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Sayın Hissedarlarımız, 
  
Ankara Netmon A.Ş 2004 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz.2004 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet 
raporunu bilgilerinize sunmak istiyorum. 
  
2004 yılı, tüm dünyada, sektörümüzdeki rekabetin giderek arttığı, bunun bir neticesi olarak da kar paylarının 
gittikçe düştüğü bir yıl oldu. Sektördeki bu gelişim Türkiye ve çevre pazarlarımızda da kendisini gösterdi.  
ANKARA NETMON açısından ise 2004 yılında bir yandan satışlar önceki yıla oranla ciddi şekilde büyürken 
karlılık azaldı, diğer yandan ise bu pazar koşullarına adapte olabilmeye yönelik çeşitli organizasyon el 
değişiklikler gerçekleştirildi. 
(Bayındırlık birim fiyatlarında sektörümüze yönelik hizmet satışlarındaki kar payı % 5 olarak açıklanmıştır.) 
  

2004 yılında, özellikle 2005 yılı faaliyetlerimizi etkileyecek üç önemli anlaşmaya imza attık.  Bunlar 
Huawei ile imzaladığımız, FES sistemleri Site Survey, Transportation ve Depo sözleşmesine yönelik olan 
protokol oldu. Bu kapsamda 2004 yılında toplam 135 bin USD tutarında bir sipariş alınarak 2004 yılı sonuna 
kadar teslimatı konusunda Huawei ile anlaşmaya varılmıştır.  Bu proje, son yıllarda Access ve Fiber erişim 
sistemleri konusunda Türk Telekom’un gerçekleştirdiği en kapsamlı yenileme projesidir ve projenin %100 ü 
Ankara Netmon tarafından gerçekleştirilmektedir.575 sistemden oluşan bu projenin 1/5 2004 yılında 
tamamlanmıştır. Bu projede Türk Telekom dan 2005 yılında önemli siparişler beklenmektedir. 

 
2004 yılı iş yoğunluğu ve iş imkânları açısından önemli bir yıl olmuştur. Birçok ihalelere katılınmış tır. 

.Bunlar en önemlisi Telsimin açmış olduğu GSM tedarikçi ihalesi olmuştur. İhale alınmış ancak Telsim in Farklı 
Tedarikçilere farklı fiyatlarla iş yaptırma tutumu Sözleşme aşamasına geldiğimiz işten geri çekilmemize neden 
olmuştur. Buna rağmen Telsime 6 Baz istasyonu montajı enerji aktarmaları Transmisyon sistemleri montajları 
yapılarak önemli gelirler elde edilmiştir.2004 yılında Telsime Yaptığımız satışlarımız 141.956 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

 
2004 yılı Nortel Netaş tarafında bildiğiniz üzere DMS, Transmisyon ve Data sistemleri montajları ile ŞSİ 

(Şartname seviyesi işlemleri) yürütülmüş Taahhütlerimiz Yöneticilerimizin, Çalışanlarımızın gayretli ve özverili 
çalışmaları ile zamanında yerine getirilmiştir. Yönetim Kurulumuz bu projelerde her seviyede çalışan 
personelimize sonsuz teşekkürlerini sunar. Saha şeflerimizin ŞSİ projesindeki yönetsel anlayışları yönetim 
Kurulumuzca takdirle karşılanmıştır. 

 
2004 yılı mobil altyapı satışlarımız açısından, pazarda gerçekleşen tüm belirsizliklere rağmen, oldukça 

iyi bir yıl oldu.  Bilindiği gibi, 2002 yılında Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. NNN ile toplam 
2000 baz istasyonun kurulması için bir sözleşme imzalanmıştı.  2004 yılında, Aycell ’in Aria ile birleşme kararı 
alması, yatırım planlarında çeşitli değişiklikleri beraberinde getirdi.  Birleşme süreciyle birlikte, Aycell tarafından 
verilmiş olan bazı siparişlerin sevkıyatları ertelendi, yeni yatırım planları ise birleşme tamamlanıncaya kadar 
donduruldu.  2004 yılı başında birleşmenin hukuki olarak tamamlanmasını takiben, yeni şirket olan TT & TIM ile 
projenin devam ile birlikte AVEA GSM projesi kapsamında 55 Site’ tan oluşan Sivas İli GSM altyapı tesisi, 
Kayseri ili 39 Site tan oluşan BTS Swap işlemi, Konya BTS Swap, 2 faz halinde BSC swapları Transmisyon 
revizyonu TCU, PCUSN montajları vb alınan işlerdir. Yapılan bu işlerin en önemli özelliği Anahtar teslim 
projeler olmasıdır. İnşaat, Nakliye, Montaj devreye alma ve Geçici kabul aşamaları ile malzeme teminleri Ankara 
Netmon tarafından sağlanmıştır.2004 yılında bu projenin % 52 kısmı tamamlanmıştır Kalan kısmı 2005 yılında 
devam eden işler olacaktır.2004 yılı AVEA, Telsim, Türkcell gibi operatör firmalara direk iş yapan ve sektörün 
tanınan firması olunması açısından da önemli bir yıl olmuştur. Mobil altyapı nakliye hizmetlerini yürütmek üzere 
18 tonluk Kamyon  alınarak  makine parkımıza dahil edilmiştir. 

 
2004 yılı Aynı zamanda yeni teknolojilere giriş yılı olmuştur.Nortel Networks Netaş CDMA projesi 

kapsamında Servet Bilgili kışlasına test VE tanıtım amaçlı BTS sistemi kurulmuştur.Ulus TT sahasına ise 
MSC,BSC ve 5 Site dan oluşan BTS sahaları kurularak sistemler müşteriye devredilmiştir.2005 Yılında bu 
sistemlerin demontajları devredilen iş olarak beklemektedir.Aynı  
 
zamanda Huawei CDMA sistemi TT Ulus sahasına MSC,BSC ve NMS merkezi ile 4 Site montajı yine anahtar 
teslim olarak yapılmış müşteriye teslim edilmiştir.Bu projenin demontajı kısmı 2005 yılına devreden iş olarak 
beklemektedir. 

 
2004 yılı aynı zamanda Ankara Netmon Şirketin Markalaşması ve Proje üreten firma niteliği kazanması 

açısından da önemli bir yıl olmuştur. Ostim Organize Sanayi Bölgesi Fiber Optik hızlı internet altyapı projesi 
yapılmış ancak fiyatlar konusunda düşülen anlaşmazlık sonucu iş alınmamıştır. Aynı zamanda 2005 yılı mühendis 
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kadrolarının şirket bünyesinde tutundurulduğu bir yıl olmuştur. Mühendislik dept tarafından Muhasebe 
hizmetlerine yönelik beyanname düzenleme, Depo zimmet, İnsan kaynakları ve ERP(Kurumsal kaynak 
planlaması yazılımları yapılarak ihtiyaç sahibi dept kullanımına sunulmuştur. Yapılan yazılımlar kullanıldıkça 
ortaya çıkan eksiklikler tespit edilerek daha kapsamlı ERP yazılımı süreç haritaları çıkarılarak 2005 yılı ilk 
yarısında şirketin tüm ihtiyaçlarını giderecek ERP yazılımının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. 

 
2004 çalışma döneminde Nortel Networks Netaş tarafından Ankara Netmon yılın en iyi tedarikçisi 

seçilmiştir. Nortel üst yönetimine yaptığımız sunumlar etkisini yılsonuna doğru göstermeye başlamıştır. Artık 
Nortel Netaş cephesinde Ankara Netmon un Tedarikçi olmaktan çok İş ve Proje ortağı gibi değerlendirmeler 
dillenmeye başlanmıştır. 2005 yılı bu anlamda önemli gelişmeler beklediğimiz bir yıl olarak değerlendirmekteyiz.  
  
Faaliyetlerimizde esneklik ve genel giderlerimizde tasarruf sağlayabilmek amacıyla ZRNET Ltd. Şirketini Sivas 
ta Kurarak altyapımıza dahil ettik. Elde edilen veriler 4 aylık dönemde ZRNET ltd. in kuruluşunun doğru bir karar 
olduğunu göstermiştir. ZRNET in kuruluşu ile birlikte 31 Ağustos 2004 itibariyle 10 çalışanımızın iş akitleri tüm 
yasal hakları verilerek sona erdirilmiş,  bu 10 kişi ZRNET  tarafından istihdam edilmeye başlanmıştır. Ayrıca 
ZRNET kendi kadrosuna 13 kişi daha katarak büyüyerek toplam istihdam sayını 23 e çıkarmıştır. ZRNET’ in 
faaliyete başlaması ile birlikte Teşvik kapsamında SSK işveren, Gelir vergisi, İşsizlik primi İşveren paylarında % 
80 indirimler sağlanmıştır.  
ZRNET’ Kurucu Şirket müdürlüğü Ankara Netmon Yönetim Kurulu Başakanı tarafından yürütülmektedir. 
Ortaklarımızdan Murat Kurt Kendisine verilen yetki ve sorumluluk devri ile Şirket Müdürlüğünü Yürütmektedir. 
Murat Kurt  ZRNET’ teki çalışmaları takdirle karşılanmaktadır.  
 
2004 yılında uygulamaya koyduğumuz dış kaynak kullanım anlaşması sonucunda  ZRNET’ den  satış sonrası 
hizmetler satın alınmış olup önemli karlar elde edilmiştir. Önümüzdeki dönemde daha karlı işler yapılacağı 
düşünülmektedir. 
  
2004 yılında, mali bünyemizi güçlendirmek konusunda attığımız adımlardan biri de, 2003 yılı genel kurulunda 
alınan karar gereği kayıtlı sermaye tavanımızın 50 milyar TL’den 500 milyar TL’na çıkartılması oldu.  31 Ağustos 
2004 olan son apel ödeme tarihinde 3 ortağımız dışında tüm ortaklarımız taahüdlerini yerine getirmişlerdir.  
 
2004 Faaliyet giderlerimizi öngördüğümüz seviyelerde tutulmuştur.Gelirlerimiz ise 2004 tahmini bütçesi 
rakamlarının üzerinde gerçekleşmiştir. 2004 yılı Ankara Netmon için yatırımların yapıldığı bir yılı olmuştur. 
Yatırımların geri dönüşleri tamamlanmadığı için kar marjımız  beklenen seviyede gerçekleşmemiştir. 
 
Ankara Netmon  21 Eylül 2005 tarihinde 7 kuruluş yılını kutlayacak geçtiğimiz  altı yıl şirketimiz ve 
hissedarlarımız açısından gurur verici sevilerde geçtiğine inanıyoruz. 
 
Şirketimiz; 
1998 Yılı    4.257.- Milyar TL (Ortaklara (Sermaye taahhüt)  Dağıtılmıştır) 
1999 Yılı 143.508.- Milyar TL (Ortaklara Nakit olarak dağıtılmıştır) 
2000 Yılı    88.177.-Milyar TL(Ortaklara (Sermaye taahhüt 2003)  Dağıtılmıştır) 
2001 Yılı    80.698.-Milyar TL(Ortaklara (Sermaye taahhüt 2003)  Dağıtılmıştır) 
2002 Yılı    29.003.- Milyar TL(Ortaklara (Sermaye taahhüt 2003)  Dağıtılmıştır) 
2003 Yılı    15.679.-Milyar TL((Ortaklara (Sermaye taahhüt 2003)  Dağıtılmıştır) 
 
2004 Yılı  Bürüt Karı 116.585.-Milyar TL dir 
 
Ayrıca Ortaklarımıza 2003 yılında 100 USD tutarında  temettü dağıtımı yapılmıştır. 
Tablolardan görüleceği üzere şirket  5 yıl sonunda toplam 627.907 Milyar TL değerinde bir karı ortaklarına 
dağıtarak verimliliğini kanıtlamıştır. Kuruluşundan itibaren Ankara Netmon 7 yıldır hiçbir  çalışma dönemlerini 
zarar ile kapatmamıştır. Ülkemize ve Ortaklarımıza sağladığı katma değeri büyüterek faaliyetlerini sürdürmüştür. 
 
2005 yılı yeni iş olanaklarının takip edilecegi kalite Belgesi yenileme denetimlerinin yapılacagı bir yıl olarak 
önümüzde durmaktadır.2005 yılında daha iyi finansal sonuçlar almak üzere, satışlarımızın artması ve maliyetlerin 
düşürülmesi konusunda çalışacağımız bir yıl olacaktır.  2005’ün hem ülkemize, hem de Şirketimize başarılar 
getireceğini umarak, sizleri saygıyla selamlıyoruz. 
  
ANKARA NETMON A.Ş  
Yönetim Kurulu Adına 
 
Ahmet Kurt 
Yönetim Kurulu Başkanı 


