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GİRİŞ 
 
 
Rapor Dönemi : 01 Ocak 2011 – 30 Eylül 2011 
 

Ortaklı ğın Ünvanı : Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 
 

Yönetim Kurulu : 
 

     
                 Mehmet Göçmen                                            Serra Sabancı 
                          Yönetim Kurulu Başkanı                    Yönetim Kurulu Başkan Yrd. 
                           
                    Görev Süresi :             Görev Süresi: 
                          23.09.2011 – 23.09.2014             23.09.2011 – 23.09.2014 
 

                                                  

                                                              
                         Mehmet Nurettin Pekarun      Cezmi Kurtuluş                                      
                           Yönetim Kurulu Üyesi                                Yönetim Kurulu Üyesi 
 

                      Görev Süresi :                                      Görev Süresi : 
       23.09.2011 – 23.09.2014                             23.09.2011 – 23.09.2014 
 
 

               
                                      Neriman Ülsever         Gökhan Eyigün 
                           Yönetim Kurulu Üyesi   Yönetim Kurulu Üyesi 
 
            Görev Süresi :          Görev Süresi : 
               23.09.2011 – 23.09.2014                 23.09.2011 – 23.09.2014 



 4

Levent Demirağ 31.03.2010 – 23.09.2011 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapmıştır. 
 
Denetim Kurulu                     Görev Süresi 
Volkan Balatlıoğlu  28.03.2011 – 28.03.2013 
Şerafettin Karakış  28.03.2011 – 28.03.2013 
İlker Yıldırım   28.03.2011 – 28.03.2013 
 
Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşme ve diğer ilgili 
mevzuatla tayin ve tespit edilen yetkilere haizdir. 
 
Üst Yönetim Görev Dağılımı 
 
Adı Soyadı                                            Unvanı 
Ömer Faruk Bulak                         Genel Müdür 
Ali Akdağ   Teknoloji Direktörü 
İbrahim Celal Çelebi                         İşletmeler Direktörü 
Mehmet Döner                         Mali İşler Direktörü 
Suat Aydın   Elyaf ve İplik Satış ve Pazarlama Direktörü 
Toker Özcan             Polimerler ve Kimyasallar Satış ve Pazarlama Direktörü 
Zarif Yağız  Satınalma ve Lojistik Direktörü 
Ahmet Necip Özen   Site Mühendislik Müdürü 
Algan Alnıaçıklar   Mali Analist 
Alper Söğüt    Polimerizasyon ve Amorf Cips Müdürü 
Ferat Göç    Maliyet Muhasebesi, Bütçe ve Raporlama Müdürü 
Güven Kaya    Elyaf Üretim Müdürü 
Hüseyin Kalpaklı   Filament İşletmeleri Müdürü 
İhsan Tunceren   Lojistik ve Malzeme Yönetimi Müdürü 
İrfan Başkır    Özel Polimerler ve Kimyasallar Satış Müdürü 
Mehmet Faruk Okan   Dmt Üretim Müdürü 
Mehmet Pehlivan   Finansal Muhasebe Müdürü 
Murat Fikret Erdoğan   Fiber Polimer İşletmeleri Müdürü 
Mustafa Kemal Öz                             Elyaf Teknoloji Müdürü 
Mustafa Özturan   İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri Müdürü 
Ömer Demir                                        Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Müdürü 
Eyüp Mehmet İşleker                          İç Denetmen 
 
 
 
Ortaklı ğın sermayesinde meydana gelen değişiklikler: Şirketimizin sermayesinde dönem 
içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 
 
Son üç yılda dağıtılan temettü oranları: Şirketimiz 2008, 2009 ve 2010 yıllarında temettü 
dağıtmamıştır. 
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Şirketimiz sermayesinin %10’undan fazlasına sahip ortakları:   
 
Ortak Ünvanı                                      Sermayedeki 

        Payı (%) 
H. Ö. Sabancı Holding A.Ş.                  51 
 
Dönem içerisinde çıkarılmış bulunan menkul kıymetler : Dönem içerisinde çıkarılmış menkul 
kıymet yoktur. 
 
 
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKL İKLER İ 
 

Şirketimiz 2011 yılının ilk 9 aylık dönemi içerisinde birisi olağanüstü olmak üzere 2 adet 
Genel Kurul Toplantısı yapmış olup Esas Sözleşmedeki aşağıda belirtilen bazı maddeler tadil 
edilmiştir. 
 

 
1- Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 03.03.2011 tarihli toplantısında, Şirketimiz Esas 

Sözleşmesi’nin ‘’Amaç ve Faaliyet Konusu’’ başlıklı 3. maddesinin, ‘’Merkez ve Şubeler’’ 
başlıklı 5. ve ‘’Sermaye’’ başlıklı 8. maddelerinin tadil edilmesi ile ‘’Pay ve Tertip Birleştirme’’ 
başlıklı geçici maddesinin iptaline karar verilmiş ve yapılan başvurular neticesinde Sermaye 
Piyasa Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli müsaadeler alınarak 28.03.2011 
tarihli Olağan Genel Kurul’da söz konusu değişiklikler yapılmıştır. 
 

                            
 

ESKİ ŞEKL İ      YENİ ŞEKL İ 
 

Madde 3: Şirketin amaç ve faaliyet  konusu 
aşağıda  belirtilmiştir. 

 
a) Her türlü kimyevi maddeler, sun’i ve sentetik 
devamlı ve devamsız elyaf ile iplikler, 
dokumalar, pet ambalajlama malzemesi, 
bunların ham ve yardımcı maddeleri ile ara 
mamulleri ve aynı esastan ticari emtianın ve  
bunların  piyasada  sürümünü  kolaylaştıracak  
mamullerin imalini yapabilir, tesisleri kurup 
işletebilir ve bu sahaya giren her çeşit 
maddelerin ithalatı, ihracatı ile uluslararası ve 
dahili ticaretini yapabilir. 
 
b) 04.12.1984 tarih ve 3096 sayılı kanun ve işbu 
kanunla ilgili kararname, tebliğ vesair ilgili 
mevzuata istinaden kendi faaliyet alanı için 
ihtiyacı olan elektrik ve ısıyı üretmek üzere 
otoprodüktör şirket olarak gerekli üretim tesis 
ve entegre tesislerini kurabilir. 
 
c) Konusu ile ilgili her türlü uluslararası ve yurt 

Madde 3: Şirketin amaç ve faaliyet  konusu 
aşağıda  belirtilmiştir. 

    
a) Her türlü kimyevi maddeler, sun’i ve sentetik 
devamlı ve devamsız elyaf ile iplikler, dokumalar, 
pet ambalajlama malzemesi, bunların ham ve 
yardımcı maddeleri ile ara mamulleri ve aynı 
esastan ticari emtianın ve  bunların  piyasada  
sürümünü  kolaylaştıracak  mamullerin imalini 
yapabilir, tesisleri kurup işletebilir ve bu sahaya 
giren her çeşit maddelerin ithalatı, ihracatı ile 
uluslararası ve dahili ticaretini yapabilir. 
  
 
b) 04.12.1984 tarih ve 3096 sayılı kanun ve işbu 
kanunla ilgili kararname, tebliğ vesair ilgili 
mevzuata istinaden kendi faaliyet alanı için 
ihtiyacı olan elektrik ve ısıyı üretmek üzere 
otoprodüktör şirket olarak gerekli üretim tesis ve 
entegre tesislerini kurabilir. 
 
c) Konusu ile ilgili her türlü uluslararası ve yurt içi 
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içi eşya taşımacılığı yapabilir. 
 
d) Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında; 
Faaliyet konusuna giren her türlü sınai ve 
hizmet sektörü yatırımı ve faaliyetlerinde 
bulunabilir. Bu işler için iç ve dış piyasalardan 
uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar  akdedebilir,  
sinai  krediler ve benzeri diğer kredileri temin 
edebilir,  sınai teşvik tedbirlerden istifade   
edebilir, muafiyet ve istisnalardan 
yararlanabilir, emval ve kefalet kredileri açık 
krediler, senet üzerine avans kredileri ve 
benzeri kredileri temin edebilir ve bunlarla ilgili 
her türlü işlemleri yapabilir.Teminatlı veya 
teminatsız borçlanabilir, sulh, tahkim, feragat, 
kabul ve ibra yapabilir. 
 
e) Gerekli menkul ve gayrimenkulleri satın 
alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir veya  
satabilir; rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de 
dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak  
üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her 
çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir;  
başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu 
kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil 
ettirebilir, kaldırabilir ve fek edebilir veya fek 
ettirilebilir; yatırımcıların aydınlatılmasını   
teminen özel haller kapsamında Sermaye 
Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli 
açıklamaların  yapılması kaydıyla üçüncü 
kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek 
de dahil olmak üzere  bu nevi hakları tesis ve 
tescil ettirebilir; üçüncü kişilerden ipotek 
devralabilir veya üçüncü kişilere ipotek 
devredebilir; sahibi bulunduğu menkul ve 
gayrimenkulleri ipotek, rehin ve  ticari işletme 
rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü 
kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun 
teminat olarak gösterebilir. Her türlü taşıt 
araçlarını, taşınır malları ve diğer hakları ve 
yine amaç ve faaliyet konusu ile  ilgili her türlü 
makine, araç ve gereçleri, marka, patent, know 
how, lisans gibi sınai mülkiyet  haklarını iktisap 
edebilir veya devredebilir ve gereğinde bunları 
ilgili sicillerine tescil ettirebilir, söz konusu 
tescilleri tadil veya terkin ettirebilir. Her türlü 
hukuki tasarrufta bulunabilir. Başkalarının bu 
nevi mal ve haklarını ayni  ve şahsi bir hakka 
müsteniden kullanabilir veya elde 
bulundurabilir, bunları kiralayabilir veya kiraya 
verebilir. 

eşya taşımacılığı yapabilir. 
 
d) Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında; 
Faaliyet konusuna giren her türlü sınai ve hizmet 
sektörü yatırımı ve faaliyetlerinde bulunabilir. Bu 
işler için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa 
vadeli istikrazlar  akdedebilir,  sinai  krediler ve 
benzeri diğer kredileri temin edebilir,  sınai teşvik 
tedbirlerden istifade   edebilir, muafiyet ve 
istisnalardan yararlanabilir, emval ve kefalet 
kredileri açık krediler, senet üzerine avans 
kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir ve 
bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapabilir. 
Teminatlı veya teminatsız borçlanabilir,sulh, 
tahkim, feragat, kabul ve ibra yapabilir. 
 
 
e) Gerekli menkul ve gayrimenkulleri satın 
alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir veya  
satabilir; rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de 
dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak  
üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit 
ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir;  başkaları 
lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve 
ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, 
kaldırabilir ve fek edebilir veya fek ettirilebilir; 
yatırımcıların aydınlatılmasını   teminen özel 
haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
aranacak gerekli açıklamaların  yapılması ve 
sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara 
uyulması kaydıyla, üçüncü kişiler için rehin, ticari 
işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere  bu 
nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir; üçüncü 
kişilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kişilere 
ipotek devredebilir; sahibi bulunduğu menkul ve 
gayrimenkulleri ipotek, rehin ve  ticari işletme 
rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü 
kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun 
teminat olarak gösterebilir. Her türlü taşıt 
araçlarını, taşınır malları ve diğer hakları ve yine 
amaç ve faaliyet konusu ile  ilgili her türlü 
makine, araç ve gereçleri, marka, patent, know 
how, lisans gibi sınai mülkiyet  haklarını iktisap 
edebilir veya devredebilir ve gereğinde bunları 
ilgili sicillerine tescil ettirebilir, söz konusu 
tescilleri tadil veya terkin ettirebilir. Her türlü 
hukuki tasarrufta bulunabilir. Başkalarının bu 
nevi mal ve haklarını ayni  ve şahsi bir hakka 
müsteniden kullanabilir veya  elde bulundurabilir, 
bunları kiralayabilir veya kiraya verebilir.  
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f) Mevcut ve ileride kurulacak yerli veya 
yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği 
yapabilir; bunları şirkete ortak edebilir ve 
bunlarla yurtiçi ve/veya yurtdışında yeni 
şirketler kurabilir ve teşebbüslere girişebilir; 
yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri 
tamamen veya kısmen   devralabilir, bu şirket 
ve işletmelerin sermayesine iştirak edebilir. 
 
g) Portföy işletmeciliği, borsa bankerliği ve 
aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla 
bilcümle menkul kıymetleri ve ticari senetleri 
edinebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak 
gösterebilir ve bunlarla ilgili her türlü hukuki 
tasarruflarda bulunabilir. 
 
h) Şirket, sadece kendi mal varlıklarını 
koruyabilmek maksadıyla sigorta şirketleriyle 
yetkisiz acentelik anlaşmaları yapabilir. 
 
ı) Konusu ile ilgili derneklere, kuruluşlara ve 
vakıflara kurucu ve/veya üye sıfatıyla katılabilir. 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda gösterilen işlemlerden başka, ilerde 
şirket için faydalı görülecek başka işlere 
girişilmek istenildiği taktirde, Yönetim 
Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel 
Kurul’un onayına sunulacak ve  bu yolda karar 
alındıktan sonra bu işlerde yapılabilecektir. 
Esas Sözleşme’de değişiklik niteliğinde olan 
işbu kararın uygulanması için yetkili 
mercilerden   gerekli izin alınacaktır. 
 

 
f) Mevcut ve ileride kurulacak yerli veya yabancı 
gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir; bunları 
şirkete ortak edebilir ve bunlarla yurtiçi ve/veya 
yurtdışında yeni şirketler kurabilir ve teşebbüslere 
girişebilir; yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri 
tamamen veya kısmen   devralabilir, bu şirket ve 
işletmelerin sermayesine iştirak edebilir. 
 
 
g) Portföy işletmeciliği, borsa bankerliği ve 
aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla 
bilcümle menkul kıymetleri ve ticari senetleri 
edinebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak 
gösterebilir ve bunlarla ilgili her türlü hukuki 
tasarruflarda bulunabilir. 
 
h) Şirket, sadece kendi mal varlıklarını 
koruyabilmek maksadıyla sigorta şirketleriyle 
yetkisiz acentelik anlaşmaları yapabilir. 
 
ı) Konusu ile ilgili derneklere, kuruluşlara ve 
vakıflara kurucu ve/veya üye sıfatıyla katılabilir. 
 
j) Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, 
kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis 
etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı 
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 
 
Yukarıda gösterilen işlemlerden başka, ilerde 
şirket için faydalı görülecek başka işlere 
girişilmek istenildiği taktirde, Yönetim 
Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel 
Kurul’un onayına sunulacak ve  bu yolda karar 
alındıktan sonra bu işlerde yapılabilecektir. Esas   
Sözleşme’de değişiklik niteliğinde olan işbu 
kararın uygulanması için yetkili mercilerden   
gerekli izin alınacaktır. 
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Madde 5: Şirketin merkezi Adana’dadır.Adresi 
Tarsus Yolu Üzeri 01322  Adana’dır. 
 
 
Adres değişikli ğinde yeni adres Ticaret 
Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde  ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan 
edilmiş adrese  yapılan tebligat Şirket’e 
yapılmış sayılır. Şirketin, tescil ve ilan edilmiş 
adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni 
adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması 
fesih sebebidir. 
 
Şirket, yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla 
yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir,  
acente ve mümessillikler kurabilir. 
 

Madde 5: Şirketin merkezi Adana’dadır.Adresi   
Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı 
No:559 01355 Seyhan / Adana ’dır. 
 
Adres değişikli ğinde yeni adres Ticaret Sicili’ne 
tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde  ilan 
ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’na ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve 
ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e 
yapılmış sayılır. Şirket’in, tescil ve ilan edilmiş 
adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni 
adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması 
fesih sebebidir. 
 
Şirket, yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla yurt 
içinde ve yurt dışında şubeler açabilir,  acente ve 
mümessillikler kurabilir. 
 

Madde 8: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine 
göre Kayıtlı Sermaye Sistemi’ni kabul etmiş,                     
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.1999 tarih 
ve 35/413  sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 
 
Şirketin Kayıtlı Sermayesi 500.000.000 YTL. 
(Beşyüzmilyon Yeni Türk Lirası)’ dır. Her biri             
1 YKr. (Bir Yeni Kuruş) itibari değerde 
50.000.000.000 (Ellimilyar) adet hisseye                
bölünmüştür 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şirketin tamamı ödenmiş “Çıkarılmış 
Sermayesi” 180.250.000 YTL. 
(Yüzseksenmilyonikiyüz ellibin Yeni Türk 
Lirası) olup; her biri 1 YKr. (Bir Yeni Kuruş) 
itibari değerde tamamı                                   
nama yazılı olmak üzere 18.025.000.000 
(Onsekizmilyaryirmibeşmilyon) adet hisseye                                       
bölünmüştür. 
 
 

Madde 8: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine 
göre Kayıtlı Sermaye Sistemi’ni kabul etmiş,         
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.1999 tarih ve 
35/413  sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 
 
Şirketin Kayıtlı Sermayesi 500.000.000 TL. 
(Beşyüzmilyon Türk Lirası)’ dır. Her biri 1 Kr. 
(Bir Kuruş) itibari değerde 50.000.000.000 
(Ellimilyar) adet hisseye   bölünmüştür. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 
sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için 
geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye 
artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin 
verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için 
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak 
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki 
alması zorunludur. Söz konusu yetkinin 
alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye 
sisteminden çıkmış sayılacaktır. 
 
Şirketin tamamı ödenmiş “Çıkarılmış Sermayesi” 
216.300.000 TL. (İkiyüzonaltımilyonüçyüzbin 
Türk Lirası) olup; her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari 
değerde tamamı  Nama yazılı olmak üzere 
21.630.000.000 (Yirmibirmilyaraltıyüzotuzmilyon) 
adet hisseye           bölünmüştür. 
 
Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 
5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, 
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Yönetim Kurulu çıkarılmış sermayeyi kayıtlı 
sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile, nama               
yazılı hisse senetleri ihraç ederek arttırmaya 
yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan hisse     
senetlerinin değerlerinin, itibari değerlerden daha 
fazla olmasını kararlaştırabilir. 
 
Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden 
hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam 
olarak ödenir. 
 
Çıkarılmış sermayenin arttırılmasında artırım 
oranı tutarında yeni hisse ihraç edilir. 
 
 
Hissedarlar rüçhan haklarını çıkarılmış 
sermayenin arttırıldığı oranda  kullanırlar. 
 
Her hisse bir hisse senedi ile temsil edilir. Ancak 
Yönetim Kurulu Kararı ile birden fazla  hisseyi 
temsil eden hisse senetleri ihraç edilebilir. 
 
Nama yazılı hisseler Şirketin pay defterine 
kaydedilir. 
 

daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası 
ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 
Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 
Kuruş olarak değiştirilmi ştir. Bu değişim 
sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-
TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş 
nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu 
değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları 
paylardan doğan hakları saklıdır. 
 
İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” 
ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu 
Kararı uyarınca değiştirilmi ş ibarelerdir. 
 
Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında 
çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanı içinde 
kalmak şartı ile, nama yazılı pay ihraç ederek 
arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni 
çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerden 
daha fazla olmasını kararlaştırabilir. 
 
Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden 
hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam 
olarak ödenir. 
 
Çıkarılmış sermayenin arttırılmasında artırım oranı 
tutarında yeni hisse ihraç edilir. 
 
Hissedarlar rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin 
arttırıldığı oranda  kullanırlar. 
 
 
 
 
Nama yazılı hisseler Şirketin pay defterine 
kaydedilir. 
 

 
Geçici Madde : Hisse senetlerinin nominal 
değerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K’da 
değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 
YKr. olarak değiştirilmi ştir. Bu değişim 
sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 
TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr’lik   1 adet 
hisse verilecektir.1 YKr’ye tamamlanamayan 
paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz 
konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip 
oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. 
 
Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil 

 
Geçici Madde : İptal edilmiştir. 
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eden 4’üncü, 5’inci, 6’ncı tertip hisse senetleri 
7’inci tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme 
ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak 
ortakların sahip oldukları paylardan doğan 
hakları saklıdır. 
                             
Hisse senetleri değişim işlemleri, sermaye 
piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin 
uygulamaya konulmasını takiben ilgili 
düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu 
tarafından başlatılacaktır. 

 
 

2- Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 05.08.2011 tarihli toplantısında, Şirketimiz Esas 
Sözleşmesi’nin ‘’Ünvan’’ başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiş ve yapılan 
başvurular neticesinde Sermaye Piyasa Kurulu’ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç 
Ticaret Genel Müdürlüğü’nden gerekli müsaadeler alınarak 23.09.2011 tarihli Olağanüstü Genel 
Kurul’da söz konusu değişiklikler yapılmıştır. 
 
  ESKİ ŞEKL İ      YENİ ŞEKL İ 
 
Madde 2: Şirketin unvanı ‘’ADVANSA 
SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM 
ŞİRKETİ’’ olup, bundan böyle bu metin 
içinde kısaca ‘’Şirket’’ olarak anılacaktır. 
 
 

 
Madde 2: Şirketin unvanı ‘’SASA POLYESTER 
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’’ olup, bundan 
böyle bu metin içinde kısaca ‘’Şirket’’ olarak 
anılacaktır. 
 
 

 
 
 
KAPASİTE KULLANIM ORANI 
 
Şirketimizin, 1 Ocak - 30 Eylül 2011 tarihleri arası kapasite kullanım oranı %94 olarak 
gerçekleşmiştir. ( 1 Ocak - 30 Eylül 2010 : %87 ) 
 
 
 
YATIRIM, ÜRET İM ve SATIŞ FAAL İYETLER İ 
 

1- YATIRIM FAAL İYETLER İ   
 
� CP7 Projesi : 

 
2011 yılında CP7 elyaf ve tekstil PET cipsi projesi için yaklaşık olarak 12 Milyon TL 
harcanmıştır. 
 

� Batch Polimer-4 Projesi : 
 
2011 yılında Batch polimer-4 projesi için yaklaşık olarak 5,5 Milyon TL harcanmıştır. 
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2) ÜRETİM FAAL İYETLER İ:  
 
Ana ürün gruplarımızdaki üretim miktarları mukayeseli olarak aşağıda verilmiştir.  
 
 

2011/9 (Ton) 2010/9 (Ton) Değişim (Ton) Değişim (%) 

Dmt  206.121  194.208 11.913  6 
Polyester  Cips 74.365 71.605 2.760  4 
Polyester Elyaf 89.520 82.574 6.946  8 
Polyester İplik 5.450 4.405 1.045  24 
Poy 9.788 7.351 2.437  33 
Tops 1.309 1.444 - 135 - 9 
Tow 1.533 1.248 285  23 
 
 
 
 
3) SATIŞ FAAL İYETLER İ: 
 
 
 

 
� Toplam Net Satışlar  

 

Dönem Tutar 
(Bin TL) 

Miktar 
 (Bin Ton) 

2011/9 698.797 188 
2010/9 450.080 172 
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� Yurtiçi ve Yurtdı şı (FOB) Satışlar 
 

2011/9

38%

62%
Yurtiçi

Yurtdışı

2010/9

%42

 58%
Yurtiçi

Yurtdışı

 
 

 
 
Ana ürün gruplarımıza ait net satışlar mukayeseli olarak aşağıda verilmiştir: 
 

2011/9 2010/9 
 Miktar 

(Ton) 
Tutar  

(Bin TL) 
Miktar  
(Ton) 

Tutar  
(Bin TL) 

Dmt 15.624 39.055 11.441 18.595 
Polyester Cips 72.156 258.355 66.859 168.824 
Polyester Elyaf 88.003 338.548 85.023 222.839 
Polyester İplik 5.886 30.744 4.215 21.215 
Poy 4.834 16.276 2.918 7.870 
Tops ve Tow 1.230 6.727 1.534 6.364 
Diğer  9.092  4.373 
Toplam 187.733 698.797 171.990 450.080 
 
 
PERSONEL BİLGİLERİ  
 
Personelimizin merkez ve merkez dışı birimlere göre dağılımı şu şekildedir : 
 
Merkez İşyeri                    807 Kişi 
Elyaf ve İplik İşletmesi      191 Kişi 
Hacı Sabancı Organize Sanayi Tekstil İşletmesi 101 Kişi 
Düz ve Yarı Mamul İplik İşl.        72 Kişi 
İskenderun Tank Sahası ve Dolum Tesisi          8 Kişi 
İstanbul Büro                                  4 Kişi 
TOPLAM                          1.183 Ki şi 
 
BAĞIŞ BİLGİLERİ  
 
Şirketimiz 2011 yılının 9 aylık dönemi içerisinde 1.445 TL’lik bağışta bulunmuştur. 
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FİNANSAL ORANLAR      2011/9  2010/9 
 
Likidite Oranları 
 
Cari Oran                                                                            1,27     1,11    
Likidite Oranı                     0,74                  0,57 
Nakit Oran                     0,16                  0,11 
 
Faaliyet Oranları 
 
Alacakların Devir Süresi (Gün)          54                   50      
Mamul ve Ara Mamul Stok Devir Süresi (Gün)           30                   43 
 
 
Finansal Yapı Oranları 
 
Toplam Yüküm./Özsermaye                                                                1,14                 0,99 
Toplam Yüküm./Toplam Aktif                                                            0,53                 0,50 
 
Karlılık Oranları 
 
Net Dönem Karı/Toplam Aktif                                                            0,07                 0,04 
Net Dönem Karı/Özsermaye                                                                0,15                 0,07 
Brüt Kar Marjı                                                                                      0,15                 0,12 
 
 
DİĞER 
 

 
� ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 

 
GENEL KURUL 
 

A) Şirketimizin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurulu 28.03.2011 tarihinde Şirket Merkezinde 
düzenlendi. 

 
 Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir: 
 

 

1 - Şirket Esas Sözleşmesinin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili 3. maddesinin, merkez ve şubeler ile ilgili 
5. maddesinin,  sermaye ile ilgili 8. maddesinin tadili ile Pay ve Tertip birleştirme ile ilgili geçici 
maddenin..iptal..edilmesine, 
 
2 - Şirketimizin 2010 yılı Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal 
raporlama standartlarına uygun olarak düzenlenmiş ve Bağımsız Denetim incelemesinden de geçmiş olan 
Bilanço ve Gelir Tablosunun kabulüne, oluşan 30.521.000.-TL dönem karının geçmiş yıl 
zararlarından..mahsup..edilmesine, 
 
3 - Yıl içinde Sn. Ali Doğan ESERCE'nin  21.07.2010  tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu 
Üyeliğine, artan sürece vazife görmek üzere atanan Sn. Gökhan EYİGÜN ile Sn. Tamer SAKA'nın 
16.09.2010 tarihinde kabul edilen istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife 
görmek üzere atanan Sn. Mehmet Nurettin PEKARUN'un görevlerinin kabul edilmesine, 
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4 - 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca şirketimizin 2011  yılına ait 
Mali Tablo ve Raporlarının denetiminin, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik..A.Ş.…ünvanlı..bağımsız..denetleme..kuruluşunca..yapılmasına 
 
oybirliği ile karar verilmiştir. 
 

B) Şirketimizin 2011 yılına ait Olağanüstü Genel Kurulu 23.09.2011 tarihinde Şirket Merkezinde 
düzenlendi. 

 
 Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir: 
 
1 - Şirket Esas Sözleşmesinin ünvan başlıklı 2. maddesinin tadiline, 
 
2 - Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliklerine H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'yi temsilen Mehmet GÖÇMEN 
, Serra SABANCI, Mehmet Nurettin PEKARUN, Cezmi KURTULUŞ, Neriman ÜLSEVER ve Gökhan 
EYİGÜN'ün 3 (üç) yıl müddetle seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine  
 
oyçokluğu ile karar verilmiştir. 
 
 
ÖNEML İ OLAYLAR 
 
 
Vergi Davaları Hakkında 
 
Şirketimiz nezdinde T.C. Maliye Bakanlığı vergi inceleme elemanları tarafından yapılan vergi 
incelemeleri neticesinde tarh edilen vergi ve vergi cezalarına ilişkin 18.07.2007, 13.09.2007, 26.11.2008, 
23.12.2008, 07.04.2010, 17.08.2010, 30.11.2010, 11.01.2011 ve 22.03.2011 tarihlerinde yapılan özel 
durum açıklamaları ile kamuoyuna bilgi verilmişti.   
 
Şirketimiz vergi risklerinin ortadan kaldırılması amacıyla,   yapılan bu tarhiyatların kaldırılması için 
açmış olduğu davalardan vazgeçerek,  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 sayılı 
Kanun hükümlerinden yararlanma amacıyla 7 Nisan 2011 tarihinde vergi dairesine müracaat etmiş ve aynı 
tarihte kamuoyuna duyurmuştu. 
 
Başvuru neticesinde ödenecek toplam tutar vergi dairesi tarafından  ; 
 
Yapılan vergi incelemesi sonucunda 2007 yılı içinde tarh edilen 32.416.925,29 TL vergi ve 44.822.734,17 
TL ceza için 12.715.123,96 TL,  
 
2010 yılı içerisinde yapılan vergi incelemesi sonucunda tarh edilen   12.497.223,38 TL vergi ve 
18.745.835,07 TL ceza için 9.211.609,63 TL, 
 
olmak üzere toplam 21.926.733,59 TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutar Haziran 2011’den başlayarak 18 
eşit taksitle 36 ayda ödenecektir. 
 
Toplam 21.926.733,59 TL’nin 791.475,97 TL’ lik kısmı Katma Değer Vergisi ile ilgili olup indirim 
konusu yapılacaktır. Kalan 21.135.257,62 TL UFRS finansal tablolarda gider olarak 
muhasebeleştirilmi ştir.  Şirket bu tutarı Haziran 2011’den itibaren 18 eşit taksitle 36 ayda ödeyecek olup 
rapor tarihi itibariyle 21.926.733,59 TL’lik tutarın 3.654.456 TL’sini ödemiştir.  
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Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri 
 
Şirketimizin kimya işkolunda faaliyet gösteren işyeri ile ilgili olarak Petrol İş Sendikası arasında devam 
eden 17. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 29.06.2011 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay 
süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 
 
Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması ile işçi sendikasının aldığı Grev Kararı ve Şirketimizce alınan 
Lokavt Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
 
Şirket Ortaklık Yapısının Değişmesi 
 
Şirketimiz, merkezi Hollanda’da bulunan ve H.Ö.Sabancı Holding A.Ş (“Sabancı Holding”) nin bağlı 
ortaklığı olan Advansa BV.’nin bağlı ortaklığı iken, Sabancı Holding 26.05.2011 tarihinde Advansa BV 
portföyünde yer alan 110.313.001,18 TL nominal değerli ( %51 oranında), 11.031.300.118 adet Advansa 
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. hisse senedini 102.000.000 Euro bedelle satın almıştır. Bu satınalma 
neticesinde şirketimiz ana ortağı doğrudan Sabancı Holding olmuştur. 
 
Ayrıca, Sabancı Holding, 14.06.2011 tarihinde portföyünde yer alan Holanda’ da yerleşik Advansa BV’ye 
ait hissesinin tamamını  Almanya'da yerleşik BBMMR Holding GmbH'ne satmıştır. Bu satışa  bağlı  
olarak   Advansa BV  şirketi ile iştirakleri  olan  Advansa Marketing Company ve Advansa GMBH, 
Şirketimiz için ilişkili taraf olmaktan çıkmıştır. 
 
 
Denetim Komitesi Seçimi 
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun  4 Ekim 2011 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri Cezmi 
Kurtuluş ve Gökhan Eyigün'ün Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyeleri olarak belirlenmesine ve 
Cezmi Kurtuluş'un Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına oybirliği ile karar 
verilmiştir. 
 

 
 
 
 
 


