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Tekfen Taahhüt Grubunun devam etmekte olan projelerinin 30 Haziran 2007 tarihi itibar›yla yasal mizanlar›nda yer alan stok kalemlerinin Uluslaras› Finansal Raporlama Standartlar›’na (UFRS) göre
haz›rlanan mali tablolarda inflaat maliyetlerine aktar›lan ya da UFRS’de yoldaki mal olarak düzeltmeleri yap›lan tutarlar› afla¤›daki gibidir;
Silinen Stoklar Silinen Stoklar Yoldaki Mallar
Final
UFRS
Yönetim
Tekfen Pay›
%100

EK-A
TEKFEN ‹NfiAAT VE TES‹SAT A.fi.
fiANT‹YELERDE GÖZLEMLENEN MALZEME DURUMU
‹fl No

Proje Ad›

Para Birimi Stok Tutar›

Tekfen Pay›

USD Karfl›l›¤›*

225

YTL

0

0

269

NTY Ortakl›¤› Karadeniz Otoyolu Perflembe Bolaman (%33)
Tekfen Tubin Özdemir Ortakl›¤›
Çiftehan Pozant› Otoyolu (%70,65)
Tekfen Tubin Özdemir Ortakl›¤›
Gaziantep Birecik Otoyolu (%25)
Sangachal Azerbaycan

USD

4.006.000

286

Fas Tanca Otoyol Projesi

MAD

287

PCWU Platform (Bay›l)

288

YTL

0

0

0

YTL

842.000

594.873

458.000

‹fl No Proje

JV

% 33,33 225

Aç›klama

Yasal Stok (USD) Yasal Stok (USD)

USD

USD

USD

Perflembe-Bolaman Yolu ‹nflaat›

NTY JV Türkiye

-

-

-

-

-

-

% 35

230

Ankara-Pozant› Otoyolu, Çiftehan-Pozant› Kesimi

TTO JV Türkiye

-

-

-

-

-

-

0

% 25

252

Gaziantep-fianl›urfa Otoyolu, Gaziantep-Birecik

TOT JV Türkiye

-

-

-

-

-

-

4.006.000

4.006.000

% 100

269

Bakü Ofis Azerbaycan

4.114.782

4.114.782

(4.114.782)

-

-

-

6.634.000

6.634.000

799.000

ACG Field Development Phase 1,2&3, Onshore Terminal,
Main Construction Works (Contract FFD-C-024)

USD

890.000

890.000

890.000

% 40

269

ACG Field Development Phase 1,2&3, Onshore Terminal,
Main Construction Works (Contract FFD-C-024)

Projenin Azfen k›sm›

500.770

200.308

-

(200.308)

2.403.821

2.403.821

Bursaray Projesi

YTL

69.000

69.000

53.000

% 100

276

BTC Terminal ‹nflaat›

Titafl Türkiye

90.891

90.891

-

-

-

90.891

289

Kazakistan KIB (%50)

USD

130.000

65.000

65.000

% 100

286

Tanca - Oued Rmel Otoyolu, RN2-Lechba Kesimi ‹nflaat›

Titafl Fas

1.079.704

1.079.704

(1.079.704)

-

-

-

292

Samir Rafineri Projesi

MAD

17.756.000

17.756.000

2.138.000

% 100

287

PCWU Topside Construction

Bakü Ofis Azerbaycan

1.825.908

1.825.908

(1.825.908)

-

-

-

293

Kazakistan KPP (%50)

USD

337.000

168.500

169.000

% 40

287

Projenin Azfen k›sm›

2.386.640

954.656

-

(954.656)

-

-

295

Kazakistan KMW (%50)

USD

7.239.000

3.619.500

3.620.000

PCWU Topside Construction (Kompresör & Su Enjeksiyon
Platformu, Deniz Üstü Tesisleri)

296

Kuveyt Tank Projesi

USD

1.382.000

1.382.000

1.382.000

% 100

288

Bursa Hafif Rayl› Sistem Projesi - Faz 2 ‹flleri

Titafl Türkiye

6.205

6.205

-

-

-

6.205

297

USD

1.410.000

1.410.000

1.410.000

Gate JV

-

-

-

-

-

-

EUR

449.000

224.500

314.000

% 100

292

Samir Upgrade Project (Rafineri Modernizasyon Projesi)

Titafl Fas

-

-

-

-

-

-

299

Katar Gaz + Umm Bab
Boru Hatt› Projeleri
Bulgaristan Maritza Kuvvet
Santrali Projesi (%50)
Umman Boru Hatt› Projesi

USD

0

0

0

% 50

293

Gate JV

-

-

-

-

-

-

300

Libya Tekfen TML JV (%67)

USD

499.000

334.330

334.000

Kashagan Field Development Project, Construction of
Power Generation Plant (Enerji Santrali Yap›m›)

301

Rabigh ‹fl 301 UOU

SAR

658.000

658.000

175.000

Gate JV

8.392.355

4.196.178

(4.196.178)

-

2.290.524

2.290.524

302

Rabigh ‹fl 302 UO1

SAR

326.000

326.000

87.000

% 100

296

Enhancement of Crude Export Facilities

Titafl Kuveyt

-

-

-

-

211.395

211.395

305

Khurais Projesi

SAR

68.000

68.000

18.000

% 100

297

Engineering, Procurement, Installation and Commissioning
of Ras Laffan to Mesaieed Ethane Transmission Pipeline

Titafl Katar

-

-

-

-

7.429.190

7.429.190

% 50

298

Maritza Do¤u-1, Enerji Santrali

TGO JV

739.573

369.787

-

(369.787)

-

-

% 100

299

Harweel Cluster Phase 2 Facilities Project (Harweel Cluster
Petrol / Gaz Boru Hatt› Yap›m›)

Titafl Umman

207.655

207.655

-

-

-

207.655

YTL - USD Kuru = 0,7692
SAR - USD Kuru = 0,2666
MAD - USD Kuru = 0,1204
EUR - USD Kuru = 1,4 kullan›lm›flt›r.

% 66,6

300

Kufra-Tazerbo Conveyance System (Al Khufra - Tazerbo
Su ‹letim Hatt› Projesi)

TML JV

-

-

-

-

-

-

% 100

301

PetroRabigh (Utilities and Offsites Umbrella, UOU)

Titafl Suudi Arabistan

-

-

-

-

1.639.304

1.639.304

(*) Proje baz›nda icmal tablolar› ekte bilgilerinize sunulmufltur.

% 100

302

PetroRabigh (Utilities and Offsites Project Division, UO-1)

Titafl Suudi Arabistan

-

-

-

-

-

-

% 100

304

Engineering, Procurement, Installation and Commissioning
for New 20” Main Oil Pipeline from Umm Bab to mile 32
and from mile 42 to Mesaieed Tank Farm
(Umm Bab - Mesaieed Boru Hatt› Yap›m›)

Titafl Katar

-

-

-

-

-

-

% 100

305

Khurais Water Injection Facilities and Utilities

Titafl Suudi Arabistan

-

-

-

-

-

-

306

Construction of Ma’aden Phosphoric Acid Plant

Proje mobilizasyon aflamas›ndad›r

-

-

-

-

-

-

307

Construction of Qatar Primary Routes, North Road Project

Proje mobilizasyon aflamas›ndad›r

-

-

-

-

-

-

308

BTC Expansion Project, Pre-Winter Works

Proje mobilizasyon aflamas›ndad›r

-

-

-

-

-

-

19.344.483

13.046.073

(11.216.572)

(1.524.751)

13.974.234

14.278.985

230
252

298

TOPLAM

663.873 YTL
1.052.000 SAR
11.875.330 USD 15.918.000 USD
24.390.000 MAD
224.500 EUR

T.C. BAfiBAKANLIK
09 Kas›m 2007
Sermaye Piyasas› Kurulu
Ortakl›klar Finansman› Dairesi Baflkanl›¤›na
‹lgi: 8/11/2007 tarihli, B.02.1.SPK.0.13-1746/27242 say›l› Tekfen Holding
A.fi. hakk›ndaki yaz›n›z
Konu: Tekfen Holding A.fi. Taahhüt Grubu’nun (fiirket) inflaat sahalar›nda
bulunan envanterine iliflkin uygulanan muhasebe politikas› hakk›nda.
Uygulanan Muhasebe Politikas›: fiirket UMS 11 (“‹nflaat Sözleflmeleri”)
uyar›nca yap›lan tamamlanma yüzdesi metodu hesaplamalar› kapsam›nda
inflaat sahas›nda bulunan inflaat malzemelerini inflaat maliyetlerine dahil
etmekte ve inflaat sahalar›nda bulunan envanteri ayr› bir bilanço kalemi olarak
görmemektedir.
Muhasebe uygulamas›n›n nedenleri: Tekfen Holding’in Ekim 2007 tarihli
07/4752 say›l› Sermaye Piyasas› Kurulu, Ortakl›klar Finansman Dairesi’ne
gönderdi¤i bilgi notunda söz konusu muhasebe politikas›n› benimsemesinin
nedenleri afla¤›daki gibi özetlenmifltir:
a) Tekfen ‹nflaat projeleri genellikle yurt d›fl›nda endüstriyel projeler olup,
konut veya iflyeri türünde yap-sat iflleri yapan inflaat flirketlerinden farkl›
olarak, stok ile çal›fl›lmamaktad›r.
b)Tekfen ‹nflaat’›n flu an devam eden tüm projeleri yüksek teknoloji içerikli
projeler olup co¤rafi bak›mdan çok farkl› lokasyonlarda bulunmalar› sebebiyle
proje sonlar›nda stok b›rak›lmamaya özen gösterilmektedir. Di¤er bir deyiflle
projede kullan›lmas› düflünülmeyen hiçbir malzemenin sat›nal›m›
yap›lmamaktad›r. Stok olarak vas›fland›r›labilecek malzemeler projeye özel
imal edilen mallar oldu¤undan ço¤unlukla baflka projelerde kullan›lmas›
mümkün olmamaktad›r. Bu nedenle proje sonlar›nda elde stok kalmamaktad›r.
c)Tekfen ‹nflaat’›n projeleri genellikle endüstriyel projeler olup bu projelerde
ana proje malzemesi olarak çelik, boru vb. malzemeler kullan›lmaktad›r. Bu
çelikler belirli bir imalat sürecinden sonra projelerde montaj› yap›labilir duruma
gelmektedir. Bu imalat ifllemleri Tekfen ‹nflaat’›n Adana – Ceyhan‘da bulunan
Çelik ‹malat Fabrikas›nda yap›lmakta ve monte edilmek üzere projelere
gönderilmektedir. Bu imalat süreci nedeniyle Tekfen ‹nflaat’›n Çelik Stoklar›
Adana – Ceyhan’da bulunan Çelik ‹malat Fabrikas›ndad›r.
d)Tekfen ‹nflaat projelerinde gelen malzemeler büyük hacimli ve yeniden
tafl›nmas› çok zor ve tafl›nma maliyetleri yüksek malzemelerdir. Dolay›s›yla
projeye gelen proje malzemeleri, direkt olarak monte edilece¤i alanda teslim
al›narak montaj› yap›lmaktad›r.
e)Projelerde gelen malzemeler bir teslim alma süreci içerisinde teslim
al›nmaktad›r. Bu süreçte malzemenin miktar ve kalite kontrolleri yap›lmakta
ve kontroller neticesinde verilen siparifle ve gelen irsaliyeye uygun olan
malzemelerin teslim al›nmas› gerçekleflmektedir. Bu teslim alma ifllemleri
esnas›nda Ambar Girifl Fifli tanzim edilmesine ra¤men bu ambar fiflleri
malzemenin siparifle göre teknik ve miktarsal uygunlu¤unu tespit için
düzenlenmektedir. ‹fl program›na göre siparifller son anda verilmekte ve gelen
malzemeler direkt iflin bünyesine girerek hakedifle dönüflmektedir.
f)Tekfen ‹nflaat’›n projelerinde, finansman flirket merkezinin buldu¤u
kaynaklardan veya projenin bulundu¤u lokasyonlarda bankalardan temin
edilen kredilerden sa¤lanmaktad›r. Dolay›s›yla, elde fazladan tutulan her stok
finansman yükü olarak geri dönece¤inden karl›l›¤› olumsuz olarak etkileyecektir.
Bu nedenle sat›n almalar projelerin ilerleme h›z›na ba¤l› olarak yap›lmakta ve
finansman maliyetleri en düflük düzeye indirilmeye çal›fl›lmaktad›r.
g)Türkiye’deki projelerde yap›lan al›mlar direkt olarak maliyete yans›t›lmakta
herhangi bir stok ifllemine tabi tutulmamaktad›r. Bunun nedeni yukar›da
bahsetti¤imiz flekilde mallar›n direkt olarak kullan›ma verilmesidir. Örnek
olarak inceledi¤imiz Bursaray projesinin ana gider unsurlar› iflçilik, tafleron
ve beton giderleridir. Takdir edece¤iniz gibi, iflçilik ve tafleron iflleri hizmet
oldu¤undan herhangi bir sto¤u mümkün de¤ildir. Beton ise beton
pompalar›ndan yafl olarak al›narak, inflaat sahas›nda ilgili yerlere boflald›¤›ndan
sto¤u yine mümkün olmamaktad›r.
h)Zaman zaman gümrük ifllemlerinin uzamas›ndan ya da mallar›n gümrükte
beklemesinden dolay› farklar ortaya ç›kmaktad›r. Bunun ana nedeni mallar›n
geldi¤i ülkenin gümrü¤ünden ç›km›fl olmas›na ra¤men gidece¤i ülkenin
gümrük hatt›ndan henüz girmemifl olmas›d›r. Bu gibi durumlarda ilgili mallar
Yoldaki Mallar olarak kay›t edilmektedir. Bu gümrük ifllemleri bitti¤inde yoldaki
mallar hesab›nda gözüken mallar proje maliyetine aktar›lmaktad›r.
i)Tekfen ‹nflaat genellikle büyük endüstriyel projeler yapmakta ve projelerin
gerekli olan çelik ve boru gibi proje malzemelerinin ço¤unlu¤u iflveren
taraf›ndan temin edilmektedir (Fas, Kazakistan, Suudi Arabistan, Bulgaristan,
Umman). ‹flveren taraf›ndan temin edilen proje malzemeleri (çelik, boru ve
di¤er proje malzemeleri) iflverenin ambar›ndan teslim al›nmakta ve Tekfen
‹nflaat kay›tlar›na hiçbir zaman girmemektedir
j)Tekfen ‹nflaat‘ta tafleronlara yapt›r›lan ifller tafleronlarla yap›lan sözleflmeler
ile takip edilmekte ve tanzim edilen hakedifllerin proje yöneticileri taraf›ndan
onaylanmas›n› müteakip tafleron taraf›ndan tanzim edilen faturalardan
sözleflmede belirtilen kesintiler (teminat, stopaj, vb.) yap›ld›ktan sonra kalan
net tutar ödenmektedir. Tafleronlara ödenen tutarlar do¤rudan proje maliyetine
kaydedilmekte, stok hesaplar› ile iliflkilendirilmemektedir.
k)Genel prensip olarak tafleronlara avans verilmemeye çal›fl›lmaktad›r. fiartlar
gere¤i avans verilse bile bu avanslar karfl›l›¤›nda mutlaka banka teminat
mektubu al›nmaktad›r. Her halükarda tafleronlara avans verilirse de bunlar
hiçbir flekilde maliyet hesaplar› ile iliflkilendirilmemekte bilançoda Verilen
Avans hesab›nda takip edilmektedir. Verilen bu avanslar sözleflmedeki flartlara
göre tafleronun tanzim etti¤i faturadan tenzil edilerek kalan tutar taflerona
ödenmektedir.
‹lgili muhasebe standartlar›: UMS 11 (“‹nflaat Sözleflmeleri”) paragraf 31’de
aç›kland›¤› üzere “Tamamlanma aflamas›n›n hesaplanma gününe kadar
katlan›lm›fl olan inflaat maliyetleri esas al›narak belirlenmesi durumunda,
hesaplama gününe kadar katlan›lan maliyetler içine yaln›zca yap›lan ifli yans›tan
sözleflme maliyetleri dahil edilmelidir. Özellikle sözleflme konusu ifl için imal
edilen malzemeler hariç olmak üzere, sözleflme kapsam›nda gelecekte yap›lacak
ifllere iliflkin olarak inflaat alan›na teslim edilen veya kullan›lmak üzere ayr›lm›fl
ancak henüz kullan›ma yönelik olarak kurulmam›fl, kullan›lmam›fl veya
uygulanmam›fl malzeme maliyetleri; ve yap›lan ikincil sözleflme gere¤i,
henüz ifl yap›lmadan tafleronlara yap›lan ödemeler ise inflaat maliyetlerine
dahil edilmemelidir”.
fiirket’in inflaat sahas›nda bulunan materyal tutardaki envanterlerin gerçekleflen
inflaat maliyetlerine dahil edilmesi UMS 11’in 31 nolu paragraf›nda belirtilen
hallerde yap›lmakta ve standart ile uyum göstermektedir. Bununla beraber,

Composite

% 50

% 50

289-290 Kashagan Field Development Project, Construction of
Industrial Area Buildings, Onshore

294-295 Kashagan Field Development Project,
Main Construction Works, Onshore

sahada fiziksel olarak bulunan sarf malzemeleri benzeri düflük de¤erli stoklar›n
do¤rudan proje maliyetlerine dahil edilmesi ilk bak›flta standart ile çeliflmesine
ra¤men, fiirket UMS 1 (“Mali tablolar›n prezentasyonu”) standard›n›n 17’nci
paragraf›nda belirtilen “Çok ender koflullarda yönetim standart veya yorum
kurallar›yla uyumlaflt›rman›n finansal tablolar›n›n çerçevede belirtilen hedefleriyle
çeliflki yaratacak biçimde yanl›fl uygulamalara neden olaca¤› sonucuna
ulaflm›flsa, geçerli mevzuat izin verdi¤i takdirde veya engellemiyorsa iflletme
18. paragrafta belirtilen flekilde maddenin uygulanmas›ndan kaç›nacakt›r”
hükmü uyar›nca, mali tablolar›n daha do¤ru ve güvenilir olmas› aç›s›ndan
yukar›da aç›klanan nedenler dolay›s›yla ölçülmesi çok zor olan inflaat sahalar›nda
bulunan envanteri inflaat maliyetlerine dahil etmeyi bir muhasebe politikas›
olarak belirlemifltir.
UMS 1 Paragraf 18 ‹flletme bir Standart veya Yorum kural›n› 17. paragrafa
göre uygulamaktan kaç›n›rsa, afla¤›daki aç›klamalar› yapacakt›r:
a)yönetimin, iflletmenin finansal tablolar›n›n finansal durumu, finansal
performans› ve nakit ak›fllar›n› gerçekçi bir biçimde gösterdi¤ine dair karar;
b)uygulanabilir standart ve yorumla uyumlu olundu¤u ancak gerçekçi bir
sunulufl sa¤lamak için bir kuraldan ayr›l›nd›¤›;
c)uygulamaktan kaç›n›lan Standard›n veya Yorumun bafll›¤›, standart veya
yorumun gerektirdi¤i ifllemi de içeren standard› veya yorumu uygulamaktan
kaç›nman›n niteli¤i, uygulaman›n çerçevede belirtilen finansal tablolar›n
hedefleriyle çeliflki yaratacak flekilde yanl›fl bir uygulama olmas›n›n nedenleri
ve tercih edilen uygulama; ve
d)standart uygulanm›fl olsayd› finansal tablolarda yay›nlanm›fl olacak olan
kalemler üzerinde, bu kural›n uygulanmas›ndan kaç›nman›n dönemler itibar›yla
yapaca¤› finansal etki;
hükmündedir.
Grup konsolide mali tablolar›nda yukar›da UMS 1’in 18. paragraf›nda belirtilen
dipnotlarda aç›klanmas› gereken hususlar› konsolide mali tabolar›n›n
dipnotlar›nda aç›klamam›flt›r.
‹nflaat sahas›nda bulunan söz konusu sarf malzemesine ait stok tutarlar› UMS
11’in 31 no’lu paragraf›nda belirtildi¤i gibi inflaat maliyetlerine dahil edilmek
yerine bilançoda ayr› bir kalem olarak takip edilse idi, Grubun özkaynaklar›
2.892.113 YTL daha az ( 30 Haziran 2007 tarihi itibar›yla konsolide özkaynaklar›n
%0,3’ü) net dönem kar› ise 46.765 YTL (30 Haziran 2007 tarihi itibar›yla
konsolide kar›n %0,02’si) daha fazla olacak idi. Bu dipnotlar›n verilmemesinin
etkisinin mali tablolar›n bütünü ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda gözard› edilebilecek
kadar önemsiz tutarlarda oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r. Bu etkiler afla¤›daki
tabloda özetlenmifltir.
Yasal mizanlardaki stok kalemi olarak nitelendirilen ancak inflaat maliyeti
olarak s›n›fland›r›lan sarf malzemelerinin UFRS mali tablolar›na etkilerinin
gösterildi¤i tablo afla¤›da (Bin YTL) olarak sunulmaktad›r.

VARLIKLAR
‹nflaat Sözleflmelerinden
Alacaklar
‹nflaat Sahalar› Envanteri
Stoklar (net)
Net Dönem Kar›/Zarar›
Geçmifl Y›llar Kar/Zararlar›

Net Dönem Kar›/Zarar› etkisi
‹nflaat Alacaklar›na etkisi
Geçmifl Y›llar Kar/Zararlar›

30 Haziran 30 Haziran 31 Aral›k 31 Aral›k
2007
2007
2006
2006
Düzeltme Düzeltme Düzeltme Düzeltme
öncesi
sonras›
öncesi sonras›
259.953
241.017 205.903 184.150
207.273
194.545
178.603

16.354
- 18.914
207.273 237.749 237.749
194.592 80.975 80.975
175.764 221.043 218.204

47
(18.936)
(2.839)

Tekfen Holding A.fi. Taahhüt Grubu’nun 30 Haziran 2007 tarihi itibar›yla
devam etmekte olan toplam 26 projesinin 7’sinin yasal mizanlar›nda yer alan
ve proje bafllang›c›ndan itibaren toplam inflaat maliyeti olarak gösterilen stok
tutarlar› yaklafl›k 13 Milyon ABD Dolar›d›r.
Sonuç: Kanaatimizce, Grubun inflaat sahalar›nda bulunan envanter tutarlar›n›
inflaat maliyeti olarak görmesi yukar›da belirtilen nedenler dolay›s›yla mali
tablolar›n daha do¤ru ve güvenilir olmas› aç›s›ndan önemli bir etki do¤urmayan
bir uygulamad›r.
DRT BA⁄IMSIZ DENET‹M VE SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K
A.fi.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Ömer Tanr›över
Sorumlu Ortak Bafldenetçi
5. Ba¤›ms›z Denetim
a) 31.12.2004, 31.12.2005, 31.12.2006 hesap dönemlerine ve 30.06.2007
ara hesap dönemine iliflkin mali tablolar DRT Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. taraf›ndan denetlenmifltir. Ba¤›ms›z denetçi
görüflü afla¤›dad›r.
2004 y›l› hesap dönemine iliflkin UFRS hükümlerine göre haz›rlanm›fl mali
tablolar DENET‹M SERBEST MUHASEBEC‹ VE MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K A.fi. taraf›ndan
denetlenmifl ve olumlu görüfl bildiren rapor düzenlenmifltir. 2005 y›l› hesap
dönemine iliflkin UFRS hükümlerine göre haz›rlanm›fl mali tablolar DENET‹M
SERBEST MUHASEBEC‹ VE MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K A.fi. taraf›ndan denetlenmifl
ve olumlu görüfl bildiren rapor düzenlenmifltir. 2006 y›l› hesap dönemine iliflkin
UFRS hükümlerine göre haz›rlanm›fl mali tablolar DRT BA⁄IMSIZ DENET‹M
VE SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K A.fi. taraf›ndan denetlenmifl
ve olumlu görüfl bildiren rapor düzenlenmifltir. 30/06/2007 tarihine iliflkin UFRS
hükümlerine göre haz›rlanm›fl ara mali tablolar DRT BA⁄IMSIZ DENET‹M VE
SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K A.fi taraf›ndan denetlenmifl ve
flartl› görüfl bildiren rapor düzenlenmifltir.
b) fiartl› görüfl bildiren ve aç›klama paragraf› içeren (görüflü etkilemedi¤i halde
ilgililerin dikkatine sunulmas› istenen hususlar› içeren) 30/06/2007 tarihine
iliflkin denetim raporu özeti:
30 Haziran 2006 tarihi itibar›yla Grubun mali tablolar›n› tam kapsaml› denetlemek
üzere, fiirket taraf›ndan görevlendirilmedi¤imiz için bu tarih itibariyle yap›lan

stok say›mlar›na kat›lamam›fl bulunuyoruz. 30 Haziran 2006 tarihi itibar›yla
envanter miktarlar›n›n do¤rulu¤u hakk›nda di¤er denetim teknikleri vas›tas›yla
da görüfl oluflturulamam›fl ve bu tarih itibar›yla Grubun mali durumuna ve ayn›
tarihte sona eren alt› ayl›k ara döneme ait faaliyet sonuçlar›na herhangi bir
düzeltme yap›lmas›n›n gerekip gerekmedi¤i tespit edilememifltir.
Bu flartl› görüfl ile ilgili denetim flirketinin görüflü de afla¤›daki gibidir:
Tekfen Holding A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar› 1 Ocak - 30 Haziran ara hesap dönemine
ait konsolide mali tablolar›n›n denetim görüflü bölümünde; 30 Haziran 2006
tarihi itibar›yla Grubun mali tablolar›n› tam kapsaml› denetlemek üzere, fiirket
taraf›ndan görevlendirilmedi¤imiz için bu tarih itibar›yla yap›lan stok say›mlar›na
kat›lamam›fl oldu¤umuzdan ve 30 Haziran 2006 tarihi itibar›yla envanter
miktarlar›n›n do¤rulu¤u hakk›nda di¤er denetim teknikleri vas›tas›yla da görüfl
oluflturulamad›¤›ndan dolay› flartl› görüfl bildirilmifltir.
30 Haziran 2006 itibar›yla Tekfen Holding A.fi. mali tablolar›nda yer alan 207.273
Bin YTL toplam stok tutar›n›n 122.625 Bin YTL’lik k›sm› Toros Tar›m San. ve
Tic. A.fi.’den kaynaklanmaktad›r. Bu tarih itibar›yla Toros Tar›m bünyesinde
bulunan toplam 122.625.587 YTL tutar›ndaki stok tutar› 154 çeflit ilk madde
ve malzeme; 108 çeflit yar› mamul; 17 çeflit mamul ve 247 çeflit ticari mal
olmak üzere toplam 526 çeflit stoktan oluflmaktad›r. Toros’un stok devir h›zlar›
yaklafl›k olarak ilk madde ve malzeme için 40 gün; mamuller için 32 gün ve
ticari mallar için 31 gün olarak hesaplanm›flt›r. Bu da 6 ayl›k dönem için ilk
madde ve malzemelerin yaklafl›k olarak 4,5 kez; mamullerin ve ticari mamullerin
ise 6 kez devir etti¤ini göstermektedir.
Toros Tar›m A.fi.’nin 2006 y›l›n›n ilk alt› ayl›k dönemine iliflkin toplam hammadde
al›m› yaklafl›k 107 Milyon YTL ve ticari mal al›m› ise 75 Milyon YTL; hammadde
ve ticari mamul tüketimi ve sat›fl› da s›ras›yla 116 Milyon YTL ve 107 Milyon
YTL olarak gerçekleflmifltir. 2006 y›l›n›n ikinci alt› ayl›k dönemine iliflkin olarak
da hammadde ve ticari mal al›m› s›ras›yla 148 Milyon YTL ve 83 Milyon YTL;
hammadde ve ticari mamul tüketimi ve sat›fl› da s›ras›yla 144 Milyon YTL ve
47 Milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. Bu tutarlar göz önüne al›nd›¤›nda sadece
hammaddeyi 31 Aral›k 2006 tarihinde yap›lan stok say›mlar›ndan stok kartlar›ndaki
girifl ve ç›k›fllar› test ederek ileriye do¤ru 30 Haziran 2007 tarihine kadar
yürütmek için 154 çeflit üründen 107 Milyon YTL’lik al›ma ve 116 Milyon YTL’lik
kullan›ma iliflkin örnekleme yap›lmas› gerekmektedir. Yine benzer flekilde
hammadde için stok kartlar›n› geriye dönük olarak girifl ve ç›k›fllar› test edebilmek
için 154 çeflit üründen 148 Milyon YTL’lik alma ve 144 Milyon YTL’lik kullan›ma
iliflkin örnekleme yap›lmas› gerekmektedir. Ayn› durum yar› mamul; mamul ve
ticari mallar için de geçerlidir. Ancak uygulamada, bir ba¤›ms›z denetim tekni¤i
olarak, stok say›m›na kat›l›namad›¤› durumlarda stok miktar ve tutar›n›n teyidi
kay›t ve an›lan döneme iliflkin belge incelemesi gibi alternatif yöntemler
kullan›lmaktad›r. Bu bilgiler ›fl›¤›nda; stoklar›n çok çeflitli olmas›, devir h›zlar›n›n
yüksek olmas›, sene içi hareketlerinin planlama aflamas›nda belirlenen önemlilik
seviyesinin çok üzerinde olmas› ve stoklar›n finansal tablolar için önemlilik
kavram› çerçevesinde önem arz etmesinden dolay›, alternatif yöntemler
kullan›larak stok miktar›n›n teyidi yap›lamam›fl, ba¤›ms›z denetçi olarak stoklar›n
mevcudiyeti ve durumuna dair yeterli ve uygun ba¤›ms›z denetim kan›t› olarak;
alternatif denetim tekniklerinin yetersiz kalaca¤›; yeterli ve sa¤l›kl› kan›t›n ancak
stoklar›n fiziki say›m›na kat›larak elde edilebilece¤i düflünüldü¤ünden flartl›
görüfl bildirilmifltir. Zira Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflumuz 31.12.2006 ve
30.06.2007 dönemlerinde stok say›m›na kat›lm›fl ve an›lan hususa iliflkin
herhangi bir flart bildirmemifltir. Di¤er taraftan, 30.06.2007 tarihli mali tablolara
iliflkin olarak Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflu taraf›ndan afla¤›daki hususa dikkat
çekilmifltir: Görüflümüzü etkilememekle birlikte, finansal tablolara iliflkin 13 ve
19 numaral› rapor dipnotlar›na dikkat çekmek isteriz:
Grubun 3 Eylül 2007 tarihli, 30 Haziran 2007 tarihinde sona eren ilk alt› ayl›k
ara döneme iliflkin ba¤›ms›z denetim raporunda, bilanço tarihinden sonra çeflitli
kaynaklardan Grubun Kazakistan’da faaliyet gösteren müflterek yönetime tabi
ortakl›klar›n›n iflvereni konumunda bulunan Agip Kazakhstan North Caspian
Operating Company N.V.’nin (“Agip Kco”) Kazakistan’daki faaliyetlerinin çevreye
zarar verdi¤i ve ekolojik dengeyi bozdu¤unu ileri süren Kazakistan hükümetiyle
baz› hukuki ihtilaflar yaflad›¤› ve üç ay süreyle proje lisans›n›n iptal edildi¤i
konular›nda haber ve duyumlar al›nd›¤› ancak bu haberlerin Agip Kco taraf›ndan
3 Eylül 2007 tarihi itibar›yla teyit edilemedi¤i belirtilmifltir. 3 Eylül 2007 tarihini
izleyen dönemde Grup Kazakistan operasyonlar›ndan 49,5 Milyon ABD Dolar›
tutar›nda avans ödemesi alm›fl ve Dipnot 34’te daha detayl› aç›kland›¤› üzere
Grubun Kazakistan’da faaliyet gösteren müflterek yönetime tabi ortakl›klar› Agip
Kco’nun ana tafleronu durumuna gelmifltir. Grubun 30 Haziran 2007 tarihinde
sona eren ilk alt› ayl›k ara döneme iliflkin 22 Ekim 2007 tarihi ile yeniden
düzenlenen ba¤›ms›z denetim raporunda yine ayn› kaynaklara dayan›larak Agip
Kco ile Kazakistan hükümeti aras›nda anlaflmaya var›laca¤› yönünde olumlu
geliflmeler yafland›¤›na dair duyumlar al›nm›fl ve bas›nda bu yönde haberler
ç›km›flt›r. Ancak bu rapor tarihi itibar›yla söz konusu anlaflma Agip Kco ile teyit
edilememifltir
Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflunun bu görüflü ile ilgili olarak fiirketimizin yorumu
afla¤›daki gibidir:
30 Haziran 2007 tarihli denetim raporunun haz›rlanmas› s›ras›nda çeflitli
yay›nlardan derlenen baz› bilgilere göre Kazakistan Hükümeti ile Agip Kco
aras›nda Kazakistan Çevre Koruma Kanunu’na iliflkin bir uyumsuzluk nedeniyle
Agip Kco’nun Kazakistan’daki ifllerinin durdurulaca¤› haberleri ç›km›flt›r. Agip
Kco, Tekfen Holding A.fi.’nin ifltiraklerinden Gate A.fi.’nin Kazakistan’da yüklenmifl
oldu¤u KMW ve KIB projelerinin iflverenidir. (Söz konusu projeler ile ilgili detayl›
bilgi izahnamenin 7. Bölüm 1. k›sm›nda yer almaktad›r) Bu haberlerin gerçek
olmas› durumunda KMW (Kashagan Main Construction Works) projemizin
etkilenece¤i denetim flirketi taraf›ndan bir risk olarak görüfl sayfas›na tafl›nm›flt›r.
Ancak raporun imzalanmas›n› takip eden günlerde ‹talya Baflbakan› Kazakistan’›
ziyaret ederek bu problemin çözülmesi yönünde önemli bir katk› sa¤lam›flt›r.
15 – 19 Ekim 2007 tarihleri aras›nda ç›kan çeflitli yay›nlarda Agip Kco’nun
Kazakistan’daki ifllerine devam edece¤i belirtilmifl olup çal›flmalar herhangi bir
de¤ifliklik olmadan sürdürülmektedir. Söz konusu geliflmelere ek olarak Gate
A.fi. 100 Milyon ABD Dolar› tutar›ndaki ek teminat mektubu iade al›nm›fl ve
49,5 Milyon ABD Dolar› tutar›nda yeni avans al›nm›fl, Gama – Tekfen ortakl›¤›
olarak ifllerin yap›m›na h›z verilmifltir.
6. En son y›ll›k veya ara mali tablolar›n yay›m tarihinden sonra meydana
gelen, mali veya ticari pozisyonu etkileyebilecek önemli de¤ifliklikler (son
mali tablolar›n ilan›ndan itibaren üretim, sat›fl, stoklar, siparifller, maliyet
ve sat›fl fiyatlar› hakk›ndaki geliflmeleri de içermelidir): YOKTUR.
XVII. HUKUK‹ DURUMA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER:
TEKFEN’in önemli bir hukuki sorunu bulunmamakta olup, ayr›nt›l› bilgi
izahnamenin VII. Faaliyetler Hakk›nda Bilgiler bölümünün 23. maddesinde yer
almaktad›r.
XVIII. D‹⁄ER HUSUSLAR:
Konu: Son dönemlerde baz› bas›n yay›n organlar›nda, Feridun Ziver Gökyi¤it
ile ilgili ç›kan haberler

Son dönemlerde baz› bas›n yay›n organlar›nda, Feridun Ziver Gökyi¤it taraf›ndan
ortaya at›lan ve Tekfen Holding A.fi. ile Tekfen Holding A.fi. ortaklar›ndan Ali
Nihat Gökyi¤it ve Ali Nihat Gökyi¤it Yat›r›m Holding A.fi.’nin ad›n›n geçti¤i
çeflitli iddia ve beyanlara yer verilmifltir. ‹ddialar›n sahibi olan mirasç› Feridun
Ziver Gökyi¤it ve murisi ‹smet Gökyi¤it, hiçbir zaman Tekfen Holding A.fi.’nin
hissedar› olmam›fl ve Tekfen Holding A.fi.’de çal›flmam›flt›r. Söz konusu haberlere
konu iddialar, fiirketimiz ortaklar› aras›nda yer alan Ali Nihat Gökyi¤it Yat›r›m
Holding A.fi.’nin hissedarlar› aras›ndaki miras ihtilaf›na iliflkin olup, bu ihtilafa
iliflkin olarak ortaya at›lan iddialar ile devam eden davalar›n Tekfen Holding
A.fi.’nin tüzel kiflili¤iyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktad›r.
Konu: 25.10.2007 tarihinde Reuters Haber Ajans›nda Toros Tar›m Sanayi ve
Ticaret A.fi ile ilgili ç›kan haber
25.10.2007 tarihinde Reuters Haber Ajans›nda ç›kan haberde, fiirketimiz
Grup fiirketler Baflkan› Erhan Öner’in tar›msal sanayide stratejik ortakl›k için
1-2 çok uluslu firma ile görüflüldü¤üne, anlafl›ld›¤› takdirde fiirketimizin tercihinin
kontrol hissesinin kendisinde kalmas› yönünde oldu¤una, finansal de¤il stratejik
ortak arand›¤› ve görüflmelerin yak›nda görülece¤ine iliflkin aç›klamalar yer
alm›flt›r. fiirketimizin Tar›msal Sanayi Grubu ana flirketi Toros Tar›m Sanayi
ve Ticaret A.fi.’ye (Toros) do¤al olarak zaman zaman yabanc› flirketlerin ilgisi
olmakla birlikte, fiirketimizin Toros’un mevcut paylar›n›n sat›fl› konusunda
fiirket yetkili organlar›nca al›nm›fl bir karar ve somut bir plan bulunmamaktad›r.
Bu çerçevede, bugüne kadar yabanc› birkaç firmayla fikir teatisinden öteye
gitmeyen görüflmeler gerçekleflmifl olup, mevcut durum itibar›yla konu ile ilgili
olarak at›lm›fl somut bir ad›m veya yap›lm›fl herhangi bir anlaflma
bulunmamaktad›r. Reuters Haber Ajans› ile yap›lan söyleflide yer alan aç›klamalar
da bu kapsamda yap›lm›flt›r.
PAYLARI HALKA ARZ ED‹LECEK ORTAKLIK
TEKFEN HOLD‹NG A.fi.
PAYLARI HALKA ARZ ED‹LECEK H‹SSEDARLAR
FEYYAZ BERKER
ALEV BERKER
NECAT‹ AKÇA⁄LILAR
CANSEV‹L AKÇA⁄LILAR
AL‹ N‹HAT GÖKY‹⁄‹T
GÜNAY ÜNLÜSOY
NECDET BOZDO⁄AN
NA‹M ÖZKAZANÇ
ELÇ‹N ERKT‹N
MEHMET ERKT‹N
EM‹NE ERKT‹N
ERHAN ÖNER
KONSORS‹YUM L‹DER‹
‹fi YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
KONSORS‹YUM Efi L‹DERLER‹
GARANT‹ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.fi.
EFG ‹STANBUL MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
OYAK YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
TEB YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
TÜRK‹YE SINA‹ KALKINMA BANKASI A.fi.
YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
KONSORS‹YUM ÜYELER‹
ALTERNAT‹F YATIRIM A.fi.
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.fi.
CAM‹fi MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
F‹NANS YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
TAC‹RLER MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
TEKST‹L MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
TURKISH YATIRIM A.fi.
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.fi.
ECZACIBAfiI MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
HALK YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
HSBC YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
MEKSA YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
ACAR YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
AK YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
ATA ONLINE YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.fi.
DEN‹Z YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.fi.
FORT‹S YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
GED‹K YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
HAK MENKUL KIYMETLER A.fi.
‹NTER YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
POZ‹T‹F MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
VAKIF YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
YAPI KRED‹ YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
Z‹RAAT YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
Bu sirkülerde yer alan 31.12.2004, 31.12.2005 ve 31.12.2006 hesap dönemlerine
ve 30.06.2007 ara hesap dönemine ait mali duruma iliflkin bilgilerin
kuruluflumuzca denetlenen 31.12.2004, 31.12.2005 ve 31.12.2006
hesap dönemlerine ve 30.06.2007 ara hesap dönemine ait konsolide mali
tablolara uygunlu¤unu onaylar›z.
BA⁄IMSIZ DENETLEME KURULUfiU
DRT BA⁄IMSIZ DENET‹M VE SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K A.fi.
DRT Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi.
Sun Plaza Dereboyu Sok. No:24 34398 Maslak, ‹STANBUL

