤il, bir gider olarak mali tablolara al›n›r.
Net sat›ﬂlar, indirimler ve iadeler düﬂüldükten sonraki faturalanm›ﬂ sat›ﬂ bedelinden oluﬂmaktad›r.
Stoklar
Stoklar, net gerçekleﬂebilir de¤er ya da maliyet bedelinden düﬂük olan› ile de¤erlenir. Stok mamul, yar› mamul ve ilk madde malzeme maliyetini
oluﬂturan unsurlar malzeme, direkt iﬂçilik ve genel üretim giderleridir. Maliyeti, a¤›rl›kl› ortalama metodu ile hesaplanmaktad›r. Net gerçekleﬂebilir
de¤er, ola¤an ticari faaliyet içerisinde oluﬂan tahmini sat›ﬂ fiyat›ndan, tamamlanma maliyeti ve sat›ﬂ› gerçekleﬂtirmek için gerekli sat›ﬂ
maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutard›r.
Maddi Varl›klar
Maddi duran varl›klar, elde etme maliyetinden birikmiﬂ amortisman›n ve oluﬂmuﬂ olan de¤er kay›plar›n›n düﬂülmesi ile gösterilmektedir. Maddi
duran varl›klar do¤rusal amortisman metoduyla faydal› ömür esas›na uygun bir ﬂekilde amortismana tabi tutulmuﬂtur.
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Maddi duran varl›klar›n amortisman oranlar›, tahmin edilen faydal› ömürleri esas al›narak hesaplanmakta olup aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir:
Y›l
• Arazi ve arsalar
• Yeralt› ve yerüstü düzenleri
8.5-25
• Binalar
25-50
• Özel maliyetler
5
• Makine, tesis ve cihazlar ve kal›plar
5-20
• Taﬂ›t araçlar›
5
• Mobilya ve demirbaﬂlar
5-10
Maddi duran varl›¤›n kay›tl› de¤eri, geri kazan›labilir de¤erinden fazla ise, karﬂ›l›k ayr›lmak suretiyle kay›tl› de¤eri geri kazan›labilir de¤erine indirilir.
Maddi duran varl›klar›n elden ç›kart›lmas› sonucu oluﬂan kâr ve zararlar faaliyet kâr›na dahil edilirler.
Maddi Olmayan Varl›klar
Maddi olmayan varl›klar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve beﬂ y›l› aﬂmamak koﬂuluyla beklenen faydal› ömürleri esas›na göre itfa
edilmektedir.
Araﬂt›rma, Geliﬂtirme Maliyetleri
Araﬂt›rma maliyetleri giderin yap›ld›¤› tarihle giderleﬂtirilmektedir.
Geliﬂtirme projelerine iliﬂkin giderler (yeni veya tekamül ettirilen ürünlerin dizayn› ve test edilmesine iliﬂkin giderler) ileri dönemlerde ekonomik
fayda yaratabilme beklentisi olmas› ﬂart›yla maddi olmayan duran varl›klar alt›nda aktifleﬂtirilmekte ve k›st esas›na göre beﬂ y›lda itfa edilmektedir.
Aktifleﬂtirilen araﬂt›rma, geliﬂtirme giderleri ürünü ilgilendiren olaylar veya de¤iﬂimler çerçevesinde gözden geçirilmekte ve itfa edilmemiﬂ
bakiyenin fayda yaratmas› beklenmedi¤i durumlarda de¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›¤› ayr›lmaktad›r.
Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü
ﬁirket, her bir bilanço tarihinde, bir varl›¤a iliﬂkin de¤er kayb›n›n oldu¤una dair herhangi bir gösterge olup olmad›¤›n› de¤erlendirir. E¤er böyle bir
gösterge mevcutsa, o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar› tahmin edilir. E¤er söz konusu varl›¤›n veya o varl›¤a ait nakit üreten herhangi bir biriminin
kay›tl› de¤eri, kullan›m veya sat›ﬂ yoluyla geri kazan›lacak tutar›ndan yüksekse de¤er düﬂüklü¤ü meydana gelmiﬂtir.
Geri kazan›labilir tutar varl›¤›n net sat›ﬂ fiyat› ile kullan›m de¤erinden yüksek olan› seçilerek bulunur. Kullan›m de¤eri, bir varl›¤›n sürekli
kullan›m›ndan ve faydal› ömrü sonunda elden ç›kar›lmas›ndan elde edilmesi beklenen nakit ak›mlar›n›n tahmin edilen bugünkü de¤eridir. De¤er
düﬂüklü¤ü kay›plar› gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilir.
Borçlanma Maliyetleri
‹nﬂa edilebilmesi veya sat›ﬂa haz›rlanabilmesi önemli bir zaman dilimi gerektiren varl›k al›mlar› veya yat›r›mlar› ile dolays›z olarak iliﬂkilendirilebilen
ve inﬂaat veya üretim s›ras›nda tahakkuk eden borçlanma maliyetleri ilgili varl›¤›n maliyetine eklenmektedir. Varl›¤›n amaçland›¤› ﬂekilde kullan›ma
veya sat›ﬂa haz›r hale getirilmesi için gerekli faaliyetlerin tamamen bitirilmesi durumunda, borçlanma maliyetlerinin aktifleﬂtirilmesine son verilir.
Di¤er borçlanma maliyetleri tahakkuk ettikleri dönemlerde giderleﬂtirilmektedir.
Finansal Araçlar
ﬁirket yönetiminin likidite ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›na yönelik olarak veya faiz oranlar›ndaki de¤iﬂimler nedeniyle sat›labilecek olan ve belirli bir süre
gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, sat›lmaya haz›r finansal yat›r›mlar olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden
sonraki 12 aydan daha k›sa bir süre için finansal arac› elde tutma niyeti olmad›kça veya iﬂletme sermayesinin artt›r›lmas› amac›yla sat›ﬂ›na ihtiyaç
duyulmayacaksa duran varl›klar olarak gösterilir, aksi halde dönen varl›klar olarak s›n›fland›r›l›r. ﬁirket yönetimi, bu finansal araçlar›n
s›n›fland›rmas›n› sat›n al›nd›klar› tarihte uygun bir ﬂekilde yapmakta olup düzenli olarak bu s›n›fland›rmay› gözden geçirmektedir.
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Tüm finansal yat›r›mlar, ilk olarak bedelin makul de¤eri olan ve yat›r›mla ilgili sat›n alma masraflar› da dahil olmak üzere maliyet bedelleri
üzerinden gösterilmektedir.
Finansal Risk Yönetimi Amaç ve Politikalar›
ﬁirket faaliyetlerinden dolay›, borç ve sermaye piyasas› fiyatlar›ndaki, döviz kurlar› ile faiz oranlar›ndaki de¤iﬂimlerin etkileri dahil çeﬂitli finansal
riskleri yönetmeye odaklanm›ﬂt›r. ﬁirket risk yönetim program› ile piyasalardaki dalgalanmalar›n getirece¤i potansiyel olumsuz etkilerin en aza
indirgenmesini amaçlam›ﬂt›r.
Faiz Oran› Riski
ﬁirket, faiz oranlar›ndaki de¤iﬂmelerin faiz getiren yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolay› faiz oran› riskine maruz kalmaktad›r. Söz konusu faiz
oran› riski faiz oran› duyarl›l›¤› olan varl›k ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluﬂan do¤al tedbirlerle yönetilmektedir.
Likidite Riski
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say›da ve yüksek kalitedeki kredi sa¤lay›c›lar›n›n eriﬂilebilirli¤inin
sürekli k›l›nmas› suretiyle yönetilmekte ve ﬁirket likidite ihtiyac›n› k›sa vadeli finansal araçlar›n› nakde çevirerek örne¤in ticari alacaklar›n tahsilat› ile
fonlamada esnekli¤i sa¤lamaya çal›ﬂmaktad›r.
Döviz Kuru Riski
ﬁirket a¤›rl›kl› olarak ABD Dolar› ve Euro cinsinden borçlu veya alacakl› bulunan mebla¤lar›n Yeni Türk Liras›’na çevrilmesinden dolay› kur
de¤iﬂikliklerinden do¤an döviz kur riskine maruz kalmaktad›r. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve
s›n›rland›r›lmaktad›r.
Kredi Riski
Finansal varl›klar›n sahipli¤i karﬂ› taraf›n sözleﬂmeyi yerine getirmeme riskini beraberinde getirir. Ticari alacaklar›n önemli bir k›sm› iliﬂkili
ﬂirketlerdendir. Yurt içi sat›ﬂlar, Vestel Dayan›kl› Tüketim Mallar› Pazarlama A.ﬁ (“Vestel Pazarlama A.ﬁ.”) vas›tas› ile yap›lmakta olup iliﬂkili ﬂirketin
alacaklar› bayilerden yeterli teminat al›nmas› ile sa¤lanmaktad›r. Yurt d›ﬂ› sat›ﬂlar ise Vestel D›ﬂ Ticaret A.ﬁ arac›l›¤› ile yap›lmakta olup iliﬂkili
ﬂirketin alacaklar› Türk Eximbank taraf›ndan teminat alt›na al›nm›ﬂt›r.
Finansal Enstrümanlar›n Makul De¤eri
Makul bedel, bir finansal enstrüman›n zorunlu bir sat›ﬂ veya tasfiye iﬂlemi d›ﬂ›nda istekli taraflar aras›ndaki bir cari iﬂlemde, el de¤iﬂtirebilece¤i
tutar olup; e¤er varsa oluﬂan bir piyasa fiyat› ile en iyi ﬂekilde belirlenir.
Finansal enstrümanlar›n tahmini makul bedelleri, ﬁirket taraf›ndan mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme metotlar› kullan›larak tespit
edilmiﬂtir. Ancak, makul bedeli belirlemek için piyasa verilerinin yorumlanmas›nda tahminler gereklidir. Buna göre, burada sunulan tahminler,
ﬁirket’in bir güncel piyasa iﬂleminde elde edebilece¤i tutarlar› göstermeyebilir.
Aﬂa¤›daki yöntem ve varsay›mlar, makul de¤eri belirlenebilen finansal enstrümanlar›n makul de¤erinin tahmininde kullan›lm›ﬂt›r:
Parasal Varl›klar
Y›lsonu kurlar›yla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul de¤erlerinin, kay›tl› de¤erlerine yak›n oldu¤u öngörülmektedir.
Nakit ve nakit benzeri de¤erler dahil maliyet de¤erinden gösterilen finansal varl›klar›n kay›tl› de¤erlerinin, k›sa vadeli olmalar› nedeniyle makul
de¤erlerine eﬂit oldu¤u öngörülmektedir.
Ticari alacaklar›n kay›tl› de¤erlerinin, ilgili de¤er düﬂüklük karﬂ›l›klar›yla beraber makul de¤eri yans›tt›¤› öngörülmektedir.
Finansal varl›klar›n makul de¤erinin ilgili varl›klar›n kay›tl› de¤erlerine yaklaﬂt›¤› kabul edilir.
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Parasal Borçlar
Banka kredileri ve di¤er parasal borçlar›n makul bedellerinin, k›sa vadeli olmalar› nedeniyle kay›tl› de¤erlerine yak›n oldu¤u öngörülmektedir.
Ticari borçlar makul de¤erleri üzerinden gösterilmiﬂtir.
Döviz cinsinden olan uzun vadeli krediler y›lsonu kurundan çevrilir ve bundan dolay› makul bedelleri kay›tl› de¤erlerine yaklaﬂ›r. Banka kredilerinin
kay›tl› de¤erleri ile tahakkuk etmiﬂ faizlerinin makul de¤erlere yaklaﬂt›¤› tahmin edilmektedir.
Netleﬂtirme
Bir finansal varl›k veya bu varl›¤›n bir k›sm› ﬁirket’in bu finansal varl›¤a veya bu varl›¤›n bir k›sm›na iliﬂkin nakit ak›mlar› üzerindeki sözleﬂme ile
belirlenen haklar›n›n sona ermesi veya kaybedilmesi veya ﬁirket’in bu finansal varl›¤a veya bu varl›¤›n bir k›sm›na iliﬂkin nakit ak›mlar› üzerindeki
sözleﬂme ile belirlenen haklar›n› transfer etmesi ve bu haklar›n tamam›na veya bir k›sm›na iliﬂkin devam eden bir kat›l›m›n›n bulunmamas›
koﬂullardan en az birinin varl›¤› halinde mali tablolardan ç›kar›l›r. Bu koﬂullardan herhangi birinin finansal varl›¤›n sadece bir k›sm› için geçerli
olmas› halinde, varl›¤›n o k›sm› mali tablolardan ç›kar›l›r ve di¤er k›s›mlar›n›n mali tablolara al›nmas›na devam edilir.
Kur De¤iﬂiminin Etkileri
Yabanc› para cinsinden yap›lan iﬂlemleri ve bakiyeleri YTL’ye çevirirken iﬂlem tarihinde geçerli olan ilgili kurlar› esas almaktad›r. Bilançoda yer
alan yabanc› para birimi baz›ndaki parasal varl›klar ve borçlar bilanço tarihindeki döviz kurlar› kullan›larak YTL’ye çevrilmiﬂtir. Yabanc› para
cinsinden olan iﬂlemlerin YTL’ye çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden do¤an kur fark› gider veya gelirleri ilgili dönemde
gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
Hisse Baﬂ›na Kazanç
Hisse baﬂ›na kazanç, net dönem kâr›ndan veya zarar›ndan hisse senedi sahiplerine isabet eden k›sm›n, içindeki a¤›rl›kl› ortalama hisse senedi
say›s›na bölünmesiyle hesaplan›r.
Karﬂ›l›klar
Karﬂ›l›klar geçmiﬂteki olaylardan kaynaklanan olas› bir yükümlülük olmas› (hukuki veya yap›sal yükümlülük), bu yükümlülü¤ün gelecekte yerine
getirilmesi için gerekli aktif kalemlerde bir azal›ﬂ›n muhtemelen söz konusu olmas› ve yükümlülük tutar›n›n güvenilir bir biçimde saptanabilmesi
durumunda tahakkuk ettirilmektedir. Tahakkuk ettirilen bu karﬂ›l›klar her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve cari tahminlerin yans›t›lmas›
amac›yla revize edilmektedir.
Teknik Servis Garanti Karﬂ›l›¤›
Karﬂ›l›k, ﬁirket’in üretimini gerçekleﬂtirdikleri mallar›n ar›zal› ç›kmas› durumunda gerçekleﬂebilecek ar›zalar için muhtemel, tamir, onar›m gibi
hizmet-servis giderleri için ayr›lm›ﬂt›r.
ﬁarta Ba¤l› Varl›k ve Yükümlülükler
Taahhüt ve muhtemel yükümlülük do¤uran iﬂlemler, gerçekleﬂmesi gelecekte bir veya birden fazla olay›n neticesine ba¤l› durumlar› ifade
etmektedir. Dolay›s›yla, baz› iﬂlemler ileride do¤mas› muhtemel zarar, risk veya belirsizlik taﬂ›malar› aç›s›ndan bilanço d›ﬂ› kalemler olarak
tan›nm›ﬂt›r. Gelecekte gerçekleﬂmesi muhtemel mükellefiyetler veya oluﬂacak zararlar için bir tahmin yap›lmas› durumunda, bu yükümlülükler
gider ve borç olarak kabul edilmektedir. Gerçekleﬂmesi muhtemel gelirler, gerçekleﬂmenin imkan dahilinde oldu¤u durumda gelirlere
yans›t›lmaktad›r.
Kiralama ‹ﬂlemleri-Kirac› Olarak ﬁirket
Finansal Kiralama
ﬁirket, finansal kiralama yoluyla edinmiﬂ oldu¤u ve mülkiyetin bütün önemli risklerinin ve getirilerinin fiili olarak kiralama süresi sonunda ﬁirket’e
geçti¤i sabit k›ymetleri, bilançoda kira baﬂlang›ç tarihindeki makul de¤eri ya da, daha düﬂükse minimum kira ödemelerinin bilanço tarihindeki
bugünkü de¤eri üzerinden yans›tmaktad›r. Finansal kiralama iﬂleminden kaynaklanan yükümlülük, kalan bakiye üzerinde sabit bir faiz oran›
sa¤lamak için, ödenecek faiz ve anapara borcu olarak ayr›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Finansal kiralama iﬂlemine konu olan sabit k›ymetin ilk edinilme aﬂamas›nda
katlan›lan masraflar maliyete dahil edilir. Finansal kiralama yolu ile elde edilen sabit k›ymetler tahmin edilen ekonomik ömürleri üzerinden
amortismana tabi tutulur.
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Operasyonel Kiralama
Kiralayan›n mal›n tüm risk ve faydalar›n› elinde bulundurdu¤u kira sözleﬂmeleri operasyonel kiralama olarak adland›r›l›r. Bir operasyonel kiralama
için yap›lan ödemeler, kiralama süresi boyunca do¤rusal yönteme göre gider olarak kay›tlara al›nmaktad›r.
‹liﬂkili Taraflar
Ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve onlar taraf›ndan kontrol edilen veya onlara ba¤l› ﬂirketler, iﬂtirak ve
ortakl›klar ile Zorlu Holding Grubu’na ve Vestel Grubu’na dahil ﬂirketler ve onlara ba¤l› ﬂirketler, iﬂtirak ve ortakl›klar iliﬂkili taraflar olarak kabul
edilmiﬂtir.
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlamas›
ﬁirket, beyaz eﬂya imalat› ve sat›ﬂ› faaliyetlerini yürütmektedir. ﬁirket’in sat›ﬂ›n› yapt›¤› ürünler farkl› risk ve getirilere sahip olmad›¤›ndan,
endüstriyel bölüm tan›mlanmam›ﬂt›r. Co¤rafi bölümleri ile ilgili finansal bilgi not 33’te sunulmuﬂtur.
Devlet Teﬂvik ve Yard›mlar›
Makul de¤erleri ile izlenen parasal olmayan devlet teﬂvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teﬂvikleri, elde edilmesi için gerekli ﬂartlar›n iﬂletme
taraf›ndan yerine getirilece¤ine ve teﬂvikin iﬂletme taraf›ndan elde edilebilece¤ine dair makul bir güvence oluﬂtu¤unda mali tablolara yans›t›l›r.
Devletten temin edilen feragat edilebilir borçlar, feragat koﬂullar›n›n iﬂletme taraf›ndan yerine getirilece¤ine dair makul bir güvence oluﬂmas›
durumunda devlet teﬂviki olarak kabul edilir.
Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar/K›dem Tazminatlar›
Yürürlükteki kanunlara göre, ﬁirket, emeklilik dolay›s›yla veya istifa ve iﬂ kanununda belirtilen davran›ﬂlar d›ﬂ›ndaki sebeplerle istihdam› sona eren
çal›ﬂanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarlar›, bilanço tarihi itibariyle geçerli olan k›dem tazminat tavan›
esas al›narak hesaplan›r. K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›, tüm çal›ﬂanlar›n emeklilikleri dolay›s›yla ileride do¤acak yükümlülük tutarlar› bugünkü net
de¤erine göre hesaplanarak iliﬂikteki mali tablolarda yans›t›lm›ﬂt›r.
Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Bilanço tarihi itibariyle dönem sonuçlar›na dayan›larak tahmin edilen Kurumlar Vergisi yükümlülü¤ü için karﬂ›l›k ayr›lmaktad›r. Kurumlar Vergisi
yükümlülü¤ü, dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate al›narak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah
üzerinden hesaplanmaktad›r.
Vergi karﬂ›l›¤›, dönem kâr› dikkate al›narak hesaplanm›ﬂ ve hesaplamada ertelenmiﬂ vergi göz önünde bulundurulmuﬂtur.
Ertelenmiﬂ vergi, bilanço yükümlülü¤ü metodu dikkate al›narak hesaplanm›ﬂt›r. Ertelenmiﬂ vergi aktif ve pasiflerin mali tablolarda yans›t›lan
de¤erleri ile yasal vergi baz› aras›ndaki geçici farklar›n vergi etkisi dikkate al›narak yans›t›lmaktad›r. Ertelenmiﬂ vergi yükümlülükleri, aﬂa¤›daki
durumlar haricinde bütün vergiye tabi geçici farkl›l›klar için kay›tlara al›nmaktad›r.
Ertelenmiﬂ vergi alacaklar›, vergiden indirilebilir geçici farklar, kullan›lmam›ﬂ vergi varl›klar› ve kay›plar›n›n taﬂ›nmas›ndan faydalan›labilecek kadar
vergilendirilebilir kâr oluﬂmas› ölçüsünde, kullan›lmam›ﬂ vergi alacaklar› ve kullan›lmam›ﬂ vergi kay›plar› için kay›tlara al›nmaktad›rlar.
Ertelenmiﬂ vergi alaca¤›n›n taﬂ›d›¤› de¤er, her bilanço tarihinde gözden geçirilir ve ertelenmiﬂ vergi alaca¤›n›n tamamen ya da k›smen
kullan›m›na olanak sa¤layacak yeterli vergilendirilebilir kâr›n olas› olmad›¤› durumlarda azalt›l›r.
Ertelenmiﬂ vergi alacaklar› ve yükümlülükleri varl›¤›n gerçekleﬂti¤i ya da yükümlülü¤ün ifa edildi¤i dönemde geçerli olan ve bilanço tarihinde
yürürlükte olan vergi oran›na göre hesaplan›r.
Nakit Ak›m Tablosu
Nakit ak›m tablolar›nda yer alan nakit ve nakit benzerleri, nakit ve banka mevduat› ile vadesi 3 ay veya daha k›sa olan menkul k›ymetleri
içermektedir.
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VESTEL BEYAZ EﬁYA SANAY‹ VE T‹CARET A.ﬁ.
31.12.2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

NOT 4- HAZIR DE⁄ERLER

Kasa
Bankalar
-Vadesiz mevduat
-Vadeli mevduat

31.12.2006
23.076

31.12.2005
23.764

452.693
12.425.769
12.901.538

234.846
8.118.319
8.376.929

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle vadeli mevduat›n vadesi 04.01.2006 olup yabanc› para faiz oran› y›ll›k %3 ile %5,5 ve YTL için y›ll›k %19,75 ‘tir
(31.12.2005: vadesi 02.01.2006 olup y›ll›k faiz oranlar› yabanc› para için %2 ve YTL için %14).
NOT 5- MENKUL KIYMETLER
ﬁirket’in menkul k›ymetleri bulunmamaktad›r (31.12.2005: Bulunmamaktad›r).
NOT 6- F‹NANSAL BORÇLAR
K›sa vadeli finansal borçlar
-YTL

Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar›
-ABD$
-EURO

Uzun vadeli finansal borçlar
-ABD$
-EURO

61.283
61.283

59.335
59.335

11.879.759
20.540.205
32.419.964

85.420
16.362.678
16.448.098

57.846.159
57.846.159

10.734.400
63.806.365
74.540.765

ﬁirket, 2003-2006 y›llar›nda üretimde kullan›lmak üzere makine ve teçhizat yat›r›mlar›n›n finansman› için yurt d›ﬂ› kaynakl› 5 y›ldan uzun vadeli
EURO döviz cinsi baz›nda çeﬂitli krediler temin etmiﬂtir. 31 Aral›k 2006 itibariyle bu kredilerin k›sa vadeli toplam› 15.823.399 YTL (31.12.2005:
15.966.377 YTL) ve uzun vadeli toplam› 51.523.738 YTL (31.12.2005: 54.876.794 YTL)’dir. Kredilerin anapara ve faiz ödemeleri 6 ayl›k taksitler
halinde olup son geri ödeme taksiti Aral›k 2012 tarihindedir. Y›ll›k faiz oranlar› Euribor + (%0,625-%0,75)’dir.
ﬁirket, üretim kapasitesini artt›rmak için Haziran 2003 tarihinde 9.000.000 EURO kredi temin etmiﬂtir. Bilanço tarihi itibariyle 5.625.000 EURO
(10.414.688 YTL) anapara borcu bulunmaktad›r. Kredinin son ödeme taksiti May›s 2009 tarihinde olup y›ll›k faiz oran› Euribor + %3,25’dir
31 Aral›k 2006 itibariyle ﬁirket iﬂletme finansman›nda kullanmak üzere 11.244.800 YTL (8.000.000 ABD$) kredi temin etmiﬂ olup ortalama faiz
oran› y›ll›k %5,5’dir. Kredinin geri ödeme vadesi May›s 2007’dir (31.12.2005: 10.734.400 YTL (8.000.000 ABD$)).
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ﬁirket’in k›sa ve uzun vadeli toplam finansal borçlar›n›n ödeme plan› aﬂa¤›daki gibidir:
31.12.2006
32.481.247
19.484.411
16.517.146
11.733.716
7.753.432
2.357.454
90.327.406

31.12.2005
16.507.433
27.327.441
16.089.176
13.744.140
9.570.303
7.809.705
91.048.198

31.12.2006

31.12.2005

85.917
18.902
104.819

15.598
18.902
34.500

240.312.589
286.275
(1.290.864)
239.308.000

166.847.226
4.548.776
960
(332.138)
171.064.824

Bir y›l› geçmeyen
Bir y›l› geçen ve iki y›l› geçmeyen
‹ki y›l› geçen ve üç y›l› geçmeyen
Üç y›l› geçen ve dört y›l› geçmeyen
Dört y›l› geçen ve beﬂ y›l› geçmeyen
Beﬂ y›l› geçen

ﬁirket çeﬂitli finansal kuruluﬂlardan temin etmiﬂ oldu¤u krediler için çeﬂitli teminatlar vermiﬂtir (dipnot 31).
NOT 7- T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR

K›sa vadeli ticari alacaklar
Cari hesap alacaklar›
Verilen depozito ve teminatlar

K›sa vadeli ticari borçlar
Cari hesap borçlar›
Borç senetleri
Al›nan depozito ve teminatlar
Ertelenmiﬂ finansman geliri (-)

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle ticari borçlar hesab›nda HSBC Bank arac›l›¤›yla al›nan 20.750.000 ABD Dolar› tutar›nda vadeli mal al›m›
bulunmaktad›r.
NOT 8- F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
ﬁirket’in finansal kiralama alacaklar› bulunmamaktad›r (31.12.2005: Bulunmamaktad›r).

K›sa vadeli finansal kiralama borçlar›
-ABD$
-EURO

Uzun vadeli finansal kiralama borçlar›
-ABD$
-EURO
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31.12.2006

31.12.2005

1.635.814
347.243
1.983.057

1.707.551
2.086.161
3.793.712

857.407
184.799
1.042.206

2.380.136
456.241
2.836.377
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ﬁirket’in k›sa ve uzun vadeli toplam finansal kiralama borçlar›n›n ödeme plan› aﬂa¤›daki gibidir:
31.12.2006

31.12.2005

Toplam finansal kiralama borçlar›
Bir y›l içinde ödenecek
Bir y›ldan fazla ve dört y›ldan az
Dört y›ldan fazla
Gelecek dönemlerde ödenecek faizler (-)

2.132.983
1.068.454
239
(176.413)

4.166.984
3.000.645
322
(537.862)

Finansal kiralama anapara borcu

3.025.263

6.630.089

1.983.057
1.042.009
197
3.025.263

3.793.712
2.836.126
251
6.630.089

Finansal kiralama anapara geri ödemeleri aﬂa¤›daki gibidir:
Bir y›l içinde ödenecek
Bir y›ldan fazla ve dört y›ldan az
Dört y›ldan fazla

Finansal kiralama borçlar›n›n ödenmemesi durumunda, konu varl›klar›n mülkiyeti kiralayana intikal etme hakk› dolay›s›yla teminat alt›ndad›r.
NOT 9- ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
a) ‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar
31.12.2006

31.12.2005

134.094.978
223.048.191
(12.205.614)
39.371
344.976.926

16.188.439
131.490.327
(4.048.686)
90.134
143.720.214

Vestel Dayan›kl› Tüketim Mallar› Pazarlama A.ﬁ.
Vestel Dijital Üretim Sanayi A.ﬁ.
Vestel CIS Limited
Vestel D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.
Di¤er iliﬂkili kuruluﬂlar

282.044.108
826.620
3.274.529
70.928.925
68.987
357.143.169

147.516.841
161.925
147.678.766

Ertelenmiﬂ finansman gideri (-)

(12.205.614)
344.937.555

(4.048.686)
143.630.080

‹liﬂkili taraflardan k›sa vadeli alacaklar
Ticari alacaklar
-Cari hesap alacaklar›
-Alacak senetleri
Di¤er alacaklar
Ertelenmiﬂ finansman gideri (-)
Personelden alacaklar

‹liﬂkili kuruluﬂlardan ticari alacaklar aﬂa¤›daki gibidir:

31.12.2005 tarihi itibariyle, ﬁirket’in Denizbank A.ﬁ.’de 232.287 YTL vadesiz mevduat› bulunmaktad›r.
ﬁirket’in Denizbank A.ﬁ. ve Euro Deniz Off-shore Bank Ltd. vadeli mevduat hesaplar›ndan 01.01.-30.09.2006 döneminde elde etti¤i faiz geliri
264.361 YTL’dir (31.12.2005: 283.353 YTL).
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b) ‹liﬂkili Taraflara Borçlar
31.12.2006

31.12.2005

18.808.199
(17.651)
18.790.548

52.158.474
(244.459)
51.914.015

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Vestel Holland BV
Vestel Dijital Üretim Sanayi A.ﬁ.
Zorlu Holding A.ﬁ.
Vestel D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.
Di¤er iliﬂkili kuruluﬂlar

2.712.636
16.020.098
65.494
9.971
18.808.199

3.987.355
3.083.197
26.755
54.882
44.867.652
138.633
52.158.474

Ertelenmiﬂ finansman geliri (-)

(17.651)
18.790.548

(244.459)
51.914.015

‹liﬂkili taraflara k›sa vadeli borçlar
Ticari borçlar
-Cari hesap borçlar›
Ertelenmiﬂ finansman geliri (-)

‹liﬂkili kuruluﬂlara ticari borçlar aﬂa¤›daki gibidir:

31.12.2005 tarihi itibariyle, ﬁirket’in Denizbank A.ﬁ.’den temin etti¤i kredilerin toplam tutar› 15.129 YTL’dir.
ﬁirket’in Denizbank A.ﬁ.’den temin edilen krediler için 01.01.-30.09.2006 döneminde ödenen toplam faiz gideri 572.479 YTL
(31.12.2005:1.541.772 YTL)’dir.
c) ‹liﬂkili Taraflarla Yap›lan ‹ﬂlemler
‹liﬂkili taraflarla yap›lm›ﬂ önemli iﬂlemler aﬂa¤›daki gibidir:

Sat›ﬂlar
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Vestel Dayan›kl› Tüketim Mallar› Pazarlama A.ﬁ.
Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Zorpet Zorlu Petrol Nakliyat A.ﬁ.
Vestel D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.
Vestel Dijital Üretim Sanayi A.ﬁ.
Vestel CIS Limited
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01.01.-31.12.2006

01.01.-31.12.2005

462.606
353.397.009
1.860.859
691.300.116
2.554
3.302.417
1.050.325.561

252.495
311.841.763
6.264
696.047
442.318.750
215
755.115.534
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01.01.-31.12.2006

01.01.-31.12.2005

2.789.786
1.806.206
162.987
1.486.535
14.278
800.378
7.060.170

2.489.822
48.551
35.501
2.442.557
24.752
5.041.183

745.061
16.246.044
66.800
74.221
17.132.126

391.363
2.600.529
69.767
687.065
3.748.724

01.01.-31.12.2006

01.01.-31.12.2005

-

18.256
49.698
67.954

1.014.950
6.993.866
8.008.816

352.197
4.823.752
5.175.949

Al›ﬂlar
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Vestel Dayan›kl› Tüketim Mallar› Pazarlama A.ﬁ.
Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Vestel D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.
Vestel Dijital Üretim Sanayi A.ﬁ.
Di¤er iliﬂkili kuruluﬂlar

Kur fark› ve vade fark› geliri
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Vestel Dayan›kl› Tüketim Mallar› Pazarlama A.ﬁ.
Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Vestel D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.
Vestel Dijital Üretim Sanayi A.ﬁ.

Di¤er gelirler
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Vestel Dayan›kl› Tüketim Mallar› Pazarlama A.ﬁ.

Kur fark› gideri
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Vestel D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.

d) Yönetim Kurulu baﬂkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yard›mc›lar›na sa¤lanan faydalar
31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle ödenen maaﬂ ve ücretler toplam› 1.475.872 YTL (31.12.2005: 719.005 YTL)’dir.
e) Al›nan/verilen teminatlar
ﬁirket, çeﬂitli finansal kuruluﬂlar için grup firmalar›na çeﬂitli teminatlar vermiﬂtir (dipnot 31).
f) Operasyonel kiralama
ﬁirket, operasyonel kiralama yolu ile Deniz Destek Oto Kiralama A.ﬁ.’den araç kiralam›ﬂt›r (dipnot 31).
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NOT 10- D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR

K›sa vadeli di¤er alacaklar
Vergi dairesinden alacaklar
K›sa vadeli di¤er yükümlülükler
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Personele borçlar
Di¤er

31.12.2006

31.12.2005

16.942.364

7.424.141

2.890.070
2.641.955
207.659
5.638
5.745.322

2.462.902
2.400.078
1.394.214
6.257.194

84.172.075
7.769.521
29.755.770
3.279.561
391.147
6.616.730
(890.317)
131.094.487

57.756.170
5.606.282
36.219.857
80.590
11.651
2.359.143
(403.054)
101.630.639

NOT 11- CANLI VARLIKLAR
Canl› varl›klar, ﬁirket’in faaliyet konusu kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
NOT 12- STOKLAR
‹lk madde ve malzeme
Yar› mamul
Mamul
Ticari mal
Di¤er stoklar
Verilen sipariﬂ avanslar›
Stok de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› (-)

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle stoklar 161.644.000 YTL (31.12.2005: 134.347.725 YTL) tutar›nda sigortalanm›ﬂt›r.
NOT 13- DEVAM EDEN ‹NﬁAAT SÖZLEﬁMELER‹ ALACAKLARI VE HAKED‹ﬁ BEDELLER‹
ﬁirket’in devam eden inﬂaat sözleﬂmeleri alacaklar› ve hakediﬂ bedelleri bulunmamaktad›r (31.12.2005: Bulunmamaktad›r).
NOT 14- ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹
ﬁirket, ertelenen gelir vergisi varl›k ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Seri XI, No: 25 say›l› Tebli¤ ve yasal mali tablolar› aras›ndaki
farkl› de¤erlendirilmelerin sonucunda ortaya ç›kan geçici farklar›n etkilerini dikkate alarak hesaplamaktad›r. Söz konusu geçici farklar genellikle
gelir ve giderlerin, tebli¤ ve vergi kanunlar›na göre de¤iﬂik raporlama dönemlerinde muhasebeleﬂmesinden kaynaklanmaktad›r.
Geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi alaca¤› ve yükümlülü¤ü için uygulanacak oran %30’dur
(31.12.2005:%30).
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Bilanço tarihleri itibariyle birikmiﬂ geçici farklar ve ertelenen vergi varl›k ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranlar› kullan›larak haz›rlanan
dökümü aﬂa¤›daki gibidir:
Kümülatif geçici farklar
31.12.2006
31.12.2005
Ertelenen vergi varl›klar›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Finansal kiralama borçlar›
Kullan›labilecek yat›r›m indirimi
Garanti gider karﬂ›l›¤›
Stoklar›n kay›tl› de¤erleri ile vergi matrahlar›
aras›ndaki net fark
Di¤er

Ertelenmiﬂ vergi
31.12.2006
31.12.2005

2.691.147
4.239
5.841.913

2.291.625
2.056.207
21.495.745
3.363.835

807.344
1.272
1.752.574

687.488
616.862
2.192.566
1.009.151

1.148.701
1.116.819

827.288
577.203

344.610
335.046
3.240.846

248.187
173.161
4.927.415

45.526.561
1.308.515
-

43.331.393
3.471.204
19.088

13.657.967
392.558
14.050.525

12.999.418
1.041.361
5.726
14.046.505

Ertelenen vergi varl›klar›
Bir y›ldan k›sa sürede yararlan›lacak
Bir y›ldan uzun sürede yararlan›lacak

2.120.840
1.120.006

3.389.089
1.538.326

Ertelenen vergi yükümlülükleri
Bir y›ldan k›sa sürede yararlan›lacak
Bir y›ldan uzun sürede yararlan›lacak

392.558
13.657.967

1.041.361
13.005.144

1.522.249
7.421
688
9.509
1.539.867

1.002.948
21.146
15.593
447
1.040.134

Ertelenen vergi yükümlülükleri
Maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n kay›tl›
de¤erleri ile vergi matrahlar› aras›ndaki net fark
Ertelenmiﬂ finansman karﬂ›l›¤›
Di¤er

NOT 15- D‹⁄ER CAR‹/CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER
Di¤er cari/dönen varl›klar
Peﬂin ödenen giderler
Verilen iﬂ avanslar›
Personele verilen avanslar
Di¤er

NOT 16- F‹NANSAL VARLIKLAR
ﬁirket’in finansal varl›klar› bulunmamaktad›r (31.12.2005: Bulunmamaktad›r).
NOT 17- POZ‹T‹F/NEGAT‹F ﬁEREF‹YE
ﬁirket’in pozitif/negatif ﬂerefiyesi bulunmamaktad›r (31.12.2005: Bulunmamaktad›r).
NOT 18- YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
ﬁirket’in yat›r›m amaçl› gayrimenkulleri bulunmamaktad›r (31.12.2005: Bulunmamaktad›r).
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NOT 19- MADD‹ VARLIKLAR

Maliyet
Arazi ve arsalar
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Özel maliyetler
Makine, tesis ve cihazlar
Taﬂ›t araçlar›
Döﬂeme ve demirbaﬂlar
Yap›lmakta olan yat›r›mlar ve verilen avanslar

Birikmiﬂ amortisman
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Özel maliyetler
Makine, tesis ve cihazlar
Taﬂ›t araçlar›
Döﬂeme ve demirbaﬂlar

Net kay›tl› de¤er

01.01.2006

‹laveler

Ç›k›ﬂlar

Transferler

31.12.2006

6.546.757
2.568.546
55.531.507
375.560
311.158.887
426.213
10.192.697
19.810.854
406.611.021

7.875
401.390
135.908
3.306.633
131.562
1.512.126
44.312.738
49.808.232

(299.401)
(1.169)
(300.570)

21.467
344.100
35.004.440
383.882
(35.788.896)
(35.007)

6.546.757
2.576.421
55.954.364
855.568
349.170.559
557.775
12.087.536
28.334.696
456.083.676

787.310
8.898.086
63.620
85.964.080
60.066
3.107.239
98.880.401

152.914
2.120.870
110.428
29.151.052
104.968
1.711.517
33.351.749

(188.729)
(73)
(188.802)

-

940.224
11.018.956
174.048
114.926.403
165.034
4.818.683
132.043.348

307.730.620

324.040.328

ﬁirket duran varl›klara yap›lan önemli ilaveleri yap›lmakta olan yat›r›mlar hesab›nda toplamakta ve yat›r›m›n tamamlanmas› ile ilgili duran varl›k
hesab›na transfer etmektedir. Devam eden yat›r›mlar a¤›rl›kl› olarak ikinci buzdolab› fabrikas›, piﬂirici cihazlar ve çamaﬂ›r makinesi fabrikalar›n›
kapsamaktad›r.
Finansal kiralama yoluyla elde edilen makine ve teçhizat›n birikmiﬂ amortisman düﬂüldükten sonraki net kay›tl› de¤eri 27.857.711 YTL
(31.12.2005: 32.743.194 YTL)’dir.
31 Aral›k 2006 itibariyle maddi duran varl›klar 394.736.853 YTL (31.12.2005: 291.384.612 YTL) tutar›nda sigortalanm›ﬂt›r.
NOT 20- MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR

Maliyet
Haklar
Araﬂt›rma ve geliﬂtirme giderleri
Di¤er maddi olmayan duran varl›klar

Birikmiﬂ itfa pay›
Haklar
Araﬂt›rma ve geliﬂtirme giderleri
Di¤er maddi olmayan duran varl›klar

Net kay›tl› de¤eri
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01.01.2006

‹laveler

Transferler

31.12.2006

6.333.417
5.007.307
685.482
12.026.206

3.678
145.702
149.380

35.007
35.007

6.337.095
5.007.307
866.191
12.210.593

6.008.807
3.475.654
157.207
9.641.668

207.476
708.175
171.988
1.087.639

-

6.216.283
4.183.829
329.195
10.729.307

2.384.538

1.481.286
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Araﬂt›rma ve geliﬂtirme giderleri, araﬂt›rma ve geliﬂtirme konular›nda ﬁirket dahilinde yap›lan giderlerin aktifleﬂtirilmesi sonucu oluﬂmuﬂ olup,
makul olarak ileri dönemlerdeki kazançlardan itfa edilmesi beklenen buzdolab› ve split klima projelerine iliﬂkindir.
NOT 21- ALINAN AVANSLAR
ﬁirket’in al›nan avanslar› bulunmamaktad›r (31.12.2005: Bulunmamaktad›r).
NOT 22- EMEKL‹L‹K PLANLARI
ﬁirket’in bilançolar›nda emeklilik planlar›n› kapsayan herhangi bir yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r.
NOT 23- BORÇ KARﬁILIKLARI

K›sa vadeli borç karﬂ›l›klar›
Kurumlar vergisi karﬂ›l›¤›
Garanti gider karﬂ›l›¤›
Di¤er gider karﬂ›l›klar›

Uzun vadeli borç karﬂ›l›klar›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›

31.12.2006

31.12.2005

1.287.503
5.841.913
227.182
7.356.598

795.805
3.363.835
151.480
4.311.120

2.691.147

2.291.625

Yürürlükteki ‹ﬂ Kanunu hükümleri uyar›nca, çal›ﬂanlardan k›dem tazminat›na hak kazanacak ﬂekilde iﬂ sözleﬂmesi sona erenlere, hak kazand›klar›
yasal k›dem tazminatlar›n›n ödenmesi yükümlülü¤ü vard›r. Ayr›ca, halen yürürlükte bulunan 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun 06.03.1981
tarih, 2422 say›l› ve 25.08.1999 tarih, 4447 say›l› yasalar ile de¤iﬂik 60’›nc› maddesi hükmü gere¤ince k›dem tazminat›n› alarak iﬂten ayr›lma hakk›
kazananlara da yasal k›dem tazminatlar›n› ödeme yükümlülü¤ü bulunmaktad›r.
K›dem tazminat› ödemeleri, her hizmet y›l› için 30 günlük brüt maaﬂ üzerinden hesaplanmaktad›r. ‹lgili bilanço tarihi itibariyle ödenecek k›dem
tazminat›, 31.12.2006 tarihi itibariyle 1.857,44 YTL/y›l tavan›na tabidir (31.12.2005: 1.727,15 YTL/y›l).
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir.
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü, ﬁirketin çal›ﬂanlar›n emekli olmas›ndan do¤an gelecekteki olas› yükümlülü¤ün bugünkü de¤erinin tahminine göre
hesaplan›r. Seri XI No:25 say›l› Tebli¤, K›s›m 29 (“Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar”), ﬂirketin yükümlülüklerini tan›mlanm›ﬂ fayda planlar›
kapsam›nda aktüeryal de¤erleme yöntemleri kullan›larak geliﬂtirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmas›nda
kullan›lan aktüeryal varsay›mlar aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:
Esas varsay›m, her hizmet y›l› için olan azami yükümlülü¤ün enflasyona paralel olarak artmas›d›r. Dolay›s›yla, uygulanan iskonto oran›, gelecek
enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oran› ifade eder. 31.12.2006 tarihi itibariyle, ekli mali tablolarda karﬂ›l›klar, çal›ﬂanlar›n
emeklili¤inden kaynaklanan gelece¤e ait olas› yükümlülü¤ünün bugünkü de¤eri tahmin edilerek hesaplan›r. 31.12.2006 tarihi itibariyle karﬂ›l›klar
y›ll›k %5 enflasyon oran› ve %11 iskonto oran› varsay›m›na göre, %5,7 reel iskonto oran› ile hesaplanm›ﬂt›r (31.12. 2005: %5,5 reel iskonto oran›).
K›dem tazminat› tavan› alt› ayda bir revize olup, 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olan tavan tutar› 1.960,69 YTL’dir.
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Dönem içerisindeki k›dem tazminat› yükümlülü¤ünün hareket tablosu aﬂa¤›daki gibidir:
31.12.2006
2.291.625
1.160.626
(761.104)
2.691.147

Dönem baﬂ›
‹laveler
Dönem içinde yap›lan ödemeler
Dönem sonu itibariyle karﬂ›l›k

31.12.2005
1.935.522
768.781
(412.678)
2.291.625

NOT 24- ANA ORTAKLIK DIﬁI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIﬁI KÂR ZARAR
ﬁirket’in ana ortakl›k d›ﬂ› paylar›/ana ortakl›k d›ﬂ› zararlar› bulunmamaktad›r (31.12.2005: Bulunmamaktad›r).
NOT 25- SERMAYE/KARﬁILIKLI ‹ﬁT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹

Her bir hisse için 1 YTL nominal de¤er
Kay›tl› sermaye tavan›
Ç›kar›lm›ﬂ sermaye

31.12.2006

31.12.2005

190.000.000
190.000.000

138.000.000
138.000.000

Pay sahipleri ve pay oranlar› aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:
Oran
Nama yaz›l› hisse senetleri
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Ahmet Nazif Zorlu
Olgun Zorlu
Zorlu Holding A.ﬁ.
Di¤er

Hamiline hisse senetleri
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Di¤er ortaklar

Kay›tl› sermaye
Sermaye düzeltme farklar›
Toplam ödenmiﬂ sermaye

Tutar

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

%68,5
%0,0
%0,0
%0,0
%0,0
%68,5

%35,0
%26,5
%26,5
%10,0
%2,0
%100,0

130.199.993
1
1
5
130.200.000

48.300.000
36.570.000
36.570.000
13.800.000
2.760.000
138.000.000

%4,1
%27,4
%31,5

%0,0

7.800.000
52.000.000
59.800.000

-

%100,0

%100,0

190.000.000
9.733.837
199.733.837

138.000.000
9.733.837
147.733.837

Sermaye düzeltme farklar›, ﬁirket sermayesinin enflasyona göre düzeltilmiﬂ toplam tutar› ile ﬁirket’in enflasyon düzeltmesi öncesindeki sermaye
tutar› aras›ndaki fark› ifade eder.
ﬁirket’in 11-12 Nisan 2006 tarihleri aras›nda hisse senetleri halka arz edilmiﬂ ve talep toplama sonunda sermaye art›r›m› yoluyla ihraç edilen
52.000.000 adet hissenin yan›nda Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. ek sat›ﬂ hakk› kullan›lm›ﬂ, bu ﬂekilde toplam 59.800.000 adet hissenin
sat›ﬂ› gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ﬁ., Zorlu Holding A.ﬁ. ve Zorlu Ailesi’nin elinde bulunan 89.699.993 adet Vestel
Beyaz Eﬂya Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. hissesini halka arz fiyat› olan 3.20 YTL birim fiyat üzerinden 13 Nisan 2006 tarihinde sat›n al›nm›ﬂt›r (dipnot 26).
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‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› (“‹MKB”) Yönetim Kurulu'nun 19 Nisan 2006 tarihli toplant›s›nda ﬁirket’in ek sat›ﬂ hakk› dahil halka arz edilen
59.800.000 YTL nominal de¤erli 1. ve 2. Tertip hamiline yaz›l› hisse senetleri 21 Nisan 2006 tarihinden itibaren ‹MKB’de iﬂlem görmeye
baﬂlamas›na karar verilmiﬂtir.
NOT 26- SERMAYE YEDEKLER‹

Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi ihraç primleri
Halka arz giderleri (-)

Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›
-Sermaye
-Yasal yedekler
-Kay›tl› sermaye hesab›na transfer (sermaye art›r›m›)

31.12.2006

31.12.2005

114.400.000
(5.369.179)
109.030.821

-

42.401.837
36.015
(32.668.000)
9.769.852
118.800.673

42.401.837
36.015
(32.668.000)
9.769.852
9.769.852

NOT 27- KÂR YEDEKLER‹
Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu’nda öngörüldü¤ü ﬂekli ile birinci ve ikinci yedeklerden oluﬂur. TTK, birinci yasal yede¤in, toplam yedek
ﬁirket’in ödenmiﬂ sermayesinin %20’sine eriﬂene kadar kanuni kârdan %5 oran›nda ayr›lmas›n› öngörür. ‹kinci yasal yedek ise, ödenmiﬂ
sermayenin %5’ini aﬂan tüm nakit kâr da¤›t›mlar› üzerinden %10 oran›nda ayr›l›r. TTK hükümleri çerçevesinde yasal yedekler, sadece zararlar›
netleﬂtirmek için kullan›labilmekte ve ödenmiﬂ sermayenin %50’sini aﬂmad›kça di¤er amaçlarla kullan›lamamaktad›r.
Seri XI No:25 say›l› Tebli¤ uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda özsermaye kalemlerinden “Sermaye,
Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Ola¤anüstü Yedek kalemlerine bilançoda kay›tl› de¤erleri ile yer verilir. Bu
hesap kalemlerinin düzeltilmiﬂ de¤erleri toplu halde özsermaye grubu içinde “Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar›” hesab›nda yer verilir.

Yasal yedekler
Ola¤anüstü yedekler

31.12.2006
5.857.288
45.827.109
51.684.397

31.12.2005
3.513.849
1.301.777
4.815.626

26.634.579
50.485.503
(2.343.439)
(44.525.332)
30.251.311

20.964.727
69.557.260
(59.332.000)
(3.217.616)
(36.015)
(1.301.777)
26.634.579

NOT 28- GEÇM‹ﬁ YIL KÂR/ZARARLARI
Dönem içerisindeki geçmiﬂ y›l kârlar›n›n hareket tablosu aﬂa¤›daki gibidir:
Dönem baﬂ›
Dönem kâr›
Kay›tl› sermaye hesab›na aktar›m (sermaye art›r›m›)
Yasal yedeklere aktar›m
Sermaye düzeltme farklar›na aktar›m
Ola¤anüstü yedeklere aktar›m
Geçmiﬂ y›llar kâr›
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NOT 29- YABANCI PARA POZ‹SYONU

31.12.2006
Haz›r de¤erler
‹liﬂkili taraflardan alacaklar
Yabanc› para varl›klar›

ABD Dolar›
2.170.768
7.318.026
9.488.794

EURO
3.607.073
34.489.745
38.096.818

GBP
21.669
21.669

Toplam
YTL de¤eri
9.729.728
74.203.720
83.933.448

Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar›
K›sa vadeli finansal kiralama iﬂlemlerinden borçlar
Ticari borçlar
‹liﬂkili taraflara borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli finansal kiralama iﬂlemlerinden borçlar
Yabanc› para yükümlülükleri

8.451.734
1.163.783
71.188.411
266.504
609.993
81.680.425

11.093.819
187.547
61.940.660
326.641
31.242.862
99.811
104.891.340

1.490
1.490

32.419.964
1.983.057
214.749.671
979.373
57.846.159
1.042.206
309.020.430

(72.191.631)

(66.794.522)

20.179

(225.086.982)

31.12.2005
Haz›r de¤erler
‹liﬂkili taraflardan alacaklar
Yabanc› para varl›klar›

ABD Dolar›
34.996
231.711
266.707

EURO
5.059.444
3.420.237
8.479.681

GBP
-

Toplam
YTL de¤eri
8.078.825
5.740.536
13.819.361

Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar›
K›sa vadeli finansal kiralama iﬂlemlerinden borçlar
Ticari borçlar
‹liﬂkili taraflara borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli finansal kiralama iﬂlemlerinden borçlar
Yabanc› para yükümlülükleri

63.661
1.272.582
24.032.908
469.000
8.000.000
1.773.838
35.611.989

10.307.198
1.314.117
66.827.474
29.505.934
40.192.986
287.396
148.435.105

-

16.448.097
3.793.711
138.335.971
47.469.974
74.540.765
2.836.377
283.424.895

(35.345.282)

(139.955.424)

-

(269.605.534)

Yabanc› para pozisyonu, net

Yabanc› para pozisyonu, net

NOT 30- DEVLET TEﬁV‹K VE YARDIMLARI
ﬁirket’in T.C. Hazine Müsteﬂarl›¤›’ndan al›nm›ﬂ olan Yat›r›m ‹ndirimi Teﬂvik Belgeleri dolay›s›yla yap›lan ilgili yat›r›m harcamalar› üzerinden ﬁirket’e
baz› teﬂvikler sa¤lanmaktad›r. 31 Aral›k 2006 itibariyle bu teﬂvik belgeleri sonucu devreden yat›r›m indirimi bulunmamaktad›r.
Yat›r›m indirimi istisnas› 5479 say›l› kanun ile 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlükten kalkm›ﬂt›r.
Ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden, ilgili y›llarda vergiye tabi kazanç (matrah) oluﬂmamas› nedeniyle 31.12.2005 tarihi itibariyle
kullan›lmay›p sonraki dönemlere devreden yat›r›m indirimi tutarlar› ile 31.12.2005 tarihi itibariyle devam eden projelerle ilgili olarak sonraki y›llarda
yap›lacak yat›r›m harcamalar› üzerinden hak kazan›lacak yat›r›m indirimi tutarlar› için 31.12.2008 tarihine kadar 3 y›ll›k geçiﬂ dönemi tan›nm›ﬂt›r.
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NOT 31- KARﬁILIKLAR, ﬁARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Karﬂ›l›klar
Mali tablolardaki karﬂ›l›klar ile ilgili detaylar dipnot 23’te sunulmuﬂtur.
b) ﬁarta Ba¤l› Varl›klar
Bilanço tarihleri itibariyle sat›c›lar ve müﬂterilerden al›nan teminatlar aﬂa¤›daki gibidir:

Verilen teminat mektuplar›, çek ve senetler
Teminat mektuplar›
Çek ve senetler

31.12.2006

31.12.2005

11.043.101
6.028.809

4.997.707
7.994.584

c) Taahhüt ve Yükümlülükler
• Bilanço tarihi itibariyle ﬁirket’in vergi daireleri, gümrük müdürlükleri ve di¤er kuruluﬂlara verilen teminat mektuplar› dolay›s›yla 10.275.565 YTL
tutar›nda (31.12.2005: 4.670.635 YTL) yükümlülü¤ü bulunmaktad›r.
• Bilanço tarihi itibariyle ihracat ve yat›r›m indirim teﬂvikleri dolay›s›yla 172.179.960 ABD Dolar› (31.12.2005: 158.113.409 ABD Dolar›) tutar›nda
ihracat gerçekleﬂtirme yükümlülü¤ü bulunmaktad›r.
• ‹hraç kayd›yla yap›lan sat›ﬂlara iliﬂkin KDV’nin önce tecil edilmekte ve bilahare ilgili formalitelerin tamamlanmas› ile Vergi ‹daresi’ne terkin
edilmektedir. Terkin edilme tarihine kadar ﬁirket’in KDV yükümlülü¤ü devam etmektedir. Ancak bu konuda geçmiﬂ dönemlerde ﬁirket herhangi
bir ödeme yükümlülü¤üne u¤ramam›ﬂ olup, ileri dönemlerde bir yükümlülük ile karﬂ›laﬂmas› beklenmemektedir. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle tecil
edilen KDV tutar› 36.312.091 YTL (31.12.2005: 28.821.927 YTL)’dir.
• ﬁirket, Vak›flar Bankas› ile Zorlu Grup’una ait di¤er ﬂirketlerin ortak kredi kullan›m› için 125 milyon ABD Dolar› tutar›nda sözleﬂme imzalam›ﬂt›r.
Söz konusu kredi kullan›m› için ﬁirket ve di¤er grup ﬂirketleri bu tutarlara kefil olmuﬂtur.
• Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. Haziran 2003 tarihinde al›nan 9.000.000 EURO tutar›ndaki kredi için kefil olmuﬂtur. (dipnot:6)
• ﬁirket aleyhine, elektrikli ev aletleri üreten bir ﬂirket taraf›ndan patent belgesinin hükümsüzlü¤ü konusunda dava aç›lm›ﬂt›r. ﬁirket patent
belgesinin hükümsüzlü¤ü ve sicilden terkini talebiyle karﬂ› dava açm›ﬂt›r. Davalar bilirkiﬂi incelemesinde olup devam etmektedir.
• ﬁirket aleyhine aç›lm›ﬂ ve rapor tarihi itibariyle devam etmekte olan icra takip davalar› tutar› 10.961 YTL, tüketici davalar› tutar› 49.000 YTL ve
ﬁirket lehine sonuçlanm›ﬂ ancak temyiz sonucu beklenen davalar›n tutar› 44.972 YTL’dir.
• ﬁirket’in operasyonel kiralama iﬂlemlerinden dolay› gelecek dönemlerde ödeyece¤i kira giderlerinin vadeleri aﬂa¤›daki gibidir:

Bir y›ldan az
Bir y›ldan fazla ve dört y›ldan az

31.12.2006
9.960
9.960

31.12.2005
72.562
18.141
90.703

• Vestel Grubu, 10 ﬁubat 2006 tarihinde yabanc› bankalardan 1 y›l vadeli 120.000.000 ABD Dolar› tutar›nda akreditif sendikasyon kredisi temin
etmiﬂtir. Söz konusu sözleﬂme Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ﬁ., Vestel Beyaz Eﬂya Sanayi ve Ticaret A.ﬁ., Vestel Dijital Üretim Sanayi
A.ﬁ., Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. ve Vestel Holland B.V.’nin kat›l›m›yla imzalanm›ﬂt›r.
NOT 32- ‹ﬁLETME B‹RLEﬁMELER‹
Yoktur.
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NOT 33- BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Temel raporlama biçimi-Co¤rafi bölümler
Bölüm sat›ﬂlar›
Türkiye
Avrupa
Di¤er

01.01.-31.12.2006
425.125.791
580.657.965
113.944.568
1.119.728.324

01.01.-31.12.2005
358.769.764
337.356.857
105.507.154
801.633.775

ﬁirket’in bölüm varl›klar›n›n tamam› Türkiye’dedir.
‹kincil raporlama biçimi-Endüstriyel bölümler
ﬁirket beyaz eﬂya üretim ve sat›ﬂ faaliyetini yürütmektedir. ﬁirket’in üretti¤i ürünler farkl› risk ve getirilere sahip olmad›¤›ndan, endüstriyel bölüm
tan›mlanmam›ﬂt›r.
NOT 34- B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
ﬁirket 08.01.2007 tarihinde Denizbank Aﬁ’den Ocak 2008 vadeli 1.560.000 EURO ve Kas›m 2007 ile Mart 2008 vadeli 21.191.000 ABD Dolar›
tutar›nda kredi kullanm›ﬂt›r. Kredilerin faiz oranlar› y›ll›k %5,25’tir.
NOT 35- DURDURULAN FAAL‹YETLER
ﬁirket’in durdurulan faaliyeti bulunmamaktad›r (31.12.2005: Bulunmamaktad›r).
NOT 36- ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
SATIﬁ GEL‹RLER‹
Toplam sat›ﬂ/adet
Buzdolab›
Klima
Çamaﬂ›r makinesi
Piﬂirici cihaz

01.01.-31.12.2006

01.01.-31.12.2005

2.242.833
237.449
1.423.953
364.624

1.694.465
332.395
1.015.578
72.441

423.345.012
694.602.533
1.780.779

357.617.098
442.864.011
1.152.666

Brüt sat›ﬂlar

1.119.728.324

801.633.775

Sat›ﬂlardan iade, iskonto ve indirimler (-)

(601.735)
1.119.126.589

(321.943)
801.311.832

Toplam sat›ﬂ/tutar
Yurtiçi sat›ﬂlar
Yurtd›ﬂ› sat›ﬂlar
Di¤er sat›ﬂ gelirleri
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SATIﬁLARIN MAL‹YET‹
Toplam üretim/adet
Buzdolab›
Klima
Çamaﬂ›r makinesi
Piﬂirici cihaz

01.01.-31.12.2006

01.01.-31.12.2005

2.174.527
214.913
1.451.017
390.513

1.718.091
369.498
1.020.850
76.982

834.881.727
50.452.319
38.152.836
32.141.609
955.628.491

642.763.837
36.149.318
29.058.895
25.202.584
733.174.634

5.606.282
(7.769.521)

3.645.081
(5.606.282)

Mamul stoklar›nda de¤iﬂim
Dönem baﬂ› stok
Dönem sonu stok
Sat›lan mamul maliyeti

36.219.857
(29.755.770)
959.929.339

16.576.364
(36.219.857)
711.569.940

Dönem içi al›ﬂlar
Dönem baﬂ› stok
Dönem sonu stok
Sat›lan ticari mallar maliyeti

4.589.660
80.590
(3.279.561)
1.390.689

74.206
102.164
(80.590)
95.780

961.320.028

711.665.720

12.488.540
28.169.868
17.670.891
58.329.299

8.123.762
8.060.184
11.478.018
27.661.964

Maliyet/tutar
Direkt ilk madde ve malzeme giderleri
Direkt iﬂçilik giderleri
Genel üretim giderleri
Amortisman ve itfa paylar›
Üretilen mamul maliyeti
Yar› mamul kullan›m›
Dönem baﬂ› stok
Dönem sonu stok

Sat›ﬂlar›n maliyeti toplam›
NOT 37- FAAL‹YET G‹DERLER‹
Araﬂt›rma ve geliﬂtirme giderleri
Sat›ﬂ ve da¤›t›m giderleri
Genel yönetim giderleri
Faaliyet giderleri toplam›
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NOT 38- D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KÂR/ZARARLAR
D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R VE KÂRLAR
Kambiyo kâr›
Banka mevduat faiz gelirleri
Ertelenmiﬂ faiz geliri
Vade fark› gelirleri
Kira gelirleri
Hurda sat›ﬂ gelirleri
Sigorta hasar gelirleri
Hibe gelirleri
Sabit k›ymet sat›ﬂ kârlar›
Di¤er gelirler

D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN G‹DER VE ZARARLAR
Kambiyo zarar›
Ertelenmiﬂ faiz gideri
Sabit k›ymet sat›ﬂ zararlar›
At›l kapasite giderleri
Karﬂ›l›k giderleri
Di¤er giderler

01.01.-31.12.2006
11.878.918
4.196.941
11.981.413
16.443.062
14
3.073.055
6.433.436
1.159.962
1.864.101
57.030.902

01.01.-31.12.2005
16.443.937
3.045.935
6.171.522
68.004
1.884.134
209.736
3.115.104
555.162
31.493.534

15.169.293
19.406.423
48.068
458.540
487.263
276.539
35.846.126

7.168.180
6.389.445
389.277
7.165.991
403.054
101.098
21.617.045

19.574.001
18.395.761
4.502.446
10.008
3.990.298
82.240
425.253
612.540
47.592.547

2.807.638
5.739.664
2.839.129
125.918
799.822
70.978
763.438
218.195
13.364.782

NOT 39- F‹NANSMAN G‹DERLER‹
Kambiyo zararlar›
Faiz giderleri
Akreditif giderleri
Kredi komisyon giderleri
Ödenen vade farklar›
Teminat mektubu komisyon giderleri
Finansal kiralama faiz giderleri
Di¤er finansman giderleri
Finansman giderleri

NOT 40- NET PARASAL POZ‹SYON KÂR/ZARARI
Net Parasal Pozisyon Kâr›/Zarar›, parasal olmayan bilanço kalemlerinin, özsermayenin ve gelir tablosunun düzeltme iﬂlemine tabi tutulmas›
sonucunda aktif ve pasif kalemlerinin aras›nda ortaya ç›kan fark olarak hesaplanm›ﬂt›r. Ancak 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren mali tablolar›n
enflasyona göre düzeltilmesine son verildi¤inden, 1 Ocak-31 Aral›k 2005 ve 2006 dönemleri için parasal pozisyon kâr›/zarar› hesaplanmam›ﬂt›r.
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NOT 41- VERG‹LER

Kurumlar vergisi karﬂ›l›¤›
Peﬂin ödenen vergiler (-)
Kurumlar vergisi karﬂ›l›¤› net (dipnot 23)
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü, net

31.12.2006
7.087.631
(5.800.128)

31.12.2005
796.671
(866)

1.287.503

795.805

10.809.679
12.097.182

9.119.090
9.914.895

Türkiye’de, kurumlar vergisi oran› 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren %20’dir. Ancak 31.12.2005 tarihi itibariyle devreden yat›r›m indirimi tutarlar›n›n
2006 y›l› kurumlar vergisi hesaplamas›nda indirim konusu edilmesi halinde 2005 dönemindeki mevzuat hükümleri çerçevesinde kurumlar vergisi
%30 oran›ndan hesaplanacakt›r.
Kurumlar vergisi oran› kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer
alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r. Kâr da¤›t›lmad›¤› takdirde baﬂka bir vergi ödenmemekte olup
kâr›n tamam›n›n veya bir k›sm›n›n temettü olarak;
• Gerçek kiﬂilere
• Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden istisna veya muaf gerçek ve tüzel kiﬂilere,
• Dar mükellef gerçek ve tüzel kiﬂilere,
Da¤›t›lmas› halinde %15 Gelir Vergisi Stopaj› hesaplan›r. Dönem kâr›n›n sermayeye ilavesi halinde, kâr da¤›t›m› say›lmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar üçer ayl›k mali kârlar› üzerinden %20 (devreden yat›r›m indirimi tutarlar›n›n 2006 y›l› kurumlar vergisi hesaplamas›nda indirim konusu
edilmesi halinde %30) oran›nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay›n 10’uncu gününe kadar beyan edip 17’nci günü akﬂam›na
kadar öderler. Y›l içinde ödenen geçici vergi o y›la ait olup izleyen y›l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar
vergisinden mahsup edilir.
En az iki y›l süre ile elde tutulan iﬂtirak hisseleri ile gayrimenkullerin sat›ﬂ›ndan do¤an kârlar›n %75’i, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldü¤ü
ﬂekilde sermayeye eklenmesi ﬂart› ile vergiden istisnad›r.
Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aﬂmamak kayd›yla dönem kurum kazanc›ndan indirilebilirler.
Ancak, mali zararlar, geçmiﬂ y›l kârlar›ndan mahsup edilemez.
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Türkiye’de kurumlar›n 24.04.2003 tarihinden evvel yat›r›m teﬂvik belgelerine istinaden yapt›klar› yat›r›m harcamalar›n›n %100’ü, bu tarihten sonra
mal ve hizmet üretimi faaliyetlerinde kullanmak üzere yapt›klar› amortismana tabi iktisadi k›ymetlerle ilgili harcamalar›n %40’l›k bölümünü vergi
matrahlar›n›n tespitinde ilgili kazançlar›ndan yat›r›m indirimi istisnas› olarak indirim konusu yapmalar› mümkündür. Kurum vergi matrah›ndan
24.04.2003 tarihinden önceki yat›r›m harcamalar›n indirilmesi durumunda söz konusu tutar üzerinden %19,8 oran›nda gelir vergisi stopaj›
yap›lmakta, 24.04.2003 tarihinden sonraki yat›r›m harcamalar›n indirilmesi durumunda söz konusu tutar üzerinden gelir vergisi stopaj›
yap›lmamaktad›r.
Ancak yat›r›m indirimi istisnas› 5479 say›l› kanun ile 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. Gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinden, ilgili y›llarda vergiye tabi kazanç (matrah) oluﬂmamas› nedeniyle 31.12.2005 tarihi itibariyle kullan›lmay›p sonraki dönemlere
devreden yat›r›m indirimi tutarlar› ile 31.12.2005 tarihi itibariyle devam eden projelerle ilgili olarak sonraki y›llarda yap›lacak yat›r›m harcamalar›
üzerinden hak kazan›lacak yat›r›m indirimi istisna tutarlar›n› yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oran›na iliﬂkin hükümler dahil) çerçevesinde
sadece 2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait kazançlar›ndan indirebilirler.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r. Kurumlar vergisi
beyannameleri hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 25’inci günü akﬂam›na kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine verilir.
Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beﬂ y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir ve hatal› iﬂlem tespit edilirse ödenecek
vergi miktarlar› de¤iﬂebilir.
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ﬁirket’in vergi karﬂ›l›¤› aﬂa¤›daki gibidir:

Kurumlar vergisi karﬂ›l›¤›
Ertelenen vergi karﬂ›l›¤›

01.01.-31.12.2006
(7.087.631)
(1.690.589)
(8.778.220)

01.01.-31.12.2005
(796.671)
(7.213.681)
(8.010.352)

64.291.271
177.000.000

50.485.503
138.000.000

0,36

0,37

NOT 42- H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ
Hissedarlara ait net kâr
Ç›kar›lm›ﬂ hisselerinin a¤›rl›kl› ortalama adedi
Hisse baﬂ›na kâr
NOT 43- NAK‹T AKIM TABLOSU
Nakit ak›m tablosu, mali tablolar içerisinde gösterilmiﬂtir.
NOT 44- MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA TABLOLARIN AÇIK YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAﬁILAB‹L‹R
OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR
Bulunmamaktad›r.
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YATIRIMCI B‹LG‹LER‹

Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›
Vestel Beyaz Eﬂya Yönetim Kurulu’nca al›nan karar do¤rultusunda, Vestel Beyaz Eﬂya Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› 18 May›s 2007 günü saat
11:00’da Zorlu Plaza, Ambarl› Avc›lar / ‹stanbul’daki ﬂirket merkezinde yap›lacakt›r.
Ba¤›ms›z Denetçi
Engin Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müﬂavirlik A.ﬁ.
Member of Grant Thornton International
Y›ld›z Posta Cad.
Dedeman ‹ﬂhan› No: 48, Kat: 5
34349 Gayrettepe – Istanbul
Finansal Bilgiler ve ﬁirket Haberleri
Vestel Beyaz Eﬂya’n›n finansal tablolar›, denetim raporlar›, özel durum aç›klamalar› ve faaliyet raporlar›na
http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com/ web sitesinden ulaﬂ›labilmektedir. Buna ek olarak Vestel ﬁirketler Grubu Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Birimi’nden
telefon ve e-posta ile bilgi talep edilebilmektedir.
Yat›r›mc› ‹liﬂkileri
Figen Çevik
Yat›r›mc› ‹liﬂkileri ve Kurumsal Finansman Direktörü
Vestel ﬁirketler Grubu
Zorlu Plaza 34310 Avc›lar - ‹stanbul
Telefon (212) 456 24 27
E-Mail figen.cevik@vestel.com.tr
Hisse Bilgileri
Vestel Beyaz Eﬂya Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’nin hisseleri ‹MKB Ulusal Pazar›nda Nisan 2006’dan bu yana VESBE sembolü ile iﬂlem görmektedir.
Vestel Beyaz Eﬂya’n›n 2006 Aral›k ay› sonu itibariyle piyasa de¤eri 294 milyon dolar seviyesindedir. Hisselerin ‹MKB’de 2006 y›l› ortalama iﬂlem
hacmi de 4 milyon dolar olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
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‹letiﬂim
Vestel Beyaz Eﬂya Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Organize Sanayi Bölgesi, 45030 Manisa-Türkiye
Telefon: +90 (236) 226 30 00
Faks:
+90 (236) 226 30 17
www.vestel.com.tr

