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Bu y›l›n Cumhurbaflkanl›¤› ve genel seçimler y›l› olmas› olumlu ve
olumsuz beklentileri de beraberinde sürüklemektedir.
Bütün bu risklere ra¤men, özellikle yabanc› kaynaklar›n ve finans
kurulufllar›n›n ülkemize bak›fl aç›lar›ndaki olumlu tav›r sürmekte, riskli
görülen geliflmelere ra¤men derinleflecek bir kriz beklenmemektedir.

Bu çerçeve içinde Nuh Çimento baflta olmak üzere grup flirketlerimizin
içinde bulundu¤u inflaat sektörü, 2005 y›l›nda bafllayan olumlu
geliflmesini 2006 y›l›nda da sürdürmüfltür.  ‹nflaat sektöründeki bu
olumlu geliflmelerden flirketlerimiz de art› olarak etkilenmifl ve bu
durum afla¤›da sizlere sunaca¤›m ciro ve karl›l›k rakamlar›m›zda
ifadesini bulmufltur.

De¤erli ortaklar›m›z;

2006 y›l› son çeyre¤inde inflaata, özelliklede konuta talebin biraz hafiflemesi
2007 y›l›n›n inflaat sektörü olarak ayn› performans› sürdürmesi yönünden
riskler tafl›yaca¤› tahminleri mevcuttur.
Ancak, dönemin seçim y›l› olmas› dolay›s›yla özellikle istihdamda sorunlar
korkusu,  iflsizlikle mücadelede inflaat›n önemli bir fonksiyonu olmas›,
ayr›ca inflaattaki olumlu geliflmelerin piyasadaki di¤er sektörlere de
yans›mas› dolay›s›yla inflaat sektöründe canl›l›¤›n devam›n› sa¤lamak
kaç›n›lmaz olmaktad›r.
Bu noktadan hareket eden hükümet inflaatta canl›l›¤›n devam›nda
Mortgage sisteminin yarar sa¤layaca¤›n› düflünmüfl olacak ki, yasay›
ç›kartma çal›flmalar›n› bafllatm›flt›r.

Bütün bu geliflmeler perspektifinde inflaat sektörünün 2007 y›l›n› da
canl› geçirebilece¤i tahminini yap›yoruz.

Bizlerde bu canl›l›ktan azami pay› almak için bu güne kadar oldu¤u gibi
bütün imkânlar›m›z› kullanaca¤›z.

De¤erli ortaklar›m›z;
fiunu samimiyetle söylüyorum ki, iki y›ld›r umulan›n ve beklenenin
üzerinde hareketli olan inflaat piyasas›ndan en önemli pay› alan flirketlerden
biri de biziz; zira ekonomik krizler sürecinde kapasitemizi %100 artt›rd›¤›m›z
yat›r›mlar›m›z›n devreye girmesi bize bu flans› yaratm›flt›r. Asl›nda
yat›r›mlar›m›zdan ö¤ütme tesisimizin ancak bu y›l›n 6. ay›nda devreye
girecek olmas›, ileriye yönelik daha iyi sonuçlar almam›z› da sa¤layacakt›r.

Aç›klamaya çal›flt›¤›m genel de¤erlendirmeleri takiben flirketimizin 2006
y›l› sonuçlar› olarak ciro ve karl›l›¤›na bir y›l evvelle mukayeseli olarak
bakt›¤›m›zda; ciromuz, bir y›l evveline oranla %32 artarak 278 milyon
YTL'den 365 milyon YTL'ye eriflmifl. Yine bir y›l evvel 104 milyon YTL
brüt, 85 milyon YTL net olan kar›m›z %30 artarak; 136 milyon YTL
brüt, 110 milyon YTL net rakama ulaflarak bir anlamda rekor k›rm›fl
oldu¤unu görmekteyiz.

Yat›r›m kredilerimizin kur fark› ve faizleri ç›kt›ktan sonra eriflilen bu
rakamlar asl›nda göz kamaflt›r›c› olarak nitelenebilir.
‹nflaat sektöründeki olumlu geliflmeler ve çimento sektörünün parlayan
y›ld›z› bu konuda ülke ve bölgemiz çap›nda yeni yat›r›m teflebbüslerini
artt›rm›fl, bunlar›n bir bölümü de fiilen harekete geçmifltir.
Bu geliflmeler paralelinde çimento sektöründe önümüzdeki y›llarda
devreye girecek yeni kapasitelerin rekabeti çok daha artt›raca¤› flüphesizdir.
Ancak bizler Dünya flirketi olma yolundaki ad›mlar›m›z› da h›zland›rm›fl
olarak gelece¤in olumsuz yans›malar›na rahatl›kla gö¤üs gerebilecek
çal›flmalar›m›za h›z vermifl bulunuyoruz.
Dile¤imiz ülkemizin yeni krizlere girmeden olumlu geliflmelerle yoluna
devam etmesi, bizlerin de ortaklar›m›z› memnun edici olumlu sonuçlar
almam›z›n devam etmesi ve de ülke ekonomisine katk›m›z›n artarak
sürmesidir.
En derin sayg›lar›m›zla,

Atalay fiAH‹NO⁄LU
Yönetim Kurulu Baflkan›

Within this framework, the building sector in which our group
companies, particularly Nuh Çimento, are involved, has progressed
well in the year 2006, since it started in 2005. Our company is also
influnced from these progresses in a positive way. This case is stated
below in our turnover and profitability statistics.

Dear Partners;
Since the demand for our buildings, especially for residences has slightly
decreased in the last quarter of 2006, the year 2007 is expected to have risks
to carry on the same performance in the building sectorlike last year.
However, it becomes inevitable to ensure the continuance of buoyancy in the
building sector due to the apprehension for problems particularly in employment
as the period is a year of elections, the vital function of building sector in the
fight against unemployment,, and also the reflection of the positive progresses
on the other sectors in the market.
The government setting out on this point, must have thought that the Mortgage
system will be useful following the buoyancy in the building sector, has been
attempting to legislate a law on this.
Within the prespective of all these development, we assume that the building
sector will be buoyant in 2007 as well. We will also use all our facilities as
before to get the maximum share from this buoyancy.

Dear partners;
 I tell you this very sincerely that we are one of those companies which had
the most important share from the building sector and has exceeded expectations
for the past two years. This gave us the chance for our investments with which
we doubled our capacity by 100% during the economic crisis period. Actually
the fact that our grinding plant which is one of our investment will start
production only in the 6th month of this year,which will increase our turnover
in the following year.

In pursuit of the general assessments that i have quoted above, we see the
followings,  the turnover and profitability of our company from the year 2006,
in comparison with the results of the previous year;
Our turnover which was 278 million YTL has become 365 million YTL,
by increasing by 32% percentage compared to the year before.
Once again, our gross profit which was 104 million YTL and net profit
which was 85 million YTL has increased 30% percentage. It reached a level
of 136 million YTL gross profit and 110 million YTL net profit, and thus
broke a record.
These numbers that are obtained after deducting the interests and the foreign
currency losses and gains of from our investment credits, can actually be
defined as spectacular.
The positive developments in the building sector and the shining star of the
cement sector have increased the new investment undertakings in both region
and nationwide, and some of these have  virtually been put into practise.
There is no doubt that the new capacities will be created in cement sector in
near future, in parallel with these developments,which will increase the
competition further more.
But we have already made our steps on the way to become a World class
Company, and have also increased our efforts with which we can easily
confront the challenges of the future
We wish that our country continues its journey with positive results and without
facing new crisis, so that we continue to get positive results which will please
our partners and that our contribution to the national economy goes ahead
much more.

Respectfully yours,

Atalay fiahino¤lu
Chairman of Board of Directors

De¤erli Ortaklar›m›z,
Bir faaliyet y›l›m›z› daha baflar›yla geride
b›rakm›fl bulunuyoruz.
Geçen dönem; yani 2006 y›l›nda dünyadaki
ekonomik geliflmelere bakt›¤›m›zda; bir y›l evveline k›yasla daha olumlu
neticelere ulafl›ld›¤›n› görüyoruz.

Çin ve Hindistan'›n dünya gündemindeki yerini muhafaza etti¤i,
Amerika'n›n d›fl ticaret aç›klar›na ra¤men dünya ekonomisine yön
vermeye devam etti¤i,  Japonya'n›n eski gücünde olmasa da özellikle
banka sisteminin sa¤l›kl› bir yap›ya ulaflt›¤›, AB ülkelerinden Almanya'n›n
ekonomik performans›n›n eskiye nazaran toparlanmakta oldu¤u, ancak
Fransa'n›n performans kaybetti¤i,  ‹ngiltere' nin normal, ‹spanya'n›n
geliflme sürecinde h›z kesse de olumlu durumunu sürdürdü¤ü gözleniyor.

AB'ne yeni giren özellikle do¤u blo¤undan kopmufl üyelerin daha iyiye
gitti¤i, Rusya' n›n  ve enerji üretimi olan ülkelerin alt›n ça¤lar›n›
yaflad›¤›n› görmekteyiz.

Bizim iliflkilerimiz yönünden Ortado¤u'ya  de¤inmek gerekirse ayn›
olumlu havay› yans›tmam›z mümkün de¤il.

Irak'taki siyasal geliflmeler ve süregelen iç savafl en önemli enerji üretim
merkezlerinden  biri olan ülkeyi maalesef  bu potansiyeli kullanamaz
hale düflürmüfl, ‹ran'›n nükleer silah rüyas› ve Suriye'nin kendine has
tavr›, ABD'nin iki ülke üzerinde oynamak istedi¤i stratejik oyun,
Filistin - ‹srail  hatt›n›n ezeli ve ebedi uyuflmaz tav›rlar› Ortado¤u'yu
barut f›ç›s› üzerinde oturtmaya devam  etmifl ve etmektedir.

Bundan olumsuz olarak da en çok etkilenen ve ileriki geliflmelerde
etkilenecek ülke ne yaz›k ki hepsine s›n›r komflusu olan Türkiye'dir.
Bu olumsuz çevre iliflkilerine ra¤men ülkemize bakt›¤›m›zda, tek parti
iktidar›n›n yaratt›¤› siyasi istikrar ve daha önceden al›nan ekonomik
tedbirlere ciddiyetle uyulmas› makro dengelerimizi düzeltmifltir. Buna
müteflebbisin dinamizmi de eklenince y›ll›k milli gelir art›fl›n›n % 6'lar
seviyesine ulaflmas› sonucu do¤mufltur.

Ancak, halen esnaf, tüccar, çiftçi ve küçük üretici halinden memnun
de¤ildir. Merkez Bankas›'n›n alt yap›s› olmadan uygulamaya koydu¤u
dalgal› kur sistemi yüksek faiz politikas›yla ayakta tutulmaya çal›fl›lmakta,
burada sa¤lanan ancak faturas› çok a¤›r olan baflar› ile "YTL" afl›r›
de¤erlenip, ihracat ve turizm sektörlerinin olumsuz etkilenmesine sebep
olmaktad›r.

Ayr›ca, ithalat› patlatan ucuz döviz, ülkenin cari aç›¤›n› had safhaya
ç›kartarak k›r›lganl›¤›n artmas› sonucunu do¤urmufltur.

Dear Partners;
We have one more business year pass by.
When we have a look at the economic progresses of the last year which is
2006; we see that many positive results were attained compared to the year
before.
It is observed that China and India have preserved their place in the world
agenda, America continued to conduct the world economy despite its foreign-
trade deficits, the banking system in Japan especially has attained a healthy
structure even though the country is no more as strong as before, the economic
performance of Germany, which is one of the EU countries, has been recovering
compared to past, however France has lost its performance, England remained
the same, and Spain sustained its favourable situation, although its progress
have been slowed down during its period of development.
We see that the new members of EU, especially the ones which cut their ties
from the Eastern Block are developing, and along with Russia, the energy
producing countries are living their golden ages.
To talk about Middle East in terms of our relationships with it, it is not
possible to image such a positive atmosphere. While Iraq is one of leading
energy producing centers, the politic progresses and the continual civil war in
the country has stopped it from using this potential. Iran's dream of nuclear
weapons, the specific attitude of Syria, the strategic game which USA is
wishing to play on these two countries, the eternal uncompromising attitudes
of Palestine-Israel line has been making the Middle East sit on a gun powder
barrel.
The country which is affected mostly and unfavourably from those above and
which is to be affected from the future progresses as well is unfortunately
Turkey, which has borders with these countries.
When we refer to our country despite all these negative relationships existing
in the peripheries; the political stability due to one-party government and
earnestly following the economic measurements which were taken before has
fixed our macro balances. When the dynamism of the entrepreneurs was added
on this, the growth of annual national income has reached a level of 6%.
But the craftsmen, tradesmen, farmers and  small-scale producers are not still
satisfied. The floating exchange rate system, which the Central Bank put into
practise without having any substructure, has been tried to kept afloat via high
interest policy. With the achievement that is derived here, but which cost a lot,
"YTL" extremely gains value and causes the export and import sectors to be
influenced badly.
Besides, inexpensive foreign exchange, which triggers imports, has increased
the current account deficit of the country and caused the vulnerability to
increase.
This year, being a year when the elections for presidency and general elections
are held, are bringing some positive and negative expectations along with it.
In spite of all these risks, especially the providers of loan capitals and the
financial institutions still tend to show a positive approach to our country, and
in spite of the progresses which seem to be risky, a crisis to a great extent is
not anticipated.
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geliflmesini 2006 y›l›nda da sürdürmüfltür.  ‹nflaat sektöründeki bu
olumlu geliflmelerden flirketlerimiz de art› olarak etkilenmifl ve bu
durum afla¤›da sizlere sunaca¤›m ciro ve karl›l›k rakamlar›m›zda
ifadesini bulmufltur.

De¤erli ortaklar›m›z;

2006 y›l› son çeyre¤inde inflaata, özelliklede konuta talebin biraz hafiflemesi
2007 y›l›n›n inflaat sektörü olarak ayn› performans› sürdürmesi yönünden
riskler tafl›yaca¤› tahminleri mevcuttur.
Ancak, dönemin seçim y›l› olmas› dolay›s›yla özellikle istihdamda sorunlar
korkusu,  iflsizlikle mücadelede inflaat›n önemli bir fonksiyonu olmas›,
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ç›kartma çal›flmalar›n› bafllatm›flt›r.

Bütün bu geliflmeler perspektifinde inflaat sektörünün 2007 y›l›n› da
canl› geçirebilece¤i tahminini yap›yoruz.

Bizlerde bu canl›l›ktan azami pay› almak için bu güne kadar oldu¤u gibi
bütün imkânlar›m›z› kullanaca¤›z.

De¤erli ortaklar›m›z;
fiunu samimiyetle söylüyorum ki, iki y›ld›r umulan›n ve beklenenin
üzerinde hareketli olan inflaat piyasas›ndan en önemli pay› alan flirketlerden
biri de biziz; zira ekonomik krizler sürecinde kapasitemizi %100 artt›rd›¤›m›z
yat›r›mlar›m›z›n devreye girmesi bize bu flans› yaratm›flt›r. Asl›nda
yat›r›mlar›m›zdan ö¤ütme tesisimizin ancak bu y›l›n 6. ay›nda devreye
girecek olmas›, ileriye yönelik daha iyi sonuçlar almam›z› da sa¤layacakt›r.
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y›l› sonuçlar› olarak ciro ve karl›l›¤›na bir y›l evvelle mukayeseli olarak
bakt›¤›m›zda; ciromuz, bir y›l evveline oranla %32 artarak 278 milyon
YTL'den 365 milyon YTL'ye eriflmifl. Yine bir y›l evvel 104 milyon YTL
brüt, 85 milyon YTL net olan kar›m›z %30 artarak; 136 milyon YTL
brüt, 110 milyon YTL net rakama ulaflarak bir anlamda rekor k›rm›fl
oldu¤unu görmekteyiz.
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‹nflaat sektöründeki olumlu geliflmeler ve çimento sektörünün parlayan
y›ld›z› bu konuda ülke ve bölgemiz çap›nda yeni yat›r›m teflebbüslerini
artt›rm›fl, bunlar›n bir bölümü de fiilen harekete geçmifltir.
Bu geliflmeler paralelinde çimento sektöründe önümüzdeki y›llarda
devreye girecek yeni kapasitelerin rekabeti çok daha artt›raca¤› flüphesizdir.
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olarak gelece¤in olumsuz yans›malar›na rahatl›kla gö¤üs gerebilecek
çal›flmalar›m›za h›z vermifl bulunuyoruz.
Dile¤imiz ülkemizin yeni krizlere girmeden olumlu geliflmelerle yoluna
devam etmesi, bizlerin de ortaklar›m›z› memnun edici olumlu sonuçlar
almam›z›n devam etmesi ve de ülke ekonomisine katk›m›z›n artarak
sürmesidir.
En derin sayg›lar›m›zla,

Atalay fiAH‹NO⁄LU
Yönetim Kurulu Baflkan›

Within this framework, the building sector in which our group
companies, particularly Nuh Çimento, are involved, has progressed
well in the year 2006, since it started in 2005. Our company is also
influnced from these progresses in a positive way. This case is stated
below in our turnover and profitability statistics.

Dear Partners;
Since the demand for our buildings, especially for residences has slightly
decreased in the last quarter of 2006, the year 2007 is expected to have risks
to carry on the same performance in the building sectorlike last year.
However, it becomes inevitable to ensure the continuance of buoyancy in the
building sector due to the apprehension for problems particularly in employment
as the period is a year of elections, the vital function of building sector in the
fight against unemployment,, and also the reflection of the positive progresses
on the other sectors in the market.
The government setting out on this point, must have thought that the Mortgage
system will be useful following the buoyancy in the building sector, has been
attempting to legislate a law on this.
Within the prespective of all these development, we assume that the building
sector will be buoyant in 2007 as well. We will also use all our facilities as
before to get the maximum share from this buoyancy.

Dear partners;
 I tell you this very sincerely that we are one of those companies which had
the most important share from the building sector and has exceeded expectations
for the past two years. This gave us the chance for our investments with which
we doubled our capacity by 100% during the economic crisis period. Actually
the fact that our grinding plant which is one of our investment will start
production only in the 6th month of this year,which will increase our turnover
in the following year.

In pursuit of the general assessments that i have quoted above, we see the
followings,  the turnover and profitability of our company from the year 2006,
in comparison with the results of the previous year;
Our turnover which was 278 million YTL has become 365 million YTL,
by increasing by 32% percentage compared to the year before.
Once again, our gross profit which was 104 million YTL and net profit
which was 85 million YTL has increased 30% percentage. It reached a level
of 136 million YTL gross profit and 110 million YTL net profit, and thus
broke a record.
These numbers that are obtained after deducting the interests and the foreign
currency losses and gains of from our investment credits, can actually be
defined as spectacular.
The positive developments in the building sector and the shining star of the
cement sector have increased the new investment undertakings in both region
and nationwide, and some of these have  virtually been put into practise.
There is no doubt that the new capacities will be created in cement sector in
near future, in parallel with these developments,which will increase the
competition further more.
But we have already made our steps on the way to become a World class
Company, and have also increased our efforts with which we can easily
confront the challenges of the future
We wish that our country continues its journey with positive results and without
facing new crisis, so that we continue to get positive results which will please
our partners and that our contribution to the national economy goes ahead
much more.

Respectfully yours,

Atalay fiahino¤lu
Chairman of Board of Directors

De¤erli Ortaklar›m›z,
Bir faaliyet y›l›m›z› daha baflar›yla geride
b›rakm›fl bulunuyoruz.
Geçen dönem; yani 2006 y›l›nda dünyadaki
ekonomik geliflmelere bakt›¤›m›zda; bir y›l evveline k›yasla daha olumlu
neticelere ulafl›ld›¤›n› görüyoruz.

Çin ve Hindistan'›n dünya gündemindeki yerini muhafaza etti¤i,
Amerika'n›n d›fl ticaret aç›klar›na ra¤men dünya ekonomisine yön
vermeye devam etti¤i,  Japonya'n›n eski gücünde olmasa da özellikle
banka sisteminin sa¤l›kl› bir yap›ya ulaflt›¤›, AB ülkelerinden Almanya'n›n
ekonomik performans›n›n eskiye nazaran toparlanmakta oldu¤u, ancak
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Dear Partners;
We have one more business year pass by.
When we have a look at the economic progresses of the last year which is
2006; we see that many positive results were attained compared to the year
before.
It is observed that China and India have preserved their place in the world
agenda, America continued to conduct the world economy despite its foreign-
trade deficits, the banking system in Japan especially has attained a healthy
structure even though the country is no more as strong as before, the economic
performance of Germany, which is one of the EU countries, has been recovering
compared to past, however France has lost its performance, England remained
the same, and Spain sustained its favourable situation, although its progress
have been slowed down during its period of development.
We see that the new members of EU, especially the ones which cut their ties
from the Eastern Block are developing, and along with Russia, the energy
producing countries are living their golden ages.
To talk about Middle East in terms of our relationships with it, it is not
possible to image such a positive atmosphere. While Iraq is one of leading
energy producing centers, the politic progresses and the continual civil war in
the country has stopped it from using this potential. Iran's dream of nuclear
weapons, the specific attitude of Syria, the strategic game which USA is
wishing to play on these two countries, the eternal uncompromising attitudes
of Palestine-Israel line has been making the Middle East sit on a gun powder
barrel.
The country which is affected mostly and unfavourably from those above and
which is to be affected from the future progresses as well is unfortunately
Turkey, which has borders with these countries.
When we refer to our country despite all these negative relationships existing
in the peripheries; the political stability due to one-party government and
earnestly following the economic measurements which were taken before has
fixed our macro balances. When the dynamism of the entrepreneurs was added
on this, the growth of annual national income has reached a level of 6%.
But the craftsmen, tradesmen, farmers and  small-scale producers are not still
satisfied. The floating exchange rate system, which the Central Bank put into
practise without having any substructure, has been tried to kept afloat via high
interest policy. With the achievement that is derived here, but which cost a lot,
"YTL" extremely gains value and causes the export and import sectors to be
influenced badly.
Besides, inexpensive foreign exchange, which triggers imports, has increased
the current account deficit of the country and caused the vulnerability to
increase.
This year, being a year when the elections for presidency and general elections
are held, are bringing some positive and negative expectations along with it.
In spite of all these risks, especially the providers of loan capitals and the
financial institutions still tend to show a positive approach to our country, and
in spite of the progresses which seem to be risky, a crisis to a great extent is
not anticipated.
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Kocaeli’den Do¤an

Bir Dünya Devi

Ülkemizin ve Avrupan›n

En Büyü¤ü

Nuh Çimento Sanayi A.fi.
Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› Gündemi
1) Aç›l›fl, baflkan, kâtip ve oy toplay›c›s›ndan 

oluflan Baflkanl›k Divan›n›n seçilmesi,

2) Genel Kurul Toplant› tutana¤›n›n 
imzalanmas› hususunda Baflkanl›k Divan›'na
yetki verilmesi.

3) 2006 y›l› Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile
Denetçiler raporu ve Ba¤›ms›z D›fl 
Denetim Kuruluflu rapor özetinin okunmas› 
ve görüflülmesi,

4) 2007 y›l› ve izleyen y›llara iliflkin kâr da¤›t›m
politikalar› ve y›l içinde yap›lan ba¤›fllar›n 
ortaklar›n bilgisine sunulmas›,

5) 2006 y›l› bilanço ve gelir tablosu hesaplar›n›n
okunmas›, görüflülmesi ve onaylanmas› ile kâr
da¤›t›m›yla ilgili teklifin görüflülerek kabulü,
de¤ifltirilerek kabulü veya reddi.

6) ‹stifa nedeniyle boflalan Yönetim Kurulu 
Üyeli¤ine, Yönetim Kurulunca seçilen üyenin
Genel Kurulca onaylanmas›.

7) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin
ibra edilmeleri,

8) Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin
seçilmesi ve ücretlerinin tespiti,

9) T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerine göre 
flirket Yönetim Kurulu Üyelerine izin 
verilmesi,

10) Yönetim kurulumuzca seçilen Ba¤›ms›z 
Denetim Kuruluflunun onaya sunulmas›.

11) Dilek ve temenniler.

Yönetim Kurulu
fiirketimizin Ola¤an Genel Kurulu
28 Mart 2007 tarihinde Saat 14.00‘de
Çimento Fabrikas› Toplant› Salonu
Hereke / KOCAEL‹’de yap›lacakt›r.

The Ordinary General Assembly Meeting
Of the Company will be held at Lecture
Hall of Cement Works in Hereke / KOCAEL‹
on March 28th ,2007 ,at 14.00 hours.
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Çimentonun ; Ülkelerin Kalk›nmas›ndaki
Ve Baflta ‹nsan Olmak Üzere Tüm Canl›lar›n
Güvenli¤i Yönündeki Önemini Kavram›fl
Vizyonumuzla,
Ekonominin Global Ve Rekabetçi Yap›s›
‹çinde Yerli Ve Yabanc› Pazarlarda Aran›r Ürünler
Yapmaya Yönelik
Misyonumuzla,

Having The Vision That Comprhends
The Importance Of Cement For The
Development Of Countries And For
Safety Of All Living Creatures
Including Human Beings First;
As A Requisite Of Having The
Mission  Which Directs Us To Produce
Goods, Looked After In The
Domestic And Export Markets
Within The Global And Competing Frame;

Ortaklar›m›z›n, çal›flanlar›m›z›n, bayilerimizin,
tedarikçilerimizin ve mal›m›z› kullanan
müflterilerimizin mutlulu¤u kilitlendi¤imiz yönetim
hedefimizdir.

Our key target of management is to create
happiness in our shareholders, employees,
distributors,suppliers and users of our products.

Vizyonumuz, Misyonumuz /
Vision, Mission

Yeniliklere ve de¤iflime aç›¤›z.
Bilime sayg›l›y›z.

Teknolojinin takipçisiyiz.
Global bak›fl ve davran›fla sahibiz.

Tutkumuz olan baflar›ya tak›m oyunuyla
ulafl›laca¤›na inan›yoruz.

Ortaklar›m›z, çal›flanlar›m›z ve müflterilerimiz
olarak bir bütünüz.

Üstün kalitede üretim simgemizdir.
Tüm engel ve zorluklar›n çözüm yollar›

oldu¤u inanc›nday›z.

We are open to innovations and change.
We are respectful to scientific findings.
We follow the state-of-art technologies.

We have the global vision and behaviours.
We believe teamwork is the tool to achieve

success that is an admire of us.
High quality products are our symbol.

Against all difficulties and obstacles, there
always exist a solution.
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 1 - ATALAY fiAH‹NO⁄LU Yönetim Kurulu Baflk. / Chairman
 2 - ÖZER YURTB‹L‹R Yönetim Kurulu Üyesi / Member
 3 - MUSTAFA  AL‹K‹fi‹O⁄LU  Yönetim Kurulu Üyesi / Member
 4 - AHMET ‹LHAN GÖBÜLÜK Yönetim Kurulu Üyesi / Member
 5 - F‹KRET ESK‹YAPAN Yönetim Kurulu Üyesi / Member
 6 - EKREM ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi / Member

 7 - BURHAN  D‹NÇBAL Yönetim Kurulu Üyesi / Member
 8 - NURULLAH ESK‹YAPAN Yönetim Kurulu Üyesi / Member
 9 - YAfiAR KÜÇÜKÇALIK Yönetim Kurulu Üyesi / Member
10 - NUH ESK‹YAPAN Yönetim Kurulu Üyesi / Member
11 - LEVENT YURTB‹L‹R Yönetim Kurulu Üyesi / Member
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10

11

Yönetim Kurulumuz  / Board of Directors
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1 - CENG‹Z GÖÇER
Genel Müdür
General Manager

2 - MEHMET ERCAN SAYARI
Yat›r›m Koordinatörü
Investment Coordinator

3 - MEHMET ÇET‹NKAYA
Baflkan ve Genel
Koordinatör Dan›flman›
Consultant To President
and General Coordinator

4 - MUZAFFER KAYHAN
Genel Müdür Yrd.(Ticari ‹fller)
Assistant General Manager
(Commercial)

5 - MUZAFFER SERDAR TEPE
Finansman Koordinatörü
Finance Coordinator

6 - MÜRSEL KAYA
Üretim Grup Müdürü
Group Production Manager

7 - HALUDUN N‹KSARLIO⁄LU
Bak›m Grup Müdürü
Group Maintenance Manager

8 - ‹SMA‹L HAKKI AKTOK
Sat›n Alma Müdürü
Group Purchasing Manager

17 - ERAY SAK‹N
Liman ‹flletme Müdürü
Port Operations Manager

18 - H‹LM‹ KEMENT
Pazaralama ve fiat›fl Müdürü
Marketing and Sales Manager

19 - NA‹ME GÜNSEL‹ KAYA
Kalite Güv.  Yönetim Temsilcisi
Management Representative for QA

20 - YÜCEL O⁄UZ AYD‹NÇ
Klinker Üretim Müdürü
Clinker Production Manager

21 - ORHAN GÜR
Çimento Üretim Müdürü
Cement Production Manager

22 - SÜLEYMAN CÜNEYT D‹LS‹Z
Bak›m Planlama Müdürü
Maintenance And Planning Manager

23 - AYfiIN CAN
Finansman Müdür Yard›mc›s›
Finanace Assistant Manager

9 - FATMA GÜL
Hukuk ‹flleri Müdürü
Legal Affairs Manager

10 - MÜF‹T ULUBAY
Muhasebe Müdürü
Accounting Manager

11 - NUR‹N‹SA AYBEK
Bilgi - ‹fllem Müdürü
IT Manager

12 - ‹BRAH‹M O⁄UZ AKMAN
‹nsan Kaynaklar› Müdürü
HR Manager

13 - HAL‹M TEKKEfi‹N
Kalite Kontrol ve Ar-Ge Müdürü
QA Manager

14 - RECA‹ BEKTAfi
Enerji Müdürü (Elektrik+Elektronik)
Energy Manager

15 - NA‹L SATICIO⁄LU
Yat›r›m Müdürü
Investment Manager

16 - KEMAL AKIN
Hammadde Müdürü
Raw Material Manager

Yöneticilerimiz / Managing Staff

NUH ESK‹YAPAN AHMET ESK‹YAPAN KEMAL YURTB‹L‹R

MUSTAFA ARIKAN AHMET HASKINACI H. MEHMET KÜÇÜKÇALIK

H. MEHMET ÖZKAN fiABAN D‹R‹

fiABAN GÖBÜLÜK N. MEHMET KÜÇÜKÇALIK

Ebediyete intikal eden Nuh Çimento Sanayi A.fi.
Kurucular›n› Rahmet ve fiükranla An›yoruz.

We hereby remember those deceased founders
Nuh Çimento Sanayi A.fi. with compassion and thanks.

Kaybettiklerimiz / Deceased Founders

H‹LM‹ HASKINACI

N. MEHMET BALDÖKTÜ

1

23 19

12

16

814
2242

18

6

11
9

17

10
21

5 15
3 7

20

13

10 11
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NUH Ç‹MENTO SANAY‹  INC. is Shareholder Company

founded in 1966 by Nuh Ticaret  ve Sanayi A.fi. together with

several private entrepreneurs, with the mission of "Serving the

country's development by the cement to be produced" which was

the result of their close examination of markets and the needs of

cement in those markets developing in Planned Development

Period commencing in 1961 - 1962. The foundation works for

the first kiln line started in 1968 and, with a record speed of

completion, the plant was in operation 14 months later.

Since the foundation up to the end of year 2006 , The Company

has been continuously  making investments to increase sales and

production, to improve  quality and in environmental matters;

thus contributing to the economy of  the country. In chronological

order, during this period,the following  investments ,totally owned

by the Company, are done and made available for utilization:

* First kiln line with a capacity of producing 400.000 tpy clinker

together with two cement mills as well,in 1969.

* First private port  at the sea-side,in 1971.

*  Increasing the clinker production capacity from 400.000 tpy

to 800.000 tpy by adding the second kiln line in 1974.
* Conversion from fuel-oil burning to coal dust burning and thus
building up two coal mills and replacing the existing fuel burners
in 1983.
* Establishing a lime plant to meet one of the basic needs of
construction industry in 1984.
* Adding one more cement mill with a capacity of 180 tph in
1987 to the existing two cement mills, 60 tph each,
* Conversion of first kiln line by means of ACT-Pasec system
to precalcination process which resulted with a total clinker
production of 1.300.000 tpy in 1990, that also included one
more additional coal mill and one vertical raw mill.
* A new crusher, in 1991, of 1500 tpy capacity in order to meet

raising raw material demand in more economical ways and in

due time followed by  a new circular Pre-blending bed of 50.000

tons.

* Increasing the grinding capacity of the company 3 folds by

NUH Ç‹MENTO SANAY‹ A.fi., 1961 - 1962 y›llar›

aras›nda bafllayan planl› kalk›nma dönemindeki

geliflmeleri yak›ndan takip eden Nuh Ticaret ve Sanayi

A.fi. ile bir k›s›m müteflebbis taraf›ndan, kalk›nmada

altyap› yat›r›mlar›n›n önemi dikkate al›narak, "Üretti¤i

çimento ile ülke kalk›nmas›na katk›da bulunmak"

misyonu ile 1966 y›l›nda kurulmufltur. 1968 y›l›nda temeli

at›lan ve rekor bir h›zla 14 ay içerisinde tamamlanan

I. F›r›n Hatt› 1969 y›l›nda üretime bafllam›flt›r.

Kuruluflundan 2006 y›l› sonuna kadar üretim ve

sat›fllarda kapasite art›r›m›, kalitenin iyilefltirmesi,

tozsuzlaflt›rma ve benzeri yat›r›mlar ile  ülke ekonomisine

de¤iflik konularda katk›lar sa¤layan flirketin, bu sürede

gerçeklefltirdi¤i ve tamam›na sahip oldu¤u yat›r›mlar›n›n

kronolojik s›ra ile özeti afla¤›dad›r :

- 1969 y›l›nda 400.000 ton/y›l kapasiteli I. F›r›n klinker

üretim hatt› ile klinker ö¤ütme tesisleri,

(Klinker ve çimento üretim hatt›.)

- 1971 y›l›nda fabrika ön sahas›nda deniz kenar› iskele

yanaflma tesisi,

- 1974 y›l›nda klinker üretim kapasitesini 800.000 ton/y›la

ç›kartan II. F›r›n hatt›,

- 1983 y›l›nda o güne kadar fuel-oil yakan tesislerin toz

kömür yakar hale getirilmesi için iki adet kömür de¤irmeni

yap›lmas› ve yak›t sistemlerinin yenilenmesi,

- 1984 y›l›nda inflaat sanayii için ana hammadde

girdilerinden olan Kireç fabrikas›n›n kuruluflu,

- 1987 y›l›nda, mevcut 2 adet 60 ton/saat kapasiteli çimento

de¤irmenine ilaveten yeni bir 180 ton/saat kapasiteli çimento

de¤irmeni kurulmas›,

- 1987 y›l›nda Bostanc›da ilk haz›r beton santral›n›n kurulmas›,

- 1990 y›l›nda I. F›r›n hatt›nda ACT-Pasec sistemi kullan›larak

gerçeklefltirilen prekalsinasyon sistemi ve ayn› kapsamda

yeni bir kömür de¤irmeni ile dik farin de¤irmeni

kurulmas›,
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- Artan hammadde talebinin vaktinde ve uygun koflullarda

sa¤lanmas›na yönelik olarak 1991 y›l›nda 1.500 ton/saat kapasiteli

k›r›c› ve 50.000 tonluk dairesel ön-homojene tesisinin kurulmas›,

- ‹lk yat›r›m döneminde kurulan iki adet çimento de¤irmeninin

1993 y›l›nda combi-grinding yolu ile kapasitelerinin 3 kat›na

ç›kar›lmas› ve y›ll›k 3.750.000 tonluk ö¤ütme kapasitesine ulaflmas›,

ayn› dönemde 10.000 tonluk yeni çimento silosu ve paketleme

tesisi kurulmas›,

- 1994 y›l›nda kurulan 125 ton/saat kapasiteli tras de¤irmeni ve

ayn› y›l tamamlanan Gammametrics on-line analizör uygulamas›

ile klinker  kalitesinin yükseltilmesi projesi,

- 1995 y›l›nda II. F›r›n hatt›nda ACT-Pasec sistemi ile kapasitenin

artt›r›lmas› ve toplam 2.000.000 ton/y›l klinker üretim kapasitesine

ulafl›lmas›, bu çerçevede yeni bir kömür ve dik farin de¤irmeni ilavesi,

- 1996 y›l›nda bafllat›lan ve 1997 y›l›nda tamamlanan sahil sevk

projesi ile Türkiye'de ilk defa gerçeklefltirilen 3 metre çap›nda

ve 300 metre uzunlu¤undaki yer alt› tüneli ve içinde yer alan

boru konveyör arac›l›¤›yla çimento ve klinkerin otomatik olarak

gemiye yüklenmesine imkan veren sisteme geçilmesi,

- 1996 y›l› sonu itibariyle ilki Hereke'de devreye al›nan ve takip

eden y›llarda Çorlu ve Isparta'da da infla edilen gaz beton tu¤la

tesisleri,

- Nuh Grubu içindeki kurulufllar›n enerji ihtiyac›n› karfl›lamak

üzere 1998 y›l› içerisinde yap›m›na bafllanan ve 17.07.1999

tarihinde yap›lan k›smi geçici kabulle devreye al›nan 36,5 megavat

kapasiteli Enerji Santral›,

- 1999 y›l›nda flirketin kendine ait liman› üzerinde kurularak

devreye al›nan 650 t/h kapasiteli, çok amaçl› boflaltma vinci,

- 2001 y›l›nda Laboratuarlar›n modernizasyonu, XRF, XRD ve TG-

DTA/DSC cihazlar›n›n kullan›ma sokulmas›, ayn› y›l içinde I.

F›r›na ait üst siklonlar›n ve de¤iflken h›zl› motor sürücülerinin

yenilenmesi ile k›smi kapasite art›fl›,

- 2002 y›l›nda, yeni f›r›n yat›r›m› için gerekli alan›n aç›lmas› için

alç›-tras k›r›c›s›n›n deplasman› ve yeni, çok gözlü, FLS y›¤›c› ve
kaz›y›c›lar›yla donat›lm›fl yatay stok-hol yap›lmas›,

- 2003 y›l›nda uzunlu¤u 250 m olan iskelemizin Bay›nd›rl›k
Bakanl›¤›ndan iki seferde al›nan müsaadelerle önce 200 m sonra da
145 m uzat›larak    toplam 595 m uzunlu¤a, alan olarak da 25.500
m2'den 57.000 m2'ye ulaflt›r›lmas›,

- 2003 y›l› Nisan ay›nda bafllat›lm›fl olan 2.000.000 Ton/y›l kapasiteli
III. F›r›n hatt› yat›r›m›n›n  2004 y›l› sonunda tamamlanarak 4.100.000
Ton/y›l klinker kapasitesine ulafl›lmas›,

- 2005 y›l›nda 28.000 Ton kapasiteli 4 gözlü çimento silosu yap›m›na
bafllanm›fl olup, 2006 y›l›nda tamamlanm›flt›r.

- 2006 y›l› içinde 320 ton/saat kapasiteli yatay bilyal› Çimento De¤irmeni
yat›r›m›na bafllanm›fl olup, 2007 y›l›nda tamamlanmas› planlanm›flt›r.

- fiirket sahip oldu¤u 36.5 megavatl›k do¤algaz kombine çevrim enerji
santralini Nuh Enerji Elektrik Üretim A.fi.'ye devrederek bu flirketin
aktif hale gelmesini sa¤lam›flt›r. Nuh Enerji Elektrik Üretim A.fi.
hem yeni yat›r›mlar›n elektrik ihtiyac›n› karfl›lamak, hem de enerji

piyasas›na sat›fl yapmak üzere 2004 y›l›nda bafllatt›¤› 60 megavatl›k
enerji santrali yat›r›m›n› 2005 y›l› sonunda tamamlam›flt›r.

Tüm bu yat›r›mlarla sürmekte olan büyüme sürecinin her aflamas›nda
çevreye ve topluma sayg›l› olmaya özen gösteren flirketimiz,
tozsuzlaflt›rma yat›r›mlar›n› faaliyetlerinin ayr›lmaz bir parças› olarak
görmüfl ayr›ca yeflili koruma ve gelifltirme programlar› ile ve benzer
faaliyetler içindeki di¤er kurumlarla iflbirli¤i içinde çevreye katk›lar›n›
sürdürmüfltür.

fiirketimiz 300.000 adet kapasiteli özel fidanl›¤›ndan sa¤lad›¤› fidanlarla
fabrikam›z çevresinde 420.000 m2'lik alan› a¤açland›rm›flt›r.

E¤itim ve sa¤l›k konular›na özel önem veren "Nuh Çimento" grubu,
kurdu¤u "NUH Ç‹MENTO E⁄‹T‹M VE SA⁄LIK VAKFI"
kanal›yla hem okullar yapt›rmakta hem de huzurevi ve hastane
binalar› infla ederek devlete ba¤›fllamaktad›r. Vak›f, ayr›ca yöre
insan›na katk›lar›n› sürdürmekte, yüzlerce ö¤renciye ö¤renim bursu
vermektedir.

storage, equipped with FLS stacker and reclaimers, in 2002.
* Extension of old port in two steps according to the permissions
received from The Ministry of Public Works, 200m  first  and
then another 150 m thus making it 600m in total length with a
back area of 57.000 m2,in 2003.
* Commencement to build up The Third Kiln Line investment,
2.000.000 tpy
Capacity, in April 2003, and completion in late 2004 and
optimization of capacity to 4.100.000 tpy.
*  In 2005, the investment of building up 4 silos was started and
completed in 2006.
*  The investment of 4th cement mill with a capacity of 320 t/h
was started in 2006 and scheduled to be completed in 2007.
* The company, in order to enable Nuh Enerji Elektrik Üretim
A.fi more active in the market, has transferred the 36.5 mw

natural gas combined cycled power plant to Nuh Enerji Elektrik
Üretim A.fi , missioned to cover power demands from in-house
investments as well as supplying power to the power market, has
completed the investment of 60 mw power plant in 2005.

During this progress of growth , regardless where invested, the
company paid utmost attention to the environment and respect
for the society, and thus taking de-dusting measures as an
indispensable part of the investments and through programs to
keep the environment green and to develop it, and through
cooperation with other institutions in this regards, the company
kept on contributing to the environment.

The company has planted 420.000 m2 area around the plant site
with saplings obtained from its own nursery capable of growing
300.000 saplings.

The company, socially feeling responsible, also established a
foundation, NUH Ç‹MENTO E⁄‹T‹M VE SA⁄LIK VAKFI,
which builds schools, hospitals and old people's homes and donates
them to the State.  VAKIF  also continues to contribute to the
people of the region by  granting scholarships  to many poor
students.

means of converting old two cement mills to combi-grinding

system in 1993 which enabled the company to have annual

grinding capacity of 3.750.000 tons, inclusive of additional

new 10.000 tons cement storage silo and packing machines.

* Installing a new vertical puzzolana grinding mill with a

capacity of 125 tph and a Gammametrics on-line raw material

analyzer to improve clinker quality in 1994.

* Conversion of the second kiln line to ACT-Pasec

precalcination process in 1995, enabling company to produce

2.000.000 tpy clinker, including new vertical coal and raw

mills.

* Initiating in 1996 and realizing it in 1997,a project -first

of its kind in Turkiye-connecting the plant to the port by

means of an under ground tunnel, 3 meters in diameter and

300 m in length, housing a tube conveyor connected to an

automatic ship loading system at the port that speeds up

export of cement, clinker and similar products.

* Autoclaved aerated Concrete Block ( White Brick )

production line at Hereke, operating since end of 1996,

extended to the further plants at Çorlu and Isparta later on.

* The power plant, which was initiated in 1998 to meet the

power requirements of Nuh Group of Companies and was

put into operation on 17.07.1999 upon its provisional

acceptance.

* Multi-purpose discharge crane installed at the company

owned private port area in 1999  with a discharge capacity

of 650t/h.

* Modernization works in quality control laboratory and

putting into operation the new XRF, XRD and TG-

DTA/DSC devices in 2001. Also, partial capacity increase

in Kiln-1 by renewing top cyclones, and the drives of variable

speed applications.

* In order to create space for a new kiln line, displacement
of auxiliary crusher and building a multi-chamber horizontal
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Denetçi / Auditor
Seyit A. Ulubay         (22.04.2006 - Mart 2007)

Denetçi / Auditor
Mahmut Kutlucan                (22.04.2006 - Mart 2007)

Not: Yönetim Kurulu Baflkan› ve Üyeleri yetki ve s›n›rlar›
T.T.K ve Ana Sözleflmemizde belirlenmifltir. /  Note: The
responsibilities and the rights of the Chairman and the Board

Members are  determined in accordance with the Turkish Law

of Commerce (TTK) and Main Contract of company.

5 - ORTAKLI⁄IN SERMAYES‹  / Capital

75.106.800 YTL olan sermaye yukar›da aç›kland›¤› üzere
bedelsiz kaynaklardan art›r›larak 150.213.600 YTL'na
ç›kar›lm›flt›r. Hisse senetleri 2006 y›l›nda ‹stanbul Menkul
K›ymet Borsas›nda 6,72 - 9,15 YTL/hisse aral›¤›nda ifllem
görmüfltür. Ortak say›m›z›n 10.000' in üzerinde oldu¤u tahmin
edilmektedir. / Paid in capital of the Company has been raised

from 75.106.800 YTL to 150.213.600 YTL. The value of the

shares in 2006 has ranged within 6,72 YTL and 9,15 YTL. It

is assumed that the Company has over 10.000 shareholders.

SON ÜÇ YILDA DA⁄ITILAN TEMETTÜ VE

TUTARLARI /Dividend Rates and Amounts distributed

in the Last Three Years

Y›llar Sermaye Temettü Oran› Temettü Tutar›
Years   Capital                    Dividend     Rate Amount

2003      75.106.800,-YTL    % 23 17.274.564 YTL.
2004      75.106.800,-YTL. % 26 19.527.768 YTL.
2005      150.213.600,-YTL. % 32 48.068.352 YTL.

4 - DÖNEM ‹Ç‹NDE ANASÖZLEfiME

MADDELER‹NDEK‹ DE⁄‹fi‹KL‹KLER /

Changes in the Main Contract of the Company within

the Period

6. madde de¤ifltirilerek 75.106.800,- YTL olan sermayemiz
150.213.600 YTL. ye ç›kar›lm›flt›r. Art›r›lan 75.106.800
YTL'nin 36.512.892 YTL'si flirketimiz aktifinden  bulunan
enerji üretim tesisi ve bu tesise iliflkin gayrimenkullerin
Nuh Enerji Üretim A.fi' ye aynî sermaye olarak
konmas›ndan do¤an kazançtan, 18.755 YTL gayrimenkul
sat›fl kazanc›ndan, 38.575.153 YTL enflasyon düzeltmesi
sonucu flirket ödenmifl sermayesinde ortaya ç›kan olumlu
farktan karfl›lanm›flt›r. / Section 6 of the company's regarding

its paid in capital has been increased to 150.213.600 YTL from

75.106.800 YTL. This increase has been met by sales of assets

and inflation adjustments.

19. madde de¤ifltirilerek ve anasözleflmemize bir geçici
madde eklenerek Yeni Türk Liras›na uyum sa¤lanm›flt›r. /
Section 19 has been revised in accordance with YTL.

32. madde nama muharrer hisse senetleriyle ilgili oldu¤u
ve flirketimizde nama muharrer hisse senedi bulunmad›¤›
için yürürlükten kald›r›lm›flt›r. / This item is cancelled.
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De¤erli Ortaklar›m›z  / Dear Shareholders,
2006 y›l› Faaliyet Raporumuz, 2499 say›l› Sermaye Piyasas›
Kanunu ile öngörülen sistemati¤e göre düzenlenmifl ve
sunulmufltur. / This Annual Report 2006 has been prepared
and presented in a systematic way in accordance with  law No.
2499 (SPK).

I) G‹R‹fi / INTRODUCTION

1 - RAPOR DÖNEM‹ /Period of the Report :
01.01.2006 - 31.12.2006

2 - ORTAKLI⁄IN ÜNVANI  / Title of the Partnership:
Nuh Çimento Sanayi A.fi.

3 - FAAL‹YET DÖNEM‹NDEK‹ YÖNET‹M VE
DENETLEME KURULLARI / Board Members and the
Auditors of the Period
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Yönetim Kurulu Üyesi / Member
Özer Yurtbilir                       (22.04.2006 - Mart 2007)
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Nurullah Eskiyapan            (22.04.2006 - Mart 2007)
Yönetim Kurulu Üyesi / Member
Burhan Dinçbal                     (22.04.2006- Mart 2007)
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6 -fi‹RKET‹M‹Z‹N TAHV‹L, KÂR VE ZARAR

ORTAKLI⁄I BELGES‹, F‹NANSMAN BONOSU,KÂRA

‹fiT‹RAKL‹ TAHV‹L, ‹NT‹FA SENED‹ VE

BENZERLER‹ G‹B‹ ÇIKARILMIfi MENKUL

KIYMETLER‹ YOKTUR. / The  Company has no issued

securities such as bonds, certificate of profit, financial

bill, participation bond, limited ownership bond and

similar.

7-fi‹RKET‹M‹Z‹N FAAL‹YET GÖSTERD‹⁄‹ Ç‹MENTO

SEKTÖRÜ HAKKINDA B‹LG‹LER / Information on

the cement sector which the company operates.

fiirketimiz, Türk ve Dünya standartlar›na uygun klinker
ve çimento üretimi gerçeklefltirmektedir ve çimento
üretimine ve stoklamas›na iliflkin yat›r›mlar› devam
etmektedir. / The company produces cement and clinker

conforming to the Turkish and World standarts and it has

investments going on for expanding its cement production

capacity and cement storage.

Yap› malzemelerinin en önemlilerinden biri olan
çimentonun pek çok uygulama alan› ve buna ba¤l› olarak
da pek çok tipi bulunmaktad›r. fiirketimizde bugün itibari
ile CEM I 52.5 N, CEM I 42.5 R, CEM II/A 42.5 R,CEM
IV/B 32.5 R, CEM IV/A 32,5 N ve SDÇ 32.5 tipi

çimentolar üretilmektedir. Ayr›ca, talebe ba¤l› olarak G-
Tipi Sondaj Çimento üretimi de gerçeklefltirilmektedir./
Cement, one of the most important and versatile construction

materials, has very diverse fields of application and therefore

there are various types of cement. Presently, our Company

produces regularly 5 types of cement: CEM I 52,5 N,CEM

I 42.5 R, CEM II/A 42.5 R, CEM IV/B 32,5 R, CEM IV/A

32,5 N and SDÇ 32,5 (Sulphate Resistant Cement).  Aside

from these, oil well cement according to API Spec 10 A Type

"G" HSR is produced on demand.

Türkiye, son y›llarda gerçeklefltirmifl oldu¤u çimento üretimi
ile Avrupa'n›n önde gelen üreticisi ülkeleri aras›nda yer
almaktad›r ve  Avrupa'daki en büyük çimento ihracatç›s›
konumundad›r. fiirketin kurulu bulundu¤u Marmara Bölgesi,
Türkiye toplam çimento üretiminin ve sat›fl›n›n yaklafl›k
% 30'unu gerçeklefltirmektedir. fiirketin pazar pay›, ülke
genelinde yaklafl›k % 8 olup,  Marmara Bölgesinde ise  %
25 civar›ndad›r. fiirket Marmara Bölgesi haricinde ülkenin
Bat› Karadeniz, ‹ç Anadolu ve Ege bölgesinde de çimento
sat›fl› yapmaktad›r. / Turkey ranks among the largest cement

producers of Europe and is also the leading exporter of cement

in Europe. The manufactureres in the Marmara Region where

the company is located make up about 30 % of the total production

as well as the sales realized in the country. The company has

a market share of about 8 % in Turkey and a share of  about

25 % in Marmara. The Company sells and markets cement

also outside the Marmara region in Western Black Sea, Central

Anatolia and Agean regions of the country.

II- FAAL‹YETLER / Activites

A) YATIRIMLAR / Investment

1) 8. Çimento Silosu / 8th Cement Silo

A¤ustos 2005 y›l›nda bafllayan 4 gözlü 28.000 ton kapasiteli
çimento silosu yat›r›m› 2006 y›l› Aral›k ay› içinde
tamamlanm›flt›r. /   The investment of the Cement silo consisting

of four cell with a total capacity of 28.000 t. was initiated in

2005 and was completed in December, 2006.

2) 4. Çimento De¤irmeni / 4th Cement Mill

2006 y›l› içinde 320 ton/saat kapasiteli yatay bilyal› Çimento
De¤irmeni yat›r›m›na bafllanm›fl olup, 2007 y›l› içinde
tamamlanacakt›r. / The investment of 4th cement mill with a

capacity of 320 t/h was started in 2006 and scheduled to be

completed in 2007.

Yukar›da belirtilen yat›r›mlar için bugüne kadar 26.500.000
YTL. harcama yap›lm›flt›r. / To date, 26.500.000 YTL. have

been spent on above stated investments.

B) MAL VE H‹ZMET ÜRET‹M‹NE ‹L‹fiK‹N

FAAL‹YETLER / Activities for Production of Good and

Services.

1-‹flletmenin üretim ünitelerinin nitelikleri ve kapasiteleri

/ The Qualities and the capacities of the production units

of the company.

Döner F›r›nlar / Rotary Kilns: Eski 2 adet f›r›n›m›z 4,2
metre çap›nda ve 59 metre boyunda olup, toplam kapasitesi
2.100.000 Ton/y›ld›r. / There exist 2 rotary kilns with a

diameter of 4,2 m and a lenght of 59 m with a capacity of

2.100.000 tons/year.

2004 y›l› sonunda yat›r›m› tamamlanan yeni f›r›n›m›z 5,5
metre çap›nda 66 metre uzunlu¤unda olup, 2.000.000
Ton/y›l kapasitelidir. / The new kiln line, the investment of

which was completed in the end of 2004 has a diameter of 5,5

m and a lenght of 66 m. It's a capacity is 2.000.000 tons/year.

Çimento De¤irmenleri / Cement Mills: 3 adet çimento

de¤irmenimizin 1 ve 2 no'lu De¤irmenleri 140 Ton/saat
portland veya 180 Ton/saat katk›l› çimento(% 40 4000 bla›n
tras) 3 no'lu De¤irmen 180 t/h katk›l› Çimento (%20 parça
tras) kapasitelidir. / The capacity of the first and the second mills

are 140 t/h of portland or 180 t/h enhanced cement. (%40 4000

blain tras) and the third mill has an enhanced cement capacity of

180 t/h.

Paketleme / Packaging : 2 adedi 5.000 ton'luk,  4 adedi 2.500
ton'luk ve 1 adedi 10.000 ton'luk ve 1 adedi 28.000 tonluk
(4 gözlü) olmak üzere 8 adet silo ve bunlar›n alt›na
yerlefltirilmifl torbalama ve dökme çimento dolum tesislerinden
oluflmaktad›r. / Packaging facilities are composed of 8 silos, 2

of which are of 5.000 tons, one of which is of 10.000 tons and
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m and a lenght of 66 m. It's a capacity is 2.000.000 tons/year.
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portland veya 180 Ton/saat katk›l› çimento(% 40 4000 bla›n
tras) 3 no'lu De¤irmen 180 t/h katk›l› Çimento (%20 parça
tras) kapasitelidir. / The capacity of the first and the second mills

are 140 t/h of portland or 180 t/h enhanced cement. (%40 4000

blain tras) and the third mill has an enhanced cement capacity of

180 t/h.

Paketleme / Packaging : 2 adedi 5.000 ton'luk,  4 adedi 2.500
ton'luk ve 1 adedi 10.000 ton'luk ve 1 adedi 28.000 tonluk
(4 gözlü) olmak üzere 8 adet silo ve bunlar›n alt›na
yerlefltirilmifl torbalama ve dökme çimento dolum tesislerinden
oluflmaktad›r. / Packaging facilities are composed of 8 silos, 2

of which are of 5.000 tons, one of which is of 10.000 tons and
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one of which is of 28.000 tons respectively, and bulk cement

packaging plants which have been placed under those silos.

‹skele Tesisleri / Port Facilities :  Toplam 595 m uzunlu¤unda
57.000 m2 lik iskele tesislerimiz mevcuttur. / The port has an

area of  57.000 m2 area and has a lenght of 595 m.

2-Faaliyet Konusu /Activite:

fiirketimizin 2006 y›l› faaliyet konusu çimento üretimi olup;
ihtiyaç duydu¤u malzemelerin al›m ve sat›mlar›n›
kolaylaflt›racak ( liman benzeri ) tesislerle de desteklenmifltir.
/ Main field of activity of the Company is cement, aerated concrete

block and power production. The installations are supported by

others ( like a private port ) to improve procurements and / or

exports of these installations.

3- Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatlar› / Prices

of goods and services within the Company's Field of Activities:

Ülkemizde çimento fiyatlar› 06.12.1985 tarihli resmi
gazetede yay›nlanan B‹K-1985/2 say›l› Sanayi ve Ticaret

Bakanl›¤› tebli¤i uyar›nca arz ve talep durumuna göre serbest
b›rak›lm›fl olup; 2006 y›l›nda çimento fiyatlar›m›z bu anlay›fl
ve piyasa koflullar›na göre de¤iflmifltir. / Cement prices in

Türkiye have been set free based on the supply and demand

situation in accordance with the notification of the Ministry of

Industry and Commerce, B‹K-1985/2 published in Official

Gazete dated December 6th, 1985. Cement prices of the

Company in 2006 were changed under this notification and in

accordance with market developments.

4- Rand›man ve prodüktivite katsay›lar›ndaki geliflmeler

/ Changes in efficiency and productivity coefficients:

2006 y›l› nominal Klinker Üretim Kapasitesi= 4.100.000
ton/y›l  ve Sat›labilir Ürün Çeflitlerine Göre Hesaplanm›fl
Nominal  Çimento Ö¤ütme Kapasitesi= 2.500.000 ton/y›l
esasl› olarak yap›lan hesaplamalara göre; / Based on 4.100.000

tpy  Nominal Clinker Production Capacity and  2.500.000 tpy

Cement Grinding Capacities :
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2004 2005   2006

Klinker Üretiminde

Kapasite   Kullan›m› / 101,5 96,5     93,7

Capacity utilisation rate

in clinker production (%)

Çimento Üretiminde

Kapasite Kullan›m› / 77,8 103,84 123,50

Capacity utilisation

in cement production (%)

Kifli bafl›na verimlilik

(ton-klinker / kifli) / 4.467 8.615 8.591

Efficiency Per Person

(ton-clinker/person)

2004 2005 2006

1. F›r›n Üretimi (ton/saat) /

   Production in Kiln-1 (t/h) 113 114 113

2. F›r›n Üretimi ( ton/saat ) /

    Production in Kiln-2 (t/h) 136 134         134

3. F›r›n Üretimi (ton/saat)

   Production in Kiln-3 (t/h) - 253 241

1. Çim.De¤. Üretimi ( ton/ saat ) /

    Production in Cement Mill-1 ( t/h) 129 141             145

2. Çim.De¤. Üretimi ( ton/ saat ) /

    Production in Cement Mill- 2 ( t/h ) 132 140             150

3. Çim.De¤. Üretimi ( ton/ saat ) /

  Production in Cement Mill-3 ( t/h ) 78 105             108
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D - ‹DAR‹ FAAL‹YETLER / Administrative Activities

1.2006 y›l›nda flirketimiz yönetiminde görevli yöneticiler afla¤›da belirtilmifltir.

Management staff of the Company in 2006 are as follows.

ADI VE SOYADI ÜNVANI

CENG‹Z GÖÇER Genel Müdür / General Manager

MEHMET ERCAN SAYARI Yat›r›m Koordinatörü / Investment Coordinator

MEHMET ÇET‹NKAYA Baflkan ve Genel Koordinatör Dan›flman› /
Consultant To President and General Coordinator

MUZAFFER KAYHAN Genel Müdür Yrd.(Ticari ‹fller) / Assistant General Manager (Commercial)

MUZAFFER SERDAR TEPE  Finansman Koordinatörü / Finance Coordinator

MÜRSEL KAYA Üretim Grup Müdürü / Group Production Manager

HALUDUN N‹KSARLIO⁄LU Bak›m Grup Müdürü / Group Maintenance Manager

‹SMA‹L HAKKI AKTOK Sat›n Alma Müdürü / Group Purchasing Manager

FATMA GÜL Hukuk ‹flleri Müdürü / Legal Affairs Manager

MÜF‹T ULUBAY Muhasebe Müdürü / Accounting Manager

NUR‹N‹SA AYBEK Bilgi - ‹fllem Müdürü / IT Manager

‹BRAH‹M O⁄UZ AKMAN ‹nsan Kaynaklar› Müdürü / HR Manager

HAL‹M TEKKEfi‹N Kalite Kontrol ve Ar-Ge Müdürü / QA Manager

RECA‹ BEKTAfi Enerji Müdürü (Elektrik+Elektronik) / Energy Manager

NA‹L SATICIO⁄LU Yat›r›m Müdürü / Investment Manager

KEMAL AKIN Hammadde Müdürü / Raw Material Manager

ERAY SAK‹N Liman ‹flletme Müdürü/ Port Operations Manager

H‹LM‹ KEMENT Pazaralama ve fiat›fl Müdürü / Marketing and Sales Manager

NA‹ME GÜNSEL‹ KAYA Kalite Güv.  Yönetim Temsilcisi / Management Representative for QA

YÜCEL O⁄UZ AYD‹NÇ Klinker Üretim Müdürü / Clinker Production Manager

ORHAN GÜR Çimento Üretim Müdürü / Cement Production Manager

SÜLEYMAN CÜNEYT D‹LS‹Z Bak›m Planlama Müdürü / Maintenance And Planning Manager

AYfiIN CAN Finansman Müdür Yard›mc›s› / Finanace Assistant Manager

C) F‹NANSAL YAPIYA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER /  Information concerning the financial structure
2006 y›l›na ait konsolide mali tablolar›m›z Faaliyet Raporumuzun ayr› bir k›sm›nda incelemelerinize sunulmufltur.
Bu bölümde sadece kârl›l›k ve borç ödemeye iliflkin son iki y›l›n  oranlar› gösterilmifltir./ Since all detailed information
concerning the financial structure of the Company are presented in a separate section in this report, below only the  ratios
concerning the profitability and payment of debts are presented.

a) Finansal Yap› / Financial Structure
2004 2005           2006

Öz sermaye / Varl›k (Aktif)  Toplam› Oran› 0,65 0,72 0,72
Share Holders' Equity / Total Assets  Ratio

Öz sermaye / Yabanc› Kaynaklar Oran› 1,89 2,54 2,52
Share Holders' Equity / Short and Long Term Liabilities Ratio

b) Kârl›l›k / Profitability
2004 2005         2006

Net Kâr / Öz  Sermaye Oran› 0,06 0,23 0,24
Net Profit / Capital

Esas Faaliyet  Kâr› / Net Sat›fl Has›lat› Oran› 0,18   0,19 0,26
Operating  Profit / Net Sales Revenue Ratio

c) Likidite / Liquidity
2004 2005           2006

Cari Oran (Dönen Varl›klar / K›sa Vadeli Borçlar) 1,09 1,82 2,23
Current Ratio (Current Assets / Short Term Liabilities)

Nakit Oran› (Haz›r De¤erler+Menkul K›y./ K.Vad.Borçlar) 0,22 0,36 0,79
Cash Ratio (Liquid Assets and Stocks and Bonds / Short Term Liabilities)
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2.2006 y›l› bafl›nda 439 kifli olan personel mevcudumuz y›l
içinde muhtelif sebeplerle  26 kiflinin iflten ayr›lmas› ve 34
kiflinin de ifle al›nmas› ile y›l sonunda 447 kifli olmufltur.
/The number of employees being 439 at the beginning of the
period in 2006 dropped to 447 due to 26 employees leaving the
company for various reasons while there were 34 new
employment.

3.01.01.2006 ile 31.12.2006 devresini kapsayan dönemde,
Toplu ‹fl Sözleflmesi uyar›nca personelimizin saat ücretlerine;
 % 12 ücret zamm› ile 105.YTL. sosyal yard›m, yap›lm›flt›r.
/During the period, 01.01.2006 through 31.12.2006, in
accordance with the effective Collective Bargaining Agreement,
the wages of the workers were increased by 12% and a payment
of 105.YTL. was effected as social relief payment.
4.31.12.2006 tarihine göre k›dem tazminat›na hak kazanm›fl
personelimize, 2006 y›l› sonu itibar›yle 8.626.652,11.-
YTL'lik k›dem tazminat› yükümlülü¤ümüz bulunmakta
olup, SPK'nun tebli¤leri do¤rultusunda ay›rd›¤›m›z k›dem
tazminatlar› karfl›l›¤› fon tutar› da 8.626.652,11. YTL'dir.

/ As of 31. 12 2006, the Company's obligation for the payment
of severance to the personnel amounts to 8.626.652,11.YTL.
 and this amount is stated in financial statements in accordance
with the rules of SPK.

5. 2006 y›l› geçerli olan Toplu ‹fl Sözleflmesi ile personelimiz
ücretleri d›fl›nda , y›lda 120 günlük ücret tutar›nda ikramiye,
k›demli ‹flçilik teflvik ikramiyesi , gece vardiyas› zamm›, bir
ö¤ün yemek, 75.YTL.ölüm yard›m›, 100.YTL. do¤um
yard›m›, 130.YTL.evlenme yard›m›, ayakkab›, ifl elbisesi,
havlu, sabun yard›m› gibi di¤er sosyal yard›mlar›n
yap›lmas›na tespit edilen esaslar dahilinde devam edilmifltir.
/Besides the wages, as Per effective Collective Bargaining
Agrrement between parties, the Company continued to pay
additional money equivalent to 120 days wages to each employee,
incentives for seniority, add-on for night shift workers, provided
food for employees, paid social aids of 75 YTL. for death of
relatives, 100 YTL. for birth of a child and 130 YTL. for
weddings and provided some other social aids such as, working
clothes, towels, shoes, soap etc.

1-KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM
BEYANI

Ça¤dafl yönetim anlay›fl›n› benimseyen fiirketimiz, Sermaye
Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›nlanan Kurumsal Yönetim
‹lkeleri'nin en iyi flekilde uygulanabilmesi için 2004 y›l›nda
bafllatt›¤› çal›flmalar› 2005 ve 2006 y›llar›nda da devam
ettirmifltir. Eksiklerimizin giderilebilmesi için 2007 y›l›nda
da gayretlerimiz sürdürülecektir.

BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹

2- PAY SAH‹PLER‹ ‹LE ‹L‹fiK‹LER B‹R‹M‹

fiirketimizde pay sahipleri ile iliflkiler, Muhasebe Müdürlü¤ü
bünyesinde oluflturulan afla¤›da ulafl›m bilgileri verilen bir
ekip taraf›ndan yürütülmektedir.

Müfit Ulubay (Muhasebe Müdürü)  0262 316 20 12
mufit.ulubay@nuhcimento.com.tr

Mehmet Dilber (Genel Muhasebe fiefi) 0262 316 20 13
mehmet.dilber@nuhcimento.com.tr

Turgay Demirtafl (Muhasebe Uzman›) 0262 316 20 00/ 2120
 turgay.demirtas@nuhcimento.com.tr

Esra Balbal (Muhasebe Uzman›) 0262 316 20 00/ 21 23
esra.balbal@nuhcimento.com.tr

Ülkü Dalver ( E. G. Md. Yard., Dan›flman) 0216 463 79 50

1. DECLARATION OF CONFORMANCE TO
CORPORATE MANAGEMENT PRINCIPLES

Having adapted modern management understanding, our
company has started efforts in 2004 in order to best implement
the Corporate Management Principles issued by the Capital
Markets Board and has continued them in 2005 and 2006.
Our effort will also be spent in 2007 to diminish the deficiencies.

PART I - SHAREHOLDERS

2- DEPARTMENT OF SHAREHOLDER RELATIONS

In our company, shareholder relations are conducted by a team
which has been established as part of the Accounting Department
and whose contact information is given below.

Müfit Ulubay (Accounting Manager) 0262 316 20 12
mufit.ulubay@nuhcimento.com.tr

Mehmet Dilber (General Accounting Chief) 0262 316 20 13 
mehmet.dilber@nuhcimento.com.tr

Turgay Demirtafl (Accounting Expert) 0262 316 20 00/21 20
turgay.demirtas@nuhcimento.com.tr

Esra Balbal (Accounting Expert) 0262 316 20 00/21 23
esra.balbal@nuhcimento.com.tr

Ülkü Dalver (Retired Deputy General Manager, Consultant)
0216 463 79 50
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1-KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM
BEYANI

Ça¤dafl yönetim anlay›fl›n› benimseyen fiirketimiz, Sermaye
Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›nlanan Kurumsal Yönetim
‹lkeleri'nin en iyi flekilde uygulanabilmesi için 2004 y›l›nda
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BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹

2- PAY SAH‹PLER‹ ‹LE ‹L‹fiK‹LER B‹R‹M‹

fiirketimizde pay sahipleri ile iliflkiler, Muhasebe Müdürlü¤ü
bünyesinde oluflturulan afla¤›da ulafl›m bilgileri verilen bir
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Müfit Ulubay (Muhasebe Müdürü)  0262 316 20 12
mufit.ulubay@nuhcimento.com.tr

Mehmet Dilber (Genel Muhasebe fiefi) 0262 316 20 13
mehmet.dilber@nuhcimento.com.tr

Turgay Demirtafl (Muhasebe Uzman›) 0262 316 20 00/ 2120
 turgay.demirtas@nuhcimento.com.tr

Esra Balbal (Muhasebe Uzman›) 0262 316 20 00/ 21 23
esra.balbal@nuhcimento.com.tr

Ülkü Dalver ( E. G. Md. Yard., Dan›flman) 0216 463 79 50

1. DECLARATION OF CONFORMANCE TO
CORPORATE MANAGEMENT PRINCIPLES

Having adapted modern management understanding, our
company has started efforts in 2004 in order to best implement
the Corporate Management Principles issued by the Capital
Markets Board and has continued them in 2005 and 2006.
Our effort will also be spent in 2007 to diminish the deficiencies.

PART I - SHAREHOLDERS

2- DEPARTMENT OF SHAREHOLDER RELATIONS

In our company, shareholder relations are conducted by a team
which has been established as part of the Accounting Department
and whose contact information is given below.

Müfit Ulubay (Accounting Manager) 0262 316 20 12
mufit.ulubay@nuhcimento.com.tr

Mehmet Dilber (General Accounting Chief) 0262 316 20 13 
mehmet.dilber@nuhcimento.com.tr

Turgay Demirtafl (Accounting Expert) 0262 316 20 00/21 20
turgay.demirtas@nuhcimento.com.tr

Esra Balbal (Accounting Expert) 0262 316 20 00/21 23
esra.balbal@nuhcimento.com.tr

Ülkü Dalver (Retired Deputy General Manager, Consultant)
0216 463 79 50
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Pay sahipleri ile iliflkiler birimi, sermaye art›r›m›, kar pay›
ödemeleri, hisse senedi de¤iflim ifllemlerinin güncel hale
getirilmesi, MKK ile ilgili ifller ve özel durum aç›klamalar›
gibi iflleri gerçeklefltirmektedir. Pay sahiplerinin sorular›
ticari s›r kapsam›na girmemesi kofluluyla do¤ru, eksiksiz
anlafl›labilir bir flekilde cevapland›r›lmaktad›r. fiirketimiz
faaliyet sonuçlar›n› üç ayda bir halka aç›klamaktad›r.
fiirketimizin www.nuhcimento.com.tr  sitesi halen faal
olup; Yat›r›mc›lar›m›z›n faaliyetlerimizle ilgili her türlü
bilgiyi ayr›nt›l›, düzenli ve güncel olarak almas›n› sa¤layacak
düzeydedir.

3-PAY SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹ ED‹NME HAKLARININ
KULLANIMI

Bilgi talebinde bulunan pay sahiplerine, talepleri yönünde
yaz›l› veya sözlü cevap verilmekte, faaliyet raporu, genel
kurul hazirun cetveli, genel kurul toplant› tutana¤› talepleri
karfl›lanmaktad›r. Pay sahiplerinin haklar›n› kullan›m› ile
ilgili duyurular ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
arac›l›¤›yla, T. Ticaret Sicili Gazetesi ve en yüksek tirajl›
gazetelerin Türkiye bask›s›yla ilan olunmaktad›r. Ayr›ca
web sitemizde de ilgili bilgiler yay›nlanmaktad›r.

Ba¤›ms›z denetim raporlar› Denetimden Sorumlu Komite
taraf›ndan yönetim kurulunun onay›na sunulur. Yönetim
kurulu taraf›ndan kabul edilen raporlar ‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas› arac›l›¤›yla kamuya duyurulur. Y›ll›k
denetimden geçen raporlar ise genel kurul onay›ndan
geçirilerek T. Ticaret Sicil Gazetesinde ve Türkiye tirajl›
bir gazetede ilan olunur.

Ana sözleflmemizde özel denetçi tayini bireysel bir hak
olarak düzenlenmemifltir. 2006 y›l›nda özel denetçi tayini
konusunda bir talep olmam›flt›r.

4- GENEL KURUL B‹LG‹LER‹
fiirket genel kurul davetini Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuat› hükümlerine göre yapar.
fiirketimizin nama yaz›l› hisse senedi bulunmamaktad›r.

2005 y›l›na iliflkin ola¤an genel kurul toplant›s› 22 Nisan
2006'da % 43,11 kat›l›m oran› ile flirket fabrikas› toplant›
salonunda gerçeklefltirilmifltir. Toplant›ya 26 pay sahibi
gerçek ve tüzel kifli ile mahalli bas›n kat›lm›flt›r. Toplant›da
söz almak isteyen tüm ortaklara konuflma ve soru sorma
hakk› verilmifl, tüm sorular divan baflkan›n›n söz verdi¤i
flirket yetkililerince cevapland›r›lm›flt›r. Pay sahipleri
taraf›ndan verilen öneriler do¤rultusunda yönetim ve
denetim kurulu üyelerinin seçimi yap›lm›flt›r.

5- OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI
Ana sözleflmede imtiyazl› ve birikimli oy hakk›
bulunmamaktad›r. Karfl›l›kl› ifltirak iliflkisi içinde oldu¤umuz
flirketler yoktur.

6- KAR DA⁄ITIM POL‹T‹KASI VE KAR DA⁄ITIM
ZAMANI

Kar da¤›t›m›nda herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar da¤›t›m›
ve politikas› flirket ana sözleflmesinin 26.maddesine göre
belirlenmektedir. Bu maddeye göre net kardan %5 kanuni
yedek akçe ayr›lmakta, kalandan sermayenin %10'u ve
%10'dan sonra kalan›n  %50'si 1.temettü olarak
ayr›lmaktad›r. 1.temettü ay›r›m›ndan sonra kalan›n  %5'i
Nuh Çimento E¤itim ve Sa¤l›k Vakf›'na ba¤›fllanmaktad›r.
Kalan›n ne kadar›n›n 2.temettü olarak da¤›t›laca¤›na
flirketin mali durumu ve ekonomik koflullar dikkate al›narak
yönetim kurulunun önerisi çerçevesinde genel kurulca
karar verilmektedir.

Department of Shareholder Relations has the duties of capital
increment, dividend payment, share exchange procedure
updates, work related to CRA(Central Registry Agency
Inc.) and special case explanations. Questions from
shareholders are answered correctly, completely and
comprehensibly, provided they are not commercial secrets.
Our company quarterly announces its activity results to the
public.
Our company website www.nuhcimento.com.tr is still active
and provides investors with detailed, regular and up-to-date
information about our activities.

3- SHAREHOLDERS' USING THEIR RIGHT TO
ACCESS TO INFORMATION

Shareholders who request information are provided with
written or oral answers to what they have asked and demands
of activity report, general council attendance chart, and
general council meeting minutes are met. Announcements
to shareholders about how they can exercise their rights are
published through Istanbul Stock Exchange in the Turkish
Trade Registry Journal and in the general issue of the
newspapers with largest circulation. Moreover, the respective
information are also accessible through our web-site.
Independent audit reports are presented by the Audit
Committee to the board for approval. Reports that have been
accepted by the board are announced to the public through

Istanbul Stock Exchange. Reports that pass the annual audit
are approved by the general council and announced in both the
Turkish Trade Registry Journal and a general newspaper issued
in overall Turkey.
In the articles of association, the appointment of a private
auditor has not been maintained as an individual right. There
was not any demand for the appointment of a private auditor
in 2005.

4- GENERAL COUNCIL INFORMATION

The company issues the call for general council according to
the provisions in the Turkish Code of Commerce and the Capital
Markets Board legislation. Our company does not have any
shares registered to the name.
The ordinary general council meeting for 2005 was held on
April 22th 2006 with 43,11% participation at the meeting hall
in company plant. The meeting was attended by 26 shareholding
real and juristic persons and the local press. All shareholders
who had something to say were allowed to speak and ask
questions during the meeting and all questions were answered
by company representatives chosen by the council chairman.
Members of the Board and members of the Audit Board were
appointed upon the recommendation of shareholders.
5- VOTING RIGHTS AND MINORITY RIGHTS
There is not privileged or cumulative voting right in the articles
of association. There is not a company with which we have
mutual participation relations.

6- POLICY AND TIME FOR DIVIDEND
DISTRIBUTION
There is not any privilege in dividend distribution. Dividend
distribution and policy are defined in article 26 of the company
articles of association. According to this article, 5% is  saved
from the net profit for legal reserves, from the remaining amount
10% of the capital and 50% of the remaining amount after the
10% of the capital is then distributed as the first dividend. After
the distribution of the first dividend, 5% of the remaining
amount is then donated to Nuh Çimento Foundation of
Education and Health. General council shall decide upon
recommendation of the board in consideration of the company
financial status and the economical circumstances as to what
percent of the related amount shall be distributed as 2nd dividend.
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Nuh Çimento Education and Health Foundation, Environment
and Contacting the Company. The information in Corporate
Management Principles Part II, article 1.11.5 has been detailed
in Investor Relations.

11- REAL PERSON EVENTUAL DOMINANT
SHAREHOLDERS
There is no controlliner shareholder.

12- PUBLICISING OF PEOPLE WHO MAY HAVE
ACCESS TO INTERNAL INFORMATION
People who may have access to internal information are board
members, auditors and managers and have been publicised
through the activity report.

PART III - INTERESTED PARTIES

13- INFORMING INTERESTED PARTIES
As per the circulars of Capital Markets Board and Istanbul
Stock exchange and the provisions in the Turkish Code of
Commerce, our company announces general council meetings,
capital increments, dividend distribution to the interested parties
within the legal period and through Turkish Trade Registry
Journal and newspapers with the large circulation. Furthermore,
our quarterly journal, dealer meetings and employee meetings
are used to give information to interested parties. Another
means of giving information is our website.

14- PARTICIPATION OF INTERESTED PARTIES TO
MANAGEMENT
In the communication and recognition meetings that are held
at least once a year with the employees, past year activities are
assessed and objectives for the next year are shared.
Recommendation system is used to ensure the involvement of
employees in management. Dealer meetings that are held several
times a year and attended by the managers of regional public
institutions and organisations, and of non-governmental
organisations, information is given about company activities
and ideas and suggestions are received.

15- HUMAN RESOURCES POLICY
Our company has a defined human resources policy and a
"Personnel Regulation for Nuh Companies" has been prepared
to be applicable in all Nuh Group companies and is distributed
as a booklet to all employees. Our human resources policy is
based on "creating an efficient working environment in line

7- PAYLARIN DEVR‹
fiirket ana sözleflmesinde pay devrini k›s›tlayan herhangi
bir hüküm yoktur.

BÖLÜM II-  KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK

 8-fi‹RKET B‹LG‹LEND‹RME POL‹T‹KASI

fiirketimizde özel bir bilgilendirme politikas› mevcut de¤ildir.
fiirketin 3, 6, 9 ve 12. Ay itibariyle mali tablolar› kamuya
aç›klanmaktad›r. Mevzuat ile belirlenen kamuya aç›klanan
bilgiler ve özel durum aç›klamalar› d›fl›nda fiirket Yönetim
Kurulu Baflkan› yaz›l› ve görsel bas›n yoluyla kamuya
aç›klamalarda bulunmaktad›r. Bu aç›klamalar›n yap›laca¤›
tarih önceden duyurulmakla birlikte belli bir periyodik
uygulama yoktur. fiirketin web sitesinde Kurumsal Bilgiler,
Yat›r›mc› ‹liflkileri, Ürünlerimiz, Pazarlama ve Sat›fl, ‹nsan
Kaynaklar›, Çevre ile ilgili bilgiler güncel olarak
görülebilmektedir.

9-ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2006 y›l› içinde SPK düzenlemeleri çerçevesinde 11 adet
özel durum aç›klamas› yap›lm›flt›r. Yurtd›fl› borsalarda kote
edilmifl hisse senedimiz bulunmamaktad›r.

10- fi‹RKET ‹NTERNET S‹TES‹ VE ‹ÇER‹⁄‹

fiirket internet sitesinin adresi, www.nuhcimento.com.tr
d›r. Site içinde Kurumsal Bilgiler, Yat›r›mc› ‹liflkileri,
Ürünlerimiz, Pazarlama ve Sat›fl, ‹nsan Kaynaklar›, Nuh
Çimento E¤itim ve Sa¤l›k Vakf›, Çevre ve Bize Ulafl›n
bafll›kl› bölümler mevcut olup, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
II. Bölüm, madde 1.11.5'te say›lan bilgiler Yat›r›mc›
‹liflkileri bölümünde aç›klanm›flt›r.

11- GERÇEK K‹fi‹ N‹HA‹ HAK‹M PAY SAH‹B‹/
SAH‹PLER‹N‹N AÇIKLAMASI

Gerçek kifli nihai hakim pay sahibi yoktur.

12- ‹ÇER‹DEN Ö⁄RENEB‹LECEK DURUMDA OLAN
K‹fi‹LER‹N KAMUYA DUYURULMASI
‹çeriden bilgi ö¤renebilecek kifliler yönetim kurulu üyeleri,
denetçiler ve yöneticilerimiz olup; faaliyet raporu ile
birlikte kamuoyuna duyurulmufltur.

BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹

13- MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹LEND‹R‹LMES‹

fiirketimiz, Sermaye Piyasas› Kurulu ve ‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas›  tebli¤leri ile T.Ticaret Kanunu
hükümleri  gere¤i menfaat sahiplerine genel kurul
toplant›lar›n›, sermaye art›r›m›, kar da¤›t›m› gibi hususlar›
yasal süreleri içinde T. Ticaret Sicil Gazetesi ve yüksek
tirajl›  gazetelerle duyurmaktad›r. Ayr›ca üç ayda bir
yay›nlanan dergimiz, bayi ve çal›flanlar toplant›lar› ile de
menfaat sahipleri bilgilendirilmektedir. ‹nternet sitemiz
ile de gerekli bilgilendirme yap›lmaktad›r.

14- MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N YÖNET‹ME KATILIMI

Çal›flanlar ile y›lda en az bir kere yap›lan iletiflim ve
ödüllendirme toplant›s›nda geçmifl y›l faaliyetleri
de¤erlendirilmekte, gelecek y›l hedefleri paylafl›lmaktad›r.
Öneri sistemi ile çal›flanlar›n yönetime kat›l›m›
sa¤lanmaktad›r. Y›l›n muhtelif dönemlerinde yap›lan bayi
toplant›lar›nda, bölgemiz kamu kurum ve kurulufllar›n›n,
sivil toplum kurulufllar› yöneticilerinin kat›l›m›yla
gerçekleflen toplant›larda flirketimiz faaliyetleri hakk›nda
bilgi verilmekte, görüfl ve önerileri al›narak
de¤erlendirilmektedir.

7- TRANSFER OF SHARES
There is not a provision in the company articles of association
that restricts share transfer.

PART II - CLARIFICATION AND TRANSPARENCY

8- COMPANY INFORMATION POLICY
Our company does not have a specific information policy.
Company financial charts for the 3rd, 6th, 9th and 12th
months are publicised. Apart from the publicised information
and special case explanations made under the applicable
legislation, Chairman of the Board of the Company gives
information to the public through press and media. Although
the date of these explanations is announced in advance, there
is not a certain periodical practice. Our company website
includes up-to-date Corporate Information, and Information
about Investor Relations, Products, Marketing and Sales,
Human Resources and Environment.

9- SPECIAL CASE EXPLANATIONS
In 2006, there were 11 special case explanations under the
Capital Markets Board regulations. There are no shares that
have been quoted in foreign stock markets.

10- COMPANY WEBSITE AND ITS CONTENT
Company website address is www.nuhcimento.com.tr. The
website includes links such as Corporate Information, Investor
Relations, Products, Marketing and Sales, Human Resources,
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Nuh Çimento Education and Health Foundation, Environment
and Contacting the Company. The information in Corporate
Management Principles Part II, article 1.11.5 has been detailed
in Investor Relations.

11- REAL PERSON EVENTUAL DOMINANT
SHAREHOLDERS
There is no controlliner shareholder.

12- PUBLICISING OF PEOPLE WHO MAY HAVE
ACCESS TO INTERNAL INFORMATION
People who may have access to internal information are board
members, auditors and managers and have been publicised
through the activity report.

PART III - INTERESTED PARTIES

13- INFORMING INTERESTED PARTIES
As per the circulars of Capital Markets Board and Istanbul
Stock exchange and the provisions in the Turkish Code of
Commerce, our company announces general council meetings,
capital increments, dividend distribution to the interested parties
within the legal period and through Turkish Trade Registry
Journal and newspapers with the large circulation. Furthermore,
our quarterly journal, dealer meetings and employee meetings
are used to give information to interested parties. Another
means of giving information is our website.

14- PARTICIPATION OF INTERESTED PARTIES TO
MANAGEMENT
In the communication and recognition meetings that are held
at least once a year with the employees, past year activities are
assessed and objectives for the next year are shared.
Recommendation system is used to ensure the involvement of
employees in management. Dealer meetings that are held several
times a year and attended by the managers of regional public
institutions and organisations, and of non-governmental
organisations, information is given about company activities
and ideas and suggestions are received.

15- HUMAN RESOURCES POLICY
Our company has a defined human resources policy and a
"Personnel Regulation for Nuh Companies" has been prepared
to be applicable in all Nuh Group companies and is distributed
as a booklet to all employees. Our human resources policy is
based on "creating an efficient working environment in line

7- PAYLARIN DEVR‹
fiirket ana sözleflmesinde pay devrini k›s›tlayan herhangi
bir hüküm yoktur.

BÖLÜM II-  KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK

 8-fi‹RKET B‹LG‹LEND‹RME POL‹T‹KASI

fiirketimizde özel bir bilgilendirme politikas› mevcut de¤ildir.
fiirketin 3, 6, 9 ve 12. Ay itibariyle mali tablolar› kamuya
aç›klanmaktad›r. Mevzuat ile belirlenen kamuya aç›klanan
bilgiler ve özel durum aç›klamalar› d›fl›nda fiirket Yönetim
Kurulu Baflkan› yaz›l› ve görsel bas›n yoluyla kamuya
aç›klamalarda bulunmaktad›r. Bu aç›klamalar›n yap›laca¤›
tarih önceden duyurulmakla birlikte belli bir periyodik
uygulama yoktur. fiirketin web sitesinde Kurumsal Bilgiler,
Yat›r›mc› ‹liflkileri, Ürünlerimiz, Pazarlama ve Sat›fl, ‹nsan
Kaynaklar›, Çevre ile ilgili bilgiler güncel olarak
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9-ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
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10- fi‹RKET ‹NTERNET S‹TES‹ VE ‹ÇER‹⁄‹

fiirket internet sitesinin adresi, www.nuhcimento.com.tr
d›r. Site içinde Kurumsal Bilgiler, Yat›r›mc› ‹liflkileri,
Ürünlerimiz, Pazarlama ve Sat›fl, ‹nsan Kaynaklar›, Nuh
Çimento E¤itim ve Sa¤l›k Vakf›, Çevre ve Bize Ulafl›n
bafll›kl› bölümler mevcut olup, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
II. Bölüm, madde 1.11.5'te say›lan bilgiler Yat›r›mc›
‹liflkileri bölümünde aç›klanm›flt›r.

11- GERÇEK K‹fi‹ N‹HA‹ HAK‹M PAY SAH‹B‹/
SAH‹PLER‹N‹N AÇIKLAMASI

Gerçek kifli nihai hakim pay sahibi yoktur.

12- ‹ÇER‹DEN Ö⁄RENEB‹LECEK DURUMDA OLAN
K‹fi‹LER‹N KAMUYA DUYURULMASI
‹çeriden bilgi ö¤renebilecek kifliler yönetim kurulu üyeleri,
denetçiler ve yöneticilerimiz olup; faaliyet raporu ile
birlikte kamuoyuna duyurulmufltur.

BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹

13- MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹LEND‹R‹LMES‹

fiirketimiz, Sermaye Piyasas› Kurulu ve ‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas›  tebli¤leri ile T.Ticaret Kanunu
hükümleri  gere¤i menfaat sahiplerine genel kurul
toplant›lar›n›, sermaye art›r›m›, kar da¤›t›m› gibi hususlar›
yasal süreleri içinde T. Ticaret Sicil Gazetesi ve yüksek
tirajl›  gazetelerle duyurmaktad›r. Ayr›ca üç ayda bir
yay›nlanan dergimiz, bayi ve çal›flanlar toplant›lar› ile de
menfaat sahipleri bilgilendirilmektedir. ‹nternet sitemiz
ile de gerekli bilgilendirme yap›lmaktad›r.

14- MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N YÖNET‹ME KATILIMI

Çal›flanlar ile y›lda en az bir kere yap›lan iletiflim ve
ödüllendirme toplant›s›nda geçmifl y›l faaliyetleri
de¤erlendirilmekte, gelecek y›l hedefleri paylafl›lmaktad›r.
Öneri sistemi ile çal›flanlar›n yönetime kat›l›m›
sa¤lanmaktad›r. Y›l›n muhtelif dönemlerinde yap›lan bayi
toplant›lar›nda, bölgemiz kamu kurum ve kurulufllar›n›n,
sivil toplum kurulufllar› yöneticilerinin kat›l›m›yla
gerçekleflen toplant›larda flirketimiz faaliyetleri hakk›nda
bilgi verilmekte, görüfl ve önerileri al›narak
de¤erlendirilmektedir.

7- TRANSFER OF SHARES
There is not a provision in the company articles of association
that restricts share transfer.

PART II - CLARIFICATION AND TRANSPARENCY

8- COMPANY INFORMATION POLICY
Our company does not have a specific information policy.
Company financial charts for the 3rd, 6th, 9th and 12th
months are publicised. Apart from the publicised information
and special case explanations made under the applicable
legislation, Chairman of the Board of the Company gives
information to the public through press and media. Although
the date of these explanations is announced in advance, there
is not a certain periodical practice. Our company website
includes up-to-date Corporate Information, and Information
about Investor Relations, Products, Marketing and Sales,
Human Resources and Environment.

9- SPECIAL CASE EXPLANATIONS
In 2006, there were 11 special case explanations under the
Capital Markets Board regulations. There are no shares that
have been quoted in foreign stock markets.

10- COMPANY WEBSITE AND ITS CONTENT
Company website address is www.nuhcimento.com.tr. The
website includes links such as Corporate Information, Investor
Relations, Products, Marketing and Sales, Human Resources,
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15-‹NSAN KAYNAKLARI POL‹T‹KASI

fiirketimiz insan kaynaklar› politikas› oluflturmufl olup;
fiirketimiz ve tüm Nuh grubu flirketlerinde uygulanmak
üzere " Nuh fiirketleri Personel Yönetmeli¤i"   haz›rlanarak,
kitapç›k halinde tüm çal›flanlara da¤›t›lm›flt›r. ‹nsan
kaynaklar› politikam›z›n ana esas›; her kademedeki
çal›flan›m›z›n, görevlerin yürütülmesi s›ras›nda sevgi ve
sayg›ya dayal› ve grup misyonu do¤rultusunda verimli bir
ifl ortam› yarat›lmas›d›r.
fiirketimizde, sendikal› çal›flanlarla iliflkiler sendika
temsilcileri arac›l›¤›yla yürütülmektedir. Beyaz yakal›
personel ile iliflkileri yürütmek üzere ayr› bir temsilci
bulunmamaktad›r. Ancak ‹nsan Kaynaklar› Müdürlü¤ü,
Yönetim Temsilcili¤i, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i birimleri de
çal›flanlarla iliflkileri sa¤lamaktad›r.

Çal›flanlar›m›z taraf›ndan 2006 y›l›nda ayr›mc›l›kla ilgili
herhangi bir flikâyet olmam›flt›r.

16-MÜfiTER‹ VE TEDAR‹KÇ‹LERLE ‹L‹fiK‹LER
HAKKINDA B‹LG‹LER

Bayilerimizin, tedarikçilerimizin ve mal›m›z› kullanan
müflterilerimizin memnuniyeti kilitlendi¤imiz temel
yönetim hedefimizdir. Bu hedefe ulaflmak için

-Ürünlerimizi kullanan müflterilerimiz Pazarlama-Sat›fl
Müdürlü¤ü, Kalite Kontrol ve AR-GE Müdürlü¤ü
elemanlar›nca s›k s›k ziyaret edilerek sorunlar›, önerileri,
beklentileri ve memnuniyetleri yerinde tespit edilmektedir.
 -Tedarikçilerimiz Sat›nalma, Kalite Güvence ve Üretim
Müdürlü¤ü elemanlar›nca yerinde ziyaret edilerek sorunlar›
dinlenmekte, alternatif çözüm yollar› önerilmektedir.

-Y›lda birkaç kez bayi toplant›s› yap›lmakta, bu toplant›larda
bayilerimiz flirketimizdeki geliflmelerden bilgilendirilmekte,
sorunlar› dinlenmekte ve ortak çözümler oluflturulmaktad›r.

- Üç ayda bir yay›nlad›¤›m›z "Nuh Dünyas›" dergisinde
çimento ve inflaat sektöründeki haberlere, görüfl ve
geliflmelere yer verilmektedir.

17-SOSYAL SORUMLULUK

 fiirketimiz sosyal sorumlulu¤un bir parças› olarak, içinde
yaflad›¤› toplumun sosyal ve kültürel geliflmesine katk›da
bulunmak amac›yla çeflitli etkinlikler düzenlemekte,
düzenlenen etkinliklere sponsor olarak katk›da

bulunmaktad›r. Kurucusu oldu¤umuz   "Nuh Çimento
E¤itim ve Sa¤l›k Vakf›"na yapt›¤›m›z ba¤›fllarla her y›l
yüzlerce ö¤renciye karfl›l›ks›z burs olana¤› sa¤lanmakta,
çevremiz okullar›na ve sa¤l›k tesislerine tamir, bak›m,
onar›m yard›m› yap›lmakta, yeni okul ve sa¤l›k tesisleri
yap›larak kamu hizmetine sunulmaktad›r. 2006 y›l›nda 435
ö¤renciye burs verilmifl, e¤itim ve sa¤l›k kurulufllar›na
yard›mda bulunulmufltur. 2005 y›l›nda ‹zmit'te 33 derslikli

"Nuh Çimento ‹lkö¤retim Okulu" inflas›na bafllanm›fl olup,
2007 y›l› bafllar›nda tamamlanacakt›r.

fiirketimize ait 300.000 fidan kapasiteli fidanl›kta yetifltirilen
fidanlarla fabrikam›z çevresinde 42 hektarl›k alan
yeflillendirilmifl ve a¤açland›r›lm›flt›r.

fiirketimiz çevre ve insan sa¤l›¤›n› korumak için gerekli
tedbirleri alarak bu konuda örnek olma gayreti içindedir.
Bu konuda yap›lan çal›flmalar sonucu;

- Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan  "Emisyon ‹zni" belgesi al›nm›flt›r.
- Yap›lacak yat›r›mlarda "Çevresel Etki De¤erlendirme
Raporu" al›nmaktad›r.

BÖLÜM IV- YÖNET‹M KURULU

18- YÖNET‹M KURULUNUN YAPISI, OLUfiUMU VE
BA⁄IMSIZ ÜYELER

22 Nisan 2006'da yap›lan ola¤an genel kurul toplant›s›nda
seçilen yönetim kurulu baflkan ve üyelerimiz:

Baflkan            : Atalay  fiahino¤lu
Üye                 : Özer Yurtbilir
Üye                 : Nurullah  Eskiyapan
Üye                 : Burhan Dinçbal
Üye                 : Mustafa Alikiflio¤lu
Üye                 : Fikret Eskiyapan
Üye                 : Nuh Eskiyapan
Üye                 : Ahmet ‹lhan Göbülük
Üye                 : Levent  Yurtbilir
Üye                 : Ekrem Özkan
Üye                 : Yaflar Küçükçal›k
Yönetim kurulunda icrac› üye bulunmamaktad›r.
Yönetim kurulu üyeleri, flirket d›fl›nda baflka bir görev
alabilirler. Belli kurallara ba¤lanmam›fl ve
s›n›rland›r›lmam›fllard›r. Yönetim kurulu üyelerimize genel
kurul karar› ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334. 335.
Maddeleri do¤rultusunda ifllem yapma yetkisi tan›nm›flt›r.

with the group mission and based on love and respect during
the day-to-day activities of employees at all levels.

In our company, there are syndicate representatives to maintain
our relations with syndicate workers. There is not a separate
representative for the relations with white-collar personnel.
However, relations with the employees are also under the
responsibility of Human Resources Management, Management
Representatives, Occupational Health and Safety.

Our employees had not made any complaints for discrimination
in 2005.

16- INFORMATION ABOUT RELATIONS WITH
CUSTOMERS AND SUPPLIERS

Our basic management objective is the satisfaction of our
dealers, suppliers and customers. In order to reach that objective

- Our customers are frequently visited by personnel from
Marketing-Sales Management and Quality Control and R&D
Management in order to identify any problems, suggestions,
expectations and satisfaction.

- Our suppliers are visited by personnel from Purchasing,

Quality Assurance and Production Management in order to
listen to their problems and to suggest alternative solutions.

- Dealer meetings are held several times a year during which
the dealers are informed about the developments in our company,
their problems are noted and common solutions are worked
out.

- In the quarterly journal titled "Nuh World", there are news,
ideas and developments from cement and construction sector.

17-SOCIAL ACCOUNTABILITY
 As part of social accountability, our company organises several
activities in order to contribute to the social and cultural
development of the society that it lives in and supports these
activities as the sponsor. With the donations to the "Nuh
Çimento Education and Health Foundation" that we have
established, unreturned scholarships are provided to hundreds
of students every year; repair and maintenance support is given
to surrounding schools and health centres and new schools and
health centres are built for public use. 435 students were given
scholarship in 2006 and support was given to education and
health institutions. In 2005, construction of Nuh Çimento
Primary School with 33 classes started in ‹zmit to be completed
in early 2007.

The 42 hectare area around our plant has been filled with trees
grown in our company plantations having a capacity of 300.000
saplings.
Our company takes the necessary measures to protect
environmental and human health in order to be an example.
At the end of the related efforts;
- "Emission Permit" has been obtained from the Ministry of
Health.
- "Environmental Impact Assessment Report" is obtained for
each investment.

 PART IV- BOARD OF DIRECTORS

18- STRUCTURE AND FORM OF THE BOARD AND
THE INDEPENDENT MEMBERS
Below are the board director and board members who have
been appointed in the ordinary general council held on April
22th 2006:
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15-‹NSAN KAYNAKLARI POL‹T‹KASI

fiirketimiz insan kaynaklar› politikas› oluflturmufl olup;
fiirketimiz ve tüm Nuh grubu flirketlerinde uygulanmak
üzere " Nuh fiirketleri Personel Yönetmeli¤i"   haz›rlanarak,
kitapç›k halinde tüm çal›flanlara da¤›t›lm›flt›r. ‹nsan
kaynaklar› politikam›z›n ana esas›; her kademedeki
çal›flan›m›z›n, görevlerin yürütülmesi s›ras›nda sevgi ve
sayg›ya dayal› ve grup misyonu do¤rultusunda verimli bir
ifl ortam› yarat›lmas›d›r.
fiirketimizde, sendikal› çal›flanlarla iliflkiler sendika
temsilcileri arac›l›¤›yla yürütülmektedir. Beyaz yakal›
personel ile iliflkileri yürütmek üzere ayr› bir temsilci
bulunmamaktad›r. Ancak ‹nsan Kaynaklar› Müdürlü¤ü,
Yönetim Temsilcili¤i, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i birimleri de
çal›flanlarla iliflkileri sa¤lamaktad›r.

Çal›flanlar›m›z taraf›ndan 2006 y›l›nda ayr›mc›l›kla ilgili
herhangi bir flikâyet olmam›flt›r.

16-MÜfiTER‹ VE TEDAR‹KÇ‹LERLE ‹L‹fiK‹LER
HAKKINDA B‹LG‹LER

Bayilerimizin, tedarikçilerimizin ve mal›m›z› kullanan
müflterilerimizin memnuniyeti kilitlendi¤imiz temel
yönetim hedefimizdir. Bu hedefe ulaflmak için

-Ürünlerimizi kullanan müflterilerimiz Pazarlama-Sat›fl
Müdürlü¤ü, Kalite Kontrol ve AR-GE Müdürlü¤ü
elemanlar›nca s›k s›k ziyaret edilerek sorunlar›, önerileri,
beklentileri ve memnuniyetleri yerinde tespit edilmektedir.
 -Tedarikçilerimiz Sat›nalma, Kalite Güvence ve Üretim
Müdürlü¤ü elemanlar›nca yerinde ziyaret edilerek sorunlar›
dinlenmekte, alternatif çözüm yollar› önerilmektedir.

-Y›lda birkaç kez bayi toplant›s› yap›lmakta, bu toplant›larda
bayilerimiz flirketimizdeki geliflmelerden bilgilendirilmekte,
sorunlar› dinlenmekte ve ortak çözümler oluflturulmaktad›r.

- Üç ayda bir yay›nlad›¤›m›z "Nuh Dünyas›" dergisinde
çimento ve inflaat sektöründeki haberlere, görüfl ve
geliflmelere yer verilmektedir.

17-SOSYAL SORUMLULUK

 fiirketimiz sosyal sorumlulu¤un bir parças› olarak, içinde
yaflad›¤› toplumun sosyal ve kültürel geliflmesine katk›da
bulunmak amac›yla çeflitli etkinlikler düzenlemekte,
düzenlenen etkinliklere sponsor olarak katk›da

bulunmaktad›r. Kurucusu oldu¤umuz   "Nuh Çimento
E¤itim ve Sa¤l›k Vakf›"na yapt›¤›m›z ba¤›fllarla her y›l
yüzlerce ö¤renciye karfl›l›ks›z burs olana¤› sa¤lanmakta,
çevremiz okullar›na ve sa¤l›k tesislerine tamir, bak›m,
onar›m yard›m› yap›lmakta, yeni okul ve sa¤l›k tesisleri
yap›larak kamu hizmetine sunulmaktad›r. 2006 y›l›nda 435
ö¤renciye burs verilmifl, e¤itim ve sa¤l›k kurulufllar›na
yard›mda bulunulmufltur. 2005 y›l›nda ‹zmit'te 33 derslikli

"Nuh Çimento ‹lkö¤retim Okulu" inflas›na bafllanm›fl olup,
2007 y›l› bafllar›nda tamamlanacakt›r.

fiirketimize ait 300.000 fidan kapasiteli fidanl›kta yetifltirilen
fidanlarla fabrikam›z çevresinde 42 hektarl›k alan
yeflillendirilmifl ve a¤açland›r›lm›flt›r.

fiirketimiz çevre ve insan sa¤l›¤›n› korumak için gerekli
tedbirleri alarak bu konuda örnek olma gayreti içindedir.
Bu konuda yap›lan çal›flmalar sonucu;

- Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan  "Emisyon ‹zni" belgesi al›nm›flt›r.
- Yap›lacak yat›r›mlarda "Çevresel Etki De¤erlendirme
Raporu" al›nmaktad›r.

BÖLÜM IV- YÖNET‹M KURULU

18- YÖNET‹M KURULUNUN YAPISI, OLUfiUMU VE
BA⁄IMSIZ ÜYELER

22 Nisan 2006'da yap›lan ola¤an genel kurul toplant›s›nda
seçilen yönetim kurulu baflkan ve üyelerimiz:

Baflkan            : Atalay  fiahino¤lu
Üye                 : Özer Yurtbilir
Üye                 : Nurullah  Eskiyapan
Üye                 : Burhan Dinçbal
Üye                 : Mustafa Alikiflio¤lu
Üye                 : Fikret Eskiyapan
Üye                 : Nuh Eskiyapan
Üye                 : Ahmet ‹lhan Göbülük
Üye                 : Levent  Yurtbilir
Üye                 : Ekrem Özkan
Üye                 : Yaflar Küçükçal›k
Yönetim kurulunda icrac› üye bulunmamaktad›r.
Yönetim kurulu üyeleri, flirket d›fl›nda baflka bir görev
alabilirler. Belli kurallara ba¤lanmam›fl ve
s›n›rland›r›lmam›fllard›r. Yönetim kurulu üyelerimize genel
kurul karar› ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334. 335.
Maddeleri do¤rultusunda ifllem yapma yetkisi tan›nm›flt›r.

with the group mission and based on love and respect during
the day-to-day activities of employees at all levels.

In our company, there are syndicate representatives to maintain
our relations with syndicate workers. There is not a separate
representative for the relations with white-collar personnel.
However, relations with the employees are also under the
responsibility of Human Resources Management, Management
Representatives, Occupational Health and Safety.

Our employees had not made any complaints for discrimination
in 2005.

16- INFORMATION ABOUT RELATIONS WITH
CUSTOMERS AND SUPPLIERS

Our basic management objective is the satisfaction of our
dealers, suppliers and customers. In order to reach that objective

- Our customers are frequently visited by personnel from
Marketing-Sales Management and Quality Control and R&D
Management in order to identify any problems, suggestions,
expectations and satisfaction.

- Our suppliers are visited by personnel from Purchasing,

Quality Assurance and Production Management in order to
listen to their problems and to suggest alternative solutions.

- Dealer meetings are held several times a year during which
the dealers are informed about the developments in our company,
their problems are noted and common solutions are worked
out.

- In the quarterly journal titled "Nuh World", there are news,
ideas and developments from cement and construction sector.

17-SOCIAL ACCOUNTABILITY
 As part of social accountability, our company organises several
activities in order to contribute to the social and cultural
development of the society that it lives in and supports these
activities as the sponsor. With the donations to the "Nuh
Çimento Education and Health Foundation" that we have
established, unreturned scholarships are provided to hundreds
of students every year; repair and maintenance support is given
to surrounding schools and health centres and new schools and
health centres are built for public use. 435 students were given
scholarship in 2006 and support was given to education and
health institutions. In 2005, construction of Nuh Çimento
Primary School with 33 classes started in ‹zmit to be completed
in early 2007.

The 42 hectare area around our plant has been filled with trees
grown in our company plantations having a capacity of 300.000
saplings.
Our company takes the necessary measures to protect
environmental and human health in order to be an example.
At the end of the related efforts;
- "Emission Permit" has been obtained from the Ministry of
Health.
- "Environmental Impact Assessment Report" is obtained for
each investment.

 PART IV- BOARD OF DIRECTORS

18- STRUCTURE AND FORM OF THE BOARD AND
THE INDEPENDENT MEMBERS
Below are the board director and board members who have
been appointed in the ordinary general council held on April
22th 2006:
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19- YÖNETIM KURULU  ÜYELER‹N‹N N‹TEL‹KLER‹

Yönetim kurulu üyeli¤ine seçileceklerde aran›lacak asgari
nitelikler ana sözleflmede belirtilmemifl olmakla birlikte SPK
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümün 3.1.1, 3.1.2, ve
3.1.5. maddelerinde yer alan özelliklere uygun üyelerden
oluflmaktad›r.

20- fi‹RKET‹N M‹SYON VE V‹ZYONU ‹LE STRATEJ‹K
HEDEFLER‹

Misyon ve vizyonumuz belirlenerek faaliyet raporlar›m›zda
yay›nlanm›flt›r.
Misyonumuz: Ekonominin global ve rekabetçi yap›s› içinde
yerli ve yabanc› pazarlarda aran›r ürünler yapmak.
Vizyonumuz: Çimentonun, ülkelerin kalk›nmas›ndaki ve
baflta insan olmak üzere tüm canl›lar›n güvenli¤i yönündeki
önemini kavram›fl olmak.

Y›ll›k bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleflme dereceleri
her ay yap›lan toplant›larda görüflülüp, de¤erlendirilmektedir.

Director : Atalay fiahino¤lu
Member : Özer Yurtbilir
Member : Nurullah Eskiyapan
Member : Burhan Dinçbal
Member : Mustafa Alikiflio¤lu
Member : Fikret Eskiyapan
Member : Nuh Eskiyapan
Member : Ahmet ‹lhan Göbülük
Member : Levent Yurtbilir
Member : Ekrem Özkan
Member : Yaflar Küçükçal›k
There is no executive member in the board.
Board members may have other responsibilities outside the
company. They are not bound by rules and restrictions. Board
members have been authorised to do transactions as per the
general council resolution and articles 334 and 335 of the
Turkish Code of Commerce.

19- QUALIFICATIONS OF BOARD MEMBERS
Although the minimum qualifications of board members have
not been defined in the articles of association, they have the
qualifications as listed in Capital Markets Board Corporate
Management Principles Part IV, articles 3.1.1, 3.1.2, and
3.1.5.

20- COMPANY MISSION, VISION AND STRATEGIC
OBJECTIVES
Our mission and vision have been defined and published in our
activity reports.
Our mission is to produce products preferred in domestic and
foreign markets within the global and competitive structure of
economy. Our vision is to have grasped the significance of
cement in the development of countries and in the safety of all
living creatures, particularly humans. Monthly meetings are
held to evaluate the degree to which the objectives in the annual
budgets are met.

21- RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL
MECHANISM
There is an Internal Audit Unit within the company. It is
responsible for performing, reporting and evaluating the periodical
controls or other tasks assigned by the board.
Risk management is based on monitoring all potential risks that
our company may be faced with. All financial risks, and risks
associated with fire, earthquake, flood, etc. are assessed in
periodic meetings by the company top management in order to
take counter measures and provide insurance when necessary.

22- AUTHORISATIONS AND RESPONSIBILITIES OF
BOARD MEMBERS AND MANAGERS
An outline of the authorisations and responsibilities of company
board members has been provided in the company articles of
association.
23- PRINCIPLES OF ACTIVITY OF THE BOARD
The Board holds a meeting at least once a month as defined in
the articles of association. In 2006, there were 31 board meetings
held in which unanimous resolutions have been made for all
topics on the agenda. Board agenda is prepared after consultation
of Board Director with board members and Company General
Manager. Members who do not have any excuses as defined
in Capital Markets Board Corporate Management Principles
Part IV article 2.17.4 have actually participated in the board
and there were no questions of board members related to this

21- R‹SK YÖNET‹M VE ‹Ç KONTROL MEKAN‹ZMASI

fiirket bünyesinde ‹ç Denetim Birimi görev yapmaktad›r.
Yönetim Kurulu taraf›ndan kendilerine verilen periyodik
kontroller veya günün koflullar› gere¤i verilen görevler
yerine getirilerek, raporlanmakta ve de¤erlendirilmektedir.
fiirketimizin karfl›laflabilece¤i muhtemel bütün risklerin
izlenmesi risk yönetiminin temelini oluflturmaktad›r. Her
türlü mali riskler,  yang›n, deprem, sel vs. gibi afetlerle
ilgili riskler flirket üst yönetimince periyodik toplant›larda
de¤erlendirilerek karfl› önlemler al›nmakta, gerekti¤inde
sigortalanmaktad›r.

22-YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹ ‹LE
YÖNET‹C‹LER‹N YETK‹ VE SORUMLULUKLARI
fiirket yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklar›
flirket ana sözleflmesinde genel hatlar› ile belirlenmifltir.

23-YÖNET‹M KURULUNUN FAAL‹YET ESASLARI

Yönetim kurulu ana sözleflmede belirtildi¤i flekilde ayda
en az bir kere toplan›r. 2006 y›l› içinde yönetim kurulu
31 kere toplanm›fl olup; gündemindeki konularla ilgili
tüm kararlar› kat›lanlar›n oybirli¤i ile alm›flt›r. Yönetim
kurulu gündemi, Yönetim Kurulu Baflkan›'n›n yönetim
kurulu üyeleri ve fiirket Genel Müdürü ile görüflmeleri
sonucu oluflturulmaktad›r. SPK Kurumsal Yönetim
‹lkeleri'nin IV. Bölümünün 2.17.4'üncü maddesinde yer
alan konularda mazereti olmayan üyelerin yönetim
kuruluna fiilen kat›l›m› sa¤lanm›fl, bu konularda yönetim
kurulu üyelerinin sorular› olmad›¤› için zapta
geçirilmemifltir. Yönetim kurulu üyelerine söz konusu
kararlarla ilgili a¤›rl›kl› oy hakk› ve/veya veto hakk›
tan›nmam›flt›r.

24-fi‹RKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET
YASA⁄I
Dönem içinde yönetim kurulu üyeleri, flirketle ifllem
yapmam›fl ve ayn› faaliyet konular›nda rekabet edecek
giriflimlerde bulunmam›flt›r.

25-ET‹K KURALLAR

fiirket faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleflme
ve toplumsal de¤er yarg›lar›na uygun olarak yürütmektedir.
fiirket etik kurallar›n›n oluflturulmas›na yönelik faaliyetler
devam etmektedir.

Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu /
Corporate Management Principles Conformity Report

32 33



19- YÖNETIM KURULU  ÜYELER‹N‹N N‹TEL‹KLER‹

Yönetim kurulu üyeli¤ine seçileceklerde aran›lacak asgari
nitelikler ana sözleflmede belirtilmemifl olmakla birlikte SPK
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümün 3.1.1, 3.1.2, ve
3.1.5. maddelerinde yer alan özelliklere uygun üyelerden
oluflmaktad›r.

20- fi‹RKET‹N M‹SYON VE V‹ZYONU ‹LE STRATEJ‹K
HEDEFLER‹

Misyon ve vizyonumuz belirlenerek faaliyet raporlar›m›zda
yay›nlanm›flt›r.
Misyonumuz: Ekonominin global ve rekabetçi yap›s› içinde
yerli ve yabanc› pazarlarda aran›r ürünler yapmak.
Vizyonumuz: Çimentonun, ülkelerin kalk›nmas›ndaki ve
baflta insan olmak üzere tüm canl›lar›n güvenli¤i yönündeki
önemini kavram›fl olmak.

Y›ll›k bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleflme dereceleri
her ay yap›lan toplant›larda görüflülüp, de¤erlendirilmektedir.

Director : Atalay fiahino¤lu
Member : Özer Yurtbilir
Member : Nurullah Eskiyapan
Member : Burhan Dinçbal
Member : Mustafa Alikiflio¤lu
Member : Fikret Eskiyapan
Member : Nuh Eskiyapan
Member : Ahmet ‹lhan Göbülük
Member : Levent Yurtbilir
Member : Ekrem Özkan
Member : Yaflar Küçükçal›k
There is no executive member in the board.
Board members may have other responsibilities outside the
company. They are not bound by rules and restrictions. Board
members have been authorised to do transactions as per the
general council resolution and articles 334 and 335 of the
Turkish Code of Commerce.

19- QUALIFICATIONS OF BOARD MEMBERS
Although the minimum qualifications of board members have
not been defined in the articles of association, they have the
qualifications as listed in Capital Markets Board Corporate
Management Principles Part IV, articles 3.1.1, 3.1.2, and
3.1.5.

20- COMPANY MISSION, VISION AND STRATEGIC
OBJECTIVES
Our mission and vision have been defined and published in our
activity reports.
Our mission is to produce products preferred in domestic and
foreign markets within the global and competitive structure of
economy. Our vision is to have grasped the significance of
cement in the development of countries and in the safety of all
living creatures, particularly humans. Monthly meetings are
held to evaluate the degree to which the objectives in the annual
budgets are met.

21- RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL
MECHANISM
There is an Internal Audit Unit within the company. It is
responsible for performing, reporting and evaluating the periodical
controls or other tasks assigned by the board.
Risk management is based on monitoring all potential risks that
our company may be faced with. All financial risks, and risks
associated with fire, earthquake, flood, etc. are assessed in
periodic meetings by the company top management in order to
take counter measures and provide insurance when necessary.

22- AUTHORISATIONS AND RESPONSIBILITIES OF
BOARD MEMBERS AND MANAGERS
An outline of the authorisations and responsibilities of company
board members has been provided in the company articles of
association.
23- PRINCIPLES OF ACTIVITY OF THE BOARD
The Board holds a meeting at least once a month as defined in
the articles of association. In 2006, there were 31 board meetings
held in which unanimous resolutions have been made for all
topics on the agenda. Board agenda is prepared after consultation
of Board Director with board members and Company General
Manager. Members who do not have any excuses as defined
in Capital Markets Board Corporate Management Principles
Part IV article 2.17.4 have actually participated in the board
and there were no questions of board members related to this

21- R‹SK YÖNET‹M VE ‹Ç KONTROL MEKAN‹ZMASI

fiirket bünyesinde ‹ç Denetim Birimi görev yapmaktad›r.
Yönetim Kurulu taraf›ndan kendilerine verilen periyodik
kontroller veya günün koflullar› gere¤i verilen görevler
yerine getirilerek, raporlanmakta ve de¤erlendirilmektedir.
fiirketimizin karfl›laflabilece¤i muhtemel bütün risklerin
izlenmesi risk yönetiminin temelini oluflturmaktad›r. Her
türlü mali riskler,  yang›n, deprem, sel vs. gibi afetlerle
ilgili riskler flirket üst yönetimince periyodik toplant›larda
de¤erlendirilerek karfl› önlemler al›nmakta, gerekti¤inde
sigortalanmaktad›r.

22-YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹ ‹LE
YÖNET‹C‹LER‹N YETK‹ VE SORUMLULUKLARI
fiirket yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklar›
flirket ana sözleflmesinde genel hatlar› ile belirlenmifltir.

23-YÖNET‹M KURULUNUN FAAL‹YET ESASLARI

Yönetim kurulu ana sözleflmede belirtildi¤i flekilde ayda
en az bir kere toplan›r. 2006 y›l› içinde yönetim kurulu
31 kere toplanm›fl olup; gündemindeki konularla ilgili
tüm kararlar› kat›lanlar›n oybirli¤i ile alm›flt›r. Yönetim
kurulu gündemi, Yönetim Kurulu Baflkan›'n›n yönetim
kurulu üyeleri ve fiirket Genel Müdürü ile görüflmeleri
sonucu oluflturulmaktad›r. SPK Kurumsal Yönetim
‹lkeleri'nin IV. Bölümünün 2.17.4'üncü maddesinde yer
alan konularda mazereti olmayan üyelerin yönetim
kuruluna fiilen kat›l›m› sa¤lanm›fl, bu konularda yönetim
kurulu üyelerinin sorular› olmad›¤› için zapta
geçirilmemifltir. Yönetim kurulu üyelerine söz konusu
kararlarla ilgili a¤›rl›kl› oy hakk› ve/veya veto hakk›
tan›nmam›flt›r.

24-fi‹RKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET
YASA⁄I
Dönem içinde yönetim kurulu üyeleri, flirketle ifllem
yapmam›fl ve ayn› faaliyet konular›nda rekabet edecek
giriflimlerde bulunmam›flt›r.

25-ET‹K KURALLAR

fiirket faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleflme
ve toplumsal de¤er yarg›lar›na uygun olarak yürütmektedir.
fiirket etik kurallar›n›n oluflturulmas›na yönelik faaliyetler
devam etmektedir.
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matter. Board members do not have weighted voting rights
and/or veto rights about the said resolutions.

24- NO COMPANY TRANSACTIONS AND NO
COMPETITION
In the period, board members have not made any company
transactions and have not made any attempts for competition
in the same field of activity.
25-ETHICAL RULES
Company performs its activities in conformance to all legislation,
articles of association and social values. Efforts are being made
to define company ethical rules.

26- NUMBER, STRUCTURE AND INDEPENDENCE
OF COMMITTEES ESTABLISHED IN THE BOARD
A "Committee in charge of Audits" has been established as
part of the Board by non-executive board members. Since
company board is actually involved in corporate management
principles and conformance to the principles, there was no
need to establish a separate committee.

27- FINANCIAL RIGHTS OF BOARD MEMBERS
Compensation of board members is determined by the general
council. In 2006, the company has not given loans to any
board members, provided credit, extended the period of
previously granted loans, improved the conditions, let the use
of personal credits through a third person, nor given any
guarantees in favour of third persons.

35

26-YÖNET‹M KURULUNDA OLUfiTURULAN
KOM‹TELER‹N SAYI, YAPI VE BA⁄IMSIZLI⁄I

Yönetim kuruluna ba¤l› olarak, icrada görevli olmayan
yönetim kurulu üyeleri taraf›ndan "Denetimden Sorumlu
Komite" oluflturulmufltur. fiirket yönetim kurulu, kurumsal
yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusu ile bizzat
ilgilendi¤inden ayr› bir komite kurulmas›na gerek
görülmemifltir.

27- YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹NE SA⁄LANAN
MAL‹ HAKLAR

Yönetim kurulu üyeleri ücretleri genel kurulca
belirlenmektedir. 2006 y›l› içinde flirket, hiçbir yönetim
kurulu üyesine borç vermemifl, kredi kulland›rmam›fl, verilmifl
olan borçlar›n süresini uzatmam›fl, flartlar›n› iyilefltirmemifl,
üçüncü bir kifli arac›l›¤›yla flahsi kredi ad› alt›nda kredi
kulland›rmam›fl veya lehine kefaletler gibi teminatlar
vermemifltir.
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matter. Board members do not have weighted voting rights
and/or veto rights about the said resolutions.

24- NO COMPANY TRANSACTIONS AND NO
COMPETITION
In the period, board members have not made any company
transactions and have not made any attempts for competition
in the same field of activity.
25-ETHICAL RULES
Company performs its activities in conformance to all legislation,
articles of association and social values. Efforts are being made
to define company ethical rules.

26- NUMBER, STRUCTURE AND INDEPENDENCE
OF COMMITTEES ESTABLISHED IN THE BOARD
A "Committee in charge of Audits" has been established as
part of the Board by non-executive board members. Since
company board is actually involved in corporate management
principles and conformance to the principles, there was no
need to establish a separate committee.

27- FINANCIAL RIGHTS OF BOARD MEMBERS
Compensation of board members is determined by the general
council. In 2006, the company has not given loans to any
board members, provided credit, extended the period of
previously granted loans, improved the conditions, let the use
of personal credits through a third person, nor given any
guarantees in favour of third persons.
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26-YÖNET‹M KURULUNDA OLUfiTURULAN
KOM‹TELER‹N SAYI, YAPI VE BA⁄IMSIZLI⁄I

Yönetim kuruluna ba¤l› olarak, icrada görevli olmayan
yönetim kurulu üyeleri taraf›ndan "Denetimden Sorumlu
Komite" oluflturulmufltur. fiirket yönetim kurulu, kurumsal
yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusu ile bizzat
ilgilendi¤inden ayr› bir komite kurulmas›na gerek
görülmemifltir.

27- YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹NE SA⁄LANAN
MAL‹ HAKLAR

Yönetim kurulu üyeleri ücretleri genel kurulca
belirlenmektedir. 2006 y›l› içinde flirket, hiçbir yönetim
kurulu üyesine borç vermemifl, kredi kulland›rmam›fl, verilmifl
olan borçlar›n süresini uzatmam›fl, flartlar›n› iyilefltirmemifl,
üçüncü bir kifli arac›l›¤›yla flahsi kredi ad› alt›nda kredi
kulland›rmam›fl veya lehine kefaletler gibi teminatlar
vermemifltir.
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Konsolide Bilançolar (YTL)

K›sa Vadeli Yükümlülükler 104.899.178 83.213.358

Finansal Borçlar (net) 3,6 27.906.284 20.369.251
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n 
K›sa Vadeli K›s›mlar› (net) 3,6 20.516.232 11.758.867
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net) 8 627.421 -
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net) - -
Ticari Borçlar (net) 3,7 24.515.445 23.050.336
‹liflkili Taraflara Borçlar (net) 9 147.627 20.431
Al›nan Avanslar 3,21 16.980.347 14.895.015
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmeleri  
Hakedifl Bedelleri (net) 13 - -
Borç Karfl›l›klar› 23 1.047.697 645.213
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 3,14 - -
Di¤er Yükümlülükler (net) 10 13.158.125 12.474.245

Uzun Vadeli Yükümlülükler 136.325.839 125.836.073

Finansal Borçlar (net) 3,6 116.136.372 109.204.306
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net) 8 4.183.494 3.204.757
Borç Karfl›l›klar› 23 9.624.277 9.064.138
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 3,14 6.381.696 4.362.872

ÖZSERMAYE 608.029.094 530.803.340

Sermaye 26 150.213.600 150.213.600
Sermaye Yedekleri 27 178.018.605 198.411.279
Finansal Varl›klar Piyasa Rayici Fark› 72.393.579 92.782.600
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar› 105.625.026 105.628.679
Kar Yedekleri 27,28 100.035.449 39.303.056
Yasal Yedekler 25.074.355 15.464.659
Statü Yedekler 552.358 -
Ola¤anüstü Yedekler 67.357.799 22.515.416
Özel Yedekler - -
Sermayeye Eklenecek ‹fltirak Hisseleri ve 
Gayrimenkul Sat›fl Kazançlar› - 1.322.981
Yabanc› Para Çevrim Farklar› 7.050.937 -
Net Dönem Kar› / Zarar› 146.537.562 122.211.303
Geçmifl Y›llar Karlar› / Zararlar› 29 33.223.878 20.664.102

Toplam Öz Sermaye ve
Yükümlülükler 849.254.111 739.852.771

YÜKÜMLÜLÜKLER 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005NotVARLIKLAR

Cari / Dönen Varl›klar 234.377.334 151.857.752

Haz›r De¤erler 3,4 82.579.330 29.995.271

Menkul K›ymetler (net) 3,5 - -

Ticari Alacaklar (net) 3,7 104.551.054 69.345.645

Finansal Kiralama Alacaklar› (net) 8 - -

‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 323.919 460.290

Di¤er Alacaklar (net) 10 771.131 802.152

Canl› Varl›klar (net) 11 - -

Stoklar (net) 3,12 41.018.140 49.422.661

Devam Eden ‹nflaat Sözleflmelerinden 

Alacaklar (net) 13 - -

Ertelenen Vergi Varl›klar› 3,14 - -

Di¤er Cari / Dönen Varl›klar 15 5.133.760 1.831.733

Cari Olmayan/Duran Varl›klar 614.876.777 587.995.019

Ticari Alacaklar (net) 7 852.204 919.208

Finansal Kiralama Alacaklar› (net) 8 - -

‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 - -

Di¤er Alacaklar (net) 10 - -

Finansal Varl›klar (net) 3,16 177.386.200 172.653.436

Pozitif / Negatif fierefiye (net) 3,17 - -

Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (net) 18 - -

Maddi Varl›klar (net) 3,19 433.720.053 412.354.946

Maddi Olmayan Varl›klar (net) 3,20 2.529.893 1.913.163

Ertelenen Vergi Varl›klar› 3,14 - -

Di¤er Cari Olmayan / Duran Varl›klar 15 388.427 154.266

Toplam Varl›klar 849.254.111 739.852.771

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005Not

36 37



Konsolide Bilançolar (YTL)

K›sa Vadeli Yükümlülükler 104.899.178 83.213.358

Finansal Borçlar (net) 3,6 27.906.284 20.369.251
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n 
K›sa Vadeli K›s›mlar› (net) 3,6 20.516.232 11.758.867
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net) 8 627.421 -
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net) - -
Ticari Borçlar (net) 3,7 24.515.445 23.050.336
‹liflkili Taraflara Borçlar (net) 9 147.627 20.431
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Hakedifl Bedelleri (net) 13 - -
Borç Karfl›l›klar› 23 1.047.697 645.213
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Di¤er Yükümlülükler (net) 10 13.158.125 12.474.245
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Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net) 8 4.183.494 3.204.757
Borç Karfl›l›klar› 23 9.624.277 9.064.138
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 3,14 6.381.696 4.362.872

ÖZSERMAYE 608.029.094 530.803.340

Sermaye 26 150.213.600 150.213.600
Sermaye Yedekleri 27 178.018.605 198.411.279
Finansal Varl›klar Piyasa Rayici Fark› 72.393.579 92.782.600
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar› 105.625.026 105.628.679
Kar Yedekleri 27,28 100.035.449 39.303.056
Yasal Yedekler 25.074.355 15.464.659
Statü Yedekler 552.358 -
Ola¤anüstü Yedekler 67.357.799 22.515.416
Özel Yedekler - -
Sermayeye Eklenecek ‹fltirak Hisseleri ve 
Gayrimenkul Sat›fl Kazançlar› - 1.322.981
Yabanc› Para Çevrim Farklar› 7.050.937 -
Net Dönem Kar› / Zarar› 146.537.562 122.211.303
Geçmifl Y›llar Karlar› / Zararlar› 29 33.223.878 20.664.102

Toplam Öz Sermaye ve
Yükümlülükler 849.254.111 739.852.771

YÜKÜMLÜLÜKLER 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005NotVARLIKLAR

Cari / Dönen Varl›klar 234.377.334 151.857.752

Haz›r De¤erler 3,4 82.579.330 29.995.271

Menkul K›ymetler (net) 3,5 - -

Ticari Alacaklar (net) 3,7 104.551.054 69.345.645

Finansal Kiralama Alacaklar› (net) 8 - -

‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 323.919 460.290

Di¤er Alacaklar (net) 10 771.131 802.152

Canl› Varl›klar (net) 11 - -

Stoklar (net) 3,12 41.018.140 49.422.661

Devam Eden ‹nflaat Sözleflmelerinden 

Alacaklar (net) 13 - -

Ertelenen Vergi Varl›klar› 3,14 - -

Di¤er Cari / Dönen Varl›klar 15 5.133.760 1.831.733

Cari Olmayan/Duran Varl›klar 614.876.777 587.995.019

Ticari Alacaklar (net) 7 852.204 919.208

Finansal Kiralama Alacaklar› (net) 8 - -

‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 - -

Di¤er Alacaklar (net) 10 - -

Finansal Varl›klar (net) 3,16 177.386.200 172.653.436

Pozitif / Negatif fierefiye (net) 3,17 - -

Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (net) 18 - -

Maddi Varl›klar (net) 3,19 433.720.053 412.354.946

Maddi Olmayan Varl›klar (net) 3,20 2.529.893 1.913.163

Ertelenen Vergi Varl›klar› 3,14 - -

Di¤er Cari Olmayan / Duran Varl›klar 15 388.427 154.266

Toplam Varl›klar 849.254.111 739.852.771

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005Not
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Not 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

Sat›fl Gelirleri (net) 37 574.083.461 396.820.888

Sat›fllar›n Maliyeti (-) 37 (340.608.357) (253.787.813)

Hizmet Gelirleri (net) 37 - -

Esas Faaliyetlerden Di¤er 

Gelirler/faiz+temettü+kira (net) - -

BRÜT ESAS FAAL‹YET KARI 233.475.104 143.033.075

Faaliyet Giderleri (-) 38 (85.448.092) (68.027.724)

NET ESAS FAAL‹YET KARI 148.027.012 75.005.351

Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 39 68.409.323 95.225.745

Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 39 (15.494.810) (34.661.009)

Finansman Giderleri (-) 40 (27.997.861) (5.080.085)

FAAL‹YET KARI 172.943.664 130.490.002

Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar› 41 - -

VERG‹ ÖNCES‹ KAR 172.943.664 130.490.002

Vergiler 3,42 (26.406.102) (8.278.699)

NET DÖNEM KARI 146.537.562 122.211.303

H‹SSE BAfiINA KAR 3,43 0,976 0,814

Sermaye

Öz sermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farklar›

Yasal
Yedekler

Statü
Yedekleri

Ola¤anüstü
Yedekler

Finansal
Varl›klar
Piyasa
Rayici Fark›

Sermayeye
Eklenecek
‹fltirak Sat›fl
Kazançlar›
ve Sabit
K›ymet Sat›fl
Kazançlar›

Yabanc›
Para
Çevrim
Farklar›

Net Dönem
Kar›/
Zarar›

Geçmifl
Y›llar
Kar›/
Zarar› Toplam

Konsolide Gelir Tablosu (YTL) Konsolide Özsermaye De¤iflim Tablolar› (YTL)

31.12.2005 tarihi 
itibariyle bakiye 150.213.600 105.628.679 15.464.659 - 22.515.416 92.782.600 1.322.981 - - 142.875.405 530.803.340

Sermaye artt›r›m› - - - - - - - - - - -

Özkaynak yöntemine
göre Ünye Çimento’nun
konsolide edilmesi - - 1.286.666 552.358 17.539.916 (17.755.451) - - - (25.632.896) (24.009.407)

Borsa rayicine göre
gerçekleflen
de¤er art›fl›na - - - - - (2.633.570) - - - - (2.633.570)
tekabül eden
ertelenmifl vergi
karfl›l›¤›

Dönem kar› - - - - - - - - 146.537.562 - 146.537.562

Yabanc› para
çevrim farklar› - - - - - - - 7.050.937 - - 7.050.937

Geçmifl y›l kar›ndan
yedeklere transfer - - 8.323.030 - 27.302.467 - - - - (35.625.497) -

Temettü ödemesi - - - - - - - - - (48.068.352) (48.068.352)

Ba¤›fllar ve yard›mlar - - - - - - - - - (1.651.416) (1.651.416)

Sermayeye
eklenecek
ifltirak sat›fl
kazançlar› ve
sabit k›ymet sat›fl
karlar›n›n mahsup
edilmesi - (3.653) - - - - (1.322.981) - - 1.326.634 -

31.12.2006 tarihi
itibariyle bakiye 150.213.600 105.625.026 25.074.355 552.358 67.357.799 72.393.579 - 7.050.937 146.537.562 33.223.878 608.029.094

31.12.2005 tarihi 
itibariyle bakiye 150.213.600 105.628.679 15.464.659 - 22.515.416 92.782.600 1.322.981 - - 142.875.405 530.803.340

Sermaye artt›r›m› - - - - - - - - - - -

Özkaynak yöntemine
göre Ünye
konsolide edilmesi - - 1.286.666 552.358 17.539.916 (17.755.451) - - - (25.632.896) (24.009.407)

Borsa rayicine göre
gerçekleflen
de¤er art›fl›na - - - - - (2.633.570) - - - - (2.633.570)
tekabül eden
ertelenmifl vergi
karfl›l›¤›

Dönem kar› - - - - - - - - 146.537.562 - 146.537.562

çevrim farklar› - - - - - - - 7.050.937 - - 7.050.937

Geçmifl y›l kar›ndan
yedeklere transfer - - 8.323.030 - 27.302.467 - - - - (35.625.497) -

Temettü ödemesi - - - - - - - - - (48.068.352) (48.068.352)

Ba¤›fllar ve yard›mlar - - - - - - - - - (1.651.416) (1.651.416)

Sermayeye
eklenecek
ifltirak sat›fl
kazançlar› ve
sabit k›ymet sat›fl
karlar›n›n mahsup
edilmesi - (3.653) - - - - (1.322.981) - - 1.326.634 -

31.12.2006 tarihi
itibariyle bakiye 150.213.600 105.625.026 25.074.355 552.358 67.357.799 72.393.579 - 7.050.937 146.537.562 33.223.878 608.029.094

31.12.2004 tarihi 
itibariyle bakiye * 75.106.800 132.035.195 11.947.682 - 13.425.748 - 1.322.981 - - 144.789.450 378.627.856
Ba¤l› ortakl›k
sermaye art›fl› 75.106.800 (38.575.153) - - - - - - - (36.531.647) -

Özkaynak yöntemine
göre Ünye Çimento'nun
konsolide edilmesi - 12.168.637 - - - 92.782.600 - - - (54.876.372) 50.074.865
Dönem kar› - - - - - - - - 122.211.303 - 122.211.303
Geçmifl y›l kar›ndan
yedeklere transfer - - 3.516.977 - 9.089.668 - - - - (12.606.645) -

Temettü ödemesi - - - - - - - - - (20.110.684) (20.110.684)

31.12.2005 tarihi
itibariyle bakiye 150.213.600 105.628.679 15.464.659 - 22.515.416 92.782.600 1.322.981 - 122.211.303 20.664.102 530.803.340

* 31 Aral›k 2004 tarihindeki Türk Liras›'n›n al›m gücüne göre düzeltilmifl.
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Not 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

Sat›fl Gelirleri (net) 37 574.083.461 396.820.888

Sat›fllar›n Maliyeti (-) 37 (340.608.357) (253.787.813)

Hizmet Gelirleri (net) 37 - -

Esas Faaliyetlerden Di¤er 

Gelirler/faiz+temettü+kira (net) - -

BRÜT ESAS FAAL‹YET KARI 233.475.104 143.033.075

Faaliyet Giderleri (-) 38 (85.448.092) (68.027.724)

NET ESAS FAAL‹YET KARI 148.027.012 75.005.351

Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 39 68.409.323 95.225.745

Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 39 (15.494.810) (34.661.009)

Finansman Giderleri (-) 40 (27.997.861) (5.080.085)

FAAL‹YET KARI 172.943.664 130.490.002

Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar› 41 - -

VERG‹ ÖNCES‹ KAR 172.943.664 130.490.002

Vergiler 3,42 (26.406.102) (8.278.699)

NET DÖNEM KARI 146.537.562 122.211.303

H‹SSE BAfiINA KAR 3,43 0,976 0,814

Sermaye

Öz sermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farklar›

Yasal
Yedekler

Statü
Yedekleri

Ola¤anüstü
Yedekler

Finansal
Varl›klar
Piyasa
Rayici Fark›

Sermayeye
Eklenecek
‹fltirak Sat›fl
Kazançlar›
ve Sabit
K›ymet Sat›fl
Kazançlar›

Yabanc›
Para
Çevrim
Farklar›

Net Dönem
Kar›/
Zarar›

Geçmifl
Y›llar
Kar›/
Zarar› Toplam

Konsolide Gelir Tablosu (YTL) Konsolide Özsermaye De¤iflim Tablolar› (YTL)

31.12.2005 tarihi 
itibariyle bakiye 150.213.600 105.628.679 15.464.659 - 22.515.416 92.782.600 1.322.981 - - 142.875.405 530.803.340

Sermaye artt›r›m› - - - - - - - - - - -

Özkaynak yöntemine
göre Ünye Çimento’nun
konsolide edilmesi - - 1.286.666 552.358 17.539.916 (17.755.451) - - - (25.632.896) (24.009.407)

Borsa rayicine göre
gerçekleflen
de¤er art›fl›na - - - - - (2.633.570) - - - - (2.633.570)
tekabül eden
ertelenmifl vergi
karfl›l›¤›

Dönem kar› - - - - - - - - 146.537.562 - 146.537.562

Yabanc› para
çevrim farklar› - - - - - - - 7.050.937 - - 7.050.937

Geçmifl y›l kar›ndan
yedeklere transfer - - 8.323.030 - 27.302.467 - - - - (35.625.497) -

Temettü ödemesi - - - - - - - - - (48.068.352) (48.068.352)

Ba¤›fllar ve yard›mlar - - - - - - - - - (1.651.416) (1.651.416)

Sermayeye
eklenecek
ifltirak sat›fl
kazançlar› ve
sabit k›ymet sat›fl
karlar›n›n mahsup
edilmesi - (3.653) - - - - (1.322.981) - - 1.326.634 -

31.12.2006 tarihi
itibariyle bakiye 150.213.600 105.625.026 25.074.355 552.358 67.357.799 72.393.579 - 7.050.937 146.537.562 33.223.878 608.029.094

31.12.2005 tarihi 
itibariyle bakiye 150.213.600 105.628.679 15.464.659 - 22.515.416 92.782.600 1.322.981 - - 142.875.405 530.803.340

Sermaye artt›r›m› - - - - - - - - - - -

Özkaynak yöntemine
göre Ünye
konsolide edilmesi - - 1.286.666 552.358 17.539.916 (17.755.451) - - - (25.632.896) (24.009.407)

Borsa rayicine göre
gerçekleflen
de¤er art›fl›na - - - - - (2.633.570) - - - - (2.633.570)
tekabül eden
ertelenmifl vergi
karfl›l›¤›

Dönem kar› - - - - - - - - 146.537.562 - 146.537.562

çevrim farklar› - - - - - - - 7.050.937 - - 7.050.937

Geçmifl y›l kar›ndan
yedeklere transfer - - 8.323.030 - 27.302.467 - - - - (35.625.497) -

Temettü ödemesi - - - - - - - - - (48.068.352) (48.068.352)

Ba¤›fllar ve yard›mlar - - - - - - - - - (1.651.416) (1.651.416)

Sermayeye
eklenecek
ifltirak sat›fl
kazançlar› ve
sabit k›ymet sat›fl
karlar›n›n mahsup
edilmesi - (3.653) - - - - (1.322.981) - - 1.326.634 -

31.12.2006 tarihi
itibariyle bakiye 150.213.600 105.625.026 25.074.355 552.358 67.357.799 72.393.579 - 7.050.937 146.537.562 33.223.878 608.029.094

31.12.2004 tarihi 
itibariyle bakiye * 75.106.800 132.035.195 11.947.682 - 13.425.748 - 1.322.981 - - 144.789.450 378.627.856
Ba¤l› ortakl›k
sermaye art›fl› 75.106.800 (38.575.153) - - - - - - - (36.531.647) -

Özkaynak yöntemine
göre Ünye Çimento'nun
konsolide edilmesi - 12.168.637 - - - 92.782.600 - - - (54.876.372) 50.074.865
Dönem kar› - - - - - - - - 122.211.303 - 122.211.303
Geçmifl y›l kar›ndan
yedeklere transfer - - 3.516.977 - 9.089.668 - - - - (12.606.645) -

Temettü ödemesi - - - - - - - - - (20.110.684) (20.110.684)

31.12.2005 tarihi
itibariyle bakiye 150.213.600 105.628.679 15.464.659 - 22.515.416 92.782.600 1.322.981 - 122.211.303 20.664.102 530.803.340

* 31 Aral›k 2004 tarihindeki Türk Liras›'n›n al›m gücüne göre düzeltilmifl.
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1. Organizasyon ve Faaliyet Konusu

Nuh Çimento Sanayi A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar› çeflitli tiplerde çimento, kireç, haz›r beton, gaz beton, makine ve yedek parça,
elektrik üretimi, tafl›mac›l›k, gayrimenkul ve menkul k›ymet yönetimi, ithalat ihracat servisi sa¤lama ve ticaret sektörlerinde
faaliyet göstermek amac›yla kurulmufl anonim ve limited ortakl›klard›r.
Ana Ortakl›¤›n merkez adresi afla¤›daki gibidir:

‹nönü Cad. No:102 Kat:6-7 Kozyata¤› - ‹STANBUL

fiirket, Sermaye Piyasas› Kurulu'na (SPK) kay›tl› olup, hisselerinin % 9,82'si halka aç›kt›r.
24 fiubat 2000 tarihinden beri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda (‹MKB) ifllem görmektedir.

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle ortakl›k yap›s› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Ad›     Pay Oran›    Pay Oran›

Nuh Ticaret ve Sanayi A.fi. % 42,70 % 42,61
Partafl Tekstil ‹nfl. San.ve Tic. A.fi. % 15,02 % 15,02
Di¤er * % 42,28 % 42,37

%   100 %    100

* Sermayenin % 10'undan daha az›na sahip ortaklar›n toplam›n› göstermektedir.

Kategorileri itibariyle dönem içinde çal›flan personelin ortalama say›s› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Memur 259 274
‹flçi 621 613

TOPLAM 880 887

2. Mali Tablolar›n Sunumuna ‹liflkin Esaslar

(a) Haz›rlan›fl Esas› :

Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar muhasebe kay›tlar› ve kanuni defterlerini, yürürlükteki ticari ve mali mevzuat› esas alarak
haz›rlamaktad›r. ‹liflikteki mali tablolar›n haz›rlanmas›nda afla¤›da aç›kland›¤› üzere, Seri XI/25 No.lu Tebli¤'e uyum sa¤lamak
amac›yla belli düzeltme ve s›n›fland›rma kay›tlar› yap›lm›flt›r. ‹liflikteki mali tablolara yans›t›lan düzeltmeler Not 2 (d)'de
özetlenmifltir.
‹liflikte sunulan mali tablolar ve dipnotlar SPK'n›n 10 Aral›k 2004 tarihinde yay›mlad›¤› duyuru ile uygulanmas› zorunlu
k›l›nan formatlara uygun olarak sunulmufltur.

Konsolide Nakit Ak›m Tablolar› (YTL)

A. ESAS FAAL‹YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI
Vergi öncesi net kar (+) 172.943.664 130.490.002
Düzeltmeler:
Amortisman (+) 41.735.666 39.030.086
K›dem tazminat› 560.139 1.269.787
Borç karfl›l›klar› 402.484 (5.650.709)
Kur farklar›ndan do¤an kar (-) - -
Menkul k›ymet veya uzun vadeli yat›r›mlardan elde edilen kazançlar (-) (14.095) (15.343)
fierefiye itfa pay› - 6.498.130
Sabit k›ymet sat›fl geliri - -
Faiz gideri (+) - -
‹flletme sermayesindeki de¤iflikliklerden önceki faaliyet kar› (+) 215.627.858 171.621.953

Ticari ifllemlerdeki ve di¤er alacaklardaki art›fllar (-) (35.138.405) (31.250.782)
‹liflkili kurulufllardan ve ortaklardan alacaklardaki azal›fl (+) / art›fl (-) 136.371 (296.127)
Stoklardaki azal›fl (+) / art›fl (-) 8.404.521 (15.455.749)
Di¤er alacaklardaki art›fl (-) / azal›fl (+) (3.505.167) 1.055.104
Ertelenen vergi yükümlülüklerindeki art›fl (+) / azal›fl (-) 2.018.824 (10.828.976)
Finansal borçlardaki art›fl (+) - -
Ticari borçlarda art›fl (+) 1.465.109 6.827.609
‹liflkili kurulufllara ve ortaklara borçlardaki art›fl (+) / azal›fl (-) 127.196 (4.718)
Al›nan avanslardaki art›fl (+) 2.085.332 5.461.211
Borç karfl›l›klar›ndaki art›fl (+) - -
Di¤er yükümlülüklerdeki art›fl (+) 683.880 7.386.903
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluflan nakit (+) - -
Faiz ödemeleri (-) - -
Vergi ödemeleri (-) (26.406.102) (8.278.699)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 44 165.499.417 126.237.729

B. YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI

Mali varl›k al›m›. al›fl tutar›n›n neti (-) (4.732.764) (113.423.634)
Maddi varl›k sat›n al›mlar› (-) (62.504.747) (35.995.827)
Maddi olmayan varl›klardaki art›fllar (-) (1.212.756) (142.455)
Maddi varl›k sat›fl› nedeniyle elde edilen nakit giriflleri (+) - -
Tahsil edilen faizler (+) - -
Tahsil edilen temettüler (+) 14.095 15.343
Yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 44 (68.436.172) (149.546.573)

C. F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIfiLARI

Finansal borçlardaki art›fl (+) 23.226.464 1.205.391
Finansal kiralama borçlar›ndaki art›fl (+) 1.606.158 3.204.757
Hisse senedi ihrac› nedeniyle elde edilen nakit giriflleri (+) - -
K›sa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit giriflleri (+) - -
Ana Ortakl›k d›fl› paylardaki azal›fl (-) - (93.383)
Yabanc› para çevrim farklar› 7.050.937 -
Ödenen temettüler (-) (48.068.352) (20.110.684)
Ba¤›fl ve yard›mlar (-) (1.651.416) -
Finansal varl›klar›n de¤er art›fl› (24.009.407) 50.074.865
Finansal varl›klar›n de¤er art›fl›na tekabül eden ertelenmifl vergi karfl›l›¤› (2.633.570) -
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 44 (44.479.186) 34.280.946

Haz›r de¤erlerde meydana gelen art›fl 3 52.584.059 10.972.102
Dönem bafl›ndaki haz›r de¤erler mevcudu 3 29.995.271 19.023.169
Dönem sonundaki haz›r de¤erler mevcudu 3 82.579.330 29.995.271

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
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1. Organizasyon ve Faaliyet Konusu

Nuh Çimento Sanayi A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar› çeflitli tiplerde çimento, kireç, haz›r beton, gaz beton, makine ve yedek parça,
elektrik üretimi, tafl›mac›l›k, gayrimenkul ve menkul k›ymet yönetimi, ithalat ihracat servisi sa¤lama ve ticaret sektörlerinde
faaliyet göstermek amac›yla kurulmufl anonim ve limited ortakl›klard›r.
Ana Ortakl›¤›n merkez adresi afla¤›daki gibidir:

‹nönü Cad. No:102 Kat:6-7 Kozyata¤› - ‹STANBUL

fiirket, Sermaye Piyasas› Kurulu'na (SPK) kay›tl› olup, hisselerinin % 9,82'si halka aç›kt›r.
24 fiubat 2000 tarihinden beri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda (‹MKB) ifllem görmektedir.

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle ortakl›k yap›s› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Ad›     Pay Oran›    Pay Oran›

Nuh Ticaret ve Sanayi A.fi. % 42,70 % 42,61
Partafl Tekstil ‹nfl. San.ve Tic. A.fi. % 15,02 % 15,02
Di¤er * % 42,28 % 42,37

%   100 %    100

* Sermayenin % 10'undan daha az›na sahip ortaklar›n toplam›n› göstermektedir.

Kategorileri itibariyle dönem içinde çal›flan personelin ortalama say›s› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Memur 259 274
‹flçi 621 613

TOPLAM 880 887

2. Mali Tablolar›n Sunumuna ‹liflkin Esaslar

(a) Haz›rlan›fl Esas› :

Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar muhasebe kay›tlar› ve kanuni defterlerini, yürürlükteki ticari ve mali mevzuat› esas alarak
haz›rlamaktad›r. ‹liflikteki mali tablolar›n haz›rlanmas›nda afla¤›da aç›kland›¤› üzere, Seri XI/25 No.lu Tebli¤'e uyum sa¤lamak
amac›yla belli düzeltme ve s›n›fland›rma kay›tlar› yap›lm›flt›r. ‹liflikteki mali tablolara yans›t›lan düzeltmeler Not 2 (d)'de
özetlenmifltir.
‹liflikte sunulan mali tablolar ve dipnotlar SPK'n›n 10 Aral›k 2004 tarihinde yay›mlad›¤› duyuru ile uygulanmas› zorunlu
k›l›nan formatlara uygun olarak sunulmufltur.

Konsolide Nakit Ak›m Tablolar› (YTL)

A. ESAS FAAL‹YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI
Vergi öncesi net kar (+) 172.943.664 130.490.002
Düzeltmeler:
Amortisman (+) 41.735.666 39.030.086
K›dem tazminat› 560.139 1.269.787
Borç karfl›l›klar› 402.484 (5.650.709)
Kur farklar›ndan do¤an kar (-) - -
Menkul k›ymet veya uzun vadeli yat›r›mlardan elde edilen kazançlar (-) (14.095) (15.343)
fierefiye itfa pay› - 6.498.130
Sabit k›ymet sat›fl geliri - -
Faiz gideri (+) - -
‹flletme sermayesindeki de¤iflikliklerden önceki faaliyet kar› (+) 215.627.858 171.621.953

Ticari ifllemlerdeki ve di¤er alacaklardaki art›fllar (-) (35.138.405) (31.250.782)
‹liflkili kurulufllardan ve ortaklardan alacaklardaki azal›fl (+) / art›fl (-) 136.371 (296.127)
Stoklardaki azal›fl (+) / art›fl (-) 8.404.521 (15.455.749)
Di¤er alacaklardaki art›fl (-) / azal›fl (+) (3.505.167) 1.055.104
Ertelenen vergi yükümlülüklerindeki art›fl (+) / azal›fl (-) 2.018.824 (10.828.976)
Finansal borçlardaki art›fl (+) - -
Ticari borçlarda art›fl (+) 1.465.109 6.827.609
‹liflkili kurulufllara ve ortaklara borçlardaki art›fl (+) / azal›fl (-) 127.196 (4.718)
Al›nan avanslardaki art›fl (+) 2.085.332 5.461.211
Borç karfl›l›klar›ndaki art›fl (+) - -
Di¤er yükümlülüklerdeki art›fl (+) 683.880 7.386.903
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluflan nakit (+) - -
Faiz ödemeleri (-) - -
Vergi ödemeleri (-) (26.406.102) (8.278.699)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 44 165.499.417 126.237.729

B. YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI

Mali varl›k al›m›. al›fl tutar›n›n neti (-) (4.732.764) (113.423.634)
Maddi varl›k sat›n al›mlar› (-) (62.504.747) (35.995.827)
Maddi olmayan varl›klardaki art›fllar (-) (1.212.756) (142.455)
Maddi varl›k sat›fl› nedeniyle elde edilen nakit giriflleri (+) - -
Tahsil edilen faizler (+) - -
Tahsil edilen temettüler (+) 14.095 15.343
Yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 44 (68.436.172) (149.546.573)

C. F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIfiLARI

Finansal borçlardaki art›fl (+) 23.226.464 1.205.391
Finansal kiralama borçlar›ndaki art›fl (+) 1.606.158 3.204.757
Hisse senedi ihrac› nedeniyle elde edilen nakit giriflleri (+) - -
K›sa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit giriflleri (+) - -
Ana Ortakl›k d›fl› paylardaki azal›fl (-) - (93.383)
Yabanc› para çevrim farklar› 7.050.937 -
Ödenen temettüler (-) (48.068.352) (20.110.684)
Ba¤›fl ve yard›mlar (-) (1.651.416) -
Finansal varl›klar›n de¤er art›fl› (24.009.407) 50.074.865
Finansal varl›klar›n de¤er art›fl›na tekabül eden ertelenmifl vergi karfl›l›¤› (2.633.570) -
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 44 (44.479.186) 34.280.946

Haz›r de¤erlerde meydana gelen art›fl 3 52.584.059 10.972.102
Dönem bafl›ndaki haz›r de¤erler mevcudu 3 29.995.271 19.023.169
Dönem sonundaki haz›r de¤erler mevcudu 3 82.579.330 29.995.271

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
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(b) Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi:

Seri XI ve 25 No.lu Tebli¤'in 15. K›sm›'na göre, yüksek enflasyon ekonomisinin hakim oldu¤u bir ülkenin para birimini
kullanarak mali tablolar›n› haz›rlamakta olan kurulufllar›n bu tablolardaki kalemleri bilanço tarihi itibariyle endekslenen
birim de¤erleri ile göstermeleri ve ayn› uygulamay› geçmifl dönemlere de yans›tmalar› gerekmektedir. Sermaye Piyasas› Kurulu
(SPK)'nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say›l› Karar› uyar›nca, 2005 y›l›nda mali tablolar›n enflasyona göre düzeltilmesi
uygulamas› sona ermifltir. Bu nedenle, mali tablolar, 31 Aral›k 2004 tarihindeki Türk Liras›'n›n sat›n alma gücü cinsinden
ifade edilmifltir.

‹liflikteki mali tablolar›n, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle geçerli olan ölçüm birimi ile yeniden ifade edilmesinde, D‹E
taraf›ndan Türkiye için yay›nlanan toptan eflya fiyatlar› genel endeksi baz al›narak kullan›lan endeks ve çevirim faktörleri
afla¤›daki gibidir:

       Tarih          Endeks  Çevirim faktörü

31 Aral›k 2001 4.951,7 1,70
31 Aral›k 2002 6.478,8 1,30
31 Aral›k 2003 7.382,1 1,14
31 Aral›k 2004 8.403,8 1,00

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle mali tablolar›n endekslenen birim de¤erleriyle haz›rlanmas›nda afla¤›daki prensipler uygulanm›flt›r:

- Mali tablolar 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle endekslenen birim de¤erleri ile gösterilmifl, ayn› uygulama geçmifl dönemlere
de yans›t›lm›flt›r.

- Parasal varl›k ve borçlar bilanço tarihindeki parasal birim de¤eri ile gösterildi¤i için ayr›ca endekslenmemifltir.
- Parasal olmayan bilanço kalemleri ve öz sermaye kalemleri ilgili çevirim faktörleri kullan›larak endekslenen birim de¤erleri
ile gösterilmifltir.

- Enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n etkisi, gelir tablosunda "Net Parasal Pozisyon Kar›/ (Zarar›)" hesab›nda gösterilmifltir.
(c) Konsolidasyon Esaslar›:

Konsolidasyon, Ana Ortakl›k olan Nuh Çimento Sanayi A.fi. bünyesinde gerçeklefltirilmifl olup, Ana Ortakl›k'›n ba¤l›
ortakl›klardaki do¤rudan ve dolayl›  hisse paylar› afla¤›daki gibidir :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Ba¤l› Ortakl›k

Nuh Beton A.fi. %   99,99 %   99,99
Nuh Yap› Ürünleri ve Makine Sanayi A.fi. % 100,00 % 100,00
Nuh Enerji Sanayi ve Ticaret A.fi. %   99,89 %   99,89
Çim-Nak Tafl›mac›l›k Limited fiirketi %   98,00 %   98,00
Nuh Gayrimenkul ‹nflaat A.fi. %   99,99 %   99,99
Navig Holding Trade B.V. % 100,00 % 100,00
Naviga Holding % 100,00 % 100,00
Nuh Enerji Elektrik ‹thalat ‹hracat ve
Toptan Ticaret A.fi. % 99,99       -

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.fi. %  39,20 %   39,20

Konsolide mali tablolar›n haz›rlanmas›nda afla¤›daki prensipler uygulanm›flt›r:
Tam Konsolidasyon Yöntemi :

• Ana Ortakl›k ile ba¤l› ortakl›¤›n ödenmifl sermayesi ve sat›n alma tarihindeki özsermayesi d›fl›ndaki bilanço kalemleri 
toplan›r. Yap›lan toplama iflleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortakl›klar›n birbirlerinden olan alacak ve borçlar› 
karfl›l›kl› indirilir.

• Ana Ortakl›k'›n ba¤l› ortakl›ktaki pay›; Ana Ortakl›k'daki Finansal Varl›klar ve ba¤l› ortakl›ktaki Sermaye hesab›ndan 
karfl›l›kl› olarak elimine edilir.

• Konsolidasyon kapsam›ndaki ortakl›¤›n ba¤l› ortakl›k haline geldi¤i tarih itibariyle ve daha sonraki pay al›mlar›nda bir 
defaya mahsus olmak üzere, ana ortakl›¤›n ba¤l› ortakl›¤›n sermayesinde sahip oldu¤u paylar›n elde etme maliyeti, bu 
paylar›n ba¤l› ortakl›¤›n makul de¤ere göre de¤erlenmifl bilançosundaki öz sermayesinde temsil etti¤i de¤erden mahsup 
edilir. Kay›tl› de¤er lehine oluflan fark pozitif flerefiye olarak konsolide  bilançonun aktifinde ayr› bir kalemde gösterilir 
ve flerefiyenin izafe edildi¤i ekonomik birimin faydal› ömrünü geçmemek üzere en fazla 20 y›l içinde itfa edilir; kay›tl› de¤er
aleyhine oluflan fark ise negatif flerefiye olarak bilançonun aktifinde negatif olarak ayr› bir kalemde gösterilir ve en fazla 
20 y›l içinde itfa edilir.

• Konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›¤›n ödenmifl/ç›kar›lm›fl sermaye dahil bütün öz sermaye hesap grubu kalemlerinden,
Ana Ortakl›k d›fl› paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide bilançonun öz sermaye hesap grubundan önce; 'Ana 
Ortakl›k D›fl› Paylar', gelir tablosunda ise ' Ana Ortakl›k D›fl› Kar/Zarar ' hesap grubu ad›yla gösterilir.

• Ana Ortakl›k ve Ba¤l› Ortakl›¤›n birbirleri aras›ndaki sat›n alma ve sat›fl ifllemleri ve bu ifllemlerden kaynaklanan kar ve 
zararlar, konsolide gelir tablosunda iptal edilir. Bahse konu iptal edilen kar ve zararlara, konsolidasyona tabi ortaklar›n 
kendi aralar›nda al›m-sat›ma konu olan, menkul k›ymetler, stoklar, maddi ve maddi olmayan varl›klar, finansal varl›klar 
ve di¤er aktifler dahildir.

Özkaynak Yöntemi :

• ‹fltirakler öncelikle elde etme maliyeti ile kaydedilir.

• Ana Ortakl›k'›n, ifltiraki sat›n ald›¤› tarihten, bilanço tarihine kadar geçen süre içinde, ifltirakin özkaynaklar›ndaki art›fl 
ve azal›fllardan Ana Ortakl›k'›n pay›na düflen k›s›m, ifltirakin elde etme maliyetine eklenir veya düflürülür. Bu ifllemlerde,
elde etme maliyetine k›yasla öz sermaye pay›na isabet eden tutarda meydana gelen art›fllar kar, azal›fllar ise zarar olarak 
gelir tablosunda gösterilir. Öz sermayedeki de¤iflikli¤in kar veya zarar d›fl›ndaki öz sermaye kalemlerinden kaynaklanmas›
halinde Ana Ortakl›k'›n öz sermayesinde de bu kalemlere iliflkin gerekli düzeltmeler yap›l›r. ‹fltiraklerden tahsil edilen kar
paylar› ilgili ifltirak tutar›ndan düflürülür.

• ‹flletmelerin ifltirak niteli¤i kazand›¤› tarih itibariyle ve daha sonraki pay al›mlar›nda, bir defaya mahsus olmak üzere, ana
ortakl›¤›n ifltirakin sermayesinde sahip oldu¤u paylar›n elde etme de¤eri ile bu paylar›n ifltirakin makul de¤erler esas al›narak
düzenlenmifl bilançosundaki öz sermayesinde temsil etti¤i de¤er aras›nda oluflan pozitif veya negatif fark flerefiye olarak 
bilançoda ayr› kalemler olarak gösterilir ve tam konsolidasyon yönteminde belirtilen flekilde itfa edilir. Önceki dönemlerde
elde edilen ifltirakler için gerekli flerefiye ve itfa pay› hesaplamalar› yap›larak sonuçlar geçmifl y›llar kar ve zarar› ile 
iliflkilendirilir.
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(b) Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi:

Seri XI ve 25 No.lu Tebli¤'in 15. K›sm›'na göre, yüksek enflasyon ekonomisinin hakim oldu¤u bir ülkenin para birimini
kullanarak mali tablolar›n› haz›rlamakta olan kurulufllar›n bu tablolardaki kalemleri bilanço tarihi itibariyle endekslenen
birim de¤erleri ile göstermeleri ve ayn› uygulamay› geçmifl dönemlere de yans›tmalar› gerekmektedir. Sermaye Piyasas› Kurulu
(SPK)'nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say›l› Karar› uyar›nca, 2005 y›l›nda mali tablolar›n enflasyona göre düzeltilmesi
uygulamas› sona ermifltir. Bu nedenle, mali tablolar, 31 Aral›k 2004 tarihindeki Türk Liras›'n›n sat›n alma gücü cinsinden
ifade edilmifltir.

‹liflikteki mali tablolar›n, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle geçerli olan ölçüm birimi ile yeniden ifade edilmesinde, D‹E
taraf›ndan Türkiye için yay›nlanan toptan eflya fiyatlar› genel endeksi baz al›narak kullan›lan endeks ve çevirim faktörleri
afla¤›daki gibidir:

       Tarih          Endeks  Çevirim faktörü

31 Aral›k 2001 4.951,7 1,70
31 Aral›k 2002 6.478,8 1,30
31 Aral›k 2003 7.382,1 1,14
31 Aral›k 2004 8.403,8 1,00

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle mali tablolar›n endekslenen birim de¤erleriyle haz›rlanmas›nda afla¤›daki prensipler uygulanm›flt›r:

- Mali tablolar 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle endekslenen birim de¤erleri ile gösterilmifl, ayn› uygulama geçmifl dönemlere
de yans›t›lm›flt›r.

- Parasal varl›k ve borçlar bilanço tarihindeki parasal birim de¤eri ile gösterildi¤i için ayr›ca endekslenmemifltir.
- Parasal olmayan bilanço kalemleri ve öz sermaye kalemleri ilgili çevirim faktörleri kullan›larak endekslenen birim de¤erleri
ile gösterilmifltir.

- Enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n etkisi, gelir tablosunda "Net Parasal Pozisyon Kar›/ (Zarar›)" hesab›nda gösterilmifltir.
(c) Konsolidasyon Esaslar›:

Konsolidasyon, Ana Ortakl›k olan Nuh Çimento Sanayi A.fi. bünyesinde gerçeklefltirilmifl olup, Ana Ortakl›k'›n ba¤l›
ortakl›klardaki do¤rudan ve dolayl›  hisse paylar› afla¤›daki gibidir :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Ba¤l› Ortakl›k

Nuh Beton A.fi. %   99,99 %   99,99
Nuh Yap› Ürünleri ve Makine Sanayi A.fi. % 100,00 % 100,00
Nuh Enerji Sanayi ve Ticaret A.fi. %   99,89 %   99,89
Çim-Nak Tafl›mac›l›k Limited fiirketi %   98,00 %   98,00
Nuh Gayrimenkul ‹nflaat A.fi. %   99,99 %   99,99
Navig Holding Trade B.V. % 100,00 % 100,00
Naviga Holding % 100,00 % 100,00
Nuh Enerji Elektrik ‹thalat ‹hracat ve
Toptan Ticaret A.fi. % 99,99       -

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.fi. %  39,20 %   39,20

Konsolide mali tablolar›n haz›rlanmas›nda afla¤›daki prensipler uygulanm›flt›r:
Tam Konsolidasyon Yöntemi :

• Ana Ortakl›k ile ba¤l› ortakl›¤›n ödenmifl sermayesi ve sat›n alma tarihindeki özsermayesi d›fl›ndaki bilanço kalemleri 
toplan›r. Yap›lan toplama iflleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortakl›klar›n birbirlerinden olan alacak ve borçlar› 
karfl›l›kl› indirilir.

• Ana Ortakl›k'›n ba¤l› ortakl›ktaki pay›; Ana Ortakl›k'daki Finansal Varl›klar ve ba¤l› ortakl›ktaki Sermaye hesab›ndan 
karfl›l›kl› olarak elimine edilir.

• Konsolidasyon kapsam›ndaki ortakl›¤›n ba¤l› ortakl›k haline geldi¤i tarih itibariyle ve daha sonraki pay al›mlar›nda bir 
defaya mahsus olmak üzere, ana ortakl›¤›n ba¤l› ortakl›¤›n sermayesinde sahip oldu¤u paylar›n elde etme maliyeti, bu 
paylar›n ba¤l› ortakl›¤›n makul de¤ere göre de¤erlenmifl bilançosundaki öz sermayesinde temsil etti¤i de¤erden mahsup 
edilir. Kay›tl› de¤er lehine oluflan fark pozitif flerefiye olarak konsolide  bilançonun aktifinde ayr› bir kalemde gösterilir 
ve flerefiyenin izafe edildi¤i ekonomik birimin faydal› ömrünü geçmemek üzere en fazla 20 y›l içinde itfa edilir; kay›tl› de¤er
aleyhine oluflan fark ise negatif flerefiye olarak bilançonun aktifinde negatif olarak ayr› bir kalemde gösterilir ve en fazla 
20 y›l içinde itfa edilir.

• Konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›¤›n ödenmifl/ç›kar›lm›fl sermaye dahil bütün öz sermaye hesap grubu kalemlerinden,
Ana Ortakl›k d›fl› paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide bilançonun öz sermaye hesap grubundan önce; 'Ana 
Ortakl›k D›fl› Paylar', gelir tablosunda ise ' Ana Ortakl›k D›fl› Kar/Zarar ' hesap grubu ad›yla gösterilir.

• Ana Ortakl›k ve Ba¤l› Ortakl›¤›n birbirleri aras›ndaki sat›n alma ve sat›fl ifllemleri ve bu ifllemlerden kaynaklanan kar ve 
zararlar, konsolide gelir tablosunda iptal edilir. Bahse konu iptal edilen kar ve zararlara, konsolidasyona tabi ortaklar›n 
kendi aralar›nda al›m-sat›ma konu olan, menkul k›ymetler, stoklar, maddi ve maddi olmayan varl›klar, finansal varl›klar 
ve di¤er aktifler dahildir.

Özkaynak Yöntemi :

• ‹fltirakler öncelikle elde etme maliyeti ile kaydedilir.

• Ana Ortakl›k'›n, ifltiraki sat›n ald›¤› tarihten, bilanço tarihine kadar geçen süre içinde, ifltirakin özkaynaklar›ndaki art›fl 
ve azal›fllardan Ana Ortakl›k'›n pay›na düflen k›s›m, ifltirakin elde etme maliyetine eklenir veya düflürülür. Bu ifllemlerde,
elde etme maliyetine k›yasla öz sermaye pay›na isabet eden tutarda meydana gelen art›fllar kar, azal›fllar ise zarar olarak 
gelir tablosunda gösterilir. Öz sermayedeki de¤iflikli¤in kar veya zarar d›fl›ndaki öz sermaye kalemlerinden kaynaklanmas›
halinde Ana Ortakl›k'›n öz sermayesinde de bu kalemlere iliflkin gerekli düzeltmeler yap›l›r. ‹fltiraklerden tahsil edilen kar
paylar› ilgili ifltirak tutar›ndan düflürülür.

• ‹flletmelerin ifltirak niteli¤i kazand›¤› tarih itibariyle ve daha sonraki pay al›mlar›nda, bir defaya mahsus olmak üzere, ana
ortakl›¤›n ifltirakin sermayesinde sahip oldu¤u paylar›n elde etme de¤eri ile bu paylar›n ifltirakin makul de¤erler esas al›narak
düzenlenmifl bilançosundaki öz sermayesinde temsil etti¤i de¤er aras›nda oluflan pozitif veya negatif fark flerefiye olarak 
bilançoda ayr› kalemler olarak gösterilir ve tam konsolidasyon yönteminde belirtilen flekilde itfa edilir. Önceki dönemlerde
elde edilen ifltirakler için gerekli flerefiye ve itfa pay› hesaplamalar› yap›larak sonuçlar geçmifl y›llar kar ve zarar› ile 
iliflkilendirilir.
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(d) Düzeltmeler :

‹liflikteki konsolide finansal tablolar Seri XI 25 No.lu Tebli¤'e göre haz›rlanm›flt›r ve kanuni kay›tlarda yer almayan afla¤›daki
düzeltmeleri içermektedir.

• Al›c›lar ve sat›c›lar için reeskont  hesaplanmas›
• Vadeli mevduat faiz tahakkuku düzeltmesi
• Amortisman düzeltmesi
• K›dem tazminat› düzeltmesi
• Ertelenen vergi düzeltmesi
• Kredilerin etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi
• Borsada ifllem gören finansal varl›klar›n borsa rayici ile de¤erlenmesi
• Grup içi bakiyelerin ve ifllemlerin konsolidasyon prosedürüne uygun olarak elimine edilmesi

(e) Karfl›laflt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n Düzeltilmesi:

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihli bilançolar ve bilançolara iliflkin dipnotlar ile 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren
y›llara ait gelir, nakit ak›m ve özsermaye de¤iflim tablolar› ve ilgili dipnotlar karfl›laflt›rmal› olarak sunulmufltur. Cari dönem
mali tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lanmas› aç›s›ndan karfl›laflt›rmal› bilgiler gerekli görüldü¤ünde yeniden s›n›fland›r›lm›flt›r.

(f) Netlefltirme:

Finansal varl›k ve borçlar›n netlefltirilmesi, sadece hukuken mümkün olmas› ve iflletmenin bu yönde bir niyetinin olmas›
veya varl›klar›n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin efl zamanl› oldu¤u durumlarda mümkündür.

3. Uygulanan Muhasebe Politikalar› ve De¤erleme Yöntemleri

(a) Finansal Araçlar :

Finansal araçlar afla¤›daki finansal varl›k ve borçlardan oluflmaktad›r :

i.Haz›r de¤erler

Kasa, bankalar ve di¤er haz›r de¤erler haz›r de¤erleri oluflturmaktad›r.

Kasadaki paralar Yeni Türk Liras› ve dövizli bakiyelerden oluflmaktad›r. Yeni Türk Liras› bakiyeler kay›tl› de¤eriyle, kay›tlarda
gösterilmektedir.

Banka mevduatlar›, vadeli ve vadesiz mevduatlardan ve bu mevduatlar›n faizlerinden oluflmaktad›r. Yeni Türk Liras› mevduatlar
maliyet de¤erleriyle, döviz tevdiat hesaplar› ise bilanço tarihindeki Merkez Bankas› döviz al›fl kuru kullan›lmak suretiyle Yeni
Türk Liras›'na çevrilmifl de¤erleriyle kay›tlarda gösterilmektedir.

Makul De¤er

Makul de¤er; herhangi bir finansal arac›n, al›m sat›ma istekli iki taraf aras›nda, muvazaadan ar›nd›r›lm›fl olarak el de¤ifltirdi¤i
de¤er olup, öncelikle ilgili varl›¤›n borsa de¤eri, borsa de¤erinin oluflmamas› durumunda ise de¤erleme gününde bu tan›ma
uygun al›m sat›m de¤eri, makul de¤er olarak kabul edilir.

Yabanc› para cinsinden haz›r de¤erlerin, bilanço tarihindeki geçerli kurlardan Yeni Türk Liras›'na çevrilmifl olmas› sebebiyle,
bu varl›klar›n makul de¤erlerinin kay›tl› de¤erlerine eflde¤er oldu¤u kabul edilmektedir.

Banka mevduatlar› ve kasan›n kay›tl› de¤erlerinin, bu varl›klar›n k›sa vadelerde elden ç›kar›lmalar› ve de¤er düflüklü¤ü riski
olmamas› nedeniyle, makul de¤erleriyle ayn› oldu¤u varsay›lmaktad›r.

ii. Ticari Alacaklar

Ticari alacaklar, Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar taraf›ndan, al›c›lara do¤rudan mal ve hizmet satmak suretiyle yarat›lan
finansal varl›klard›r. Ticari alacaklar reeskonta tabi tutulmufltur.

Makul De¤er

Ticari alacaklar›n iskonto edilmifl ve flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›lm›fl de¤erlerinin, varl›klar›n makul de¤erine eflde¤er oldu¤u
varsay›lmaktad›r.

iii. Ticari Borçlar

Ticari borçlar, sat›c›lardan do¤rudan mal almak suretiyle oluflan finansal borçlard›r. Ticari borçlar reeskonta tabi tutulmufltur.

Makul De¤er

Ticari borçlar›n iskonto edilmifl de¤erlerinin, borçlar›n makul de¤erine eflde¤er oldu¤u varsay›lmaktad›r.

iv. ‹liflkili Taraflar

‹liflkili taraflardan alacaklar ve iliflkili taraflara borçlar Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›¤›n hissedarlar› ve hissedarlar taraf›ndan
kontrol edildi¤i/iliflkisi oldu¤u bilinen taraflarla olan bakiyelerdir.

(b) Finansal Risk Yönetimi:

i. Yabanc› Para Riski

30 nolu dipnotta ayr›nt›l› olarak görülece¤i gibi 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle s›ras›yla 145.263.897 YTL ve
124.890.973 YTL tutarlar›nda yabanc› para riski vard›r.

ii. fiüpheli Alacaklar Riski

Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar›, rapor tarihine kadar oluflan flüpheli alacaklar için karfl›l›k ay›rm›flt›r.

iii. Likidite Riski

Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar›n, likit varl›klar›n›n, k›sa vadeli borçlar›n›n üzerinde olan k›s›mlar›, dönemler itibariyle
afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 88.460.016
31 Aral›k 2005 68.644.394

iv. Faiz Oran›
Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar›n banka kredi borçlar›n›n büyük k›sm›n›n Libor endeksli olmas›ndan dolay›, gelecek
dönemlerde Libor oran›n›n artmas› durumda faiz kaynakl› nakit ç›k›fl› olma riski mevcuttur.
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(d) Düzeltmeler :

‹liflikteki konsolide finansal tablolar Seri XI 25 No.lu Tebli¤'e göre haz›rlanm›flt›r ve kanuni kay›tlarda yer almayan afla¤›daki
düzeltmeleri içermektedir.

• Al›c›lar ve sat›c›lar için reeskont  hesaplanmas›
• Vadeli mevduat faiz tahakkuku düzeltmesi
• Amortisman düzeltmesi
• K›dem tazminat› düzeltmesi
• Ertelenen vergi düzeltmesi
• Kredilerin etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi
• Borsada ifllem gören finansal varl›klar›n borsa rayici ile de¤erlenmesi
• Grup içi bakiyelerin ve ifllemlerin konsolidasyon prosedürüne uygun olarak elimine edilmesi

(e) Karfl›laflt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n Düzeltilmesi:

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihli bilançolar ve bilançolara iliflkin dipnotlar ile 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren
y›llara ait gelir, nakit ak›m ve özsermaye de¤iflim tablolar› ve ilgili dipnotlar karfl›laflt›rmal› olarak sunulmufltur. Cari dönem
mali tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lanmas› aç›s›ndan karfl›laflt›rmal› bilgiler gerekli görüldü¤ünde yeniden s›n›fland›r›lm›flt›r.

(f) Netlefltirme:

Finansal varl›k ve borçlar›n netlefltirilmesi, sadece hukuken mümkün olmas› ve iflletmenin bu yönde bir niyetinin olmas›
veya varl›klar›n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin efl zamanl› oldu¤u durumlarda mümkündür.

3. Uygulanan Muhasebe Politikalar› ve De¤erleme Yöntemleri

(a) Finansal Araçlar :

Finansal araçlar afla¤›daki finansal varl›k ve borçlardan oluflmaktad›r :

i.Haz›r de¤erler

Kasa, bankalar ve di¤er haz›r de¤erler haz›r de¤erleri oluflturmaktad›r.

Kasadaki paralar Yeni Türk Liras› ve dövizli bakiyelerden oluflmaktad›r. Yeni Türk Liras› bakiyeler kay›tl› de¤eriyle, kay›tlarda
gösterilmektedir.

Banka mevduatlar›, vadeli ve vadesiz mevduatlardan ve bu mevduatlar›n faizlerinden oluflmaktad›r. Yeni Türk Liras› mevduatlar
maliyet de¤erleriyle, döviz tevdiat hesaplar› ise bilanço tarihindeki Merkez Bankas› döviz al›fl kuru kullan›lmak suretiyle Yeni
Türk Liras›'na çevrilmifl de¤erleriyle kay›tlarda gösterilmektedir.

Makul De¤er

Makul de¤er; herhangi bir finansal arac›n, al›m sat›ma istekli iki taraf aras›nda, muvazaadan ar›nd›r›lm›fl olarak el de¤ifltirdi¤i
de¤er olup, öncelikle ilgili varl›¤›n borsa de¤eri, borsa de¤erinin oluflmamas› durumunda ise de¤erleme gününde bu tan›ma
uygun al›m sat›m de¤eri, makul de¤er olarak kabul edilir.

Yabanc› para cinsinden haz›r de¤erlerin, bilanço tarihindeki geçerli kurlardan Yeni Türk Liras›'na çevrilmifl olmas› sebebiyle,
bu varl›klar›n makul de¤erlerinin kay›tl› de¤erlerine eflde¤er oldu¤u kabul edilmektedir.

Banka mevduatlar› ve kasan›n kay›tl› de¤erlerinin, bu varl›klar›n k›sa vadelerde elden ç›kar›lmalar› ve de¤er düflüklü¤ü riski
olmamas› nedeniyle, makul de¤erleriyle ayn› oldu¤u varsay›lmaktad›r.

ii. Ticari Alacaklar

Ticari alacaklar, Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar taraf›ndan, al›c›lara do¤rudan mal ve hizmet satmak suretiyle yarat›lan
finansal varl›klard›r. Ticari alacaklar reeskonta tabi tutulmufltur.

Makul De¤er

Ticari alacaklar›n iskonto edilmifl ve flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›lm›fl de¤erlerinin, varl›klar›n makul de¤erine eflde¤er oldu¤u
varsay›lmaktad›r.

iii. Ticari Borçlar

Ticari borçlar, sat›c›lardan do¤rudan mal almak suretiyle oluflan finansal borçlard›r. Ticari borçlar reeskonta tabi tutulmufltur.

Makul De¤er

Ticari borçlar›n iskonto edilmifl de¤erlerinin, borçlar›n makul de¤erine eflde¤er oldu¤u varsay›lmaktad›r.

iv. ‹liflkili Taraflar

‹liflkili taraflardan alacaklar ve iliflkili taraflara borçlar Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›¤›n hissedarlar› ve hissedarlar taraf›ndan
kontrol edildi¤i/iliflkisi oldu¤u bilinen taraflarla olan bakiyelerdir.

(b) Finansal Risk Yönetimi:

i. Yabanc› Para Riski

30 nolu dipnotta ayr›nt›l› olarak görülece¤i gibi 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle s›ras›yla 145.263.897 YTL ve
124.890.973 YTL tutarlar›nda yabanc› para riski vard›r.

ii. fiüpheli Alacaklar Riski

Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar›, rapor tarihine kadar oluflan flüpheli alacaklar için karfl›l›k ay›rm›flt›r.

iii. Likidite Riski

Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar›n, likit varl›klar›n›n, k›sa vadeli borçlar›n›n üzerinde olan k›s›mlar›, dönemler itibariyle
afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 88.460.016
31 Aral›k 2005 68.644.394

iv. Faiz Oran›
Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar›n banka kredi borçlar›n›n büyük k›sm›n›n Libor endeksli olmas›ndan dolay›, gelecek
dönemlerde Libor oran›n›n artmas› durumda faiz kaynakl› nakit ç›k›fl› olma riski mevcuttur.
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(g) Yabanc› Para Cinsinden Varl›k ve Borçlar:

Bilançoda yer alan yabanc› paraya ba¤l› varl›klar bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankas› döviz al›fl kuru, borçlar ise döviz
sat›fl kuru kullan›larak Yeni Türk Liras›'na çevrilmektedir. Dönem içinde gerçekleflen yabanc› paraya ba¤l› ifllemler, ifllem
tarihindeki fiili kurlar kullan›larak Yeni Türk Liras›'na çevrilmektedir. Bu ifllemlerden do¤an kur fark› gelir ve giderleri gelir
tablolar›na dahil edilmektedir. Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar›n bilanço tarihi itibariyle de¤erlemede kulland›¤›, T.C.
Merkez Bankas› döviz kurlar› afla¤›daki gibidir :

 31 Aral›k 2006           31  Aral›k  2005
   Al›fl       Sat›fl         Al›fl         Sat›fl

ABD Dolar› 1,4056 1,4124 1,3418 1,3483
EURO 1,8515 1,8604 1,5875 1,5952
JPY 0,0118 0,0119 0,0114 0,0115

(h) Varl›klar›n De¤er Düflüklü¤ü:

Varl›klar›n kay›tl› de¤erlerinin, geri kazan›labilir de¤erlerinden fazla oldu¤u durumlarda, de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ay›rmak
suretiyle, varl›¤›n kay›tl› de¤eri geri kazan›labilir tutar›na indirilir ve karfl›l›k gelir tablosuna gider olarak yans›t›l›r.

Di¤er taraftan; nakit üreten varl›klar›n geri kazan›labilir tutar›, net sat›fl fiyatlar› ile kullan›m de¤erlerinden yüksek olan›d›r.
Bahse konu varl›klar›n kullan›m de¤eri, bu varl›klar›n sürekli kullan›m›ndan ve sat›fllar›ndan elde edilecek net nakit girifllerinin,
uygun bir iskonto oran› ile iskonto edilmifl net bugünkü de¤erlerini ifade eder.

(i) Borçlanma Maliyetleri:

Borçlanma maliyetleri gider olarak kaydedilmektedir. Özellikli varl›klarla iliflkili borçlanma maliyetleri do¤rudan ilgili
bulundu¤u özellikli varl›¤›n maliyetine dahil edilir. Özellikli bir varl›¤›n amaçland›¤› flekilde kullan›ma veya sat›fla haz›r hale
getirilmesi için gerekli faaliyetlerin tamamen bitirilmesi durumunda, borçlanma maliyetlerinin aktiflefltirilmesine son verilir.

(j) Ertelenen Vergiler:

Ertelenen vergiler, yükümlülük metodu kullan›larak, varl›klar›n ve yükümlülüklerin indirilebilir vergi matrah› ile bunlar›n
finansal tablolardaki kay›tl› tutarlar› aras›nda oluflan geçici farklar üzerinden hesaplanmaktad›r. Bafll›ca geçici farklar, gelir
ve giderlerin Seri XI 25 No.lu Tebli¤ ile vergi kanunlar›na göre de¤iflik finansal tablo dönemlerinde muhasebeleflmesinden
kaynaklanmaktad›r. Ertelenen vergi yükümlülü¤ü vergiye tabi tüm geçici farklar için hesaplan›rken; indirilecek geçici
farklardan oluflan ertelenen vergi alacaklar›, Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›¤›n, gelecek dönemlerde vergiye tabi kazançlar›n›n
olaca¤› varsay›m›yla hesaplanmaktad›r.

Ayn› ülkenin vergi mevzuat›na tabi olmak flart›yla ve cari vergi varl›klar›n›n cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi
konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakk›n bulunmas› durumunda ertelenen vergi varl›klar› ve ertelenen vergi
yükümlülükleri, karfl›l›kl› olarak birbirinden mahsup edilir.

(k) Vergiler :

Türk Vergi mevzuat›na göre, kanuni veya ifl merkezleri Türkiye'de bulunan kurumlar, kurumlar vergisine tabidir. Türkiye'de
belli flartlarla yat›r›m yapan kurumlar için yat›r›m teflvikleri bulunmaktad›r.

Türk vergi sisteminde mali zararlar takip eden befl y›l içindeki mali karlar (matrah) ile mahsup edilebilmekte olup, önceki
y›llar matrahlar›ndan mahsup mümkün de¤ildir.

(c) Stoklar:

Stoklar, elde etme maliyeti ve net gerçekleflebilir de¤erin düflük olan› ile de¤erlenmifltir. Maliyet, hareketli a¤›rl›kl› ortalama
maliyet yöntemi kullan›larak belirlenmektedir.

(d) Finansal Varl›klar:

Finansal varl›klar; Tebli¤'in, Finansal Araçlar K›sm›nda tan›mlanan ve "Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar" grubuna giren,
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. (Ünye Çimento) hisselerinden oluflmaktad›r. Konsolide mali tablolarda, özkaynak
yöntemine göre konsolide edilen Ünye Çimento hisselerinin bilanço tarihindeki borsa de¤eri, kay›tl› de¤erini aflmaktad›r
ve bahse konu aflan k›s›m, Özkaynaklar hesap grubunda, Finansal Varl›klar Piyasa Rayici Fark› hesab›nda kaydedilmifltir.

(e) Maddi Varl›klar:

Maddi varl›klar 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle, maliyet bedellerinden birikmifl amortismanlar›n indirilmesi suretiyle
gösterilmifltir.

Maddi varl›klar›n 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle endekslenerek bilanço tarihindeki Türk Liras›'n›n al›m gücüne getirilmesinde
aktife ilk girifl tarihleri dikkate al›nm›flt›r.

Maddi varl›klar için amortisman, enflasyon muhasebesine göre düzeltilmifl tutarlar› üzerinden varl›klar›n tahmini faydal›
ömürleri esas al›nmak suretiyle normal amortisman yöntemi kullan›larak ayr›lm›flt›r. Varl›klar›n tahmini faydal› ömürlerine
iliflkin bilgiler afla¤›daki gibidir:

Yerüstü ve yeralt› düzenleri 5 - 50 y›l
Binalar 10 - 50 y›l
Makine, tesis ve cihazlar 1 - 40 y›l
Tafl›t araç ve gereçleri 2 - 10 y›l
Döfleme ve demirbafllar 1 - 50 y›l
Di¤er maddi duran varl›klar 5 - 15 y›l

(f) Maddi Olmayan Varl›klar:

Maddi olmayan varl›klar 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle, maliyet bedellerinden birikmifl itfa paylar›n›n indirilmesi suretiyle
gösterilmifltir.

Maddi olmayan varl›klar›n 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle endekslenerek bilanço tarihindeki al›m gücüne getirilmesinde
aktife ilk girifl tarihleri dikkate al›nm›flt›r.

Maddi olmayan varl›klar, enflasyon muhasebesine göre düzeltilmifl tutarlar› üzerinden, afla¤›da belirtilen sürelerde faydal›
ömürlerine göre itfa edilmifllerdir:

Haklar 1 - 20 y›l
Özel maliyetler 2 - 20 y›l
Di¤er maddi olmayan duran varl›klar 3 - 15 y›l
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(g) Yabanc› Para Cinsinden Varl›k ve Borçlar:

Bilançoda yer alan yabanc› paraya ba¤l› varl›klar bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankas› döviz al›fl kuru, borçlar ise döviz
sat›fl kuru kullan›larak Yeni Türk Liras›'na çevrilmektedir. Dönem içinde gerçekleflen yabanc› paraya ba¤l› ifllemler, ifllem
tarihindeki fiili kurlar kullan›larak Yeni Türk Liras›'na çevrilmektedir. Bu ifllemlerden do¤an kur fark› gelir ve giderleri gelir
tablolar›na dahil edilmektedir. Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar›n bilanço tarihi itibariyle de¤erlemede kulland›¤›, T.C.
Merkez Bankas› döviz kurlar› afla¤›daki gibidir :

 31 Aral›k 2006           31  Aral›k  2005
   Al›fl       Sat›fl         Al›fl         Sat›fl

ABD Dolar› 1,4056 1,4124 1,3418 1,3483
EURO 1,8515 1,8604 1,5875 1,5952
JPY 0,0118 0,0119 0,0114 0,0115

(h) Varl›klar›n De¤er Düflüklü¤ü:

Varl›klar›n kay›tl› de¤erlerinin, geri kazan›labilir de¤erlerinden fazla oldu¤u durumlarda, de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ay›rmak
suretiyle, varl›¤›n kay›tl› de¤eri geri kazan›labilir tutar›na indirilir ve karfl›l›k gelir tablosuna gider olarak yans›t›l›r.

Di¤er taraftan; nakit üreten varl›klar›n geri kazan›labilir tutar›, net sat›fl fiyatlar› ile kullan›m de¤erlerinden yüksek olan›d›r.
Bahse konu varl›klar›n kullan›m de¤eri, bu varl›klar›n sürekli kullan›m›ndan ve sat›fllar›ndan elde edilecek net nakit girifllerinin,
uygun bir iskonto oran› ile iskonto edilmifl net bugünkü de¤erlerini ifade eder.

(i) Borçlanma Maliyetleri:

Borçlanma maliyetleri gider olarak kaydedilmektedir. Özellikli varl›klarla iliflkili borçlanma maliyetleri do¤rudan ilgili
bulundu¤u özellikli varl›¤›n maliyetine dahil edilir. Özellikli bir varl›¤›n amaçland›¤› flekilde kullan›ma veya sat›fla haz›r hale
getirilmesi için gerekli faaliyetlerin tamamen bitirilmesi durumunda, borçlanma maliyetlerinin aktiflefltirilmesine son verilir.

(j) Ertelenen Vergiler:

Ertelenen vergiler, yükümlülük metodu kullan›larak, varl›klar›n ve yükümlülüklerin indirilebilir vergi matrah› ile bunlar›n
finansal tablolardaki kay›tl› tutarlar› aras›nda oluflan geçici farklar üzerinden hesaplanmaktad›r. Bafll›ca geçici farklar, gelir
ve giderlerin Seri XI 25 No.lu Tebli¤ ile vergi kanunlar›na göre de¤iflik finansal tablo dönemlerinde muhasebeleflmesinden
kaynaklanmaktad›r. Ertelenen vergi yükümlülü¤ü vergiye tabi tüm geçici farklar için hesaplan›rken; indirilecek geçici
farklardan oluflan ertelenen vergi alacaklar›, Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›¤›n, gelecek dönemlerde vergiye tabi kazançlar›n›n
olaca¤› varsay›m›yla hesaplanmaktad›r.

Ayn› ülkenin vergi mevzuat›na tabi olmak flart›yla ve cari vergi varl›klar›n›n cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi
konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakk›n bulunmas› durumunda ertelenen vergi varl›klar› ve ertelenen vergi
yükümlülükleri, karfl›l›kl› olarak birbirinden mahsup edilir.

(k) Vergiler :

Türk Vergi mevzuat›na göre, kanuni veya ifl merkezleri Türkiye'de bulunan kurumlar, kurumlar vergisine tabidir. Türkiye'de
belli flartlarla yat›r›m yapan kurumlar için yat›r›m teflvikleri bulunmaktad›r.

Türk vergi sisteminde mali zararlar takip eden befl y›l içindeki mali karlar (matrah) ile mahsup edilebilmekte olup, önceki
y›llar matrahlar›ndan mahsup mümkün de¤ildir.

(c) Stoklar:

Stoklar, elde etme maliyeti ve net gerçekleflebilir de¤erin düflük olan› ile de¤erlenmifltir. Maliyet, hareketli a¤›rl›kl› ortalama
maliyet yöntemi kullan›larak belirlenmektedir.

(d) Finansal Varl›klar:

Finansal varl›klar; Tebli¤'in, Finansal Araçlar K›sm›nda tan›mlanan ve "Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar" grubuna giren,
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. (Ünye Çimento) hisselerinden oluflmaktad›r. Konsolide mali tablolarda, özkaynak
yöntemine göre konsolide edilen Ünye Çimento hisselerinin bilanço tarihindeki borsa de¤eri, kay›tl› de¤erini aflmaktad›r
ve bahse konu aflan k›s›m, Özkaynaklar hesap grubunda, Finansal Varl›klar Piyasa Rayici Fark› hesab›nda kaydedilmifltir.

(e) Maddi Varl›klar:

Maddi varl›klar 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle, maliyet bedellerinden birikmifl amortismanlar›n indirilmesi suretiyle
gösterilmifltir.

Maddi varl›klar›n 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle endekslenerek bilanço tarihindeki Türk Liras›'n›n al›m gücüne getirilmesinde
aktife ilk girifl tarihleri dikkate al›nm›flt›r.

Maddi varl›klar için amortisman, enflasyon muhasebesine göre düzeltilmifl tutarlar› üzerinden varl›klar›n tahmini faydal›
ömürleri esas al›nmak suretiyle normal amortisman yöntemi kullan›larak ayr›lm›flt›r. Varl›klar›n tahmini faydal› ömürlerine
iliflkin bilgiler afla¤›daki gibidir:

Yerüstü ve yeralt› düzenleri 5 - 50 y›l
Binalar 10 - 50 y›l
Makine, tesis ve cihazlar 1 - 40 y›l
Tafl›t araç ve gereçleri 2 - 10 y›l
Döfleme ve demirbafllar 1 - 50 y›l
Di¤er maddi duran varl›klar 5 - 15 y›l

(f) Maddi Olmayan Varl›klar:

Maddi olmayan varl›klar 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle, maliyet bedellerinden birikmifl itfa paylar›n›n indirilmesi suretiyle
gösterilmifltir.

Maddi olmayan varl›klar›n 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle endekslenerek bilanço tarihindeki al›m gücüne getirilmesinde
aktife ilk girifl tarihleri dikkate al›nm›flt›r.

Maddi olmayan varl›klar, enflasyon muhasebesine göre düzeltilmifl tutarlar› üzerinden, afla¤›da belirtilen sürelerde faydal›
ömürlerine göre itfa edilmifllerdir:

Haklar 1 - 20 y›l
Özel maliyetler 2 - 20 y›l
Di¤er maddi olmayan duran varl›klar 3 - 15 y›l
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2006

Kurum kazançlar› %20 oran›nda kurumlar vergisine tabidir. Yat›r›m indirimi istisnas› uygulanmas› halinde di¤er Kurumlar
Vergisi'nden istisna kazançlarda oldu¤u gibi bu karlar da¤›t›lmad›kça stopaj hesaplanmaz. Bununla birlikte yararlan›lan
yat›r›m indirimi, GVK'nun 4842 say›l› Kanunla kald›r›lan Ek 1 ila Ek 6'nc› maddelerine dayan›yorsa ayn› Kanun'un Geçici
61 ve 69'uncu maddeleri uyar›nca, yararlan›lan yat›r›m indirimi tutar› üzerinden da¤›t›ls›n, da¤›t›lmas›n %19,8 oran›nda gelir
vergisi stopaj› hesaplan›r. ‹stisna kaynakl› olsun olmas›n tam mükellef gerçek kifliler ile dar mükellef gerçek kifli ve kurumlara
nakit olarak da¤›t›lan kar paylar› üzerinden ayr›ca %15 oran›nda gelir vergisi stopaj› hesaplanmaktad›r. Bununla birlikte kar
da¤›t›m›n›n 1998 ve öncesi karlar ile 1999, 2000, 2001 ve 2002 y›llar›na ait istisna kaynakl› karlardan ve yukar›da belirtilen
%19,8 stopaj yap›lm›fl yat›r›m indirimlerine tekabül eden karlardan yap›lmas› durumunda gelir vergisi stopaj› do¤mamaktad›r.
Cari y›l ve geçmifl y›l karlar›n›n sermayeye ilavesi suretiyle yap›lan kar da¤›t›mlar›nda da gelir vergisi stopaj› hesaplanmamaktad›r.
Di¤er yandan tam mükellef kurumlara yap›lan kar da¤›t›mlar›nda da stopaj yap›lmamaktad›r.

Ayr›ca, kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere y›l içinde ara dönemlerde beyan edilen matrahlar üzerinden %20 oran›nda
geçici vergi ödenmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 69'uncu maddesine istinaden yat›r›m indiriminden yararlananlar için kurumlar vergisi ve
kurum geçici vergi oran› %30 olarak uygulan›r.

Vergi Usul Kanununun 5024 say›l› Kanunla de¤ifltirilen mükerrer 298 inci maddesi uyar›nca, 2004 y›l›nda bafllanan enflasyon
düzeltmesi uygulamas›, TEFE deki art›fl›n, Mart 2005 itibariyle son  36 ayda %100 den ve son 12 ayda %10 dan  düflük olmas›
nedeniyle sona ermifltir. Haziran, Eylül ve Aral›k 2005 dönemlerinde de %100 ve %10 flartlar› birlikte gerçekleflmedi¤i için
enflasyon düzeltme uygulamas› bafllamam›flt›r. Bu nedenle, 2005 y›l›na iliflkin olarak enflasyon düzeltmesi yap›lmam›flt›r. 31
Aral›k 2006 hesap döneminde de ÜFE de %100 ve %10 flartlar› birlikte gerçekleflmedi¤i için enflasyon düzeltmesi uygulamas›
yap›lmam›flt›r.

2005

Kurum kazançlar› %30 oran›nda kurumlar vergisine tabidir. Yat›r›m indirimi istisnas› uygulanmas› halinde di¤er Kurumlar
Vergisi'nden istisna kazançlarda oldu¤u gibi bu karlar da¤›t›lmad›kça stopaj hesaplanmaz. Bununla birlikte yararlan›lan
yat›r›m indirimi, GVK'nun 4842 say›l› Kanunla kald›r›lan Ek 1 ila Ek 6'nc› maddelerine dayan›yorsa ayn› Kanun'un Geçici
61'nci maddesi uyar›nca, yararlan›lan yat›r›m indirimi tutar› üzerinden da¤›t›ls›n, da¤›t›lmas›n %19,8 oran›nda gelir vergisi
stopaj› hesaplan›r. ‹stisna kaynakl› olsun olmas›n tam mükellef gerçek kifliler ile dar mükellef gerçek kifli ve kurumlara  nakit
olarak da¤›t›lan kar paylar› üzerinden ayr›ca %10 oran›nda gelir vergisi stopaj› hesaplanmaktad›r. Bununla birlikte kar
da¤›t›m›n›n 1998 ve öncesi karlar ile 1999, 2000, 2001 ve 2002 y›llar›na ait istisna kaynakl› karlardan ve yukar›da belirtilen
%19,8 stopaj yap›lm›fl yat›r›m indirimlerine tekabül eden karlardan yap›lmas› durumunda gelir vergisi stopaj› do¤mayacakt›r.

Cari y›l ve geçmifl y›l karlar›n›n sermayeye ilavesi suretiyle yap›lan kar da¤›t›mlar›nda da gelir vergisi stopaj› hesaplanmayacakt›r.
Di¤er yandan tam mükellef kurumlara yap›lan kar da¤›t›mlar›nda da stopaj yap›lmayacakt›r.

Ayr›ca, kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere y›l içinde ara dönemlerde beyan edilen matrahlar üzerinden %30 oran›nda
geçici vergi ödenmektedir.

Vergi Usul Kanununun 5024 say›l› Kanunla de¤ifltirilen mükerrer 298 inci maddesi uyar›nca, bilanço esas›na göre defter
tutan mükellefler, TEFE deki art›fl›n, Mart 2005 itibariyle son  36 ayda % 100 den ve son 12 ayda % 10 dan  düflük olmas›
nedeniyle 2004'te bafllayan enflasyon düzeltme uygulamas› sona ermifltir. Haziran, Eylül ve Aral›k 2005 dönemlerinde de
% 100 ve % 10 flartlar› birlikte gerçekleflmedi¤i için enflasyon düzeltme uygulamas› bafllamam›flt›r. Bu nedenle, 2005 y›l›na
iliflkin olarak enflasyon düzeltmesi yap›lmam›flt›r.

(l) K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›:

‹fl Kanunu'na göre, fiirket, bir senesini doldurmufl olup, sebepsiz yere flirketle iliflkisi kesilen, askere ça¤r›lan, evlenip bir y›l
içinde iflten ayr›lan (kad›nlar için), emekli olan veya vefat eden personeli için k›dem tazminat› ödemekle mükelleftir.
Ödenecek tazminat, çal›fl›lan her sene için bir ayl›k maafl tutar› olup, bu tutar 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle her hizmet
y›l› için 1.857,44 ile s›n›rland›r›lm›flt›r (31 Aral›k 2005 - 1.727,15 YTL).

fiirket, iliflikteki konsolide finansal tablolar›nda k›dem tazminat› yükümlülü¤ünü Seri XI ve 25 No.lu Tebli¤'in 29. K›s›m'daki
"Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar"da belirtilen finansal tablolara alma ve de¤erleme esaslar›na göre hesaplam›flt›r. K›dem tazminat›
yükümlülüklerinin, özellikleri aç›s›ndan, bu k›s›mda tan›mlanan 'Çal›flma Dönemi Sonras›na ‹liflkin Belirli Fayda Planlar›'yla
özdefl olmas› nedeniyle, bahse konu yükümlülükler, afla¤›da aç›klanan 'Öngörülen Birim Kredi Yöntemi' ve baz› varsay›mlar
kullan›larak hesaplanm›fl ve mali tablolara al›nm›flt›r.

• Çal›flanlar›n geçmifl y›llardaki personel hizmet süreleri dikkate al›narak, mevcut sosyal güvenlik yasalar›na göre emeklilik
haklar›n› kazanacaklar› tarihler belirlenir.

• Çal›flanlar›n emekli olmalar› veya iflten ç›kar›lmalar› durumunda gelecekte ödenecek yükümlülü¤ün  bugünkü de¤eri 
hesaplan›rken, çal›flanlar›n mevcut maafllar› veya devlet taraf›ndan saptanan k›dem tazminat› tavan›ndan küçük olan› 
al›narak 31 Aral›k 2006 ve 2005 de¤erlerinin, enflasyon etkisinden ar›nd›r›lmas› amac›yla sabit kalaca¤› varsay›lm›fl ve 
daha sonra bu de¤er 2007 y›l›nda, Devlet ‹ç Borçlanma Senetlerinin ortalama faiz oran› olarak öngörülen  %11'in, 2007 
y›l› öngörülen enflasyon oran› %5'e oranlamas› suretiyle hesaplanan y›ll›k % 5,71 reel iskonto oran› ile indirgenerek k›dem
tazminat› yükümlülü¤ünün bilanço tarihindeki net bugünkü de¤eri hesaplanm›flt›r.

• K›dem tazminat›na hak kazanacak kiflilerin toplam çal›flanlara olan oran›n›n saptanmas›, aktueryal hesaplamay› 
gerektirmektedir. Bu hesaplama; geçmiflte fiirket çal›flanlar›ndan k›dem tazminat›na hak kazananlar›n toplam personele 
olan oran›n›n tespit edilmesi suretiyle yap›l›r.

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, k›dem tazminat› yükümlülü¤ü hesaplamak için kullan›lan aktuer varsay›mlar
afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

‹skonto oran› %5,71 %5,45
Geçmifl y›llarda k›dem tazminat›na hak
kazanan çal›flanlar›n toplam çal›flanlara oran› % 85,00 % 85,00

(m) Gelir ve Giderler:

Gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesinde tahakkuk esas› uygulanmaktad›r. Buna göre has›lat, gelir ve karlar ayn› döneme
ait maliyet, gider ve zararlarla karfl›laflt›r›lacak flekilde muhasebelefltirilmektedir.

(n) Hisse Bafl›na Kazanç / (Zarar):

Hisse bafl›na kazanç / (zarar), dönem net kar› veya zarar›n›n cari dönemde adi hisse senedi sahiplerine ait adi hisse senetleri
adedinin a¤›rl›kl› ortalamas›na bölünmesi suretiyle hesaplanmaktad›r.

(o) Muhasebe Tahminleri:

Finansal tablolar›n Seri XI 25 Nolu Tebli¤'e göre haz›rlanmas› s›ras›nda Yönetim'in, bilanço tarihi itibariyle finansal tablolarda
yer alan varl›klar ve yükümlülüklerin bilanço de¤erini, bilanço d›fl› yükümlülüklere iliflkin aç›klamalar›, dönem içerisinde
oluflan gelir ve giderlerin tutarlar›n› etkileyebilecek tahmin ve varsay›mlarda bulunmas› gerekmektedir. Ancak, gerçek
sonuçlar, bu sonuçlardan farkl›l›k gösterebilmektedir.
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2006

Kurum kazançlar› %20 oran›nda kurumlar vergisine tabidir. Yat›r›m indirimi istisnas› uygulanmas› halinde di¤er Kurumlar
Vergisi'nden istisna kazançlarda oldu¤u gibi bu karlar da¤›t›lmad›kça stopaj hesaplanmaz. Bununla birlikte yararlan›lan
yat›r›m indirimi, GVK'nun 4842 say›l› Kanunla kald›r›lan Ek 1 ila Ek 6'nc› maddelerine dayan›yorsa ayn› Kanun'un Geçici
61 ve 69'uncu maddeleri uyar›nca, yararlan›lan yat›r›m indirimi tutar› üzerinden da¤›t›ls›n, da¤›t›lmas›n %19,8 oran›nda gelir
vergisi stopaj› hesaplan›r. ‹stisna kaynakl› olsun olmas›n tam mükellef gerçek kifliler ile dar mükellef gerçek kifli ve kurumlara
nakit olarak da¤›t›lan kar paylar› üzerinden ayr›ca %15 oran›nda gelir vergisi stopaj› hesaplanmaktad›r. Bununla birlikte kar
da¤›t›m›n›n 1998 ve öncesi karlar ile 1999, 2000, 2001 ve 2002 y›llar›na ait istisna kaynakl› karlardan ve yukar›da belirtilen
%19,8 stopaj yap›lm›fl yat›r›m indirimlerine tekabül eden karlardan yap›lmas› durumunda gelir vergisi stopaj› do¤mamaktad›r.
Cari y›l ve geçmifl y›l karlar›n›n sermayeye ilavesi suretiyle yap›lan kar da¤›t›mlar›nda da gelir vergisi stopaj› hesaplanmamaktad›r.
Di¤er yandan tam mükellef kurumlara yap›lan kar da¤›t›mlar›nda da stopaj yap›lmamaktad›r.

Ayr›ca, kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere y›l içinde ara dönemlerde beyan edilen matrahlar üzerinden %20 oran›nda
geçici vergi ödenmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 69'uncu maddesine istinaden yat›r›m indiriminden yararlananlar için kurumlar vergisi ve
kurum geçici vergi oran› %30 olarak uygulan›r.

Vergi Usul Kanununun 5024 say›l› Kanunla de¤ifltirilen mükerrer 298 inci maddesi uyar›nca, 2004 y›l›nda bafllanan enflasyon
düzeltmesi uygulamas›, TEFE deki art›fl›n, Mart 2005 itibariyle son  36 ayda %100 den ve son 12 ayda %10 dan  düflük olmas›
nedeniyle sona ermifltir. Haziran, Eylül ve Aral›k 2005 dönemlerinde de %100 ve %10 flartlar› birlikte gerçekleflmedi¤i için
enflasyon düzeltme uygulamas› bafllamam›flt›r. Bu nedenle, 2005 y›l›na iliflkin olarak enflasyon düzeltmesi yap›lmam›flt›r. 31
Aral›k 2006 hesap döneminde de ÜFE de %100 ve %10 flartlar› birlikte gerçekleflmedi¤i için enflasyon düzeltmesi uygulamas›
yap›lmam›flt›r.

2005

Kurum kazançlar› %30 oran›nda kurumlar vergisine tabidir. Yat›r›m indirimi istisnas› uygulanmas› halinde di¤er Kurumlar
Vergisi'nden istisna kazançlarda oldu¤u gibi bu karlar da¤›t›lmad›kça stopaj hesaplanmaz. Bununla birlikte yararlan›lan
yat›r›m indirimi, GVK'nun 4842 say›l› Kanunla kald›r›lan Ek 1 ila Ek 6'nc› maddelerine dayan›yorsa ayn› Kanun'un Geçici
61'nci maddesi uyar›nca, yararlan›lan yat›r›m indirimi tutar› üzerinden da¤›t›ls›n, da¤›t›lmas›n %19,8 oran›nda gelir vergisi
stopaj› hesaplan›r. ‹stisna kaynakl› olsun olmas›n tam mükellef gerçek kifliler ile dar mükellef gerçek kifli ve kurumlara  nakit
olarak da¤›t›lan kar paylar› üzerinden ayr›ca %10 oran›nda gelir vergisi stopaj› hesaplanmaktad›r. Bununla birlikte kar
da¤›t›m›n›n 1998 ve öncesi karlar ile 1999, 2000, 2001 ve 2002 y›llar›na ait istisna kaynakl› karlardan ve yukar›da belirtilen
%19,8 stopaj yap›lm›fl yat›r›m indirimlerine tekabül eden karlardan yap›lmas› durumunda gelir vergisi stopaj› do¤mayacakt›r.

Cari y›l ve geçmifl y›l karlar›n›n sermayeye ilavesi suretiyle yap›lan kar da¤›t›mlar›nda da gelir vergisi stopaj› hesaplanmayacakt›r.
Di¤er yandan tam mükellef kurumlara yap›lan kar da¤›t›mlar›nda da stopaj yap›lmayacakt›r.

Ayr›ca, kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere y›l içinde ara dönemlerde beyan edilen matrahlar üzerinden %30 oran›nda
geçici vergi ödenmektedir.

Vergi Usul Kanununun 5024 say›l› Kanunla de¤ifltirilen mükerrer 298 inci maddesi uyar›nca, bilanço esas›na göre defter
tutan mükellefler, TEFE deki art›fl›n, Mart 2005 itibariyle son  36 ayda % 100 den ve son 12 ayda % 10 dan  düflük olmas›
nedeniyle 2004'te bafllayan enflasyon düzeltme uygulamas› sona ermifltir. Haziran, Eylül ve Aral›k 2005 dönemlerinde de
% 100 ve % 10 flartlar› birlikte gerçekleflmedi¤i için enflasyon düzeltme uygulamas› bafllamam›flt›r. Bu nedenle, 2005 y›l›na
iliflkin olarak enflasyon düzeltmesi yap›lmam›flt›r.

(l) K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›:

‹fl Kanunu'na göre, fiirket, bir senesini doldurmufl olup, sebepsiz yere flirketle iliflkisi kesilen, askere ça¤r›lan, evlenip bir y›l
içinde iflten ayr›lan (kad›nlar için), emekli olan veya vefat eden personeli için k›dem tazminat› ödemekle mükelleftir.
Ödenecek tazminat, çal›fl›lan her sene için bir ayl›k maafl tutar› olup, bu tutar 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle her hizmet
y›l› için 1.857,44 ile s›n›rland›r›lm›flt›r (31 Aral›k 2005 - 1.727,15 YTL).

fiirket, iliflikteki konsolide finansal tablolar›nda k›dem tazminat› yükümlülü¤ünü Seri XI ve 25 No.lu Tebli¤'in 29. K›s›m'daki
"Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar"da belirtilen finansal tablolara alma ve de¤erleme esaslar›na göre hesaplam›flt›r. K›dem tazminat›
yükümlülüklerinin, özellikleri aç›s›ndan, bu k›s›mda tan›mlanan 'Çal›flma Dönemi Sonras›na ‹liflkin Belirli Fayda Planlar›'yla
özdefl olmas› nedeniyle, bahse konu yükümlülükler, afla¤›da aç›klanan 'Öngörülen Birim Kredi Yöntemi' ve baz› varsay›mlar
kullan›larak hesaplanm›fl ve mali tablolara al›nm›flt›r.

• Çal›flanlar›n geçmifl y›llardaki personel hizmet süreleri dikkate al›narak, mevcut sosyal güvenlik yasalar›na göre emeklilik
haklar›n› kazanacaklar› tarihler belirlenir.

• Çal›flanlar›n emekli olmalar› veya iflten ç›kar›lmalar› durumunda gelecekte ödenecek yükümlülü¤ün  bugünkü de¤eri 
hesaplan›rken, çal›flanlar›n mevcut maafllar› veya devlet taraf›ndan saptanan k›dem tazminat› tavan›ndan küçük olan› 
al›narak 31 Aral›k 2006 ve 2005 de¤erlerinin, enflasyon etkisinden ar›nd›r›lmas› amac›yla sabit kalaca¤› varsay›lm›fl ve 
daha sonra bu de¤er 2007 y›l›nda, Devlet ‹ç Borçlanma Senetlerinin ortalama faiz oran› olarak öngörülen  %11'in, 2007 
y›l› öngörülen enflasyon oran› %5'e oranlamas› suretiyle hesaplanan y›ll›k % 5,71 reel iskonto oran› ile indirgenerek k›dem
tazminat› yükümlülü¤ünün bilanço tarihindeki net bugünkü de¤eri hesaplanm›flt›r.

• K›dem tazminat›na hak kazanacak kiflilerin toplam çal›flanlara olan oran›n›n saptanmas›, aktueryal hesaplamay› 
gerektirmektedir. Bu hesaplama; geçmiflte fiirket çal›flanlar›ndan k›dem tazminat›na hak kazananlar›n toplam personele 
olan oran›n›n tespit edilmesi suretiyle yap›l›r.

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, k›dem tazminat› yükümlülü¤ü hesaplamak için kullan›lan aktuer varsay›mlar
afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

‹skonto oran› %5,71 %5,45
Geçmifl y›llarda k›dem tazminat›na hak
kazanan çal›flanlar›n toplam çal›flanlara oran› % 85,00 % 85,00

(m) Gelir ve Giderler:

Gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesinde tahakkuk esas› uygulanmaktad›r. Buna göre has›lat, gelir ve karlar ayn› döneme
ait maliyet, gider ve zararlarla karfl›laflt›r›lacak flekilde muhasebelefltirilmektedir.

(n) Hisse Bafl›na Kazanç / (Zarar):

Hisse bafl›na kazanç / (zarar), dönem net kar› veya zarar›n›n cari dönemde adi hisse senedi sahiplerine ait adi hisse senetleri
adedinin a¤›rl›kl› ortalamas›na bölünmesi suretiyle hesaplanmaktad›r.

(o) Muhasebe Tahminleri:

Finansal tablolar›n Seri XI 25 Nolu Tebli¤'e göre haz›rlanmas› s›ras›nda Yönetim'in, bilanço tarihi itibariyle finansal tablolarda
yer alan varl›klar ve yükümlülüklerin bilanço de¤erini, bilanço d›fl› yükümlülüklere iliflkin aç›klamalar›, dönem içerisinde
oluflan gelir ve giderlerin tutarlar›n› etkileyebilecek tahmin ve varsay›mlarda bulunmas› gerekmektedir. Ancak, gerçek
sonuçlar, bu sonuçlardan farkl›l›k gösterebilmektedir.
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(p) fiarta Ba¤l› Varl›klar ve Yükümlülükler:

Geçmifl olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iflletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha
fazla kesin olmayan olay›n gerçekleflip gerçekleflmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varl›klar finansal
tablolara al›nmamakta ve flarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar olarak de¤erlendirilmektedir.

(r) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar:

fiirket ve ba¤l› ortakl›¤› bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, finansal tablolara
al›nan tutarlar› bu yeni duruma uygun flekilde düzeltmekte, bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan düzeltme gerektirmeyen
olaylar›n olmas› halinde ise önemli olmas› durumunda ilgili dönemde aç›klamaktad›r.

4. Haz›r De¤erler

Haz›r de¤erler afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Kasa 19.328 40.512
Banka

- vadesiz YTL mevduat 578.690 999.290
- vadesiz döviz mevduat 759.376 956.120
- vadeli YTL mevduat 67.441.180 19.407.761
- vadeli döviz mevduat 9.256.902 3.925.297

Di¤er haz›r de¤erler  4.523.854   4.666.291

82.579.330 29.995.271
5. Menkul K›ymetler

Yoktur (2005 : Yoktur).

6. Finansal Borçlar

Finansal borçlar afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

K›sa vadeli banka kredileri 27.906.284 20.369.251

Uzun vadeli finansal borçlar›n
k›sa vadeli k›s›mlar› 20.516.232 11.758.867

Uzun vadeli banka kredileri 116.136.372 109.204.306

7. Ticari Alacak ve Borçlar

K›sa vadeli ticari alacaklar afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Al›c›lar 49.767.633 30.836.469
Alacak senetleri 56.354.568 38.026.579
Alacak reeskontu (-) (2.596.357) (1.610.246)
Verilen depozito ve teminatlar 17.958 4.182
Di¤er ticari alacaklar 1.007.252 2.088.661
fiüpheli ticari alacaklar 4.618.948 4.296.999
fiüpheli ticari alacaklar karfl›l›¤› (-) (4.618.948) (4.296.999)

104.551.054 69.345.645

Uzun vadeli ticari alacaklar afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Di¤er çeflitli alacaklar 74.060 210.820
Verilen depozito ve teminatlar 111.177 70.919
Di¤er ticari alacaklar 666.967 637.469

852.204 919.208

K›sa vadeli ticari borçlar afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Sat›c›lar 24.204.033 23.312.965
Borç senetleri 196.910 -
Borç reeskontu (-) (750.085) (498.468)
Al›nan depozito ve teminatlar 188.060 70.120
Di¤er ticari yükümlülükler      676.527      165.719

24.515.445 23.050.336

8. Finansal Kiralama Alacaklar› ve Borçlar›

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle finansal kiralama alaca¤› yoktur (2005 : Yoktur).
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(p) fiarta Ba¤l› Varl›klar ve Yükümlülükler:

Geçmifl olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iflletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha
fazla kesin olmayan olay›n gerçekleflip gerçekleflmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varl›klar finansal
tablolara al›nmamakta ve flarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar olarak de¤erlendirilmektedir.

(r) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar:

fiirket ve ba¤l› ortakl›¤› bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, finansal tablolara
al›nan tutarlar› bu yeni duruma uygun flekilde düzeltmekte, bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan düzeltme gerektirmeyen
olaylar›n olmas› halinde ise önemli olmas› durumunda ilgili dönemde aç›klamaktad›r.

4. Haz›r De¤erler

Haz›r de¤erler afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Kasa 19.328 40.512
Banka

- vadesiz YTL mevduat 578.690 999.290
- vadesiz döviz mevduat 759.376 956.120
- vadeli YTL mevduat 67.441.180 19.407.761
- vadeli döviz mevduat 9.256.902 3.925.297

Di¤er haz›r de¤erler  4.523.854   4.666.291

82.579.330 29.995.271
5. Menkul K›ymetler

Yoktur (2005 : Yoktur).

6. Finansal Borçlar

Finansal borçlar afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

K›sa vadeli banka kredileri 27.906.284 20.369.251

Uzun vadeli finansal borçlar›n
k›sa vadeli k›s›mlar› 20.516.232 11.758.867

Uzun vadeli banka kredileri 116.136.372 109.204.306

7. Ticari Alacak ve Borçlar

K›sa vadeli ticari alacaklar afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Al›c›lar 49.767.633 30.836.469
Alacak senetleri 56.354.568 38.026.579
Alacak reeskontu (-) (2.596.357) (1.610.246)
Verilen depozito ve teminatlar 17.958 4.182
Di¤er ticari alacaklar 1.007.252 2.088.661
fiüpheli ticari alacaklar 4.618.948 4.296.999
fiüpheli ticari alacaklar karfl›l›¤› (-) (4.618.948) (4.296.999)

104.551.054 69.345.645

Uzun vadeli ticari alacaklar afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Di¤er çeflitli alacaklar 74.060 210.820
Verilen depozito ve teminatlar 111.177 70.919
Di¤er ticari alacaklar 666.967 637.469

852.204 919.208

K›sa vadeli ticari borçlar afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Sat›c›lar 24.204.033 23.312.965
Borç senetleri 196.910 -
Borç reeskontu (-) (750.085) (498.468)
Al›nan depozito ve teminatlar 188.060 70.120
Di¤er ticari yükümlülükler      676.527      165.719

24.515.445 23.050.336

8. Finansal Kiralama Alacaklar› ve Borçlar›

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle finansal kiralama alaca¤› yoktur (2005 : Yoktur).
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K›sa ve uzun vadeli finansal kiralama ifllemlerinden borçlar afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Toplam finansal kiralama yükümlülükleri 5.412.431 3.597.395
Ödenecek faiz (-) (601.516) (392.638)

4.810.915 3.204.757

Vadesi 1 y›la kadar olan finansal
kiralama yükümlülükleri 627.421 -
Vadesi 1 y›ldan fazla olan finansal
kiralama yükümlülükleri 4.183.494 3.204.757

4.810.915 3.204.757

9. ‹liflkili Taraflarla Alacaklar ve Borçlar ve ‹fllemler

‹liflkili taraflardan alacaklar (k›sa vadeli) afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Çimpafl Çimento Paz. A.fi. 323.919 460.290

‹liflkili taraflara borçlar (k›sa vadeli) afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Di¤er * 147.627 20.431

*Ödenecek temettülerden oluflmaktad›r.

Dolayl› sermaye iliflkisine sahip grup flirketlerine yap›lan sat›fllar afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Çimpafl Çimento Paz. A.fi. 14.582.910 10.690.467

Dolayl› sermaye iliflkisine sahip grup flirketlerinden yap›lan al›fllar afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Çimpafl Çimento Paz. A.fi. 2.820 -

10. Di¤er Alacaklar ve Yükümlülükler

K›sa vadeli di¤er alacaklar afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Di¤er çeflitli alacaklar 376.379 530.689
Personelden alacaklar 285.939 229.395
‹htilafl› alacaklar 108.813 42.068
fiüpheli di¤er alacaklar 68 68
fiüpheli di¤er alacaklar karfl›l›¤› (68) (68)

771.131 802.152

K›sa vadeli di¤er yükümlülükler afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Ödenecek vergi harç ve kesintiler 10.597.645 10.058.786
Personele borçlar 650.284 629.586
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 1.606.173 1.341.329
Gider tahakkuklar› 220.565 325.174
K›sa vadeli di¤er borçlar 999 1.941
Ödenecek giderler 19.419 12.789
Di¤er çeflitli borçlar 63.040 61.268
Hesaplanan KDV - 43.299
Di¤er KDV               -              73

13.158.125 12.474.245

11. Canl› Varl›klar

Yoktur (2005 : Yoktur).

12. Stoklar

Stoklar afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

‹lk madde ve malzeme 31.963.800 31.483.265
Yar› mamuller 3.991.252 3.426.391
Mamuller 414.806 1.030.347
Emtia - 105.432
Verilen siparifl avanslar›   4.648.282 13.377.226

41.018.140 49.422.661

13. Devam Eden ‹nflaat Sözleflmeleri Alacaklar› ve Hakedifl Bedelleri

 Yoktur (2005 : Yoktur).
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K›sa ve uzun vadeli finansal kiralama ifllemlerinden borçlar afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Toplam finansal kiralama yükümlülükleri 5.412.431 3.597.395
Ödenecek faiz (-) (601.516) (392.638)

4.810.915 3.204.757

Vadesi 1 y›la kadar olan finansal
kiralama yükümlülükleri 627.421 -
Vadesi 1 y›ldan fazla olan finansal
kiralama yükümlülükleri 4.183.494 3.204.757

4.810.915 3.204.757

9. ‹liflkili Taraflarla Alacaklar ve Borçlar ve ‹fllemler

‹liflkili taraflardan alacaklar (k›sa vadeli) afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Çimpafl Çimento Paz. A.fi. 323.919 460.290

‹liflkili taraflara borçlar (k›sa vadeli) afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Di¤er * 147.627 20.431

*Ödenecek temettülerden oluflmaktad›r.

Dolayl› sermaye iliflkisine sahip grup flirketlerine yap›lan sat›fllar afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Çimpafl Çimento Paz. A.fi. 14.582.910 10.690.467

Dolayl› sermaye iliflkisine sahip grup flirketlerinden yap›lan al›fllar afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Çimpafl Çimento Paz. A.fi. 2.820 -

10. Di¤er Alacaklar ve Yükümlülükler

K›sa vadeli di¤er alacaklar afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Di¤er çeflitli alacaklar 376.379 530.689
Personelden alacaklar 285.939 229.395
‹htilafl› alacaklar 108.813 42.068
fiüpheli di¤er alacaklar 68 68
fiüpheli di¤er alacaklar karfl›l›¤› (68) (68)

771.131 802.152

K›sa vadeli di¤er yükümlülükler afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Ödenecek vergi harç ve kesintiler 10.597.645 10.058.786
Personele borçlar 650.284 629.586
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 1.606.173 1.341.329
Gider tahakkuklar› 220.565 325.174
K›sa vadeli di¤er borçlar 999 1.941
Ödenecek giderler 19.419 12.789
Di¤er çeflitli borçlar 63.040 61.268
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11. Canl› Varl›klar

Yoktur (2005 : Yoktur).

12. Stoklar

Stoklar afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

‹lk madde ve malzeme 31.963.800 31.483.265
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Mamuller 414.806 1.030.347
Emtia - 105.432
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14. Ertelenen Vergi Varl›klar› ve Yükümlülükleri

Ertelenmifl vergi alacaklar›, borçlar›, gelirleri ve giderleri ile ertelenmifl vergi hesaplamalar›na temel teflkil eden geçici farklar
afla¤›daki gibidir ( YTL):

Geçici ‹ndirilebilir / (Vergilenebilir) Farklar

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Stoklar›n kay›tl› de¤erleri ile vergi
matrahlar›ndaki net fark - (100.354)

Al›c›lar reeskontu düzeltme kayd› 2.596.357 1.610.246

Sat›c›lar reeskontu düzeltme kayd› (750.085) (498.468)

‹fltirak de¤er düflüklü¤ü 500.773 759.487

Ba¤l› menkul k›ymet de¤er düflüklü¤ü 217.709 215.614

Maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n kay›tl›
defter de¤erleri ile vergi matrahlar›ndaki net fark (40.718.210) (33.663.329)

K›dem tazminat› karfl›l›¤› 9.614.178 9.064.137

Banka kredileri iskonto kayd› 3.821.908 485.962

Banka kredileri kur fark› düzeltmesi 776.520 851.212

Borsa rayicine göre gerçekleflen de¤er art›fl›na
tekabül eden ertelenmifl vergi karfl›l›¤› (13.167.850) -

Di¤er   5.200.221 6.732.585

Ara toplam (31.908.479) (14.542.908)

Vergi oran› (%) %20 %30

Ertelenmifl vergi alaca¤› / (borcu) (6.381.696) ( 4.362.872)

Ertelenmifl Vergi (Geliri) / Gideri (YTL):

31 Aral›k 2006

Cari dönem ertelenmifl vergialaca¤› / (borcu) (6.381.696)
Borsa rayicine göre gerçekleflen de¤er art›fl›na tekabül
eden ertelenmifl vergi karfl›l›¤›n›n özsermaye hesap
grubuna dahil edilmesi nedeniyle toplam ertelenmifl
vergi borcundan mahsubu 2.633.570
Önceki dönem ertelenmifl vergi
(borcunun) / alaca¤›n›n iptali 4.362.872

Ertelenmifl vergi geliri/(gideri) (Not 42)    614.746

Yat›r›m indirimi uygulamas› 08.04.2006 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 5479 say›l› Kanunun 2' nci maddesiyle söz
konusu 19'uncu madde, 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Mevcut düzenleme gere¤i Nuh Çimento Sanayi A.fi. 31 Aral›k 2006 tarihli mali tablolar›na iliflkin geçici vergi beyan›nda
01.01.2006 - 31.12.2006 dönemi için yapm›fl oldu¤u 21.661.372 YTL yat›r›m harcamas›n› indirim konusu yapma m›fl, ancak
ihtirazi kay›tla beyan ederek  süresi içinde dava açma karar› alm›flt›r. Nuh Çimento Sanayi A.fi. Ba¤l› Ortakl›klar› ise vergiye
tabi karlar› olmad›¤› için cari dönemde yat›r›m indiriminden yararlanmam›flt›r. 2007 ve 2008 y›llar› için flirketlerin vergiye
tabi kar yaratma potansiyellerine ve mali menfaatlerine göre hareket edilecektir.

15. Di¤er Cari/Cari Olmayan Varl›klar ve K›sa/Uzun Vadeli Yükümlülükler

Di¤er cari/dönen varl›klar afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Gelecek aylara ait giderler 1.334.214 1.062.747
Gelir tahakkuklar› 1.835.233 222.898
Devreden KDV 441.861 181.545
Peflin ödenen vergi ve fonlar 643.581 157.961
Di¤er KDV 804.655 108.696
‹fl avanslar› 62.884 95.086
Personel avanslar› 11.100 2.800
Di¤er çeflitli dönen varl›klar           232               -

5.133.760 1.831.733

Di¤er cari olmayan varl›klar afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Gelecek y›llara ait giderler 49.885 41.088
Di¤er duran varl›klar 338.542 113.178

388.427 154.266
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16. Finansal Varl›klar

Finansal varl›klar afla¤›daki gibidir (YTL) :

‹fltirak Oran› 31 Aral›k 2006 ‹fltirak Oran› 31 Aral›k 2005

T. Garanti Bankas› A.fi. - 3.861 - 4.060
Aslan Çimento Sanayi A.fi. - 235.126 - 235.126
Çimpafl Çimento ve
‹nflaat Mlz. Paz. A.fi. %12,10 89.647 %12,10 89.647
Cementos Esfera S.A. %10,00 2.433.760 %10,00 2.433.760
Ünye Çimento San.
ve Tic. A.fi. %39,20 100.700.275 %39,20 94.406.340
Antalya Güç Birli¤i - 7.805 - 7.805
Kosbafl Kocaeli
Serbest Bölgesi % 0,02          21.738 %  0,02         21.738

103.492.212 97.198.476
Ba¤l› ortakl›k ve ifltirakler
özkaynak yöntemine göre
konsolide edilme farklar› * (411.761) (16.349.422)

Ba¤l› ortakl›k ve ifltirakler
de¤er düflüklü¤ü
karfl›l›klar› (-) ** (721.400) (978.218)

Ünye Çimento piyasa
rayici fark›***   75.027.149   92.782.600

177.386.200 172.653.436

* Nuh Grubu flirketlerinin, Ünye Çimento San. ve Tic. A.fi.'deki hisselerinin özkaynak yöntemine göre konsolide edilme
farklar›ndan oluflmaktad›r.

** Aslan Çimento Sanayi A.fi.'nin borsa de¤erine göre oluflan de¤er düflüklü¤ü ile Cementos Esfera S.A.'n›n de¤er
düflüklü¤ünden oluflmaktad›r.

*** Ünye Çimento San. ve Tic. A.fi.'nin özkaynak metoduna göre konsolide edildikten sonraki de¤erinin borsa rayicine
göre oluflan de¤er art›fl›d›r ve özsermaye hesap grubu içinde gösterilmektedir.

17. Pozitif/Negatif fierefiye

Yoktur (2005 : Yoktur).

18. Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller

 Yoktur (2005 : Yoktur).

19. Maddi Varl›klar

Maddi varl›klar afla¤›daki gibidir (YTL) :

 S›n›fland›rma
Aç›l›fl      Sat›fllar ve ve         Kapan›fl

1 Ocak 2006    ‹laveler    Transferler Eliminasyon 31 Aral›k 2006

Arazi ve arsalar 57.844.816 912.845 (244.258) - 58.513.403
Yeralt› ve yerüstü
düzenleri 44.688.764 1.300.253 (1.500) (79.845) 45.907.672
Binalar 102.013.002 1.438.496 - (2.301.362) 101.150.136
Makine ve cihazlar 484.026.299 22.400.492 (3.259.787) (14.642) 503.152.362
Tafl›tlar 51.920.181 22.011.084 (207.908) - 73.723.357
Döfleme ve
demirbafllar 31.556.814 852.974 (22.033) (648) 32.387.107
Di¤er maddi
duran varl›klar 432.085 - - - 432.085
Yap›lmakta olan
yat›r›mlar 5.735.627 47.390.939 (38.245.061) - 14.881.505
Verilen siparifl
avanslar›     2.306.316 27.209.687 (21.456.053)                -   8.059.950

780.523.904 123.516.770 (63.436.600) (2.396.497) 838.207.577

Birikmifl
amortisman (-) (368.168.958) (38.842.943)   4.821.076 (2.296.699) (404.487.524)

412.354.946 84.673.827 (58.615.524) (4.693.196) 433.720.053
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S›n›fland›rma
Aç›l›fl      Sat›fllar ve ve         Kapan›fl

1 Ocak 2005    ‹laveler    Transferler Eliminasyon 31 Aral›k 2005

Arazi ve arsalar 57.424.841 419.975 - - 57.844.816
Yeralt› ve yerüstü
düzenleri 41.873.584 2.815.180 - - 44.688.764
Binalar 98.432.308 2.300.459 (16.289) 1.296.524 102.013.002
Makine ve cihazlar 472.701.925 64.837.144 (52.214.941) (1.297.829) 484.026.299
Tafl›tlar 40.166.770 14.655.752 (2.902.341) - 51.920.181
Döfleme ve
demirbafllar 30.023.857 1.635.554 (100.494) (2.103) 31.556.814
Di¤er maddi
duran varl›klar 860.828 946 (429.689) - 432.085
Yap›lmakta olan
yat›r›mlar 30.436.227 52.685.285 (  77.385.885) - 5.735.627
Verilen siparifl
avanslar›     6.177.563    9.816.720 (  13.687.967)               -     2.306.316

778.097.903 149.167.015 (146.737.606) (3.408) 780.523.904

Birikmifl
amortisman (-) (363.160.162) (46.044.743)   33.569.825 7.466.122 (368.168.958)

414.937.741 103.122.272 (113.167.781) 7.462.714 412.354.946

20. Maddi Olmayan Varl›klar

Maddi olmayan varl›klar afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Haklar 2.718.978 1.693.213
Özel maliyet 4.076.770 3.927.258
Di¤er maddi olmayan varl›klar 98.180 60.700
Birikmifl itfa paylar› (-) (4.364.035) (3.768.008)

2.529.893 1.913.163

21. Al›nan Avanslar

Al›nan avanslar (k›sa vadeli)  afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Al›nan siparifl avanslar› 16.980.347 14.895.015

22. Emeklilik Planlar›

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle emeklilik planlar› bulunmamaktad›r.

23. Borç Karfl›l›klar›

K›sa vadeli borç karfl›l›klar› afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Vergi karfl›l›klar› (Not 42) 27.020.848 19.107.674
Peflin ödenen vergi ve fonlar (27.013.844) (18.989.436)
Maliyet giderleri karfl›l›¤› 24.779 6.428
Di¤er borç karfl›l›klar› (Not 32)  1.015.914     520.547

1.047.697     645.213

Uzun vadeli borç karfl›l›klar› afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri
itibariyle k›dem tazminat› karfl›l›klar› 9.064.138 7.794.351

Cari dönem k›dem tazminat› etkisi    560.139 1.269.787

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri
itibariyle uzun vadeli borç karfl›l›klar› 9.624.277 9.064.138

24. Ana Ortakl›k D›fl› Paylar/Ana Ortakl›k D›fl› Kar/Zarar

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle ana ortakl›k d›fl› paylar ve ana ortakl›k d›fl› kar/zarar ihmal edilebilecek kadar
düflük gerçekleflti¤i için hesaplanmam›fl ve mali tablolarda gösterilmemifltir.

25. Sermaye/Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi

Yoktur (2005 : Yoktur).
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S›n›fland›rma
Aç›l›fl      Sat›fllar ve ve         Kapan›fl

1 Ocak 2005    ‹laveler    Transferler Eliminasyon 31 Aral›k 2005

Arazi ve arsalar 57.424.841 419.975 - - 57.844.816
Yeralt› ve yerüstü
düzenleri 41.873.584 2.815.180 - - 44.688.764
Binalar 98.432.308 2.300.459 (16.289) 1.296.524 102.013.002
Makine ve cihazlar 472.701.925 64.837.144 (52.214.941) (1.297.829) 484.026.299
Tafl›tlar 40.166.770 14.655.752 (2.902.341) - 51.920.181
Döfleme ve
demirbafllar 30.023.857 1.635.554 (100.494) (2.103) 31.556.814
Di¤er maddi
duran varl›klar 860.828 946 (429.689) - 432.085
Yap›lmakta olan
yat›r›mlar 30.436.227 52.685.285 (  77.385.885) - 5.735.627
Verilen siparifl
avanslar›     6.177.563    9.816.720 (  13.687.967)               -     2.306.316

778.097.903 149.167.015 (146.737.606) (3.408) 780.523.904

Birikmifl
amortisman (-) (363.160.162) (46.044.743)   33.569.825 7.466.122 (368.168.958)

414.937.741 103.122.272 (113.167.781) 7.462.714 412.354.946

20. Maddi Olmayan Varl›klar

Maddi olmayan varl›klar afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Haklar 2.718.978 1.693.213
Özel maliyet 4.076.770 3.927.258
Di¤er maddi olmayan varl›klar 98.180 60.700
Birikmifl itfa paylar› (-) (4.364.035) (3.768.008)

2.529.893 1.913.163

21. Al›nan Avanslar

Al›nan avanslar (k›sa vadeli)  afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Al›nan siparifl avanslar› 16.980.347 14.895.015

22. Emeklilik Planlar›

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle emeklilik planlar› bulunmamaktad›r.

23. Borç Karfl›l›klar›

K›sa vadeli borç karfl›l›klar› afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Vergi karfl›l›klar› (Not 42) 27.020.848 19.107.674
Peflin ödenen vergi ve fonlar (27.013.844) (18.989.436)
Maliyet giderleri karfl›l›¤› 24.779 6.428
Di¤er borç karfl›l›klar› (Not 32)  1.015.914     520.547

1.047.697     645.213

Uzun vadeli borç karfl›l›klar› afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri
itibariyle k›dem tazminat› karfl›l›klar› 9.064.138 7.794.351

Cari dönem k›dem tazminat› etkisi    560.139 1.269.787

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri
itibariyle uzun vadeli borç karfl›l›klar› 9.624.277 9.064.138

24. Ana Ortakl›k D›fl› Paylar/Ana Ortakl›k D›fl› Kar/Zarar

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle ana ortakl›k d›fl› paylar ve ana ortakl›k d›fl› kar/zarar ihmal edilebilecek kadar
düflük gerçekleflti¤i için hesaplanmam›fl ve mali tablolarda gösterilmemifltir.

25. Sermaye/Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi

Yoktur (2005 : Yoktur).
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26. Sermaye

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle ana ortakl›¤›n sermayesi afla¤›daki gibidir (YTL):

   Sermaye Düzeltilmifl
Ad› Pay Oran› Kay›tl› De¤eri Düzeltmesi Sermaye
Nuh Ticaret ve Sanayi A.fi. % 42,70 64.141.207 16.797.388 80.938.595

Partafl Tekstil ‹nfl.
San.ve Tic.A.fi. % 15,02 22.562.083 5.908.589 28.470.672
Di¤er * % 42,28   63.510.310 16.632.168   80.142.478

%    100 150.213.600 39.338.145 189.551.745

*Sermayenin % 10'undan daha az›na sahip ortaklar›n toplam›n› göstermektedir.

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle flirketin sermayesi afla¤›daki gibidir (YTL):

  Sermaye   Düzeltilmifl
 Ad› Pay Oran› Kay›tl› De¤eri Düzeltmesi    Sermaye

Nuh Ticaret ve Sanayi A.fi. % 42,61 64.006.015 16.761.984 80.767.999
Partafl Tekstil ‹nfl.
San.ve Tic.A.fi. % 15,02 22.562.083 5.908.589 28.470.672
Di¤er * % 42,37   63.645.502 16.667.572  80.313.074

%    100 150.213.600 39.338.145 189.551.745

* Sermayenin % 10'undan daha az›na sahip ortaklar›n toplam›n› göstermektedir.

27. Sermaye Yedekleri

Enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo düzenlenmesi sonucunda öz sermaye kalemlerinden "Sermaye, Emisyon Primi,
Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Ola¤anüstü Yedekler" bilançoda kay›tl› de¤erleri ile yer almaktad›r. Bu
hesap kalemlerine iliflkin düzeltme farklar› ise toplu halde öz sermaye hesap grubu içinde "Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi
Farklar›" hesab›nda yer almaktad›r. Tüm öz sermaye kalemlerine iliflkin "Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar›" sadece
bedelsiz sermaye art›r›m› veya zarar mahsubunda kullan›labilecektir.

Sermaye, yasal ve ola¤anüstü yedeklerin endekslenmesi sonucu oluflan öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar› dönemler
itibariyle afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Sermaye'ye ait enflasyon düzeltmesi 39.338.145 39.338.145
Sermaye'ye eklenecek gayri menkul sat›fl
kazançlar›na ait enflasyon düzeltmesi - 3.653
Yasal yedeklere ait enflasyon düzeltmesi 51.024.434 51.024.434
Ola¤anüstü yedeklere ait enflasyon düzeltmesi 3.093.810 3.093.810
Öz sermaye yöntemine göre konsolide edilen
Ünye Çimento sermaye enflasyon düzeltmesi  12.168.637 12.168.637
Enflasyon düzeltmesi farklar› 105.625.026 105.628.679

28. Kar Yedekleri

Türk Ticaret Kanunu (TTK)'na göre yasal yedekler I. Tertip ve II. Tertip olmak üzere afla¤›daki flekilde ayr›lmaktad›r :

a) I. Tertip Yedek: Net kar›n %5'i ödenmifl sermayenin %20'sine ulafl›ncaya kadar I. Tertip yedek akçe olarak ayr›l›r.

b) II. Tertip Yedek : Safi kardan I. Tertip yedek akçe ve pay sahipleri için sermayenin %5'i tutar›nda kar pay› ayr›ld›ktan
sonra, da¤›t›lmas›na karar verilen kar›n %10'u II. Tertip yedek akçe olarak ayr›l›r.

Yasal yedek akçeler sermayenin yar›s›n› geçmedikçe, münhas›ran zararlar›n kapat›lmas›nda veya ifllerin iyi gitmedi¤i zamanlarda
iflletmenin idamesine, iflsizli¤in önüne geçmeye veya sonuçlar›n› hafifletmeye yönelik önlemler al›nmas› amac›yla kullan›labilir.

29. Geçmifl Y›l Kar/Zararlar›

Geçmifl y›l kar/zararlar› afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Geçmifl y›l kar› 33.223.878 20.664.102
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26. Sermaye

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle ana ortakl›¤›n sermayesi afla¤›daki gibidir (YTL):

   Sermaye Düzeltilmifl
Ad› Pay Oran› Kay›tl› De¤eri Düzeltmesi Sermaye
Nuh Ticaret ve Sanayi A.fi. % 42,70 64.141.207 16.797.388 80.938.595

Partafl Tekstil ‹nfl.
San.ve Tic.A.fi. % 15,02 22.562.083 5.908.589 28.470.672
Di¤er * % 42,28   63.510.310 16.632.168   80.142.478

%    100 150.213.600 39.338.145 189.551.745

*Sermayenin % 10'undan daha az›na sahip ortaklar›n toplam›n› göstermektedir.

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle flirketin sermayesi afla¤›daki gibidir (YTL):

  Sermaye   Düzeltilmifl
 Ad› Pay Oran› Kay›tl› De¤eri Düzeltmesi    Sermaye

Nuh Ticaret ve Sanayi A.fi. % 42,61 64.006.015 16.761.984 80.767.999
Partafl Tekstil ‹nfl.
San.ve Tic.A.fi. % 15,02 22.562.083 5.908.589 28.470.672
Di¤er * % 42,37   63.645.502 16.667.572  80.313.074

%    100 150.213.600 39.338.145 189.551.745

* Sermayenin % 10'undan daha az›na sahip ortaklar›n toplam›n› göstermektedir.

27. Sermaye Yedekleri

Enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo düzenlenmesi sonucunda öz sermaye kalemlerinden "Sermaye, Emisyon Primi,
Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Ola¤anüstü Yedekler" bilançoda kay›tl› de¤erleri ile yer almaktad›r. Bu
hesap kalemlerine iliflkin düzeltme farklar› ise toplu halde öz sermaye hesap grubu içinde "Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi
Farklar›" hesab›nda yer almaktad›r. Tüm öz sermaye kalemlerine iliflkin "Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar›" sadece
bedelsiz sermaye art›r›m› veya zarar mahsubunda kullan›labilecektir.

Sermaye, yasal ve ola¤anüstü yedeklerin endekslenmesi sonucu oluflan öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar› dönemler
itibariyle afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Sermaye'ye ait enflasyon düzeltmesi 39.338.145 39.338.145
Sermaye'ye eklenecek gayri menkul sat›fl
kazançlar›na ait enflasyon düzeltmesi - 3.653
Yasal yedeklere ait enflasyon düzeltmesi 51.024.434 51.024.434
Ola¤anüstü yedeklere ait enflasyon düzeltmesi 3.093.810 3.093.810
Öz sermaye yöntemine göre konsolide edilen
Ünye Çimento sermaye enflasyon düzeltmesi  12.168.637 12.168.637
Enflasyon düzeltmesi farklar› 105.625.026 105.628.679

28. Kar Yedekleri

Türk Ticaret Kanunu (TTK)'na göre yasal yedekler I. Tertip ve II. Tertip olmak üzere afla¤›daki flekilde ayr›lmaktad›r :

a) I. Tertip Yedek: Net kar›n %5'i ödenmifl sermayenin %20'sine ulafl›ncaya kadar I. Tertip yedek akçe olarak ayr›l›r.

b) II. Tertip Yedek : Safi kardan I. Tertip yedek akçe ve pay sahipleri için sermayenin %5'i tutar›nda kar pay› ayr›ld›ktan
sonra, da¤›t›lmas›na karar verilen kar›n %10'u II. Tertip yedek akçe olarak ayr›l›r.

Yasal yedek akçeler sermayenin yar›s›n› geçmedikçe, münhas›ran zararlar›n kapat›lmas›nda veya ifllerin iyi gitmedi¤i zamanlarda
iflletmenin idamesine, iflsizli¤in önüne geçmeye veya sonuçlar›n› hafifletmeye yönelik önlemler al›nmas› amac›yla kullan›labilir.

29. Geçmifl Y›l Kar/Zararlar›

Geçmifl y›l kar/zararlar› afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Geçmifl y›l kar› 33.223.878 20.664.102
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30. Yabanc› Para Pozisyonu

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle yabanc› paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar
ile aktifte mevcut yabanc› paralar›n dökümü afla¤›daki gibidir :

31 Aral›k 2006

YTL
 ABD Dolar›      Euro       JPY Cinsinden karfl›l›¤›

Kasa - 16 - 30
Bankalar 1.261.834 4.254.052 - 9.650.011

K›sa vadeli ticari
alacaklar 1.880.655 97.543 - 2.824.050
Uzun vadeli ticari
alacaklar - 40.000 - 74.060
Verilen Siparifl 2.478.737 - - 3.484.113
Avanslar›
K›sa vadeli ticari
borçlar (92.435) (7.300) - (144.136)
K›sa vadeli
banka kredileri (17.340.051) (10.158.901) (  91.699.542) (  44.479.639)
Uzun vadeli
ticari borçlar - - - -
Uzun vadeli
banka kredileri (31.375.460) (37.126.950) (262.356.846) (116.501.166)
Al›nan depozito
ve teminatlar (16.000) (79.887)                    - ( 171.220)

Net yabanc› para
pozisyonu (43.202.720) (42.981.427) (354.056.388) (145.263.897)

31 Aral›k 2005

YTL
 ABD Dolar›      Euro       JPY Cinsinden karfl›l›¤›

Kasa - 15 - 24
Bankalar 1.675.437 1.574.260 - 4.747.239
K›sa vadeli ticari
alacaklar 3.683.663 115.865 - 5.126.675
K›sa vadeli ticari
borçlar (450) - - (607)
K›sa vadeli
banka kredileri (5.056.553) (9.197.391) (92.761.358) (22.553.958)
Uzun vadeli
ticari borçlar - (132.800) - (211.843)
Uzun vadeli
banka kredileri (30.746.512) (41.672.385) (349.809.122) (111.945.720)
Al›nan depozito
ve teminatlar (25.400) (11.620)                    - (52.783)

Net yabanc› para
pozisyonu (30.469.815) (49.324.056) (442.570.480) (124.890.973)

31. Devlet Teflvik ve Yard›mlar›

Yoktur (2005 : Yoktur).

32. Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› Varl›k ve Yükümlülükler

a) Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar› taraf›ndan üçüncü flah›slara verilen teminat tutarlar› dönemler itibariyle
afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Verilen teminat mektuplar› 4.865.863 8.193.760
Verilen ipotek ve teminatlar 137.658.692 115.588.324

K›sa vadeli ticari alacaklar için al›nm›fl teminat senetleri, teminat mektuplar› ve ipotekler afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Al›nan teminat mektuplar› 43.922.985 39.658.176
Al›nan teminat ipotekleri 6.755.000 4.158.000

b) Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar›n kay›tlar›nda yer alan vadesi geldi¤i halde tahsil edemedi¤i alacaklar ve bu alacaklar
için ayr›lan karfl›l›k tutarlar› afla¤›daki gibidir (YTL) :

Tahsil Edilemeyen
      Alacaklar        Ayr›lan Karfl›l›klar

31 Aral›k 2006 4.619.016 4.619.016
31 Aral›k 2005 4.297.067 4.297.067

c) 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle Ana ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar›n borç karfl›l›klar› afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Dava giderleri ve tazminat karfl›l›¤› (Not 23) 1.015.914 520.547

33. ‹flletme Birleflmeleri

31 Aral›k 2006  tarihi itibariyle iflletme birleflmesi bulunmamaktad›r.

(31 Aral›k 2005 : Ana ortakl›¤›n ifltiraklerinden biri olan, Nuh Beton A.fi, 1.200.000 YTL nominal sermayeli ve sermayesinin
% 99,99'una sahip oldu¤u Hanibal Çimento ‹nfl. San. Tic. A.fi'yi, 23 Aral›k 2005 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun
146, 151 ve 451 nci maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37 ve 39'ncu maddelerine uygun olarak tüm varl›k ve
pasifleriyle birlikte devralm›flt›r. Bu birleflme esnas›nda, Hanibal Çimento'nun, TTK'nun tasfiyesiz infisah hükümlerine tabi
olmas› nedeniyle, bahse konu birleflme, Tebli¤'in ‹flletme Birleflmeleri K›sm›nda tan›mlanan Haklar›n Birlefltirilmesi grubuna
girmektedir ve bu birleflme ile ilgili flerefiye oluflmam›flt›r).
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30. Yabanc› Para Pozisyonu

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle yabanc› paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar
ile aktifte mevcut yabanc› paralar›n dökümü afla¤›daki gibidir :

31 Aral›k 2006

YTL
 ABD Dolar›      Euro       JPY Cinsinden karfl›l›¤›

Kasa - 16 - 30
Bankalar 1.261.834 4.254.052 - 9.650.011

K›sa vadeli ticari
alacaklar 1.880.655 97.543 - 2.824.050
Uzun vadeli ticari
alacaklar - 40.000 - 74.060
Verilen Siparifl 2.478.737 - - 3.484.113
Avanslar›
K›sa vadeli ticari
borçlar (92.435) (7.300) - (144.136)
K›sa vadeli
banka kredileri (17.340.051) (10.158.901) (  91.699.542) (  44.479.639)
Uzun vadeli
ticari borçlar - - - -
Uzun vadeli
banka kredileri (31.375.460) (37.126.950) (262.356.846) (116.501.166)
Al›nan depozito
ve teminatlar (16.000) (79.887)                    - ( 171.220)

Net yabanc› para
pozisyonu (43.202.720) (42.981.427) (354.056.388) (145.263.897)

31 Aral›k 2005

YTL
 ABD Dolar›      Euro       JPY Cinsinden karfl›l›¤›

Kasa - 15 - 24
Bankalar 1.675.437 1.574.260 - 4.747.239
K›sa vadeli ticari
alacaklar 3.683.663 115.865 - 5.126.675
K›sa vadeli ticari
borçlar (450) - - (607)
K›sa vadeli
banka kredileri (5.056.553) (9.197.391) (92.761.358) (22.553.958)
Uzun vadeli
ticari borçlar - (132.800) - (211.843)
Uzun vadeli
banka kredileri (30.746.512) (41.672.385) (349.809.122) (111.945.720)
Al›nan depozito
ve teminatlar (25.400) (11.620)                    - (52.783)

Net yabanc› para
pozisyonu (30.469.815) (49.324.056) (442.570.480) (124.890.973)

31. Devlet Teflvik ve Yard›mlar›

Yoktur (2005 : Yoktur).

32. Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› Varl›k ve Yükümlülükler

a) Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar› taraf›ndan üçüncü flah›slara verilen teminat tutarlar› dönemler itibariyle
afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Verilen teminat mektuplar› 4.865.863 8.193.760
Verilen ipotek ve teminatlar 137.658.692 115.588.324

K›sa vadeli ticari alacaklar için al›nm›fl teminat senetleri, teminat mektuplar› ve ipotekler afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Al›nan teminat mektuplar› 43.922.985 39.658.176
Al›nan teminat ipotekleri 6.755.000 4.158.000

b) Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar›n kay›tlar›nda yer alan vadesi geldi¤i halde tahsil edemedi¤i alacaklar ve bu alacaklar
için ayr›lan karfl›l›k tutarlar› afla¤›daki gibidir (YTL) :

Tahsil Edilemeyen
      Alacaklar        Ayr›lan Karfl›l›klar

31 Aral›k 2006 4.619.016 4.619.016
31 Aral›k 2005 4.297.067 4.297.067

c) 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle Ana ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar›n borç karfl›l›klar› afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Dava giderleri ve tazminat karfl›l›¤› (Not 23) 1.015.914 520.547

33. ‹flletme Birleflmeleri

31 Aral›k 2006  tarihi itibariyle iflletme birleflmesi bulunmamaktad›r.

(31 Aral›k 2005 : Ana ortakl›¤›n ifltiraklerinden biri olan, Nuh Beton A.fi, 1.200.000 YTL nominal sermayeli ve sermayesinin
% 99,99'una sahip oldu¤u Hanibal Çimento ‹nfl. San. Tic. A.fi'yi, 23 Aral›k 2005 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun
146, 151 ve 451 nci maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37 ve 39'ncu maddelerine uygun olarak tüm varl›k ve
pasifleriyle birlikte devralm›flt›r. Bu birleflme esnas›nda, Hanibal Çimento'nun, TTK'nun tasfiyesiz infisah hükümlerine tabi
olmas› nedeniyle, bahse konu birleflme, Tebli¤'in ‹flletme Birleflmeleri K›sm›nda tan›mlanan Haklar›n Birlefltirilmesi grubuna
girmektedir ve bu birleflme ile ilgili flerefiye oluflmam›flt›r).

Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Notlar
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34. Bölümlere Göre Raporlama

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle bölümlere göre raporlama bulunmamaktad›r.

35. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

31 Aral›k 2006 tarihinde 1.857,44 YTL's› olan k›dem tazminat› tavan› 1 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere 1.960,69
YTL's›na yükseltilmifltir (31 Aral›k 2005 - 1.727,15 YTL).

36. Durdurulan Faaliyetler

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle durdurulan faaliyet bulunmamaktad›r.

37. Esas Faaliyet Gelirleri

Esas faaliyet gelirleri afla¤›daki gibidir (YTL) :

31  Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Yurtiçi sat›fllar 501.884.185  311.221.833
Yurtd›fl› sat›fllar 75.592.985 86.261.562
Di¤er sat›fllar 904.531 679.186
Sat›fl iskontolar› (3.427.886) (764.861)
Di¤er indirimler (810.935) (501.208)
Sat›fltan iadeler (59.419) (75.624)

Net sat›fllar 574.083.461 396.820.888

Sat›lan mamüllerin maliyeti 301.401.382 220.077.348
Sat›lan ticari mallar maliyeti 8.502.350 12.867.167
Sat›lan hizmet maliyeti 13.046.484 10.246.015
Di¤er sat›fllar›n maliyeti   17.658.141   10.597.283

Sat›fllar›n maliyeti 340.608.357 253.787.813

Brüt Sat›fl Kar› 233.475.104 143.033.075

38. Faaliyet Giderleri

Faaliyet giderleri afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Araflt›rma ve gelifltirme giderleri 65.855 -
Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri 58.390.963 42.145.607
Genel yönetim giderleri 26.991.274 25.882.117

85.448.092 68.027.724

Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Notlar

39. Di¤er Faaliyetlerden Gelir/Gider ve Kar/Zarar

Di¤er faaliyetlerden gelir ve karlar afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Kambiyo karlar› 11.229.787 15.914.522
Faiz gelirleri 7.544.067 3.424.192
Konusu kalmayan karfl›l›klar 2.481.165 42.965.731
Reeskont faiz gelirleri 2.360.331 590.037
‹fltiraklerden temettü gelirleri 14.095 15.343
Önceki dönem gelir ve karlar› - 51.460
Di¤er gelir ve karlar * 44.779.878 32.264.460

68.409.323 95.225.745

* Ünye Çimento San. ve Tic. A.fi.'nin özkaynak metoduna göre konsolide edilmesi sonucu dönem kar›n›n ana ortakl›k
pay›na düflen k›sm› 31.439.733 YTL'dir.

Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Kambiyo zararlar› 4.500.769 3.724.360
Reeskont faiz giderleri 3.094.825 1.125.036
Karfl›l›k giderleri   2.533.972      497.572
Sabit k›ymet sat›fl zarar› 1.447.784 13.812.556
Çal›flmayan k›s›m gider ve zararlar› 181.863 489.297
Önceki dönem gider ve zararlar› 69.947 5.609.009
Di¤er giderler ve zararlar 3.665.650 2.905.049
Nuh Beton'daki Hanibal
flirketinin sat›n al›nmas› esnas›nda
oluflan flerefiyenin giderlefltirilmesi                 -   6.498.130

15.494.810 34.661.009

40. Finansman Giderleri

Finansman giderleri afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

K›sa vadeli borçlanma giderleri 15.528.644 2.798.104
Uzun vadeli borçlanma giderleri 12.469.217 2.281.981

27.997.861 5.080.085

*31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle 3.437.983 YTL tutar›nda finansman gideri sabit k›ymetlerin maliyetine verilmifltir.
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Araflt›rma ve gelifltirme giderleri 65.855 -
Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri 58.390.963 42.145.607
Genel yönetim giderleri 26.991.274 25.882.117

85.448.092 68.027.724

Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Notlar
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Konusu kalmayan karfl›l›klar 2.481.165 42.965.731
Reeskont faiz gelirleri 2.360.331 590.037
‹fltiraklerden temettü gelirleri 14.095 15.343
Önceki dönem gelir ve karlar› - 51.460
Di¤er gelir ve karlar * 44.779.878 32.264.460
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* Ünye Çimento San. ve Tic. A.fi.'nin özkaynak metoduna göre konsolide edilmesi sonucu dönem kar›n›n ana ortakl›k
pay›na düflen k›sm› 31.439.733 YTL'dir.

Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar afla¤›daki gibidir (YTL) :
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Di¤er giderler ve zararlar 3.665.650 2.905.049
Nuh Beton'daki Hanibal
flirketinin sat›n al›nmas› esnas›nda
oluflan flerefiyenin giderlefltirilmesi                 -   6.498.130

15.494.810 34.661.009

40. Finansman Giderleri

Finansman giderleri afla¤›daki gibidir (YTL) :
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K›sa vadeli borçlanma giderleri 15.528.644 2.798.104
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*31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle 3.437.983 YTL tutar›nda finansman gideri sabit k›ymetlerin maliyetine verilmifltir.
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41. Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar›

SPK, yüksek enflasyon döneminin sona erdi¤ini belirtmifltir. Dolay›s›yla 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle finansal
tablolara enflasyon düzeltme ifllemi tabi tutulmad›¤›ndan parasal kay›p/kazanç gelir tablolar›na yans›t›lmam›flt›r.

42. Vergiler

Türkiye'de kurumlar vergisi oran› 2006 y›l› için %20'dur (2005-%30). Bu oran, kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar›
gere¤ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna ve indirimlerin düflülmesi
sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r.

Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›¤›n›n cari dönem kurumlar vergisi hesaplamas› afla¤›daki gibidir:

Konsolide gelir tablosunda yer alan vergi gelir ve giderleri afla¤›da özetlenmifltir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Konsolide cari dönem vergi karfl›l›¤› (Not 23) (27.020.848) (19.107.674)
Ertelenmifl vergi geliri / (gideri) (Not 14)      614.746 10.828.975

Toplam vergi geliri / (gideri) (26.406.102) (8.278.699)

43. Hisse Bafl›na Kar
Hisse bafl›na kar oluflumu afla¤›daki gibidir;

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Dönem kar› / (zarar›) (YTL) 146.537.562 122.211.303
Adi hisse senetlerinin
a¤›rl›kl› ortalama adedi 150.213.600 150.213.600
(1 YTL nominal de¤erdeki hisseyeisabet eden)
Net kar / (zarar) (YTL) 0,976 0,814

fiirket, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hesaplanan net kar›n›n (109.277.204 YTL), iliflikteki mali
tablolardaki net kardan daha düflük olmas› sebebiyle, bahse konu kardan, toplam 60.085.440 YTL'yi birinci ve ikinci
temettü olarak da¤›tmaya karar vermifltir.

44. Nakit Ak›m Tablosu

Cari dönemde gerçekleflen nakit ak›mlar› afla¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Esas faaliyetlerden kaynaklanan
net nakit girifli 165.499.417 126.237.729
Yat›r›m faaliyetlerinden
kaynaklanan net nakit ç›k›fl› ( 68.436.172) (149.546.573)
Finansman faaliyetlerinden
kaynaklanan net nakit ç›k›fl› ( 44.479.186)   34.280.946

 52.584.059   10.972.102

45. Finansal Tablolar› Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tablolar›n Aç›k, Yorumlanabilir ve Anlafl›labilir Olmas›
Aç›s›ndan Aç›klanmas› Gerekli Olan Di¤er Hususlar

a) Aktif de¤erlerin toplam sigorta tutarlar› dönemler itibariyle afla¤›daki gibidir (YTL);

31 Aral›k 2006 691.672.474
31 Aral›k 2005 596.363.948

b) 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri gibi üst düzey yöneticilere sa¤lanan ücret ve benzeri
menfaatlerin toplam tutar› 2.102.921 YTL'dir (31 Aral›k 2005 - 1.903.446 YTL).

Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Notlar

Yönetim Kurulumuz, flirketimizin 2006 y›l› faaliyetlerinden elde etmifl oldu¤u dönem kâr›ndan ödenecek vergi ve yasal

yükümlülükler düflüldükten sonra kalan kârdan ortaklara brüt 60.085.440-YTL (brüt 1 YTL'lik hisse bafl›na 40 Ykr, net 1

YTL'lik hisse bafl›na 34 Ykr) ve kurucusu oldu¤umuz Nuh Çimento E¤itim ve Sa¤l›k Vakf›na 2.219.799,58,-YTL vak›f pay›n›n

da¤›t›lmas›na ve da¤›t›m›n 26 Nisan 2007'den itibaren gerçeklefltirilmesinin Ola¤an Genel Kurul'a önerilmesine karar

vermifltir. / Our Board of Directors have decided to propose to the Ordinary General Shareholders' Meeting to distrubute to our

shareholders' from our year 2006 profit after the tax and the other legal liabilities, dividend distrubutions of 60.085.440 YTL (for

each 1 YTL share gross 40 Ykr, net of 34 Ykr), and  to Nuh Cimento Education and Health Foundation a total amount of 2.219.799,58

YTL after 26 April 2007.

YTL

Dönem Kâr› 136.330.972,58

(Net Profit for the Period)

Ödenecek Vergiler   27.053.769,03

( Provisions for Taxes to be Paid)

I.Tertip Yasal Yedek Akçe     5.463.860,18

(Supplements Tier I)

II.Tertip Yasal Yedek Akçe    5.257.476,00

(Supplements Tier II)

2006 Kâr›ndan Temettü (Brüt)*  60.085.440,00

(Gross Dividends from 2006 Profits)

Nuh Çimento E¤itim ve Sa¤l›k Vakf›na Ba¤›fl     2.219.799,58

(Donations to Nuh Cimento Educational and

Health Foundation)

Ola¤anüstü Yedek      36.250.627,79

(Extraordinary Reserves)

YÖNET‹M KURULU / Board of Directors

*Tam mükellef kurum ortaklar ile Türkiye'de bir iflyeri veya daimi temsilcisi arac›l›¤›yla kâr pay› elde eden dar mükellef

kurum ortaklardan Gelir Vergisi tevkifat› yap›lmayacakt›r. Bu durumdaki ortaklar›m›z›n, kâr pay› ödemelerine bafllanan

tarihe kadar Tam mükellef kurum ortakl›¤›n›n belgelendirilmesi için, Ticaret Sicil Gazetesi,vergi levhas› veya ba¤l› olduklar›

vergi dairesinden alacaklar› bir yaz›n›n tevsik edilmesi gerekmektedir. / Full responsible corporate shareholders and the other

shareholders who are limited responsible shareholders that receive dividend income will not be subject to income tax deductions. Yet,

it is required by law that our shareholders that fall in this category are subjected to provide a letter from tax offices along with other

legal documentations.

Kar Da¤›t›m Önerisi
Distribution of Dividend Proposal
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yükümlülükler düflüldükten sonra kalan kârdan ortaklara brüt 60.085.440-YTL (brüt 1 YTL'lik hisse bafl›na 40 Ykr, net 1

YTL'lik hisse bafl›na 34 Ykr) ve kurucusu oldu¤umuz Nuh Çimento E¤itim ve Sa¤l›k Vakf›na 2.219.799,58,-YTL vak›f pay›n›n

da¤›t›lmas›na ve da¤›t›m›n 26 Nisan 2007'den itibaren gerçeklefltirilmesinin Ola¤an Genel Kurul'a önerilmesine karar

vermifltir. / Our Board of Directors have decided to propose to the Ordinary General Shareholders' Meeting to distrubute to our

shareholders' from our year 2006 profit after the tax and the other legal liabilities, dividend distrubutions of 60.085.440 YTL (for

each 1 YTL share gross 40 Ykr, net of 34 Ykr), and  to Nuh Cimento Education and Health Foundation a total amount of 2.219.799,58

YTL after 26 April 2007.

YTL

Dönem Kâr› 136.330.972,58

(Net Profit for the Period)

Ödenecek Vergiler   27.053.769,03

( Provisions for Taxes to be Paid)

I.Tertip Yasal Yedek Akçe     5.463.860,18

(Supplements Tier I)

II.Tertip Yasal Yedek Akçe    5.257.476,00

(Supplements Tier II)

2006 Kâr›ndan Temettü (Brüt)*  60.085.440,00

(Gross Dividends from 2006 Profits)

Nuh Çimento E¤itim ve Sa¤l›k Vakf›na Ba¤›fl     2.219.799,58

(Donations to Nuh Cimento Educational and

Health Foundation)

Ola¤anüstü Yedek      36.250.627,79

(Extraordinary Reserves)

YÖNET‹M KURULU / Board of Directors

*Tam mükellef kurum ortaklar ile Türkiye'de bir iflyeri veya daimi temsilcisi arac›l›¤›yla kâr pay› elde eden dar mükellef

kurum ortaklardan Gelir Vergisi tevkifat› yap›lmayacakt›r. Bu durumdaki ortaklar›m›z›n, kâr pay› ödemelerine bafllanan

tarihe kadar Tam mükellef kurum ortakl›¤›n›n belgelendirilmesi için, Ticaret Sicil Gazetesi,vergi levhas› veya ba¤l› olduklar›

vergi dairesinden alacaklar› bir yaz›n›n tevsik edilmesi gerekmektedir. / Full responsible corporate shareholders and the other

shareholders who are limited responsible shareholders that receive dividend income will not be subject to income tax deductions. Yet,

it is required by law that our shareholders that fall in this category are subjected to provide a letter from tax offices along with other

legal documentations.

Kar Da¤›t›m Önerisi
Distribution of Dividend Proposal
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Consolidated Balance Sheets (in USD)

Bilanço 31.12.2006 tarihli TCMB döviz al›fl kuru ile haz›rlanm›flt›r.
Based on foreing currency selling exchange rate of Turkish Central Bank on 31.12.2006

ASSETS     31 December 2006 31 December 2005

I- CURRENT ASSETS 166.745.400 113.174.655

Liquid Assets 58.750.235 22.354.502
Marketable Securities (net)
Trade Receivables (net) 74.381.797 51.681.059
Receivables from Financial Leasings (net)
Due from Related Parties (net) 230.449 343.039
Other Receivables (net) 548.613 597.818
Biological Assets (net)
‹nventories (net) 29.181.944 36.833.106
Receivables from Deferred Project Contracts (net)
Deferred Tax Assets
Other Current Assets 3.652.362 1.365.131

II- LONG TERM ASSETS 437.447.906 438.213.608

Trade Receivables (net) 606.292 685.056
Receivables from Financial Leasings (net)
Due from Related Parties (net)
Other Receivables (net)
Financial Assets (net) 126.199.630 128.673.003
Positive / Negative Goodwill (net)
‹nvestment Properties (net)
Tangible Assets (net) 308.565.775 307.314.761
Intangible Assets (net) 1.799.867 1.425.818
Deferred Tax Assets
Other Long Term Assets 276.342 114.969

Total Assets 604.193.306 551.388.263

I- Short Term Liabilities 74.629.466 62.016.216

Fin ancial Liabilities (net) 19.853.645 15.180.542
Current Portion of Long Term Liabilities (net)  14.596.067 8.763.502
Liabilities from Financial <leasing (net) 446.372
Other Financial Liabilities (net)
Trade Payables (net) 17.441.267 17.178.667
Due to Related Parties (net)  105.028 15.227
Advances Received  12.080.497 11.100.771
Project Accrued Contract Income (net)
Provision for Liabilities and Expenses 745.374 480.856
Deferred Tax Liabilities
Other Liabilities 9.361.216 9.296.650

Long Term Liabilities 96.987.649 93.781.542

Financial Liabilities (net) 82.624.055 81.386.426
Liabilities from Financial Leasings (net) 2.976.305 2.388.401
Other Financial Liabilities (net)
Trade Payables (net)
Due to Related Parties (net)
Advances Received
Provision for Liabilities and Expenses 6.847.095 6.755.208
Deferred Tax Liabilities  4.540.194 3.251.507
Other Liabilities (net)

SHAREHOLDERS EQUITY 432.576.191 395.590.506

Share Capital 106.867.957 111.949.322
Capital Reserves 128.385.391 147.821.948
Profit Reserves 71.169.215 29.291.292
Net Profit/Loss For The Period 102.516.834 91.127.659
Retained Earnings / Accumulated Losses 23.636.794 15.400.285

Total Liabilities and Shareholders Equity 604.193.306 551.388.263

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS EQUITY

*Gelir tablosu 2006 y›l› ortalama TCMB döviz al›fl kuru ile haz›rlanm›flt›r.

Based on yearly average foreign currency selling exchange rate of Turkish Central Bank.

Income From Sales (net) 401.625.480 295.892.095

Cost of Sales (-) -238.287.643 -189.238.545

GROSS PROFIT 163.337.837 106.653.549

Operating Expenses (-) -59.778.993 -50.725.318

NET PROF‹T/LOSS FROM PRINCIPAL ACTIVITIES 103.558.844 55.928.231

Other Income and Profits 47.858.768 71.005.701

Financial Expenses (-) -19.587.142 -3.787.999

OPERATING PROF‹T 120.990.390 97.300.725

PROFIT BEFORE TAX 120.990.390 97.300.725

NET PROFIT FOR THE PERIOD 102.516.834 91.127.659

31 December 2006 31 December 2005

The Summary Income Table Of Nuh Çimento Sanayi A.fi.
And Its Subsidiaries (in USD)*
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Consolidated Balance Sheets (in USD)

Bilanço 31.12.2006 tarihli TCMB döviz al›fl kuru ile haz›rlanm›flt›r.
Based on foreing currency selling exchange rate of Turkish Central Bank on 31.12.2006
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NUH Ç‹MENTO SANAY‹ A.fi.

Akyar Mevkii P.K. 7 41800 HEREKE / KOCAEL‹ / TÜRK‹YE
Tel: (+90) 0262 316 20 00 Fax: (+90) 0262 511 41 21

nuhcimento@nuhcimento.com.tr
www.nuhcimento.com.tr

MERKEZ OF‹S

‹nönü Cad. No: 102 Kat: 6-7 34736
KOZYATA⁄I / ‹STANBUL / TÜRK‹YE

Tel: (+90) 0216 463 79 50 Fax: (+90) 0216 463 79 69

NUH BETON A.fi.

Büyükbakkalköy  Mah. Samand›ra Cad. 81410
MALTEPE / ‹STANBUL / TÜRK‹YE

Tel: (+90) 0216 564 00 00 Fax: (+90) 0216 311 45 39
nuhbeton@nuhbeton.com.tr

www.nuhbeton.com.tr

NUH YAPI ÜRÜNLER‹ VE MAK‹NE SANAY‹ A.fi.

Akyar Mevkii P.K. 7 41800 HEREKE / KOCAEL‹ / TÜRK‹YE
Tel: (+90) 0262 511 55 20 Fax: (+90) 0262 511 51 82

hereke@nuhyapi.com.tr
www.nuhyapi.com.tr

NUH ENERJ‹ ELEKTR‹K ÜRET‹M A.fi.

Akyar Mevkii P.K. 7 41800 HEREKE / KOCAEL‹ / TÜRK‹YE
Tel: (+90) 0262 316 20 00 Fax: (+90) 0262 511 39 93

mehmet.cetinkaya@nuhcimento.com.tr

NUH GAYR‹MENKUL ‹NfiAAT A.fi.

Akyar Mevkii P.K. 7 41800 HEREKE / KOCAEL‹ / TÜRK‹YE
Tel: (+90) 0262 316 20 00 Fax: (+90) 0262 511 41 21

ercan.sayari@nuhcimento.com.tr

Ç‹M-NAK TAfiIMACILIK LTD. fiT‹.

Akyar Mevkii P.K. 7 41800 HEREKE / KOCAEL‹ / TÜRK‹YE
Tel: (+90) 0262 511 45 52 Fax: (+90) 0262 511 52 80

NUH Ç‹MENTO E⁄‹T‹M VE SA⁄LIK VAKFI

Akyar Mevkii P.K. 7 41800 HEREKE / KOCAEL‹ / TÜRK‹YE
Tel: (+90) 0262 316 20 00 Fax: (+90) 0262 511 41 21
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