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SARKUYSAN K‹ML‹⁄‹
Firma Ad›
Kurulufl Tarihi
Kay›tl› Sermaye Tavan›
Ç›kar›lm›fl Sermaye
Merkez;
Adres

Telefon
Fax

Ticaret Sicil No.
E-mail

Fabrika;
Adres
Telefon

Fax
Sanayi Sicil No.
E-mail
Sat›fl Ma¤azas›;
Adres

: Sarkuysan Elektrolitik Bak›r
Sanayii ve Ticaret A.fi.
: 03.05.1972
: 100.000.000,00 YTL
: 50.000.000,00 YTL
: Sarkuysan ‹fl Merkezi
Okçumusa Cad. No: 1
fiiflhane, 34420 Beyo¤lu - ‹STANBUL
: (0 212) 252 60 00 (20 hat)
: (0 212) 251 23 04
: (0 212) 293 79 64
: (0 212) 243 23 09
: 114801 / 61641
: sksales@sarkuysan.com

: Osmangazi Tren ‹stasyonu
Karfl›s› 41401 GEBZE - KOCAEL‹
: (0 262) 653 26 04 (3 Hat)
: (0 262) 653 27 52 (4 Hat)
: (0 262) 653 45 07 (4 Hat)
: (0 262) 653 55 12
: (0 262) 653 27 59
: 401380-46
: production@sarkuysan.com

Telefon
Fax
E-mail

: Perpa ‹fl Merkezi, B Blok 8. Kat, 5. Cad.
No: 978-980
34350 Okmeydan› fiiflli-‹STANBUL
: (0 212) 222 45 96 (2 Hat)
: (0 212) 221 98 77
: sksper@sarkuysan.com

Web Sitesi

: www.sarkuysan.com
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C‹HAN BEKTAfi’›
Vefat›n›n 4. y›l›nda sayg›yla and›k
(15.03.1928-18.09.2002)

Genel Kurul Toplant› Gündemi
1. Aç›l›fl, Baflkanl›k Divan› teflekkülü ve toplant› tutana¤›n›n Genel Kurul ad›na imzalanmas›
hususunda Divan’a yetki verilmesi,
2. 2006 dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun okunmas› ve müzakeresi,
3. Ba¤›ms›z Denetim Raporu’nun okunmas›,
4. 2006 dönemi konsolide bilanço ve gelir tablolar›n›n ayr› ayr› okunmas›, müzakeresi
ve tasdiki ile kar da¤›t›m›yla ilgili teklifin görüflülerek tesbiti,
5. 2007 ve izleyen y›llarda uygulanacak kar da¤›t›m politikam›z›n ortaklar›n bilgisine sunulmas›,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibras›,
7. Denetçilerin ibras›,
8. fiirketimizce 2006 y›l› içinde yap›lan ba¤›fllar›n, ortaklar›n bilgisine sunulmas›,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklar›n›n tesbiti,
10. Denetçi ücretlerinin tesbiti,
11. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde yaz›l› muamelelerin ifas›
hususunda mezuniyet verilmesi,
12. Dilek ve temenniler, kapan›fl.
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YÖNET‹M KURULUMUZ
1- ‹brahim GÜNGÖR (Baflkan)
2- Sami SUCU (Baflkan Vekili)
3- Köksal AHISKA (Üye)
4- Maksut URUN (Üye)
5- Hayrettin ÇAYCI (Üye)
6- A. Hamdi BEKTAfi (Üye)
7- Fikret GÜNAY (Üye)
8- Hamit MÜCELL‹T (Üye)
9- Sermet TAfiKIN (Üye)

Görev Süresi:
Mart 2005 - Mart 2008
Yetkileri:
T. Ticaret Kanunu ve Ana Sözleflme
ile belirlenmifltir.
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Yönetim Kurulu
Baflkan›’m›z›n Mesaj›

Ortaklar›m›z,
S35.ay›n
Ola¤an Genel Kurulumuza hofl geldiniz. Hepinizi içten sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Müsadelerinizle 2006 y›l› ile ilgili önce dünya, daha sonra da ülkemiz ekonomisindeki
gerçekleflmelere k›saca de¤inmek istiyorum.
2006, dünyada ekonomik büyümenin sürdü¤ü ve geliflmifl ülkelerin %3, geliflme yolundaki ülkelerin
%7 civarlar›nda büyüme performans› gösterdi¤i y›l olmufltur. Bunda dünya ticaret hacminin %10 na
yak›n artmas›n›n etkisi büyüktür. Bu olumlu tablonun tafl›d›¤› baz› riskler de bulunmaktad›r. fiöyle ki;
geliflmifl ekonomilerde de enflasyon oranlar›ndaki t›rmanma devam ederek %2.5 seviyelerine
ulaflm›flt›r. Bütçe aç›klar› en büyük 3 ekonomi olan ABD,AB ve Japonya'da %2-5 aras›nda
gerçekleflmifltir. Özellikle ABD’nin rekor cari aç›¤› global ekonomi üzerinde bir tehdit unsuru
olmaktad›r. Dünya Ekonomisinin %27 sini oluflturan ABD’nin 2007 y›l›nda gösterece¤i performans
dünya ekonomisini de do¤rudan etkileyebilecektir.
2007 y›l›nda ülkemizde iki önemli seçimin yap›lacak olmas› bu y›la özel bir anlam kazand›rmaktad›r.
Geride b›rakt›¤›m›z son birkaç y›lda gerçekleflen siyasi ve ekonomik istikrar›n sosyal ve siyasi
hayat›m›zda yaratt›¤› olumlu etkiler uluslararas› platformlarda dahi hayranlıkla izlenmekte ve büyük
takdir toplamaktad›r.
Günümüzde de¤iflen ve geliflen teknolojilerin bafl döndürücü h›z› klasik ve geleneksel metotlar›n yerini
almakta, eski bilgi ve uygulamalar› sistem d›fl›na itmektedir. Üretimde, iletiflimde, genetik alanda
ortaya ç›kan geliflmeler, nano teknolojinin her alanda kullan›ma girmesi ve benzeri yeniliklerin ülke
ve firma baz›nda takip edilmesi, rekabet avantaj›n›n sürdürülmesi aç›s›ndan elzem bulunmaktad›r.
Dolay›s› ile küreselleflen dünyada yönetmek olgusu çok karmafl›k, o denli de hayati önem kazanm›flt›r.
Türkiye son y›llarda befl basamak yükselerek dünyan›n ondokozuncu büyük ekonomisi haline
gelmifltir. Uluslararas› sermaye girifli s›ralamas›nda ise 53. s›radan 22. s›raya yükselmifltir. OECD
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Ülkeleri aras›nda Türkiye ihracat› en çok artan ülke olmufl ve yirmi ikinci en büyük ihracatç› ülke
konumuna yükselmifltir. Milli gelirimiz 181 milyar dolardan 390 milyar dolara ç›km›fl, kifli bafl›na
düflen milli gelir de 2500 dolar seviyelerinden 5300 dolara yükselmifltir. Bu dönem içinde 36 milyar
dolar olan ihracat 86 milyar dolara ulaflm›flt›r. Çarp›k gelir da¤›l›m› da en fakir % 20’lik kesimin
toplam gelirden ald›¤› pay % 5.3 den % 6.1 e, en zengin % 20 lik kesimin pay› da ayn› dönemde %
50.1 den % 44.4 e düflerek düzelme sürecine girmifl, demokrasinin bel kemi¤i orta s›n›f›n pay› da 2
puan yükselmifltir. Kifli bafl›na toplam kamu borcu oran› da % 94 den % 64’e gerilemifltir. Sosyal
hayat›n en tahripkar arac› olan enflasyon da % 30 lardan tek rakaml› hanelere inmifltir. Türkiye h›zl›
bir büyüme sürecine girerek dünya ortalamas›n›n çok üzerinde olarak ortalama % 7 oran›nda
büyümüfltür.
Ekonomik düzelmeler sonucunda Türk Liras›, alt› s›f›r at›larak güçlü bir para konumuna
gelmifl,yabanc› paralar karfl›s›nda de¤er kazanm›flt›r. Devlet s›rt›na kambur olan müesseselerin
özellefltirilmelerine h›z verilmifl, y›llar›n sorunu olan tasarruf teflvik hesaplar› tasfiye edilmifl, dar
gelirlinin konut yap›m›na öncelik ve önem verilmifl, duble yollar infla edilmifltir. Sa¤l›k ve sosyal
güvenlik alan›nda da devrim niteli¤inde cesur ad›mlar at›lm›flt›r. Di¤er tarafdan AB üyeli¤i yolunda
gösterilen kararl›l›k devam ettirilmifl, süreç siyasi nedenler ile yavafllat›lm›fl olsa da ortaya konan
irade aynen korunmufltur. Bu olumlu göstergelerin oluflumunda ana etken, siyasi istikrar, bütçe ve
mali disipline ba¤l› kalan siyasi irade ile bu unsurlar›n yurtiçi ve d›fl›nda yaratt›¤› güven olmufltur.
fiüphesiz y›llar›n birikimi ile kökleflmifl, çözümü için daha uzun süreler gerektiren sorunlar›m›z da
bulunmaktad›r. Bunlar›n bafl›nda genç ifl gücüne ifl imkan› yarat›lmas› gelmektedir. Ancak oluflan
güven verici ortamda önümüzdeki y›llarda yat›r›mlar›n h›z kazanmas›yla sorunun giderek hafiflemesi
beklenmektedir. Cari aç›ktaki art›fl›n henüz beklenen flekilde h›z kesmemesi ekonominin zay›f
halkalar›ndan birisidir. Ayr›ca kay›td›fl›n›n halen neredeyse kay›tl› ekonomi ile yarıflır durumda
bulunmas› üzücüdür. Bu y›l vatandafll›k numaras›n›n vergi numaras› olarak tescil edilmesinin an›lan
soruna ciddi çözüm imkan› getirece¤ine inan›yorum.
Ülkemizin demokratik bir olgunluk içinde iki seçimi de yaparak siyasi ve ekonomik istikrar› devam
ettirece¤ine olan inanc›m› ifade etmek istiyorum.
Say›n ortaklar›m›z, fiirketimizin 2006 y›l› faaliyet dönemi, özellikle uluslararas› bak›r borsas›nda
yaflanan inifl ve ç›k›fllar›n yaratt›¤› çok oynak flartlara ra¤men al›nan h›zl›, do¤ru karar ve
uygulamalarla baflar›l› olmufltur. ‹hracat gelirlerimiz önceki y›la göre % 64 oran›nda artm›flt›r.
Uluslararas› f›nansal raporlama standartlar›na (UFRS) göre haz›rlanan konsolide mali
tablolar›m›zda ki net sat›fl gelirimiz ise 1.376.957.129 YTL olup geçen y›la göre % 114 oran›nda bir
art›fl› ifade etmektedir. Vergi öncesi kar›m›z da % 170 art›flla 37.724.530 YTL olmufltur.
Bu baflar›l› sonuçlar flüphesiz flirketimizin çok de¤erli ve deneyimli kadrosunun özverili çal›flmalar› ile
gerçekleflmifltir. Huzurlar›n›zda hepsine tek tek teflekkür ediyorum. Ayr›ca bize her zaman güç ve
moral veren siz de¤erli ortaklar›m›za da flükranlar›m› sunuyor, aram›zdan ayr›lan çok de¤erli
baflkan›m›z›n, kurucular›n›n ve mensuplar›n›n aziz hat›ralar› önünde sayg› ile e¤ilerek genel
kurulumuzun ülkemiz ve flirketimize hay›rl› olmas›n› diliyorum.
Sayg›lar›mla,
‹brahim Güngör
Yönetim Kurulu Baflkan›
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GİRİŞ VE
SERMAYE YAPISI

R

aporumuz
01.01.2006-31.12.2006
dönemini kapsamaktad›r. Bu dönem
içinde ortaklar›m›z ile 21.04.2006
tarihinde 34. Ola¤an Genel Kurulumuz yap›lm›fl,
toplant›da al›nan karar do¤rultusunda
31.05.2006 tarihinde temettü da¤›t›lmas›na
bafllanm›flt›r. Da¤›t›lan temettü miktar› % 10
Gelir Vergisi Stopaj›na tabi oldu¤undan
ortaklar›m›za brüt %11.11, net olarak % 10
oran›nda temettü verilmifltir. Ayn› genel kurulda,
kay›tl› sermaye tavan›m›z›n 50 Milyon YTL’den
100 Milyon YTL’ye ç›kart›lmas› hususunda
al›nan karar onaylanm›fl ayr›ca 5274 Say›l›
Kanun ile YTL konusunda T.Ticaret Kanunu’nun
399. maddesinde yap›lan de¤ifliklik hükmüne
istinaden ana söleflmemizin 6. maddesinde
sermayemize tekabül eden en küçük pay›n 1 YKR
olmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.
Sermayemizin % 100’ü halka aç›k olup yıl sonu
itibariyle orta¤›m›z Mehmet Kilimci’nin
flirketimiz sermayesindeki hissesi, % 12,72
oran›ndad›r. Yönetim Kurulu Üyelerimizin y›l
sonu itibariyle sermayemizdeki paylar› ise
Sermet TAfiKIN % 2,88, ‹brahim GÜNGÖR %
2,30, A. Hamdi BEKTAfi % 1,88, Hayrettin
ÇAYCI % 1,52’dir. Di¤er Yönetim Kurulu
Üyelerimizin sermayemizdeki paylar› bu
oranlar›n alt›ndad›r.
Sermaye Piyasas› Kurulu, yay›nlad›¤›
06.10.2004 tarih ve 41/1279 say›l› karar› ile
21.03.2005 tarihi itibariyle hisse senetleri
borsada ifllem gören flirketlerin hisse
senetlerinin tamam›n›n, Seri IV No:28 say›l›
tebli¤lerinin geçici 2. maddesi uyar›nca topluca
kaydilefltirilmesine karar vermifltir. Ancak daha
sonra
bu
tarih
28.11.2005
olarak
de¤ifltirilmifltir. Bu çerçevede flirketimiz de
kaydilefltirme ifllemlerini düzenleyen ve bu
sistem için kurulan Merkezi Kay›t kuruluflu
(MKK)’na üye olmufltur.
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fiu anda ortak taraf›ndan arac› kuruma teslim
edilmeyen hisse senetleri MKK nezdinde
“bilinmeyen ortak hesab›nda” tutulmaktad›r. Bu
hesapta oluflturulan paylar›n kaydilefltirilmesi
ancak ortaklar taraf›ndan arac› kurumlara hisse
senetlerinin fiziki olarak teslimat› ile mümkün
olacakt›r.
Ortaklar›m›z›n elinde bulunan hisse senetleri
dolafl›mda de¤il ise yani çok eskiden beri bu
senetleri kendisi muhafaza ediyor ise bu
senetlerin mevzuat gere¤i dolafl›ma girmesi
baflka bir ifade ile sat›labilir hale gelmesi
gerekmektedir.
fiirketimiz bu maksat ile ilgili prosedür gere¤i
‹stiklal Caddesi, Beyo¤lu ‹fl Merkezi K: 4
adresinde faaliyet gösteren Öncü Menkul
K›ymetler’i yetkili k›lm›flt›r. Ortaklar›m›z›n
31.12.2007 tarihine kadar sahibi olduklar› hisse
senetlerini bu arac› kuruma götürerek teslim
etmeleri zorunludur.
02.01.2006 tarihinde hisse senetlerimizin
‹MKB’deki kapan›fl fiyat› 2,60 YTL iken y›l
içindeki genel endekse paralel olarak hareket
etmifl ve y›l sonunda 4,04 YTL’ye ulaflm›flt›r.
Bu durumda hisselerimizin dönem bafl› ve dönem
sonu itibariyle yat›r›mcılara getirisi % 55
oran›nda olmufltur.
H‹SSE SENETLER‹M‹Z‹N BORSADAK‹ F‹YAT
HAREKETLER‹ 2006 YILI

VERG‹ SONRASI KAR (Konsolide)

SATIfi GEL‹RLER‹M‹Z (NET)

Milyon YTL

Milyon YTL

4 YILLIK FAAL‹YETLER‹M‹Z‹N NET‹CELER‹ (YTL)
Kay›tl› Sermaye

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00 100.000.000,00

Ç›kar›lm›fl Sermaye

10.000.000,00

10.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

Bedelli Senet Toplam›

4.268.112,50

4.268.112,50

4.268.112,50

4.268.112,50

Bedelsiz Senet Toplam›

5.731.887,50

5.731.887,50

45.731.887,50

45.731.887,50

Sermaye Art›r›m› (%)

-

400

-

-

Nakit ‹lavesi %’si

-

-

-

-

Bedelsiz Senet %’si

-

400

-

-

6.85

1.97

2.60

4.04

9.514.382,00

3.221.778,00

17.760.796,00

7.184.011,00

Da¤›t›lan Toplam Temettü Tutar› (brüt) 4.500.000,00

2.000.000,00

5.000.000,00

5.555.556,00

Da¤›t›lan Toplam Temettü Tutar› (net)

4.500.000,00

2.000.000,00

4.765.000,00

5.000.000,00

45
45

20
20

10
9.53

11.11
10

Üretim Miktar› (ton)

105.946

129.860

123.775

138.666

Sat›fl Miktar› (ton)

106.620

124.494

122.945

140.354

‹hracat Tutar› (CIF $ 000.)

127.690

216.228

282.527

462.705

543

580

592

616

Hisse Senedi Fiyat› (Y›l sonu ‹tibariyle)
Y›l ‹çinde Sabit K›ymet ‹lavesi

Temettü Nisbeti (%)

Brüt
Net

Personel Mevcudu (Kifli)
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İŞTİRAKİMİZ
VE BAĞLI
ORTAKLIKLARIMIZ
1

974 y›l›nda kurulan Demisafl A.fi.’nin fabrikas› Bilecik’te bulunmaktad›r. Ayn› sahada iki ayr›
döküm tesisinde, kupol oca¤› ve endüksiyon ocaklar›nda ergitme ve 5 adet Disamatic otomatik
kal›plama hatt›nda üretim yap›lmaktad›r. Beyaz eflya endüstrisi için; hermatik pistonlu kompresör
parçalar›, scroll kompresör parçalar›, çamafl›r makinesi rulman yuvalar›, otomotiv endüstrisi için;
(sfero ve gri pik döküm) fren diskleri, haval› fren diskleri, fren kampanalar›, volanlar, egzost
manifoldlar›, kasnaklar, fren silindirleri, çeflitli braketler ve parçalar›, fren emniyet parçalar›
üretmektedir. Y›ll›k üretimi 75.500 tondur. Üretiminin % 64 civar›nda ki bölümü baflta Bat›
Avrupa ülkeleri olmak üzere, yurt d›fl›na ihraç edilmektedir.
Merkez
Adres
: Sarkuysan ‹fl Merkezi Okçumusa Cad.
No:1 Kat: A1, 1,2 fiiflhane Beyo¤lu / ‹stanbul
Tel
: (0 212) 251 59 15 (pbx) (3 hat)
Fax
: (0 212) 251 60 74
Tic. Sic. No.
: 127850 / 75094
Web Sitesi
: www.demisas.com.tr.
E-mail
: info@demisas.com.tr
Fabrika
Adres
: Vezirhan Beldesi Bilecik
P.K. 11130
Tel
: (0 228) 233 10 14
Fax
: (0 228) 233 12 46
E-mail
: info@demisas.com.tr

fiirketimizin mamullerini tan›tma ve pazarlama faaliyetlerinin bir bölümünü realize etmektedir. Her
y›l elde etti¤i baflar›l› neticeleri ile Sarkuysan’a olumlu katk› sa¤lamaktad›r.
Adres
Tel
Fax
Tic. Sic. No.
E-mail

: Sarkuysan ‹fl Merkezi Okçumusa Cad.
No:1 Kat: A-2 fiiflhane Beyo¤lu / ‹stanbul
: (0 212) 249 06 60 (Pbx)
: (0 212) 251 25 24
: 162336 / 109775
: sarda@sarkuysan.com
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Sarmakina, tel ve kablo sanayii için çelik makara, standart ve özel makine üretimini baflar›yla
sürdürmektedir. Dünyan›n önde gelen tel ve kablo üreticilerine makara ve makinelerini ihraç
etmifltir. Ayr›ca Sarkuysan ve di¤er müflterilerine, proje ve imalat dahil, anahtar teslimi, taahhüt
iflleri yapmaktad›r.
Merkez
Adres
Tel
Fax
Tic. Sic. No.
Fabrika
Adres
Tel
Fax
Web Sitesi
E-mail

: Sarkuysan ‹fl Merkezi Okçumusa Cad.
No:1 Kat: 4 fiiflhane Beyo¤lu / ‹stanbul
: (0 212) 252 60 00 (20 Hat)
: (0 212) 251 23 04
: 275439 / 223021
: Afliro¤lu Deresi Mevkii
2. Bölge ‹stasyon Mah. Gebze / Kocaeli
: (0 262) 653 42 74
: (0 262) 653 36 63
: www.sarmakina.com.tr.
: sarmakina@sarmakina.com.tr

2003 y›l›nda üretim faaliyetini durduran Bektafl A.fi. 2002 y›l›nda Emsan A.fi., Kavi A.fi. ve
Botel A.fi. ile bir araya gelerek 20.000.000.-YTL sermaye ile Bemka Emaye Bobin Teli ve
Kablo Sanayi Ticaret A.fi.’ni kurmufllard›r. Türkiye’nin en büyük Emaye Tel Tesisine sahip
Bemka A.fi. çok k›sa bir zaman içinde faaliyete geçerek gerek yurt içi gerekse yurt d›fl›
piyasalarda kalite üstünlü¤ü ve etkin pazar politikas› ile mamullerine talep potansiyelini
devaml› yükseltmifltir. Bektafl A.fi.’nin, Bemka A.fi.’ye olan ifltirak hissesi % 17 oran›ndad›r.
Adres
Tel
Fax
Tic. Sic. No.
E-mail

: Sarkuysan ‹fl Merkezi Okçumusa Cad.
No: 1 Kat: A/1 fiiflhane, Beyo¤lu/‹stanbul
: (0212) 252 98 73
: (0212) 245 30 11
: 160724 / 108157
: bektasemaye@hotmail.com

fiirketimizin ürünlerini Amerika’da direkt olarak pazarlama amac›yla kurulmufltur.
Sermayesi 100.000 $’d›r.
Adres
: Park 80 West, Plaza II Suite 410 Saddle Brook, NJ 07663 USA
Tel
: 001 201 368 20 20
Fax
: 001 201 368 20 21
E-mail
: marketing@sark.usa.com
Tic. Sic. No
: EIN.27-0013886
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fiUBEM‹Z
SARKUYSAN A.fi. EGE SERBEST BÖLGE fiUBES‹

fiubemizin tesislerinde 1996 y›l›ndan itibaren elektrolitik bak›r tel üretimi yap›lmakta ve
mamüllerimiz çeflitli ülkelere pazarlanmaktad›r.
Adres
: Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sok. No: 19 Gaziemir / ‹ZM‹R
Tel
: (0 232) 251 57 51 - (0 232) 252 20 16
Fax
: (0 232) 251 72 78
Tic. Sic. No.
: 80511 / K-6766
E-Mail
: sksege@sarkuysan.com

TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹Z
SARKUYSAN S.P.A.

fiirketimiz mamüllerinin ‹talya baflta olmak üzere Avrupa ülkelerinde direkt pazarlamas›n›
yapmak amac›yla kurulmufltur.
Adres
: Via Caracciolo 30 20155 Milano-ITALIA
Tel
: (0039) 0234592237
Fax
: (0039) 0234592189
Tic. Sic. No.
: 97292990153
E-Mail
: italia@sarkuysan.com

YILLAR ‹T‹BAR‹YLE ‹fiT‹RAKLER‹M‹Z (YTL)
Demisafl Döküm Emaye
Mamülleri Sanayi A.fi.
Ödenmifl Sermayesi
‹fltirak Pay›m›z
‹fltirak Kazanc›m›z (net)

2.000.000,00
888.867,09
-

28.000.000,00
12.444.139,32
-

28.000.000,00
12.444.139,32
1.244.413,93

28.000.000,00
12.444.139,32
1.213.019.86

Bektafl Bak›r Emaye
Kablo Sanayi ve Tic. A.fi.
Ödenmifl Sermayesi
‹fltirak Pay›m›z
‹fltirak Kazanc›m›z (net)

4.250.000,00
3.889.111,46
-

4.250.000,00
3.889.111,46
116.673,34

4.250.000,00
3.889.111,46
388.911,17

4.250.000,00
3.889.111,46
388.911.15

Sarda Da¤›t›m ve Tic. A.fi.
Ödenmifl Sermayesi
‹fltirak Pay›m›z
‹fltirak Kazanc›m›z (net)

1.800.000,00
1.799.520,08
519.611,42

2.000.000,00
1.999.466,76
457.087,91

3.000.000,00
2.999.200,14
324.913,35

3.000.000,00
2.999.200,14
653.841.63

Sarmakina San. ve Tic. A.fi.
Ödenmifl Sermayesi
‹fltirak Pay›m›z
‹fltirak Kazanc›m›z (net)

500.000,00
495.000,00
234.161,67

2,000.000,00
1.980.000,00
(*)1.460.250,00

2,000.000,00
1.980.000,00
99.000,00

2,000.000,00
1.980.000,00
277.200.-

SARK - USA INC.
Ödenmifl Sermayesi
‹fltirak Pay›m›z
‹fltirak Kazanc›m›z

162.616,17
162.616,17
-

162.616,17
162.616,17
-

162.616,17
162.616,17
-

162.616,17
162.616,17
-

(*) Gayrimenkul sat›fl kazanc›ndan flirketimize verilen bedelsiz hisse senedi tutar› 1.138.500,00 YTL,
konsolidasyon nedeni ile ifltirak kazanc›m›za dahil edilmifltir.
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YATIRIMLARIMIZ
fi

irketimiz, y›llard›r kesintisiz olarak
sürdürdü¤ü yat›r›m faaliyetlerine
2006 yılında da devam etmifltir.
Yat›r›m faaliyetlerimiz, sektörümüzdeki
yo¤un rekabet ortam› da dikkate al›narak
özellikle katma de¤eri yüksek, çok telli ve
bükülü bak›r tel ürünlerimizin geliflimine
dönük olmufltur. Bu amaçla ithal edilen
makinalar›n montaj› tamamlanm›fl ve y›l
içinde üretime al›nm›flt›r. Bu faaliyetler
s›ras›nda devreye al›nan tesis ve makina
park›n›n en son teknolojiye haiz olmas›na
özen
gösterilmifltir.
Ayr›ca
bilgi
teknolojilerinin üretim süreçlerimizin
optimizasyonuna yönelik uygulanmas› için
daha önce bafllat›lm›fl olan yat›r›m
faaliyetlerine devam edilmifltir.
Di¤er taraftan bak›r boru ve bak›r lama
üretiminde kapasite art›rma ve mamül
yelpazemizi gelifltirme amac›yla son
teknolojiye uygun yeni pres ünitesinin ve
boru imalat› ile ilgili muhtelif makine ve
ekipmanlar›n montaj›na bafllanm›flt›r. Bu
tesisin üretime al›nmas› 2007 y›l› içinde
gerçekleflecektir.
Proses ve ürün kalitesini gelifltirme
amac›yla kalite kontrol laboratuvar›m›za
gerek fiziksel gerekse kimyasal analiz
imkanlar›n› ve hassasiyetlerini gelifltirici
önemli yat›r›mlar yap›lm›flt›r. Yine 2006
y›l›nda ortalama 3-4 ton a¤›rl›¤›nda
filmaflin ürünlerimiz için ileri teknolojiye
sahip ambalajlama tesisi faaliyete
geçmifltir.
fiirketimizin, 2004 y›l›nda ald›¤› afla¤›da
dökümü
yaz›l›
10.000.000.-YTL
de¤erindeki Yat›r›m Teflvik Belgesi devam
etmektedir.

Belge No
76536

Mevcut Yat›r›m Teflvik Belgemiz
Belge Al›nma Tarihi
Belge Bitifl Tarihi
10.08.2004
30.07.2007
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Konusu
Tel Çekme Tevsi

ÜRETİMİMİZE
İLİŞKİN BİLGİLER

S

ARKUYSAN fiirketi, elektrolitik bak›r ve
mamulleri üretmek üzere 1972 y›l›nda
‹stanbul'da kurulmufltur.
Tesisleri
‹stanbul'a 40 km. uzakl›ktaki Gebze/Osmangazi
mevkiinde sahibi oldu¤u 165 dönümlük arazi
üzerine kuruludur. SKS markal›, tüm
standartlara uygun, çeflitli çap ve formlardaki
elektrolitik bak›r iletkenler ürün yelpazesine,
bak›r boru ve lama üretimi de kat›lm›fl
bulunmaktad›r. Y›ll›k üretim kapasitesi 200.000
tonun üzerindedir. Modern çevre koruma
teknolojileri ile donat›lan tesislerinde do¤aya
sayg›l› üretim yap›lmaktad›r.
SARKUYSAN, ifltirakleri, yaklafl›k 5000
civar›ndaki orta¤›, sosyal etkinlikleri ile
ülkemizin ilk baflar›l›, çok ortakl› ve profesyonel
yönetimli flirketi olarak ülkemizin ekonomik ve
sosyal hayat›na de¤er katmaktad›r.
2006 Y›l›nda gerek yurt içi gerekse yurt d›fl›nda
140.354 ton bak›r satan SARKUYSAN, ‹stanbul
Sanayi Odas›'n›n tesbit etmifl oldu¤u "2005 y›l›
Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi fiirketi"
içersinde 36. s›rada yer alm›flt›r.

PROSES AfiAMALARI
RAF‹NASYON TES‹SLER‹
Anot Dökümhanesi: Blister Bak›r rafinasyon
f›r›nlar›nda ergitilip otomatik döküm çark›ndaki
kal›plara dökülerek anot bak›r elde edilir.
Elektroliz Ünitesi: Elektroliz banyolar›na
yerlefltirilen anotlar burada klasik do¤ru ak›m
elektroliz metoduyla elektrolitik rafinasyona
tabi tutulur. Elektroliz süreci sonunda
elektrolitik safl›kta bak›r katod elde edilir.

SÜREKL‹ DÖKÜM TES‹SLER‹
Sarkuysan, sürekli bak›r döküm teknolojisinde
var olan üç sistemle tek çat› alt›nda üretim
yapan dünyada yegane kurulufltur.
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Outokumpu
Outokumpu Sürekli Döküm Tesisinde,
indüksiyon f›r›nlar›nda koruyucu gaz alt›nda
ergitilen katotlar›n deoksidasyonu ve upcast
teknikle dökümü ile oksijensiz bak›r, gümüfl
alafl›ml› bak›r çubuk ve filmaflin üretilir.
Southwire
Southwire Sürekli Döküm Tesisinde, flaft
f›r›n›nda oksijen kontrolü alt›nda ergitilen
katotlardan bara dökümü ve s›cak haddeleme
prosesleri ile 8 mm çapl› ETP bak›r filmaflin ile
11 mm ve 16 mm çapl› ETP bak›r çubuk üretilir.
Contirod
Contirod/Hazelett Sürekli Döküm Tesisinde, flaft
f›r›n›nda oksijen kontrolü alt›nda ergitilen
katotlardan bara dökümü ve s›cak haddeleme
prosesleri ile 8 mm çapl› ETP bak›r filmaflin
üretilir.

DÖKÜM TES‹SLER‹
Kütük Döküm
Elektrolitik bak›r katodlar›n indüksiyon
f›r›n›nda eritilerek sürekli döküm makinas›nda
çeflitli çaplarda yuvarlak kütük olarak
döküldü¤ü ve istenilen boylarda otomatik olarak
kesildi¤i bu tesiste üretilen kütükler ekstrüzyon
ifllemine tabi tutulmak üzere Boru, Lama ve
Profil Tesisi’ne gönderilmektedir.
Savurma Döküm
Pota ocaklar›, santrifuj döküm makinalar›,
maçahane ve talafll› iflleme makinalar›ndan
oluflan Savurma Döküm Tesisi’nde yuvarlak
kesitli bronz ve pirinç döküm yap›lmakta, döküm
parçalar›n›n d›fl yüzeyleri tornalanarak
piyasaya verilmektedir.

‹LETKEN ÜRET‹M‹
Bugün Avrupa'da üretilen araçlarda kullan›lan
iletkenlerin büyük bir yüzdesi Sarkuysan
mamülüdür. Ayr›ca uzun y›llard›r ABD'deki
uzay araflt›rma merkezi Nasa'n›n, son y›llarda
uçak tedarikçi kurulufllar›na oksijensiz bak›rdan
üretilen tel ile nikel kapl› tel ihraç edilmektedir.
MONO TEL ÜRET‹M‹

8,00 mm çapl› OF veya ETP bak›r filmaflinler
so¤uk çekme yöntemi ile inceltilerek muhtelif
çaplarda tavl› veya sert tel üretimi yap›l›r.
DEMET ‹LETKEN ÜRET‹M‹

BORU, LAMA VE PROF‹L TES‹S‹
Boru, Lama ve Profil Tesisi’nde, Kütük Döküm
Tesisi’nde üretilen kütükler uygun proses
s›cakl›¤›na kadar ›s›t›l›p, ekstrüzyon presinde
bas›larak önce taslak boru, taslak lama veya
taslak profil haline getirilmekte ve daha sonra
bu taslaklar çekim makinalar›nda çekilerek
istenilen ölçülere getirilmektedir. Pancake veya
LWC formunda düz boy veya kangal halinde
çekilen borular ile, lama ve profiller müflteri
taleplerine göre kalibre edilmekte ve koruyucu
gaz alt›nda çal›flan parlak tav f›r›n›nda
tavlanmaktad›r.

Çok Telli Demet ‹letken:

0.05 mm’den bafllayan çaplarda 24 tele kadar
çok telli demet iletkenler son teknolojiye uygun
tel çekme makinalar›nda üretilmektedir.
Bükümlü Demet ‹letken:
0.05 mm2 den bafllayan kesitteki iletkenler,
bükümlü tel makinelerinde uluslararas›
standartlara uygun olarak üretilirler.
KALAY / N‹KEL KAPLAMA
0,80 - 3,00 mm çapl› teller, özel kaplama
banyolar›nda elektroliz yöntemi ile kalay veya
nikel ile kaplanarak üretildikten sonra, tel
çekme makinelerinde istenen çapa çekilirler.
YASSI / PROF‹L TEL / ÇUBUK ÜRET‹M‹
Bafllang›ç malzemesi olan çubuk, ön çekme ve
trafllama iflleminden sonra özel çekme
makinelerinde so¤uk çekme yöntemiyle çekilir.
Üretilen malzeme talebe göre parlak tavlama
tesisinde normlara uygun olarak tavlan›r.
Yass› teller:
Genifllik: 3-30 mm
Kal›nl›k: 1-12 mm
Kesit: 150 mm2 max.
Profil Çubuklar:
Genifllik : 35 mm max.
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AR-GE FAAL‹YETLER‹
Sarkuysan'da Ar-Ge; mevcut bilgi birikiminin
zenginlefltirildi¤i ve yeni projelerin üretildi¤i,
bir bilgi-teknoloji merkezidir. Bu ba¤lamda
Ar-Ge departman›nda;
- Ürün kalitesinin sürekli en üst seviyede
tutulmas›na ve yeni ürünlerin üretim
yelpazemize girmesine yönelik araflt›rmalar
yap›l›r.
- ‹kincil hammaddeler ve at›klar›n
de¤erlendirilmesiyle ilgili projeler gelifltirilir.
Mevcut çevre koruma tesislerinin "Çevreye
Sayg›l› Üretim" prensibiyle çal›flmas› sa¤lan›r.

KAL‹TE POL‹T‹KAMIZ
SARKUYSAN A.fi.'de kalite bir gelenektir.
Müflterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini
karfl›layacak "Kaliteli Ürünler Üretmek"
kuruluflumuzun daima ana politikas› olmufltur.
Yüksek teknoloji, bilgi ve deneyim birikimimiz ve
nitelikli ifl gücümüzle dünya kalite yar›fl›nda ön
s›ralarda bulunan yerimizi korumak ve
gelifltirmek temel amac›m›zd›r. Bu yar›flta temiz
bir çevre için "Do¤aya Sayg›l› Üretim"
prensibimiz de özenle sürdürülmektedir.
Kalite yönetimimiz; tek pazara dönüflen dünyada
müflterilerimizin beklentilerini karfl›lamak için
gerekli yat›r›m, koordinasyon ve destek
programları ile kalite yönetim sisteminin
gerekliliklerinin tam olarak gerçeklefltirilmesi ve
etkinli¤inin sürekli gelifltirilmesi esas›na
dayanmaktad›r.
Kaliteli üretim, çal›flanlar›m›z›n ortak
çabalar›n›n bir sonucu oldu¤undan tüm
personelimizde kalite bilincinin üst seviyelerde
gerçekleflmesi ve gelifltirilmesine dayal› kalite
e¤itim ve teflvik programlar›m›z, e¤itim
politikam›z›n temelini oluflturmaktad›r.
TS EN ISO 9001 ve ISO/TS 16949 Kalite
Yönetim Sistemi'nin ana doküman› olan "Kalite
El Kitab›"m›zda sistemin tüm ilke ve
prosedürleri aç›klanmaktad›r. Tüm yönetici ve
çal›flanlar›m›z bu ilke ve prosedürlere uymak
zorundad›rlar. Bu ilkeler, SARKUYSAN A.fi.
ürünlerinin müflteri taleplerine, ulusal ve
uluslararas› standartlara ve yasalara uygun
olarak üretilmesini güvence alt›na al›r.
Kalite Yönetim Sisteminin ödünsüz ve etkili bir
flekilde uygulanmas›, düflük maliyetli, yüksek
kalitede üretim yapmam›z› sa¤layarak iç ve d›fl
pazarlarda rekabet gücümüzü artt›racakt›r.
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fiirketimizin bu temel kalite politikas›
çerçevesinde, ürün kalitemizde sa¤lad›¤›m›z
baflar›lar›n
devam›
ve
gelifltirilmesi
çal›flanlar›m›z›n ortak ve asli görevidir.

ÇEVRE POL‹T‹KAMIZ
fiirketimiz,

- Müflterilerin istek ve ihtiyaçlar›na uygun ürün
üretiminde, çevreyi kirletmeyen, at›klar›
minimize eden, geri kazan›m sa¤lay›c› temiz
üretim teknolojilerini kullanarak,
- Sürdürülebilir kalk›nma için, do¤al
kaynaklar›n (do¤al gaz, elektrik, su, hammadde
v.b.) verimli ve etkin kullan›m›nı sa¤lamak,
- Personelin çevre bilincini gelifltirmek,
- Çevreye sayg›l› sanayi, ticari ve sosyal
kurulufllarla ifl birli¤ine a¤›rl›k vermek,
- Çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uymak
suretiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÜRET‹M‹M‹Z
TON (000)

SATIŞLARIMIZ

2

006 y›l›nda istikrarl› bir seyir takip eden
ülke ekonomisinde bak›r sektörü baz›
olumsuzluklar yaflam›flt›r. Uzakdo¤u’da
dünyan›n en büyük bak›r tüketicisi durumunda
olan Çin’in yüksek miktarlarda konsantre,
hurda, anot ve katod bak›r al›mlar›n›
sürdürmesinin yaratt›¤› fiziki metal darl›¤›n›n
yan› s›ra, Londra Metal Borsas›’nda yaflanan
istikrars›zl›k 2006 y›l›nda durdurulamam›fl ve
yine bak›r fiyatlar›nda sert inifl ve ç›k›fllar
yaflanm›flt›r. Bu ortamda hammadde al›m›n›
yönetmek, fiyat oluflturmak ve satmak riskli
olmufltur. Bilgi, deneyim ve sezgilerimizle bu
oynak piyasada ad›mlar›m›z büyük bir titizlikle
at›lm›flt›r.
Gerek hammaddemiz, gerekse ürünlerimizin
fiyatlar›n› belirleyen LME de¤eri 2006 y›l›n›n
bafl›nda 4.584 $/ton seviyelerinde iken y›l
sonunda ortalama %46 oran›nda artarak 6,676
$/ton olmufltur. 2006 y›l›n›n May›s ay›nda ise
8.000 $/ton’u aflm›flt›r.
2006 y›l›nda ülkemizde enflasyon, faiz, kur,
büyüme h›z› , TEFE ve GSMH gibi temel makro
ekonomik göstergelerdeki iyileflmeye paralel
olarak kablo sektöründe canl›l›k yaflanm›flt›r.
Ancak günümüzde teknolojinin h›zla geliflmesi,
devaml› olarak birçok yenilikleri de beraberinde
getirerek, dünyam›zda yeni ticari alanlar›n
artmas›na sebep olmaktad›r. Bu çeflitlilik ve
geliflime paralel olarak elektrik, otomotiv ve
sanayinin di¤er alanlar›nda kullan›lan en iyi
iletken çeflidinin bak›r tel olmas›, fiirketimizin
üretti¤i mamullerin önemini daha da
art›rmaktad›r. 30 y›ld›r bak›r sektöründe faaliyet
gösteren, gerek yurt içi gerekse yurt d›fl›
pazarlarda gücünü ispatlam›fl deneyimli
Sarkuysan, yüksek teknolojiye sahip tesislerinde
dünya standartlar›nda üretti¤i mamullerini 2006
y›l›nda da baflar›yla pazarlayarak hedeflerine
ulaflmaya gayret sarfetmifltir.
Y›l içinde sat›fllar›m›z; etkin politika, yüksek
performans, kalite ve yetene¤e dayal›
faaliyetlerimiz sonucunda 140.500 tona
ulaflm›flt›r. Ciromuz ise bir önceki y›la göre
%114 oran›nda artarak 1.376.957.129 YTL
olarak gerçekleflmifltir. Ayr›ca ihracat›m›z da
geçen y›la k›yasla % 64 oran›nda artarak
462.705.000 $ olmufltur.
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MAMÜLLER‹M‹Z
* Bak›r Katod
* Elektrolitik Bak›r’dan (Oksijenli / Oksijensiz);
- Çubuklar
- Filmaflinler
- Muhtelif çaplarda teller
- Yass› teller (ç›plak ve izoleli)
- Profiller
- Kalay kapl› teller
- Nikel kapl› teller
- Demet ve bükümlü teller
- Rope (Halat) örgülü teller
* Oksijensiz Elektrolitik Bak›r’dan Gümüfl Alafl›ml›;
- Çubuk
- Yass› teller
- Profiller
* Savurma Döküm Mamülleri (Bronz, Prinç ve
Özel Bak›r Alafl›mlar›)
* Bak›r Boru
* Elektrolitik Bak›r Lama’dan oluflmaktad›r.
Sarkuysan 2006 y›l›nda Avrupa Toplulu¤u ülkelerine,
Amerika’ya, Do¤u Avrupa ülkelerine, Afrika ve
Ortado¤u ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine olmak üzere
pek çok ülkeye ihracat yapm›flt›r.
Ayr›ca fiirketimiz mamullerini yurt içi ve yurt d›fl›
pazarlarda tan›tmak için çeflitli fuarlara kat›lm›flt›r.

KATILDI⁄IMIZ FUARLAR
Yurt ‹çi Fuarlar
17-20 Mart 2006
‹stanbul Electrotech
06-07 May›s 2006
‹stanbul Sodex
Yurt D›fl› Fuarlar
03-06 Nisan 2006
Resuild Irak 2006 Amman
24-28 Nisan 2006
Wire 2006 Düsseldorf Almanya

LME BAKIR F‹YATLARI
(Y›l ortalamas› itibariyle)
(000)$/TON

YÖNET‹M
KADROMUZ

Hayrettin ÇAYCI

Genel Müdür - Metalurji Y. Mühendisi

Yavuz AKIN
Sevgür ARSLANPAY
Do¤an ÇAKIR

Genel Müdür. Yrd.(D›fl Ticaret)-‹flletmeci
Genel Müdür. Yrd.(Teknik) - Kimya Mühendisi
Genel Müdür. Yrd.(‹ç Ticaret)-Metalurji Mühendisi

Erhan AKBAfi
Sabri AT‹LLA
‹lknur ÇAYIR
Ayfle Saadet DONATAN
Tolga ED‹Z
O¤uz ERGÜNGÖR
Hüseyin Yalç›n GENÇAY
Emine GÜNDA⁄
Selçuk HARPUT
Günefl KANIK
fiükrü KARAÇ
Polat KARLIDA⁄
‹lhan KOCAMAN
Levent fiakir KULAÇ
Ahmet SONKAYA
Nezih SÜRMEL‹
Ferhan TURNAG‹L
Ömer Münci ÜNAL
Erkin YILMAZ

B.‹.M Müdürü - Sistem Analisti
‹dari ‹fller Müdürü - ‹flletmeci
‹thalat Müdürü - ‹flletmeci
‹hracat Uygulama Müdürü - Fizik Y. Mühendisi
Kontinü Dökümler Müdürü - Metalurji Mühendisi
‹nsan Kaynaklar› Müdürü - Ekonomist
Yard›mc› ‹flletmeler Müdürü - Makina Y. Mühendisi
Ticari Muhasebe Müdürü - ‹flletmeci (S.M.M.M.)
Ar-Ge Müdürü - Metalurji Mühendisi
Hukuk Müflaviri (Avukat)
Nihai Ürünler Müdürü - Makina Mühendisi
Endüstri Mühendisli¤i Müdürü - Endüstri Mühendisi
Kalite Güvence Müdürü - Metalurji Mühendisi
Rafinasyon Müdürü - Metalurji Mühendisi
Sat›nalma Müdürü - Metalurji Y. Mühendisi
Sat›fl Müdürü - Makina Mühendisi
Maliyet Muhasebe Müd. - ‹flletmeci (S.M.M.M.)
Boru ‹flletme Müdürü - Makina Mühendisi
Finansman Müdürü - Ekonomist
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İNSAN
KAYNAKLARI

irketimizin ‹nsan Kaynaklar› politikas› ve idari
alanlardaki faaliyetleri temel hedeflerimizle
uyumlu olarak yürütülmektedir. ‹stihdam
politikam›z; en az personelle yüksek düzeyde üretim
yap›lmas›n› amaçlamaktad›r. 2006 y›l›nda 616 olan
mevcudumuzun 173’ü idari, 96’s› teknik, 347’si iflçi
kadrolar›nda istihdam edilmifltir.
Bu dönemde de flirketimiz, personel verimini ve
motivasyonunu artt›ran programlar ile sosyal
etkinliklere devam etmifl ve sosyal sorumluluklar›n›n
bilinci içinde, kurumsal imaj›na olumlu etkileri
bulunan çeflitli faaliyetler gerçeklefltirmifltir.
Ayr›ca Üyesi bulundu¤umuz iflveren sendikas› MESS
(Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas›) ile
iflçilerimizi temsil eden Birleflik Metal - ‹fl Sendikas›
aras›nda 01.09.2006 - 31.08.2008 tarihlerini
kapsayan Grup Toplu ‹fl Sözleflmesi imzalanm›flt›r.
E¤itim alan›nda çal›flanlar›m›z›n Yüksek Ö¤renim
yapan çocuklar› ile Sarkuysan Lisesi’ni bitiren 73
ö¤renciye karfl›l›ks›z burs vererek e¤itim, ö¤retim
alan›nda katk›lar›na devam etmifltir. Ayr›ca
mensuplar›m›z›n gönüllü katk›lar› ile oluflturdu¤u
fondan maddi durumu yetersiz 59 ö¤renci burs
almaktad›r. Mesleki e¤itim gören lise ö¤rencileri ile
zorunlu stajlar› bulunan üniversite ö¤rencilerine
kontenjan dahilinde staj yapma imkan› verilmifltir.

Sarkuysan Lisesi ile iliflkilerimiz hep s›cak ve canl›
tutulmakta olup, Atatürk Haftas›nda geleneksel hale
gelen kompozisyon yar›flmas› yap›lm›fl ve ayr›ca her
zaman oldu¤u gibi Lisenin bak›m ve onar›m ifllerine
katk› sa¤lanm›flt›r.
Sa¤l›k alan›nda yine geleneksel uygulamam›z olan
y›lbafl› eflantiyon bütçemizin bir sa¤l›k kuruluflunun
ihtiyaç duydu¤u t›bbi cihaz al›m›na tahsis edilmesi
çerçevesinde bu y›l da acil ihtiyaç olarak talep
edilen, Okmeydan› Hastanesi cerrahi klini¤ine tam
donan›ml› kolonoskopi ve gastroskopi cihazlar›,
Gebze Fatih Hastanesi’ne 5 adet yo¤un bak›m hasta
baflucu monitörleri ile Prof. Dr. N. Reflat Belger
Beyo¤lu Göz E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’ne
hasta takip sistemi için 4 adet Bilgisayar donan›m›
ba¤›fllayarak uygulamam›z› sürdürdük.
Ramazan ay›nda geçmifl y›llarda oldu¤u gibi
Beyo¤lu, Gebze, Dar›ca Belediyeleri’nin kurmufl
olduklar› iftar çad›rlar›nda halk›m›za bir gün iftar
yeme¤i verilmifltir.
Sporda, Masa Tenisi Tak›m›m›z ülkemizi Avrupa
Kupa Galipleri Kupas›’nda temsil etmifltir.
Çal›flanlar›m›zdan oluflan Türk Müzi¤i Koromuz
çal›flmalar›na devam etmektedir

YAPILAN BA⁄Ifi VE YARDIMLAR
Yap›lan Ba¤›fllar›n Da¤›l›m›
YTL
Sarkuysan Spor Kulübü....................................................................................................................................................................53.220.00
SSK Okmeydan› Hastanesi Ultrasonografi Cihaz›......................................................................................................46.012.50
Gebze Fatih Hastanesi......................................................................................................................................................................17.500.00
Beyo¤lu Göz Hastanesi........................................................................................................................................................................3.049.62
T. Sakatlar Derne¤i.................................................................................................................................................................................1.000.00
Tuskon Türkiye ‹fl Adamlar› ve Sanayicileri Konfederasyonu...........................................................................13.280.00
Bizimköy Engelliler Derne¤i......................................................................................................................................................... 5.000.00
Ünicef.......................................................................................................................................................................................................... 10.570.00
Muhtelif.......................................................................................................................................................................................................... 3.677.90
Toplam........................................................................................................................................................................................................153.310.02
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MALİ TABLOLAR
MAL‹ YAPI ‹LE ‹LG‹L‹
TEDB‹RLER
2006 y›l› konsolide bilançomuzun tetkikinden
anlafl›laca¤› gibi k›sa vadeli borçlar›m›z› dönen
varl›klar›m›zla finanse edebilme gücüne sahibiz.
Ayr›ca likidite de¤erlerimiz ile k›sa vadeli
yükümlülükleri karfl›lama oran›m›z bir önceki
y›la göre artm›flt›r. Karl›l›k oranlar›m›z yükselifl
trendinde seyretmifltir. Bu sonuçlar güçlü bir
mali yap›ya sahip oldu¤umuzu göstermektedir.

BAfiLICA F‹NANSAL ORANLAR
Likidite
Cari Oran (Dön. Var. / K.V.Y.)

1.25

1.28

Likidite Oran› (Dön. Var.-Stok / K.V.Y)

0.81

0.72

Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar

1.57

1.13

K›sa Vadeli Yükümlülükler / Varl›kl. Toplam›

0.59

0.48

Uzun Vadeli Yükümlülükler / Varl›kl. Toplam› 0.02

0.05

Finansal Yap› Oranlar›

Kârl›l›k
Net Dönem Kâr› / Varl›klar Toplam›

DÖV‹Z DE⁄ERLER‹
2006

0.07

0.03

‹HRACATIMIZ
Cif $ (Milyon)

SONUÇ
Say›n Ortaklar›m›z,
fiirketimizin 31.12.2006 tarihli bilançosu ve 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait gelir tablosu ve
dipnotlar› Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri XI.No 25 say›l› tebli¤i ile, ilgili mevzuat hükümlerine
istinaden Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS)’na göre haz›rlanarak konsolide
edilen mali tablolar›m›z raporumuzun bundan sonraki bölümlerinde görüfl ve tetkiklerinize
sunulmufltur.
Sayg›lar›m›zla,
Sarkuysan Elektrolitik
Bak›r Sanayii ve Ticaret A.fi.
Yönetim Kurulu
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DENETÇ‹LER RAPORU
SARKUYSAN ELEKTROL‹T‹K BAKIR SANAY‹‹ VE T‹CARET A.fi.
GENEL KURULUNA
fiirket Ünvan›
: Sarkuysan Elektrolitik Bak›r Sanayii ve Ticaret A.fi.
Merkezi
: Okçumusa Cad. No: 1 fiiflhane-Beyo¤lu ‹stanbul
Sermayesi
: 50.000.000,00 YTL
Faaliyet Konusu
: Elektrolitik bak›r tel, boru ve lama mamülleri imalat› ve ticareti.
Denetçilerin Ad›
: Mustafa Ülseven, Mehmet Faik Özboyac›, Turgay fioho¤lu.
Görev Süreleri
: Ana sözleflmeye göre 3 y›l. Mart 2006 - Mart 2009
Ortak Olup Olmad›klar›
: fiirketimizin ortaklar›ndand›r.
Kat›l›nan Yönetim Kurulu Toplant›s› Say›s› : 41
Yap›lan Denetleme Kurulu Toplant› Say›s› : 25
fiirket hesaplar›, defter ve belgeler üzerinde yap›lan incelemenin kapsam›, hangi tarihlerde inceleme
yap›ld›¤› ve var›lan sonuç: fiirketin 2006 y›l› faaliyetleriyle ilgili yevmiye defteri, defter-i kebir, kasa defteri,
mahsup ve belgelerin usulüne uygun oldu¤u tespit edilmifltir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 353. maddesinin 1.f›kras›n›n 3 numaral› bendi gere¤ince, ortakl›k veznesinde
yap›lan say›mlar›n say›s› ve sonuçlar›: fiirket veznesi 25 defa teftifl edilerek say›lm›fl ve sonuçta tahsil ve ödeme
ifllemlerinin vesikalara uygun oldu¤u tespit edilmifltir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 353. maddesinin 1.f›kras›n›n 4 numaral› bendi gere¤ince yap›lan inceleme
tarihleri ve sonuçlar›: fiirket defterleri 25 defa incelenmifl, sonuçta k›ymetli evraklar›n kay›tlara uygun oldu¤u
tespit edilmifltir.
‹nceleme tarihleri: 20.01.2006, 30.01.2006, 06.02.2006, 24.02.2006, 13.03.2006, 28.03.2006, 12.04.2006,
25.04.2006, 08.05.2006, 29.05.2006, 12.06.2006, 19.06.2006, 05.07.2006, 28.07.2006, 15.08.2006,
29.08.2006, 04.09.2006, 20.09.2006, 9.10.2006, 25.10.2006, 6.11.2006, 27.11.2006, 4.12.2006, 11.12.2006,
29.12.2006,
‹ntikal eden flikayet, yolsuzluklar ve bunlar hakk›nda yap›lan ifllemler: Herhangi bir flikayet ve yolsuzlukla
karfl›lafl›lmam›flt›r.
Sarkuysan Elektrolitik Bak›r Sanayii ve Tic. A.fi.’nin 01.01.2006-31.12.2006 dönemi hesap ve ifllemlerini ve
konsolide bilançosunu Türk Ticaret Kanunu, fiirketin ana sözleflmesi ve di¤er mevzuat ile genel kabul görmüfl
muhasebe ilke ve standartlar›na göre incelemifl bulunmaktay›z.
Görüflümüze göre içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31.12.2006 tarihi itibariyle düzenlenmifl konsolide bilanço,
fiirketin an›lan tarihteki gerçek mali durumunu, 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait konsolide gelir tablosu
an›lan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlar›n› yans›tmakta ve kâr›n da¤›t›m önerisi yasalara ve flirket ana
sözleflmesine uygun bulunmaktad›r. Bilanço ve Gelir Tablolar›n›n onaylanmas› ve Yönetim Kurulunun
aklanmas›n› oylar›n›za arz ederiz.

Mustafa ÜLSEVEN

Mehmet Faik ÖZBOYACI
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Turgay fiOHO⁄LU

