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1- Açılıfl ve Divan teflekkülü,

2- Toplant› Tutana¤ı’nın imzalanması hususunda 
divana yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi 
Raporlarının okunması ve müzakeresi,

4- Yıl içinde yapılan ba¤ıflların ortakların bilgisine 
sunulması,

5- fiirket Esas Sözleflmenin amaç ve faaliyet konusu
ile ilgili 3. maddesinin, merkez ve flubeler ile ilgili
5. maddesinin, sermaye ile ilgili 8. maddesinin 
tadili ile Pay ve Tertip birlefltirme ile ilgili geçici 
maddenin iptalinin ortakların onayına sunulması,

6- Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, 
müzakeresi, tasdiki ile kar/zarar konusunda karar
ittihazı,

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı 
ayrı ibra edilmeleri,

8- Dönem içinde eksilen Yönetim Kurulu Üyeli¤ine,
Yönetim Kurulu’nca yapılan atamanın onayı,

9- Yönetim Kurulunca belirlenen ba¤ımsız dıfl 
denetleme kuruluflunun onayı,

10- Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyelerine, Türk Ticaret
Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı 
muameleleri izin verilmesi.

Advansa Sasa Polyester Sanayi A.fi.’nin 28 Mart 2011 Pazartesi
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Gündemi

Yönetim Kurulu Baflkanı’nın mesajı 3
Girifl 4
Esas Sözleflme De¤iflikli¤i 6
Ortaklık Hakkında Genel Bilgiler 10
Yatırım, Üretim ve Satıfl Faaliyetleri 12
Personel ve Ba¤›fl Bilgileri 13
Araflt›rma ve Gelifltirme Faaliyetleri 14
‹fl Güvenli¤i, ‹flçi Sa¤lı¤ı Ve Çevre (SHE)
‹le ‹lgili Faaliyetler 16
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu 18
Denetçiler Raporu 24
31 Aral›k 2010 Tarihi ‹tibariyle Haz›rlanan
Finansal Tablolar ve Ba¤›ms›z Denetim Raporu 25
Finansal Oranlar 75

‹ Ç ‹ N D E K ‹ L E R Sayfa No



3

YÖNET‹M KURULU
BAfiKANI’NIN MESAJI

Ekonomik performans 2010 yılı
bafl ından i t ibaren ara lar ında
Türkiye’nin de bulundu¤u geliflmekte
olan ülkelerin liderli¤inde iyileflme
trendine girmifl; yapısal sorunların
yarattı¤ı risklere ra¤men 2010 son
çeyre¤inde geliflmifl ülkelerdeki
büyümenin hızlanmasıyla birlikte
daha da güçlenmiflt ir .  Dünya
ekonomisinin 2011 yılında %3,6
oranında büyümesi öngörülmektedir;
ancak aflırı likit finansal piyasalar ve
spekülatif  yatırımlar sonucu hızla
artan emtia fiyatları, Orta Do¤u ve Kuzey Afrika
bölgelerindeki jeopolitik geliflmeler nedeniyle
yükselen petrol fiyatları  büyümeyi etkileyecek riskler
arasında görülmektedir.

Tüm dünyada iyileflen ekonomik performans, petrol
ve petrol türevi ürünlere talebi arttırmaya devam
etmektedir. Artan petrol talebi, petrol arzının
sınırlandırılması beklentisi ve yukarıda belirtilen
jeopolitik geliflmelerden dolayı, 2011 yılı petrol
fiyatları ile ilgili de¤iflik senaryolar üretilmektedir.
Petrol türevi olan Advansa Sasa’nın hammadde
fiyatları kuvvetli küresel talep ve üretim kısıtları
sonucu 2010 yılının Aralık ayından itibaren artarak
2008 yılı seviyelerine ulaflmıfltır. Hammaddelerdeki
yüksek fiyat seyri ve darbo¤azın 2011 yılının
sonuna kadar devam edece¤i öngörülmektedir.

Advansa Sasa 2010 yılında  bir önceki yıla göre; satıfl
miktarını  %67,  toplam satıfl gelirlerini ise  %77
oranında artırmayı baflarmıfltır.

Kriz sonrası temkinli bir büyüme ve toparlanmanın
yaflandı¤ı Batı Avrupa özel polimer ve kimyasallar
pazarında,  Advansa Sasa müflteri odaklı yaklaflımı,
kurulu kapasitenin maksimum seviyede kullanımı ve
özel ürün lansmanları sonucu pazar  paylarını %100’e
yaklaflan oranlarda arttırmıfl ve güçlü bir oyuncu
konumuna gelmifltir. 2009 yılında bafllatılan do¤a ve
insana saygılı ürünler temasına uygun ürün
portföyünün optimizasyonu çalıflmalarına 2010 yılında
da devam edilmifl, bu kapsamda yerel ve uluslararası
yeni düzenlemelere uygun olarak afla¤ıda belirtilen
 ürün lansmanları yapılmıfltır:

• Solar enerji panelleri için gelifltirilen polyesterresin
teknolojisi patenti alınmıfl, ürün ticarilefltirilmifltir,

• F i t a l a t  i ç e r m e y e n  p l a s t i k l e fl t i r i c i n i n
‘REACH’kayıtları tamamlanmıfltır,

• BPA (Bisfenol A) içermeyen ambalajlara yönelikPet
Polimer gelifltirme çalıflmalarının ilk fazı tamamlanmıfl
ve müflteri denemelerine bafllanmıfltır,

• Thermo Plastik Elostomer (TPE) üretimine yönelik
revizyonlar tamamlanmıfl, 2010 yılı son çeyre¤inde
ürünler ticarilefltirilmifltir,

• F1 (Formula 1) araçlarının lastik
takviyelerinde kullanılan Pen Polimeri
üretim teknolojisi gelifltirilmifl ve ürün
ticarilefltirilmifltir.

2011 yılı,  özel polimer ve kimyasallar
ifl kolunda mevcut pazar paylarının
daha da artırılmasına yönelik yeni
kapasitelerin devreye alınaca¤ı bir
yıl olacaktır. Bu do¤rultuda , Rusya
ve Asya pazarlarındaki varlı¤ımızı
artırmak için çalıflmalar yapılacaktır.
Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte
Advansa Sasa, Avrupa ve ABD’de
yasaklanan “fitalat” kimyasalını
içermeyen plastifiyan ve film cips
üretim kapasitesini artırmıfl olacaktır.

Elyaf ve iplik ifl kollarında, 2010 yılı baflından itibaren
Türkiye pazarında müflteri beklentilerine uygun olarak
yapılan ürün çeflitlemesi ve pazarlama çalıflmaları
Advansa Sasa ürünlerine talebi arttırmıfl,  atıl duran
elyaf iflletmeleri devreye alınarak ve düflük kapasite
ile çalıflan elyaf ve poy iflletmelerinin kapasiteleri
arttırılararak müflteri talepleri karflılanmıfltır. 2010
yılında bir önceki yıla göre elyafta %52,  poy da ise
%48 oranında satıfl miktarları artt ır ı lmıfltır .

2010 yılı elyaf satıfllarımızdaki artıfl, kriz sonrası
Dünya’daki geliflmeler, Türkiye polyester elyaf
pazarındaki büyüme ve yeni yatırımlar (tekstil ve
teknik tekstil sektöründe) dikkate alınarak, elyaf ifl
kolunda büyüme kararı alınmıfltır. 2011 yılı son
çeyre¤inde üretime geçmesi planlanan 30 kton/yıl
kapasiteli elyaf üretim hattı ile Advansa Sasa pazar
payını  koruma ve arttırmayı hedeflemektedir. Yeni
yatırım ile birlikte tekstil ve  dokumasız hijyen tipi
e lya f  üre t im kapas i tes i  de  ar t t ı r ı lacakt ı r .

fiirketin geliflmifl donanımlara sahip olan Adana’daki
Arafltırma ve Gelifltirme tesisleri, özel polimerler ve
tekstil ürünleri alanında ürün ve proses gelifltirme
faaliyetlerine devam ederek flirketin rekabet seviyesini
yüksek tutmaktadır. Böylece fiirket, iç ve dıfl pazarlarda
2011 yılına artan rekabet gücüyle girmektedir.

‹nsana de¤er veren yapısıyla bilinen Advansa Sasa
olarak çalıflanlarımızla karflılıklı güven ve saygı
çerçevesinde iliflkiler kurmak, çalıflanlarımıza
performanslarını artıran, geliflimlerini destekleyen bir
organizasyonel iklim yaratmak öncelikli hedeflerimiz
arasındadır.

2010 yılında mükemmel performans sergileyerek
flirketimizin gücüne güç katan de¤erli çalıflanlarımıza,
bize olan güvenlerini hiçbir zaman kaybetmeyen
müflterilerimize ve her türlü desteklerinden dolayı
tüm ekonomik ve sosyal paydafllarımıza Yönetim
Kurulumuz adına teflekkür ler imi  sunar ım.

Mehmet Göçmen
Yönetim Kurulu Baflkanı
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G‹R‹fi

Rapor Dönemi : 01.01.2010 – 31.12.2010

Ortaklı¤ın Unvanı : Advansa Sasa Polyester Sanayi A.fi.

Yönetim Kurulu :

Mehmet Nurettin Pekarun
Yönetim Kurulu Üyesi

Görev süresi
06.10.2010 - 31.03.2012

Gökhan Eyigün
Yönetim Kurulu Üyesi

Görev süresi
21.07.2010 - 31.03.2012

Tamer Saka : 31.03.2010 - 16.09.2010 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapmıfltır.

Ali Do¤an Eserce : 26.03.2008 - 21.07.2010 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapmıfltır.

Mehmet Yaflar Atacık : 26.03.2008 - 31.03.2010 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapmıfltır.

Denetim Kurulu   Görev Süresi
Volkan Balatlıo¤lu : 31.03.2010 - 31.03.2012
fierafettin Karakıfl : 31.03.2010 - 31.03.2012
‹lker Yıldırım : 31.03.2010 - 31.03.2012

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleflme ve di¤er ilgili mevzuatla tayin
ve tespit edilen yetkilere haizdir.

 Mehmet Göçmen
Yönetim Kurulu Baflkanı

Görev süresi
31.03.2010 - 31.03.2012

Levent Demira¤
Yönetim Kurulu Baflkan Yrd.

Görev süresi
31.03.2010 - 31.03.2012
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Ad› Soyad› Ünvan›
Ömer Faruk Bulak Genel Müdür

Ali Akda¤ Teknoloji Direktörü

‹brahim Celal Çelebi ‹flletmeler Direktörü

Mehmet Döner Mali ‹fller Direktörü

Suat Aydın Elyaf ve ‹plik Pazarlama Direktörü

Toker Özcan Polimerler ve Kimyasallar Satıfl ve Pazarlama Direktörü

Zarif Ya¤ız Satınalma ve Lojistik Direktörü

Ahmet Necip Özen Site Mühendislik Müdürü

Algan Alnıaçıklar Mali Analiz Müdürü

Alper Sö¤üt SPC Polimer ‹flletmeleri Müdürü

Ferat Göç Maliyet Muhasebesi, Bütçe ve Raporlama Müdürü

Güven Kaya Elyaf Üretim Müdürü

Hüseyin Kalpaklı Filament ‹flletmeleri Müdürü

‹hsan Tunceren Lojistik ve Malzeme Yönetimi Müdürü

‹rfan Baflkır Polimerler ve Kimyasallar Satıfl Müdürü

Mehmet Faruk Okan Dmt Üretim Müdürü

Mehmet Pehlivan Finansal Muhasebe Müdürü

Murat Fikret Erdo¤an Fibers Polimer ‹flletmeleri Müdürü

Mustafa Özturan ‹nsan Kaynakları ve Çalıflma ‹liflkileri Müdürü

Ömer Demir Bilgi Sistemleri ve Haberleflme Müdürü

Eyüp Mehmet ‹flleker ‹ç Denetmen

Üst Yönetim Görev Da¤ılımı

Ortaklı¤ın sermayesinde meydana gelen de¤ifliklikler:
fiirketimizin sermayesinde dönem içerisinde herhangi bir
de¤ifliklik olmamıfltır.

Son üç yılda da¤ıtılan temettü oranları:
fiirketimiz 2008, 2009 ve 2010 yıllarında temettü da¤ıtmamıfltır.

fiirketimiz sermayesinin %10’undan fazlasına sahip ortakları:

Ortak Unvanı                                   Sermayedeki
Payı (%)

Advansa BV 51

Dönem içerisinde çıkarılmıfl bulunan menkul kıymetler :
Dönem içerisinde çıkarılmıfl menkul kıymet yoktur.
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Madde 3: fiirketin amaç ve faaliyet  konusu afla¤ıda
belirtilmifltir.

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  kolaylafltıracak  mamullerin imalini
yapabilir, tesisleri kurup iflletebilir ve bu sahaya
giren her çeflit maddelerin ithalatı, ihracatı ile
uluslararası ve dahili ticaretini yapabilir.

b) 04.12.1984 tarih ve 3096 sayılı kanun ve iflbu
kanunla ilgili kararname, tebli¤ vesair ilgili
mevzuata istinaden kendi faaliyet alanı için ihtiyacı
olan elektrik ve ısıyı üretmek üzere otoprodüktör
flirket olarak gerekli üretim tesis ve entegre
tesislerini kurabilir.

c) Konusu ile ilgili her türlü uluslararası ve yurt
içi eflya taflımacılı¤ı yapabilir.

d) Gerek yurt içinde gerekse yurt dıflında;
Faaliyet konusuna giren her türlü sınai ve hizmet
sektörü yatırımı ve faaliyetlerinde bulunabilir. Bu
ifller için iç ve dıfl piyasalardan uzun, orta ve kısa
vadeli istikrazlar akdedebilir,  sinai  krediler ve
benzeri di¤er kredileri temin edebilir,  sınai teflvik
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 ifllemleri 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 iflletme rehni ve ipotek de dahil olmak,
fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve
gayrimenkullerle ilgili her çeflit ayni ve flahsi
hakları iktisap edebilir;  baflkaları lehine bu hakları
tesis edebilir, tapu kütü¤üne ve ilgili sicillerine
flerh 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 kifliler için rehin, ticari
iflletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere  bu

ESAS SÖZLEfiME DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹

ADVANSA SASA POLYESTER SANAY‹ A.fi.
ESAS SÖZLEfiME TAD‹L TASARISI

YEN‹ fiEKL‹ESK‹ fiEKL‹

Madde 3: fiirketin amaç ve faaliyet konusu afla¤ıda
belirtilmifltir.

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  kolaylafltıracak  mamullerin imalini
yapabilir, tesisleri kurup iflletebilir ve bu sahaya
giren her çeflit maddelerin ithalatı, ihracatı ile
uluslararası ve dahili ticaretini yapabilir.

b) 04.12.1984 tarih ve 3096 sayılı kanun ve iflbu
kanunla ilgili kararname, tebli¤ vesair ilgili
mevzuata istinaden kendi faaliyet alanı için ihtiyacı
olan elektrik ve ısıyı üretmek üzere otoprodüktör
flirket olarak gerekli üretim tesis ve entegre
tesislerini kurabilir.

c) Konusu ile ilgili her türlü uluslararası ve yurt
içi eflya taflımacılı¤ı yapabilir.

d) Gerek yurt içinde gerekse yurt dıflında;
Faaliyet konusuna giren her türlü sınai ve hizmet
sektörü yatırımı ve faaliyetlerinde bulunabilir. Bu
ifller için iç ve dıfl piyasalardan uzun, orta ve kısa
vadeli istikrazlar akdedebilir, sinai krediler ve
benzeri di¤er kredileri temin edebilir,  sınai teflvik
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 ifllemleri 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 iflletme rehni ve ipotek de dahil olmak,
fakat bunlarla sınırlı olmamak  üzere, menkul ve
gayrimenkullerle ilgili her çeflit ayni ve flahsi
hakları iktisap edebilir;  baflkaları lehine bu hakları
tesis edebilir, tapu kütü¤üne ve ilgili sicillerine
flerh 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
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nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir; üçüncü
kiflilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kiflilere
ipotek devredebilir; sahibi bulundu¤u menkul ve
gayrimenkulleri ipotek, rehin ve  ticari iflletme
rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü
kifliler adına her ne nam ve flekilde olursa olsun
teminat olarak gösterebilir. Her türlü taflıt
araçlarını, taflınır malları ve di¤er 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 gere¤inde bunları ilgili sicillerine
tescil ettirebilir, söz konusu tescilleri tadil veya
terkin ettirebilir. Her türlü hukuki tasarrufta
bulunabilir. Baflkalarının bu nevi mal ve haklarını
ayni  ve flahsi bir hakka müsteniden kullanabilir
veya elde bulundurabilir, bunları kiralayabilir
veya kiraya verebilir.

f) Mevcut ve ileride kurulacak yerli veya yabancı
gerçek ve tüzel kiflilerle iflbirli¤i yapabilir; bunları
flirkete ortak edebilir ve bunlarla yurtiçi ve/veya
yurtdıflında yeni flirketler kurabilir ve teflebbüslere
giriflebilir; yerli veya yabancı flirket ve iflletmeleri
tamamen veya kısmen   devralabilir, bu flirket ve
iflletmelerin sermayesine ifltirak edebilir.

g) Portföy iflletmecili¤i, borsa bankerli¤i ve aracılık
faaliyeti niteli¤inde olmamak kaydıyla bilcümle
menkul kıymetleri ve ticari senetleri edinebilir,
elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir ve
bunlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda
bulunabilir.

h) fiirket,  sadece kendi mal varl ıklarını
koruyabilmek maksadıyla sigorta flirketleriyle
yetkisiz acentelik anlaflmaları  yapabil ir .

ı) Konusu ile ilgili derneklere, kurulufllara ve
vakıflara kurucu ve/veya üye sıfatıyla katılabilir.

Yukarıda gösterilen ifllemlerden baflka, ilerde flirket
için faydalı görülecek baflka ifllere giriflilmek
istenildi¤i taktirde, Yönetim Kurulu’nun teklifi
üzerine keyfiyet Genel Kurul’un onayına sunulacak
ve  bu yolda karar alındıktan sonra bu ifllerde
yapılabilecektir. Esas Sözleflme’de de¤ifliklik
niteli¤inde olan iflbu kararın uygulanması için
yetkili mercilerden   gerekli izin alınacaktır.

kifliler için rehin, ticari iflletme rehni ve ipotek de
dahil olmak üzere  bu nevi hakları tesis ve tescil
ettirebilir; üçüncü kiflilerden ipotek devralabilir
veya üçüncü kiflilere ipotek devredebilir; sahibi
bulundu¤u menkul ve gayrimenkulleri ipotek,
rehin ve  ticari iflletme rehni de dahil olmak üzere
kendisi veya üçüncü kifliler adına her ne nam ve
flekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir.
Her türlü taflıt araçlarını, taflınır malları ve di¤er
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 gere¤inde
bunları ilgili sicillerine tescil ettirebilir, söz konusu
tescilleri tadil veya terkin ettirebilir. Her türlü
hukuki tasarrufta bulunabilir. Baflkalarının bu nevi
mal ve haklarını ayni ve flahsi bir hakka
müsteniden kullanabilir veya elde bulundurabilir,
bunları kiralayabilir veya kiraya verebilir.

f) Mevcut ve ileride kurulacak yerli veya yabancı
gerçek ve tüzel kiflilerle iflbirli¤i yapabilir; bunları
flirkete ortak edebilir ve bunlarla yurtiçi ve/veya
yurtdıflında yeni flirketler kurabilir ve teflebbüslere
giriflebilir; yerli veya yabancı flirket ve iflletmeleri
tamamen veya kısmen   devralabilir, bu flirket ve
iflletmelerin sermayesine ifltirak edebilir.

g) Portföy iflletmecili¤i, borsa bankerli¤i ve aracılık
faaliyeti niteli¤inde olmamak kaydıyla bilcümle
menkul kıymetleri ve ticari senetleri edinebilir,
elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir ve
bunlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda
bulunabilir.

h) fiirket,  sadece kendi mal varl ıklarını
koruyabilmek maksadıyla sigorta flirketleriyle
yetkisiz acentelik anlaflmaları  yapabil ir .

ı) Konusu ile ilgili derneklere, kurulufllara ve
vakıflara kurucu ve/veya üye sıfatıyla katılabilir.

j) fiirketin kendi adına ve 3.kifliler lehine, garanti,
kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis
etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen ifllemlerden baflka, ilerde flirket
için faydalı görülecek baflka ifllere giriflilmek
istenildi¤i taktirde, Yönetim Kurulu’nun teklifi
üzerine keyfiyet Genel Kurul’un onayına sunulacak
ve  bu yolda karar alındıktan sonra bu ifllerde
yapılabilecektir. Esas Sözleflme’de de¤ifliklik
niteli¤inde olan iflbu kararın uygulanması için
yetkili mercilerden gerekli izin alınacaktır.

YEN‹ fiEKL‹ESK‹ fiEKL‹
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Madde 5: fiirketin  merkezi  Adana’dadır.  Adresi
Tarsus Yolu Üzeri 01322 Adana’dır.

Adres de¤iflikli¤inde yeni adres Ticaret Sicili’ne
tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde  ilan
ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlı¤ı’na
bildirilir. Tescil ve ilan edilmifl adrese  yapılan
tebligat fiirket’e yapılmıfl sayılır. fiirketin, tescil
ve ilan edilmifl adresinden ayrılmıfl olmasına
ra¤men, yeni adresini süresi içinde tescil
ettirmemifl olması fesih sebebidir.

fiirket, yetkili mercilere bilgi vermek flartıyla yurt
içinde ve yurt dıflında flubeler açabilir,  acente ve
mümessillikler kurabilir.

Madde 8: fiirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine
göre Kayıtlı Sermaye Sistemi’ni kabul etmifl,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.1999 tarih ve
35/413  sayılı izni ile bu sisteme geçmifltir.

fiirketin Kayıtlı Sermayesi 500.000.000 YTL.
(Beflyüzmilyon Yeni Türk Lirası)’ dır. Her biri 1
YKr .  (B i r  Yeni  Kurufl )  i t ibar i  de¤erde
50.000.000.000 (Ellimilyar) adet hisseye
bölünmüfltür

fiirketin tamamı ödenmifl “Çıkarılmıfl Sermayesi”
180.250.000 YTL. (Yüzseksenmilyonikiyüz
ellibin Yeni Türk Lirası) olup; her biri 1 YKr. (Bir
Yeni Kurufl) itibari de¤erde tamamı nama
yazılı olmak üzere 18.025.000.000 (Onsekizmilyar
yirmibeflmilyon) adet hisseye bölünmüfltür.

Madde 5: fiirketin merkezi Adana’dadır. Adresi
Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı
No:559 01355 Seyhan / Adana’dır.

Adres de¤iflikli¤inde yeni adres Ticaret Sicili’ne
tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde  ilan
ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’na ve
Sanayi ve Ticaret Bakanlı¤ı’na bildirilir. Tescil ve
ilan edilmifl adrese yapılan tebligat fiirket’e
yapılmıfl sayılır. fiirket’in, tescil ve ilan edilmifl
adresinden ayrılmıfl olmasına ra¤men, yeni adresini
süresi içinde tescil ettirmemifl olması fesih
sebebidir.

fiirket, yetkili mercilere bilgi vermek flartıyla yurt
içinde ve yurt dıflında flubeler açabilir,  acente ve
mümessillikler kurabilir.

Madde 8: fiirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine
göre  Kayı t l ı  Sermaye S i s temi ’n i  kabul
etmifl,Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.1999
tarih ve 35/413  sayılı izni ile bu sisteme geçmifltir.

fiirketin Kayıtlı Sermayesi 500.000.000 TL.
(Beflyüzmilyon Türk Lirası)’ dır. Her biri 1 Kr. (Bir
Kurufl) itibari de¤erde 50.000.000.000 (Elli milyar)
adet hisseye bölünmüfltür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaflılamamıfl 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 fiirket
kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıfl sayılacaktır.

fiirketin tamamı ödenmifl “Çıkarılmıfl Sermayesi”
216.300.000 TL. (‹kiyüzonaltımilyonüçyüzbin
Türk Lirası) olup; her biri 1 Kr. (Bir Kurufl) itibari
de¤erde tamamı Nama yazılı olmak üzere
21.630.000.000 (Yirmibirmilyaraltıyüzotuzmilyon)
adet hisseye bölünmüfltür.

Payların nominal de¤eri 1.000,-TL iken önce 5274
sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda De¤ifliklik
Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kurufl,
daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası
ve Yeni Kurufl’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak
2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kurufl
olarak de¤ifltirilmifltir. Bu de¤iflim sebebiyle,
toplam pay sayısı azalmıfl olup 1.000,-TL’lik 10

YEN‹ fiEKL‹ESK‹ fiEKL‹
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Yönetim Kurulu çıkarılmıfl sermayeyi kayıtlı
sermaye tavanı içinde kalmak flartı ile, nama yazılı
hisse senetleri ihraç ederek arttırmaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu yeni çıkarılan hisse senetlerinin
de¤erlerinin, itibari de¤erlerden daha fazla
olmasını kararlafltırabilir.

Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden
hisse tutarları taahhüt sırasında peflin ve tam olarak
ödenir.

Çıkarılmıfl sermayenin arttırılmasında artırım oranı
tutarında yeni hisse ihraç edilir.

Hissedarlar rüçhan haklarını çıkarılmıfl sermayenin
arttırıldı¤ı 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 fiirketin pay defterine
kaydedilir.

Geçici Madde : Hisse senetlerinin nominal
de¤erleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K’da
de¤ifliklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1
YKr. olarak de¤ifltirilmifltir. Bu de¤iflim sebebiyle,
toplam pay sayısı azalmıfl olup 1.000 TL’lik 10
adet pay karflılı¤ında 1 YKr’lik 1 adet hisse
verilecektir.1 YKr’ye tamamlanamayan paylar için
kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu
de¤iflim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları
paylardan do¤an hakları saklıdır.

Bu ifllem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden
4’üncü, 5’inci, 6’ncı tertip hisse senetleri 7’inci
tertipte birlefltirilecektir. Pay birlefltirme ve tertip
birlefltirme ifllemleri ile ilgili olarak ortakların
sahip oldukları paylardan do¤an hakları saklıdır.

Hisse senetleri de¤iflim ifllemleri, sermaye piyasası
araçlarının kaydilefltirilmesinin uygulamaya
konulmasını takiben i lgi l i  düzenlemeler
çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından
bafllatılacaktır.

adet pay karflılı¤ında 1 (Yeni) Kurufl nominal
de¤erli pay verilmifltir. Söz konusu de¤iflim ile
ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan
do¤an hakları saklıdır.

‹flbu esas sözleflmede yer alan “Türk Lirası”
ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı
uyarınca de¤ifltirilmifl ibarelerdir.

Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında
çıkarılmıfl sermayeyi kayıtlı sermaye tavanı içinde
kalmak flartı ile, nama yazılı pay ihraç ederek
arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan
payların de¤erlerinin, itibari de¤erlerden daha
fazla olmasını kararlafltırabilir.

Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden
hisse tutarları taahhüt sırasında peflin ve tam olarak
ödenir.

Çıkarılmıfl sermayenin arttırılmasında artırım oranı
tutarında yeni hisse ihraç edilir.

Hissedarlar rüçhan haklarını çıkarılmıfl sermayenin
arttırıldı¤ı oranda  kullanırlar.

Nama yazılı hisseler fiirketin pay defterine
kaydedilir.

Geçici Madde : ‹ptal edilmifltir.

YEN‹ fiEKL‹ESK‹ fiEKL‹



ORTAKLIK HAKKINDA GENEL B‹LG‹LER

Ortaklı¤ın faaliyet gösterdi¤i sektör ve bu sektördeki yeri

Advansa Sasa, faaliyet gösterdi¤i polyester elyaf, filament ve polimer sektörlerinde yaklaflık 353.000
ton/yıl kurulu kapasite ile Türkiye’nin bu alandaki üretim kapasitesinin önemli bir kısmını teflkil etmektedir.
fiirketimiz, Arafltırma ve Gelifltirme faaliyetleri sonucunda baflta özel polimerler ve kimyasallar olmak
üzere pazar dinamiklerinin takibiyle polyester pazarındaki tüm sektörlere özellefltirilmifl çözümler sunan
bir kurulufltur.

fiirketimizin ana ürün grupları ve bu ürünlerin kullanıldı¤ı sektörler afla¤ıdaki gibidir:

ELYAF
Farklı segmentlerdeki ürünleri ile 3 farklı sektöre üretim yapmaktadır.

Tekstil : Polyester kesik elyaf  ve tops ürünleri, %100 polyester ve/veya karıflımlı (pamuk, viskon, akrilik,
yün, naylon) iplik üretimi, daha sonra dokuma ve örme ifllemleri ile kumafl haline getirilmektedir.

Teknik Tekstil : Farklı lif ba¤lama yöntemleri ile (mekanik, su i¤neleme ve kimyasal) hijyen (ıslak mendil,
bebek bezi), otomotiv (tavan, taban ve flapkalık halıları), suni deri altı taflıyıcıları, filtre, temizlik bezleri,
her türlü konfeksiyon telası, pelufl, geoteksil kaplamaları (asfalt altı stabilizatörler) ve benzeri ürünlerin
ana hammaddesi olarak kullanılmaktadır.

Konfor ve Dolgu Elyaf Sektörü : Elyafların taranma, boncuk haline getirilme veya lif ba¤laması sonrasında,
yastık, oyuncak içi, yorgan, her türlü mont, mobilya ve omuz vatkaları ürünleri haline getirilmektedir.

F‹LAMENT
Üretmifl oldu¤u farklı ve özellikli ürünler ile tekstil (örme ve dokuma kumafl), halı, otomotiv sektörlerine
poy ve tekstüre iplikler üretmektedir.

Advansa Sasa, Türkiye, Avrupa ve Ortado¤u’da polyester elyaf üretiminde farklı sektörlere yönelik
polyester elyaf üretimiyle lider konumdadır.

ÖZEL POL‹MERLER ve K‹MYASALLAR
Farklı kimyasal kökenlerden gelen ürün portföyüyle çeflitli sektörlere yönelik olarak üretim yapmaktadır.

Tekstil Sektörü: Standart ve yüksek viskoziteli polyester polietilen tereftalat ve polibütilen tereftalat
polimer ürünleri öncelikle iplik ve elyaf, sonrasında da bunlardan mamul dokuma, örme kumafllar ve
dokusuz tekstil yüzeyleri haline getirilmektedirler.

Endüstriyel Sektörler: Yüksek viskoziteli polyester polietilen tereftalat ve polibütilen tereftalat polimer
ürünleri nihai kullanım yerlerine ba¤lı olarak yüksek dayanım gerektiren endüstriyel uygulamalarda
kullanılmaktadırlar.

Film ve Ambalaj Sektörü: Nihai kullanım amacına uygun olarak özel üretilmifl polyester polietilen
tereftalat polimer ürünleri gıdayla temas edebilen veya etmeyen film ve ambalaj malzemesi üretiminde
kullanılmaktadırlar. Özelikle gıdayla temas konusunda önem arzeden bir ürün olan antimon içermeyen
film tipi polyester polimerleri de ürün portföyünde yer almaktadırlar.

Mühendislik Polimerleri: Polibütilen tereftalat ve termoplastik elastomer polimerleri plastik enjeksiyon
yöntemiyle otomotiv parçaları, elektrik-elektronik ekipmanlar, beyaz eflya ve di¤er çeflitli plastik ürünlerin
üretiminde kullanılmaktadırlar.
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Plastiklefltirici: Sasa Plus 88 adlı fitalat içermeyen ürün PVC üretiminde plastifiyan (plastiklefltirici) olarak
kullanılmaktadır. Fitalat içeren kimyasal maddeler sa¤lı¤a zararlı olduklarından tehlikeli madde olarak
sınıflandırıldıkları için Sasa Plus 88 ürününün önemi ve sektördeki yeri giderek artmaktadır.

Advansa Sasa, Özel Polimerler ve Kimyasalları a¤ırlıklı olarak Avrupa’ya satmakla birlikte yurt içine,
Ortado¤u’ya, Kuzey Amerika ve Asya kıtalarına da ürün vermektedir.

136

115

82

170

113

‹HRACAT (*)

2006 2007 2008 2009 2010

FOB Milyon USD

185

143 145

242

174

TOPLAM SATIfi
M‹KTARLARI (*)

2006 2007 2008 2009 2010

Ton

451

354
361

641

405

TOPLAM SATIfi
GEL‹RLER‹ (*)

2006 2007 2008 2009 2010

Milyon TL

(*) Tabloların karflılafltırılabilir olması
amacıyla, 2006 Haziran ayında satılan
pet resin ve pet preform bölümlerine
ait satıfllar, tablolarda dikkate
alınmamıfltır.

Proses ve Kapasite Bilgileri
Petrokimya niteli¤inde olan DMT tesisimizde, hammaddeler
paraksilen ile methanolden bafllayarak DMT üretilmektedir.
‹flletmelerin ihtiyacı olan DMT sıvı olarak, yine hammadde olan
Monoetilenglikol (MEG) ile ifllenmek üzere polimerizasyon
tesislerine sevk edilmekte ve buralarda sıvı polimer elde
edilmektedir. fiirketimizin 280.000 ton/yıl DMT kapasitesi,
327.000 ton/yıl ise PTA bazlı üretim de dahil olmak üzere
polimerizasyon kapasitesi mevcuttur.

Elyaf, filament ve polyester cips tesislerimize aktarılan polimerin
ifllenmesi sonucu tow, kesik elyaf, poy, iplik ve polyester cips
üretilmektedir. Tow, tops tesisinde ifllenerek beyaz ve boyalı
tops elde edilmektedir. Poy üretimimizin bir bölümü iplik
iflletmesinde düz ve tekstüre iplik fleklinde ifllenerek piyasaya
arz edilmekle birlikte poy olarak da satıflı gerçeklefltirilmektedir.
fiirketimizin yaklaflık olarak 145.000 ton/yıl elyaf, 6.000 ton/yıl
tops, 23.000 ton/yıl poy, 28.000 ton/yıl iplik ve 185.000 ton/yıl
polyester cips, 6.000 ton/yıl SSP cips kapasitesi mevcuttur.
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YATIRIM, ÜRET‹M ve SATIfi FAAL‹YETLER‹

1- YATIRIM FAAL‹YETLER‹ :

2010 yılında yatırım projeleri için yaklaflık 1 Milyon Euro harcanmıfltır.

A) ELYAF

CP-1 iflletmemizde 1 no’lu üretme makinesi üzerinde bulunan 3 manifolddan 1 tanesine extruder
ba¤lanmıfl olup, bu sayede 1 no’lu üretme’den aynı anda 10 ton/gün renkli elyaf ve 27 ton/gün beyaz
elyaf üretme kabiliyeti kazanılmıfltır.

B) ÖZEL POL‹MERLER VE K‹MYASALLAR

• Batch Polimer DCS Projesi

Eski Batch Polimerizasyon hatlarına ait (toplam 8 hat) kontrol sistemi modernize edilerek Distributed
Control System’e (DCS) geçilmifltir. DCS’ye geçilmesiyle ürün kalite ve güvenilirli¤i artmıfl, olası iyilefltirme
projeleri için esneklik sa¤lanmıfltır.

• TPE Projesi

Batch Polimer’in 5.hattında yapılan modifikasyonlarla, Termoplastik Elastomer (TPE) üretimine bafllanmıfl
olup, ürünle ilgili stratejik  müflteri ba¤lantıları kurulmufltur.

• CP-7 PET Cips Projesi

Hitachi teknolojisi ile kurulan 240 ton/gün kapasiteli CP-7 polimerizasyon tesisi PET cips üretimiyle
devreye alınmıfltır. Artan elyaf talebi sebebiyle, 2011 yılında yapılacak yatırımla, tesisin elyaf ürün
grubuna hizmet edecek flekilde yeniden yapılandırılması planlanmaktadır.
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(*) Tabloların karflılafltırılabilir olması amacıyla, pet resin ve pet preform bölümlerine ait ihracat tablolarda
dikkate alınmamıfltır.

• Ürün Grubu Baz›nda Sat›fllar
Ana ürün gruplarımızdaki satıfl miktarları karfl›laflt›rmal› olarak afla¤ıda verilmifltir:

PERSONEL B‹LG‹LER‹

31 Aralık 2010 itibariyle personel sayımız, 2009 yılına göre 44 kifli artarak 1.125 kifli olmufltur. 2010
yılında 118 kifli ifle alınmıfl, 74 kifli de iflten ayrılmıfltır. Personelimizin merkez ve merkez dıflı birimlere
göre da¤ılımı flu flekildedir :

Merkez ‹flyeri 740 Kifli
Düz ve Yarı Mamul ‹plik ‹flletmesi 120 Kifli
Elyaf ve ‹plik ‹flletmesi 161 Kifli
Hacı Sabancı Organize Sanayi Tekstil ‹flletmesi 94 Kifli
‹skenderun Tank Sahası ve Dolum Tesisi 6 Kifli
‹stanbul Büro 4 Kifli
TOPLAM 1.125 Kifli

BA⁄Ifi B‹LG‹LER‹

fiirketimiz 2010 yılı içerisinde yaklafl›k 21 Bin TL’lik ba¤ıflta bulunmufltur.

• ‹hracat

3- SATIfi FAAL‹YETLER‹ :

• Toplam Net Sat›fllar

2- ÜRET‹M FAAL‹YETLER‹ :
Ana ürün gruplarımızdaki üretim miktarları karfl›laflt›rmal› olarak afla¤ıda verilmifltir:

2006(*) 113
2007 136
2008 115
2009 82
2010 170

Yıllar FOB
Milyon USD

2010 (Ton) 2009 (Ton) 2008 (Ton) 2007 (Ton) 2006 (Ton)

Dmt 18.636 4.037 16.564 6.228 4.024
Polyester Cips 94.358 55.882 40.333 41.884 29.312
Polyester Elyaf 114.984 75.563 72.518 94.054 95.817
Polyester ‹plik 6.501 5.757 5.994 19.390 18.490
Poy 5.436 2.301 6.140 19.735 20.999
Tops 1.958 1.396 1.812 3.477 3.715
Tow 22 29 3 94 562

2010 (Ton) 2009 (Ton) 2008 (Ton) 2007 (Ton) 2006 (Ton)
Dmt 239.245 142.705 161.972 190.720 164.860
Polyester  Cips 100.034 65.604 54.287 50.031 40.784
Polyester Elyaf 110.408 75.566 68.596 100.213 97.755
Polyester ‹plik 6.362 5.404 5.769 19.759 19.249
Poy 10.532 6.603 8.691 39.355 35.649
Tops 1.761 1.132 1.950 3.740 3.683
Tow 1.515 1.643 1.783 4.176 4.118

Yıllar      Tutar Miktar
(Bin TL) (Bin Ton)

2006(*) 405.313 174
2007 451.189 185
2008 354.391 143
2009 361.438 145
2010 641.108 242



ARAfiTIRMA ve GEL‹fiT‹RME FAAL‹YETLER‹

Advansa Sasa 2010 yılı Arge faaliyetlerini,
içinde bulundu¤u sektörün rekabetçi ve
hızlı de¤iflen koflullarında , inovatif bir
yaklaflım ile öncelikli olarak güçlü oldu¤u
ana yetkinlik alanlarından “Özel Polimerler
ve Kimyasallar” ifl kolunun gelifltirilmesine
yönlendirmifltir.

Müflteri ve pazar ihtiyaçlarını detaylı
de¤erlendirerek teknik olanakları ile
birlefltiren Advansa Sasa, sahip oldu¤u bilgi
birikimi ve üstün teknolojiyi yeni ifl fırsatları
yaratma ve gelifltirme çalıflmalarında etkin
bir biçimde kullanmıfltır.

2010 yılı içerisinde, tüm Arge harcamaları
3 Milyon TL olarak gerçekleflmifltir. Bu da
artan ciromuzun % 0,5’ ine tekabül
etmektedir. Adana fabrikasında  yerleflik 7
Arge çalıflanı, hem ürün gelifltirilmesinde
ve  ayn ı  zamanda  ku l l an ım ye r i
arafltırmalarında yıl boyunca çalıflmıfltır.

fiirket mevcut kaynaklarının ço¤u, hızlı
sonuç alınan projelerde esas ifl aktivitelerine
katkı sa¤larken, mühendislik polimerleri
ve ambalaj uygulamaları pazarları için
çalıflılan “yüksek dayanımlı poliester
teknolojisi”, “polikarbonat muadili polyester
üretimi”, “termoplastik elastomer ürünler
“projeleri gibi uzun dönemli Arge projeleri
için de kaynak ayrılmıfltır. Aromatik
poliester polioller, kristalizasyon hızı
artırılmıfl özel poliesterler, fleffaflı¤ını

koruyan amorf poliesterler gibi pazar
talepleriyle gelifltirilen ürünlerin müflteride
uygulama, gelifltirme çalıflmalarına a¤ırlık
verilmifltir.

1- Özel Polimerler ve Kimyasallar

� Solar Panel Uygulamaları ‹çin Gelifltirilmifl
Yüksek Dayanımlı Poliester Teknolojisi

Solar Enerji, günefl ıflı¤ından enerji elde
edilmesine dayanan bir teknoloji olup
yenilenebilir bir enerji kayna¤ıdır. Solar
panellerde bulunan günefl pillerinde mevcut
yarı iletkenlerin fotovoltaik etki özelli¤inin
kullanılması ile günefl ıflı¤ından elektrik
üretilir. Pazarın ihtiyacına yönelik, yüksek
dayanımlı, geri kazanılabilir, yenilikçi,
özgün, müflteri odaklı ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının geliflimine katkı sa¤layacak
polimer gelifltirilmesi fikrin ana temasını
oluflturmaktadır. Arafltırma ve ürün
gelifltirme çalıflmaları 2009 yılında bafllamıfl
olup 2010 yı l ında tüm çal ıflmalar
tamamlanmıfl, ticari üretime geçilmifl ve
müflteri  teknik onayları  al ınmıflt ı r .

� Polikarbonat Muadili Poliester Ürünü

Polikarbonat biberonlarda kullanılan
Bisfenol A (BPA) isimli kimyasal maddenin
bebek sa¤lı¤ı üzerindeki olumsuz etkilerinin
ö¤renilmesinden sonra, Avrupa Birli¤i 2011
y ı l ı n d a n  i t i b a r e n  p l a s t i k  b e b e k
biberonlarında organik bileflim BPA’nın
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kullanımını yasaklamıfltır. Çevre ve insan sa¤lı¤ına
olan duyarlılı¤ın her geçen gün katlanarak artması,
‘daha güvenli’ teknolojilerin gelifltirilmesini günlük
bir ihtiyaçtan çıkartarak bir zorunluluk konumuna
getirmifltir. Advansa Sasa bu geliflen beklentiyi
karflı lamak üzere 2010 yıl ında bafllat t ı¤ı
“Polikarbonat” muadili “Polyester” ürün gelifltirme
çalıflmalarında önemli mesafeler katetmifltir.
Gelifltirilen ürün çevre dostu bir ürün olup proses
patent alınabilir durumdadır. Patent çalıflması
önümüzdeki döneme planlanmıfltır.

� Termoplastik Elastomer Ürünleri

Termoplastik elastomerler genel olarak bir yumuflak
faz bir de sert fazdan elde edilen malzemelerdir.
Yumuflak faz malzemenin kauçuk malzemelere
benzer esneklik, elastikiyet ve so¤uk hava
koflullarına dayanımını, sert faz ise termoplastik
malzemelere benzer sıcaklık dayanımını,
mukavemet ve ifllenebilirli¤ini belirler. 2010 yılında
farklı özelliklerde 7 adet termoplastik elastomer
ü r ü n ü  g e l i fl t i r i l m i fl  o l u p  t ü m  ü r ü n l e r
ticarilefltirilmifltir.

� ‹htiyaçlara Göre De¤ifltirilmifl Özel Film Yüzeyleri

Advansa Sasa’nın polimer ürün portföyünün büyük
kısmını film polimerleri teflkil etmektedir. ‹çinde
oldu¤u pazardan de¤iflen ve geliflen ihtiyaçlara
göre farklı film yüzeylerinin gelifltirilmesi ile ilgili
gelen talepler de¤erlendirilmifl ve bu kapsamda
2010 yılında 4 farklı ürün daha gelifltirilerek
ticarilefltirilmifltir.

� Kristalizasyon Hızı Artırılmıfl Özel Polyesterler

Müflterilerin talepleri do¤rultusunda kristalizasyon
hızı artırılmıfl özel polyesterler gelifltirilmifltir.
Hızlı kristalizasyon özelli¤i ile kalıplama
uygulamalarında çevirim zamanı düflmekte ve
üretim kapasiteleri artmaktadır.

Bunlar dıflında 2010 yılında gelifltirilen ve
ticarilefltirilen di¤er özel polimer ürünleri afla¤ıda
belirtilmifltir:

• Fiber optik kablo uygulamaları için özel PBT
polimer,

• Yapısı sayesinde yüksek sıcaklıklarda fleffaflı¤ını
koruyan amorf polyesterler,

• Otomotiv endüstrisi ve muhtelif sanayi dallarında
yapıflkan veya ara yüzey uygulamaları için

gelifltirilmifl , düflük ergime sıcaklı¤ına sahip farklı
özelliklerde polyesterler ,

• Elyaf ve film uygulamaları için alev geciktiricili
polimer portföyüne eklenen yeni polimer ürünleri.

� Aromatik Poliester Polioller

Aromatik polyester polioller, poliüretan ve
po l i i zos i yanü ra t  ü re t im inde  ku l l an ı l an
kimyasallardır. Advansa Sasa geçmifl senelerde
gelifltirdi¤i poliol ürünlerine 2010 yılında
müflterilerinin talepleri do¤rultusunda 3 farklı ürün
daha eklemifl olup sistem evi gelifltirilmesi ile ilgili
arafltırmalar devam etmektedir.

2- Sentetik Elyaflar

Polyester ve yüksek performanslı elyaflar için Arge
çalıflmaları, Advansa Sasa’ nın esas ifl alanı olan
polimer modifikasyon kimyası bilgisine yeni
ifllevlerin ve de¤erlerin ilavesini kapsamaktadır.
2010 yılı içerisinde , müflteri talepleri ve pazar
ihtiyaçları do¤rultusunda afla¤ıdaki projeler
sonuçlandırılmıfltır:

• ‹çi boflluklu çift komponentli (konjüge) dolgu
tipi elyafın kayganlık ve hacim (bulk) özelliklerinin
artırılması,

• % 100 Ring ‹plik üretimine yönelik elyaf
per formans  özel l ik le r in in  ge l i fl t i r i lmes i ,

• Hijyen sektörü için katmanlar arası sıvıyı
hapseden ADL tipi elyaf üretimi,

• Yenilenebilir kaynaklı Biophyl ™ filament iplik
portföyü oluflturulması,

• Kontinü-polimerizasyon elyaf üretim hattında
aynı anda birden fazla renkli üretim yetene¤i
gelifltirilmesi.

Tübitak/Teydeb

TÜB‹TAK/TEYDEB  "Hibe fieklinde Destek"
kapsamında de¤erlendirilen Arge projelerimiz için
alınan destek miktarı 2010 yılında toplam 1.755
Bin TL’ye ulaflmıfltır.

Bundan sonra süregelecek olan tüm Arge
faaliyetlerimiz, teknolojik inovasyonumuzu  azami
düzeye çıkartıp yeni pazarlarda artı de¤er
yaratabilmek amacı ile teknolojik yetkinliklerimiz
çerçevesinde odaklanacaktır.
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‹fi GÜVENL‹⁄‹, ‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I VE ÇEVRE
(SHE)  ‹LE  ‹LG‹L‹  FAAL‹YETLER

Advansa Sasa’da SHE bölümü çalıflmaları, herkesin
sa¤lıklı ve emniyetli bir çevrede çalıflmasının ve
do¤al çevreyi korumasının önemine ve bu hususun
flirket baflarısının bir parçası oldu¤una inanarak
sürdürülmektedir. Faaliyetlerimiz ana bafllıklar
altında afla¤ıda özetlenmifltir.

1-E⁄‹T‹MLER ve B‹L‹NÇLEND‹RME ÇALIfiMALARI

2010 yılında SHE konusunda e¤itimlere devam
edilmifltir. Her kademeden ve her seviyeden
çalıflanlar için ifle bafllanılan ilk haftada alınması
zorunlu hale getirilen SHE Girifl E¤itimi’nin
verilmesine devam edilmifltir. Geçici ifl yapan
yüklenici firmaların çalıflanları için emniyet
e¤itimlerine her gün verilen e¤itimlerle devam
edilmifltir. ‹flyerinde Tehlike Kaynakları ve Kiflisel
Koruyucu Malzeme Kullanımı,  Kazalar ın
Arafltırılması ve Raporlanması, ‹fl ‹zinleri Sertifika
E¤itimleri, Ergonomi, Elle Taflıma ve Belin
Korunması, ‹flitme Sa¤lı¤ının Korunması, Kaynak
Gözetmenli¤i, Yangın Olayı ve Yangına Müdahale,
Kimyasallar ve Tehlikeleri ile Korunma Yolları,
Atık ve Su Yönetimi, Risk De¤erlendirmesi,
Solunumun Korunması, Ekranlı Araçlarla Çalıflma
Proses Güvenli¤i ve Risk Yönetimi vb. e¤itimlere
iç kaynaklarımız kullanılarak devam edilmifltir.

Çalıflanları bilinçlendirmek amacıyla her ay iki
farklı konuda duyuru ve broflürler hazırlanarak
çalıflanlarla paylaflılmıfltır. ‹flletmelerde acil
durumlara hazırlık amacıyla 37 yangın tatbikatı ve
yaralı kurtarma tatbikatı gerçeklefltirilmifltir.

2-KAZA ARAfiTIRMALARI

Kazalar, SHE sistemimizin eksik yönlerini
güç l end i rmede  i y i  b i r e r  f ı r s a t  o l a r ak
de¤erlendirilmekte ve bu nedenle detaylı olarak
arafltırılmaktadır. 2010 yılında ifl günü kaybı ile
sonuçlanacak ciddiyette bir yaralanma yaflanmamıfl,
meydana gelen 12 adet yaralanmalı kazanın kök
nedenlerine inilerek arafltırılması, tekrarını önleyici
aksiyonların alınması ve kazalardan ö¤renilenlerin
tüm çalıflanlarla paylaflımı iflletmelerle birlikte
gerçeklefltirilmifltir. 2010 yılında, ciddi boyutta bir
yangın, proses ve çevre kazası oluflmamıfltır.

‹flyerindeki yaralanmalı kazaların yanı sıra
çalıflanlarımızın ifl dıflında ifl günü kaybıyla
sonuçlanan yaralanmalarının da raporlanmasına
ve site içerisinde paylaflılması sonrası bu
y a r a l a n m a l a r d a  d a  ö n e m l i  a z a l m a l a r
gerçekleflmifltir. 2005 yılında 41 ifl dıflı ifl günü
kayıplı yaralanma sayısı, 2010 yılında 9 ifl dıflı ifl
günü kay ıp l ı  ya ra lanmaya  ger i lemifl t i r .
Proses kazalarının, tehlike potansiyeli taflıyan
durumların ve ö¤retici olayların raporlanmalarında
da önemli artıfllar kaydedilmifl; böylelikle kazaların
ve kaza ile sonuçlanabilecek potansiyel durumların
paylaflılmasına verdi¤imiz önem gösterilmifl, kök
nedenleri ve tekrarı yaflanmaması için yapılması
ge r eken l e r  ç a l ı fl an l a r l a  pay l a fl ı lm ı fl t ı r .

3-SHE ‹Ç DENET‹MLER‹

2010 yılı içerisinde yine eski yıllarda oldu¤u gibi
iflletmeler SHE bölümü tarafından hazırlanan bir
plan çerçevesinde denetlenmeye devam edilmifltir.
Bu plana göre iflletmeler ayda iki defa farklı iki
ekip tarafından denetlenmifllerdir. Bunun dıflında
komiteler tarafından konulu ve kontrol listesi
kullanılarak yapılan komite denetimleri ve iflletme
içi denetimler de müdürlükler insiyatifinde devam
etmifltir. fiirketimizin ‹skenderun ve Hacı Sabancı
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki di¤er sitelerine de
SHE konularında audit ve danıflmanlık hizmetleri
verilmeye devam edilmifltir. Sabancı Holding
koordinasyonunda XLGAPS firması denetmenleri
tarafından fabrikamıza gerçeklefltirilen “Kayıp
Önleme” denetimi de baflarılı flekilde yürütülmüfltür.
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4-PROJELER

Çalıflanların sa¤lı¤ının korunması ve gelifltirilmesi
için ‹flyeri Sa¤lık Birimi (‹SB) ile Meslekte Sa¤lık
Komitesi ortak çalıflarak çeflitli konularda
iyilefltirmeler gerçeklefltirmifllerdir.

‹çme ve kullanma sularının bakteriyolojik analizleri,
riskli ifllerde çalıflanların portörlük muayeneleri
yapılmıfltır. ‹flletmelerde çalıflan Acil Durum
Müdahale Ekibi (ADME) üyelerine tazeleme
e¤itimleri verilmifltir.

5-YASAL ÇALIfiMALAR VE D‹⁄ERLER‹:

Advansa Sasa Adana fabrikası ‹S‹G kurulları
toplantılarına devam edilmifl, alınan kararlar
uygulanmıfltır.

Tüm çalıflanlarımızın periyodik sa¤lık kontrolleri
(iflitme ve solunum fonksiyon testi, genel sa¤lık
taramaları) ve acil sa¤lık tedavileri ‹flyeri Ortak
Sa¤lık Birimimiz’de yapılmıfltır.

Yasal olarak gerekli olan bakım ve kontroller (yangın
müdahale ekipmanları, kaldırma ve iletme
makineleri, emniyet vanaları, basınçlı kaplar, kapalı
kap gaz ölçümler i  vb. )  tamamlanmıflt ı r .
Yıl içerisinde Çevre ve Orman Bakanlı¤ı tarafından
verilen A grubu Emisyon ‹zin Belgesi alınmıfl,
akustik raporun hazırlanmasının ardından Çevresel
Gürültünün Kontrolü ‹zni’nden muafiyet sa¤lanmıfl,

I. Sınıf ‹flyeri Açma ve Çalıfltırma Ruhsatı alınmıfltır.
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KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM
RAPORU

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

Advansa Sasa Polyester Sanayi A.fi. (Bundan böyle
fiirket diye anılacaktır) 01.01.2010 – 31.12.2010
döneminde de Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)
tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim
‹ l ke l e r i ”ne  uymak tad ı r  ve  bu  i l ke l e r i
uygulamaktadır.

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

fiirketimiz Mali ‹fller Direktörlü¤ü bünyesinde, pay
sahipleri ile iliflkiler birimi oluflturulmufltur.
Bu birim iki kifliden oluflmakta ve baflında
M a l i  ‹ fl l e r  D i r e k t ö r ü  M e h m e t  D ö n e r
(mehmet.doner@advansa.com) bulunmaktadır. Bu
birimdeki di¤er personel ise SPK ve Hissedarlar ‹le
‹ l i fl k i l e r  fi e f i  B ü l e n t  Y ı l m a z e l ’ d i r
(bulent.yilmazel@advansa.com). ‹lgililere aynı
zamanda (322) 441 00 53 numaralı telefon ve
(322) 441 01 14 numaralı fakstan ulaflılabilir.

Dönem içerisinde birime yaklaflık 5 adet hisse
senedi de¤iflim ve 60 adet faaliyet raporu talebi
olmufl, tüm bu talepler birim yetkilileri tarafından
karflılanmıfltır.

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

Dönem içerisinde pay sahipleri fiirketimiz’den
geçmifl dönemlere ait faaliyet raporu talebinde
bulunmufltur. Pay sahiplerinin söz konusu talepleri
ivedilikle de¤erlendirilmifl ve kendilerine fiirket
merkezi ve flubelerden posta aracılı¤ıyla bu bilgiler
ulafltırılmıfltır.

fiirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı
uyarınca ‹stanbul Menkul Kıymetler Borsası’na özel
durum açıklamaları kapsamında bildirimler yapılmıfl
ve bu flekilde mevcut ve potansiyel yatırımcıların
bilgilendirilmesi sa¤lanmıfltır.

fiirket Esas Sözleflmesi’nde, Özel Denetçi atanması
bir hak olarak düzenlenmemifltir. 2010 yılında pay
sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıfltır.

4- GENEL KURUL B‹LG‹LER‹

2010 yılında 31.03.2010 tarihinde bir adet Ola¤an
Genel Kurul toplantısı yapılmıfltır. Genel Kurul
toplantısına toplam oyların % 51’i oranında  hisseyi
temsil  eden  pay sahipleri katılmıfltır.  Bu toplantıya

davet,  Türk  Ticaret Kanunu Hükümleri ve fiirket
Esas Sözleflme hükümlerine uygun olarak
yapılmıfltır. Ola¤an Genel Kurul toplantısı tarihinden
önceki 15 gün süresince Bilanço, Gelir Tablosu,
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu
fiirket merkezinde ortakların incelemesine hazır
bulundurulmufltur. Genel Kurul Toplantılarında
gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir
flekilde, açık ve anlaflılabilir bir yöntemle aktarılmıfl;
pay sahiplerine eflit flartlar altında düflüncelerini
açıklama ve soru sorma imkânı verilmifl ve sa¤lıklı
bir tartıflma ortamı yaratılmıfltır. Genel Kurul toplantı
tutanakları fiirket merkezinde sürekli pay sahiplerine
açık tutulmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan önemli nitelikteki
kararlar Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına
sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin yasal
uyumu sa¤landı¤ında de¤iflen kanunlarda yer alacak
olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel
Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

5- OY VE AZINLIK HAKLARI

E s a s  S ö z l e fl m e ’ d e  i m t i y a z l ı  o y  h a k k ı
bulunmamaktadır.

Esas Sözleflmemiz’de, mevcut ortaklık yüzdelerinde
ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının
fiirket’in ahenkli yönetim yapısını bozaca¤ı
düflüncesiyle bir düzenleme yapılmamıfltır.

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

fiirketimizin kar payı da¤ıtım politikası, ortaklara
da¤ıtılabilir karın %30’u oranında nakit kar payı
da¤ıtmaktır.

Bu politika, ulusal ve global ekonomik flartlara,
gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre
Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

fiirketimiz, bu kar da¤ıtım politikasını 2006 yılı
içerisinde yapılan özel durum açıklaması ile
kamunun ve yapılan 2005 yılına ait Ola¤an Genel
Kurul Toplantısı’nda ortakların bilgisine sunmufltur.

Kar da¤ıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde
Genel Kurul Toplantısı’nı takiben en kısa sürede
yapılmaktadır.

7- PAYLARIN DEVR‹

fiirket Esas Sözleflmesi’nde pay devrini kısıtlayan
bir hüküm yer almamaktadır.
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8- fi‹RKET B‹LG‹LEND‹RME POL‹T‹KASI

fiirketimiz’e ait yazılı bir bilgilendirme politikası
mevcut olup flirket imizin web si temizde
(www.sasa.com.tr) yayınlanmaktadır. Mevzuat ile
belirlenen bilgi ve belgeler, belirlenen süreler
dahilinde özel durum açıklamaları ve mali tablo
bildirimleri kapsamında kamuya duyurulmak üzere
Kamuyu Aydınla tma Pla t formu’na (KAP)
gönderilmektedir. Bu ifllemler Pay Sahipleri ‹le
‹liflkiler Birimi tarafından yürütülmektedir.

9- ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2010 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun
düzenlemeleri çerçevesinde KAP’a 16 adet özel
durum açıklaması yapılmıfltır. Söz konusu
açıklamalar, zamanında yapılmıfl olup SPK ve ‹MKB
tarafından yaptırım uygulanmamıfltır. fiirketimiz
hisse senetleri yurt dıflı borsalarda kote de¤ildir.

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

fiirketimiz’e ait internet sitesi (www.sasa.com.tr),
SPK’nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı
toplantısında alınan kararlara istinaden Yatırımcı
‹ l i fl k i l e r i  b ö l ü m ü n ü  i ç e r e c e k  fl e k i l d e
yapılandırılmıfltır.

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

fiirketimiz’de gerçek kifli nihai hakim pay sahibi
yoktur.

12- ‹ÇER‹DEN Ö⁄RENEB‹LECEK DURUMDA
OLAN K‹fi‹LER‹N KAMUYA DUYURULMASI

‹çeriden ö¤renebilecek durumda olan kiflilerin
listesi, her yıl hazırlanan faaliyet raporu ile
fiirketimiz ortaklarına duyurulmakta olup, kullanıma
açılan  web sayfası ile de kamu ile paylaflılmıfltır.
fiirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçileri ve
Üst Yönetim, yapılan özel durum açıklamaları ile
kamuya duyurulmufltur.

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

Çalıflanlar için bi lgi lendirme toplantı lar ı
düzenlenmekte ve oluflturulan veri tabanı, bilgi
paylaflımı için kullanılmaktadır. Sendikalar ile
toplantılar aracılı¤ıyla bilgi paylaflımı ve görüfl
alıflverifli yapılmaktadır.

Potansiyel yatırımcıların bilgilendirilmesinde
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılan

özel durum açıklamaları, periyodik mali tablo
bildirimleri ve her yıl hazırlanan faaliyet raporları
kullanılmaktadır. Ayrıca çeflitli devlet kuruluflları
ve özel sektör kuruluflları tarafından düzenlenen
a n k e t l e r  i l e  i s t e n e n  b i l g i l e r  k a m u y a
duyurulmaktadır.

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

Çalıflanların yönetime katılımı, fiirket içinde yapılan
periyodik toplantılar vasıtasıyla ve yıllık hedef
belirleme ve performans de¤erlendirmesi toplantıları
ile yapılmaktadır. Ayrıca çalıflanlar, yönetime ve
çalıflma arkadafllarına geri bildirim vermekte;
sonuçlar çeflitli yönetim toplantılarında ele alınarak
gerekl i  de¤ifl imler  iç in aksiyon planlar ı
oluflturulmaktadır. Bu yaklaflımlar ile çalıflanların
fiirket’in etkin yönetimini temini için gerekli katılım
ve katkıları sa¤lanmaktadır.

15- ‹NSAN KAYNAKLARI POL‹T‹KASI

Advansa Sasa, Avrupa ve Ortado¤u'nun en büyük
polyester elyaf ve filament üreticisi olmasının
yanısıra, polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve
özellikli ürünler konusunda sektöründeki lider
üreticilerdendir.

Advansa Sasa, çalıflanlarının kiflisel geliflim ve
katılımının, flirket baflarısına, lider konumun
devamına ve tüm çalıflanlar için uzun vadeli
imkanlar yarataca¤ına inanır.

Bu temelde felsefemizi oluflturan unsurlar afla¤ıdaki
flekilde sıralanabilir:

• Advansa Sasa ,  insana ya t ı r ım yapar .
Çalıflanlarıyla uzun dönemli birlikteli¤in, flirket
kültürünün, bilgi birikiminin ve flirketin ana
de¤erlerinin korunmasının, baflarıya ulaflmanın ana
unsuru oldu¤unu düflünür.

• Advansa  Sasa ,  ça l ı flan la r ın ın  sü rek l i
geliflimlerinin, flirketin baflarısı açısından kritik
oldu¤una inanır.

• Advansa Sasa, çalıflanlarının potansiyellerini
sergileyebilecekleri fırsatlar sunan, rekabetçi bir ifl
ortamını hedefler.

• Advansa Sasa, kültürel çeflitlili¤i destekler.
Kültürel çeflitlili¤in, aktif, çevik ve geliflen müflteri
ihtiyaçlarına yanıt vermede yeterince esnek, iyi
motive olmufl iflgücüne pozitif katkısı oldu¤una
inanır.
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Advansa Sasa'da Uygulanan Temel ‹nsan
Kaynakları Sistem ve Uygulamaları:

•  Entegre ‹K Süreçleri

•  ‹fl Tanımı ve De¤erleme

•  Ücret Yönetimi

•  Ödül Yönetimi

•  Performans Yönetimi

•  Seçme ve ‹fle Alma

•  E¤itim ve Gelifltirme

- fiirket ‹çi E¤itimler

- fiirket Dıflı E¤itimler

•  Organizasyon Bafları Planı

- Organizasyonel Yedekleme

- Kariyer Yönetimi

- Organizasyonel Etkinlik Analizleri

•  Çalıflma ‹liflkileri (Endüstri ‹liflkileri)

•  Çalıflan ‹liflkileri

•  ‹dari ‹fller

•  Güvenlik

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

Müflterinin satın aldı¤ı ürünlere iliflkin talepleri
süratle karflılanmakta ve gecikmeler hakkında
sü re  b i t im i  bek lenmeks iz in  müfl te r i l e r
bilgilendirilmektedir. fiirketimiz ISO 9001 : 2000
belgesine sahiptir. Müflterilere, satın alınan her
ürünün özelliklerini gösteren teknik spesifikasyonlar
ve sevkiyat sırasında sadece sevk edilen ürünün
özel l ik le r in i  gös te ren  ana l iz  se r t i f i kas ı
gönderilmektedir. Ticari sır kapsamında, müflteri
ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizlili¤ine özen
gösterilmekte, flirket ile müflteri ve tedarikçiler
arasında haksız menfaatten uzak iyi iliflkiler
kurulması ve taraflar arasında yapılan anlaflma
koflullarına uyum sa¤lanması için flirketimizce
gerekli önlemler alınmaktadır. Müflterilerimizin
memnuniyetini sa¤lamak amacıyla firmamız
bünyesinde Teknik Müflteri Temsilcisi ve Teknik
Ürün Sorumlusu bulunmakta ve müflter i
memnuniyetini/memnuniyetsizli¤ini yerinde
inceleyip çözüm getirmektedir. Müflterilerimizden
aldıkları geri bildirimi fiirket’in ilgili birimlerine
aktaran personelin afla¤ıda iletiflim bilgileri yer
almaktadır.

17- SOSYAL SORUMLULUK

fiirketimiz Faaliyet Raporunda yer aldı¤ı üzere,
kamuya açıklanmamıfl olmakla birlikte; fiirketimiz
çevreye, insan sa¤lı¤ına duyarlı ‹fl Güvenli¤i, ‹flçi
Sa¤lı¤ı ve Çevre Politikaları sürdürmekte ve fiirket
etik kurallarını belirgin olarak uygulamaktadır.
Bunun yanında fiirket Esas Sözleflmesi’ne göre pay
sahiplerine da¤ıtılacak birinci temettüye halel
gelmemek flartıyla, fiirket her yıl vergi öncesi karının
% 4’ünü vergi matrahından düflülmek kaydı ile
Hacı Ömer Sabancı Vakfı’na veya Sabancı
Üniversitesi’ne ba¤ıfl olarak ödemektedir.

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

fiirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri afla¤ıda
belirtilmektedir:

Yönetim Kurulu Üyelerimize, Genel Kurul kararı
ile Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri
do¤rultusunda ifllem yapma hakkı tanınmıfltır.

19- YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹N‹N N‹TEL‹KLER‹

fiirket Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri, SPK
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde yer alan ilgili
maddeler ile örtüflmektedir. Yönetim Kurulu
Üyeleri’nde aranacak asgari niteliklere Esas
Sözleflme’de yer verilmemekle birlikte Esas
Sözleflme’nin 19. maddesi gere¤i, hüküm
bulunmayan hallerde Türk Ticaret  Kanunu
hükümlerine ba¤lı kalınmaktadır.

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

fiirketimizin vizyonu;

Mevcut ve yeni ifllerde en yüksek de¤eri yaratacak
flekilde konumlanmak.

Ad Soyad› Ünvan Telefon E-mail adresi

fienay Geçgel Elyaf Teknik Müflteri (322) 441 00 53 senay.gecgel@
Temsilcisi / 2752 advansa.com

F›rat Çimen Elyaf Teknik Ürün (322) 441 00 53 firat.cimen@
Sorumlusu /2332 advansa.com

Sinan Bulut ‹plik Teknik Müflteri (322) 441 00 53 sinan.bulut@
Temsilcisi / 2635 advansa.com

Hüseyin Kalpakl› ‹plik Teknik Ürün (322) 441 00 53 huseyin.kalpakli@
Sorumlusu / 2601 advansa.com

Mehmet Göçmen Yönetim Kurulu Baflkan› (‹crac› Olmayan)

Levent Demira¤ Yönetim Kurulu Baflkan Yrd. (‹crac› Olmayan)

Mehmet Nurettin Pekarun Yönetim Kurulu Üyesi (‹crac› Olmayan)

Gökhan Eyigün Yönetim Kurulu Üyesi (‹crac› Olmayan)
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fiirketimizin misyonu;

Giriflimci, bilgi yo¤un malzeme ve servis flirketiyiz.

De¤erlerimiz;

• "Çevre, sa¤lık ve emniyet" konularında örnek

• Yenilikçi

• Müflteri Odaklı

• Rekabetçi

• Sorumluluk sahibi ve saygın

• Sonuç Odaklı

• Bilgi Yo¤un

• Dinamik

• Güvenilir

• Piyasa koflullarından güç alan

• Kültürler arası (Çok Kültürlülük)

Birinci önceli¤imiz, personelimizin emniyeti ve
sa¤lı¤ı, çevre (iflletmemizin bulundu¤u bölge ve
tüm çevresi), müflteri ve komflularımızdır. En önemli
hedeflerimizden biri, saygı gören kurumsal vatandafl
olabilmektir.

Yöneticiler tarafından oluflturulan stratejik hedefler,
fiirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır.
Ayrıca fiirket Yönetim Kurulu; hedeflerine ulaflma
derecesini, faaliyetlerini ve geçmifl performansını
her ay düzenli olarak hazırlanan aylık raporlar
vasıtasıyla gözden geçirmektedir. Bunun yanında
fiirket Yetkilileri tarafından hazırlanan cari yılın
bütçe ve fiili olarak karflılafltırılması sonuçları da
Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır.

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

fiirket Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç kontrol
sa¤lanması maksadıyla çeflitli mekanizmalar
oluflturmufltur. Sabancı Holding “Kurumsal Risk
Yönetim Standardı” kapsamında, fiirket Risk
Komitesi oluflturulmufl olup bu komite düzenli
olarak toplanmaktadır. Bu toplantıda fiirketin içinde
oldu¤u kritik riskler, bu risklerin yönetimi, alınacak
aksiyonlar periyodik olarak takip edilmektedir.
fiirketimiz bünyesinde kurulan kredi kontrol
bölümü, hazırlanan kredi kontrol politikası
çerçevesinde ticari, politik ve kura dayalı riskleri
göz önüne almakta; bu risklerin yönetimi ile ilgili
faaliyetler içerisinde bulunmaktadır. Bunun yanında
fiirket bünyesinde kurulan ‹ç Denetim Birimi, fiirket
içi kontrollerin yapılmasında yetkili ve sorumludur.

22- YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹ ‹LE
YÖNET‹C‹LER‹N YETK‹ VE SORUMLULUKLARI

fiirket Esas Sözleflmesi’nde, Yönetim Kurulu
Üyelerinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin sınırı

tanımlanmıfltır. Bunun yanında temsile yetkili
olanların imza flekli belirlenmifl ve fiirket adına
imzaya yetkili kiflilerin yetki ve sorumlulukları
fiirket Esas Sözleflmesi’ne dayanılarak hazırlanan
imza sirkülerinde açıkça belirtilerek söz konusu
imza sirküleri ilgili mevzuat gere¤i tescil ve ilan
edilmifltir.

fiirket Esas Sözleflmesi’nin söz konusu maddeleri
ve imza sirkülerinde belir lenen yetki ve
sorumluluklar dıflında kalan hallerde, Esas
Sözleflme’nin 19. maddesinde belirtildi¤i üzere,
Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanır.

23- YÖNET‹M KURULUNUN FAAL‹YET ESASLARI

fiirket Yönetim Kurulu 2010 yılı içerisinde Türk
Ticaret Kanunu ve Esas Sözleflme hükümleri
paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile 25 adet
toplantı yapmıfltır. fiirket Esas Sözleflmesi’nde
Yönetim Kurulu toplantılarına iliflkin hükümlere
yer verilmekte olup bu do¤rultuda fiirket Yönetim
Kurulu toplantılarının günleri ve gündemi, baflkan
veya vekili tarafından belirlenmekte ve baflkan
veya vekilinin ça¤rısı üzerine toplanılmaktadır.
Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan
konular, gerekli çalıflmaları yapabilmeleri amacıyla
Yönetim Kurulu Üyelerine önceden iletilmektedir.

2010 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu
Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı
görüfl açıklanmamıfltır.

Yönetim Kurulu toplantılarına mazereti olmayan
üyelerin fiili katılımı sa¤lanmıfltır. Bu konularda
Yönetim Kurulu Üyelerinin soruları olmadı¤ı için
zapta geçirilmemifltir. Yönetim Kurulu Üyelerine
söz konusu kararlarla ilgili a¤ırlıklı oy hakkı ve/veya
veto hakkı tanınmamıfltır.

24- fi‹RKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET
YASA⁄I

fiirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2010 yılı içinde
fiirket ile ifllem yapmamıfl ve aynı faaliyet
konular ında rekabet  edecek gir ifl imlerde
bulunmamıfltır.

25- ‹fi ET‹⁄‹ KURALLARIMIZ

fiirketimizde uygulanan SA-Etik kurallarını dört ana
bafllık altında özetleyebiliriz:

I. Dürüstlük

Tüm ifl süreçlerimizde ve iliflkilerimizde do¤ruluk
ve dürüstlük öncelikli de¤erlerimizdir. Çalıflanlarla
ve tüm paydafllarımızla iliflkilerimizde do¤ruluk
ve dürüstlükle hareket ederiz.



II. Gizlilik

Sabanc ı  Top lu lu¤u  ça l ı fl an la r ı  o l a rak ;

• Müflterilerimizin, çalıflanlarımızın ve çalıfltı¤ımız
di¤er ilgili kifli ve kuruluflların gizliliklerine ve özel
bilgi lerinin korunmasına özen gösterir iz.

• Grup fiirketleri’nin faaliyetlerine iliflkin gizli
bilgileri korur, bu bilgileri sadece Sabancı
Grubu’nun amaçları do¤rultusunda kullanır; bu
bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili
kiflilerle paylaflırız.

III. Çıkar Çatıflması

Holding/fiirket kaynaklarının, adının, kimli¤inin
ve gücünün kiflisel fayda için kullanılması, kurumun
ismini ve imajını olumsuz etkileyebilecek durumlar
çıkar çatıflması olarak tanımlanmaktadır .

Sabancı Toplulu¤u çalıflanları olarak, çıkar
çatıflmasından uzak durmayı amaçlarız ve
afla¤ıdakilere dikkat ederiz:

• Mevcut görevlerimizden yararlanarak; flahsen,
ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile ifl
münasebetler inde bulundu¤umuz kifl i  ve
kuru lufl la rdan k i fl i se l  ç ıkar  sa¤ lamayız .

• Hacı Ömer Sabancı Holding A.fi. ve Grup
fiirketleri dıflında ek bir finansal çıkara dayalı ifl
aktivitesinde bulunmayız. Ancak, çalıflanların mesai
saatleri dıflında bir baflka kifli (aile ferdi, dost, di¤er
üçüncü flahıslar) ve/veya kurum için ücret veya
benzer bir  menfaat karflı l ı¤ı  çal ıflmaları ;

- fiirkette sürdürdükleri görev ve di¤er Sabancı
Toplulu¤u flirketleri uygulamaları ile  çıkar çatıflması
yaratmaması,

- Di¤er ifl eti¤i kuralları ve bu kuralları destekleyen
poli t ikalar  i le  uyumsuzluk yaratmaması ,

- fiirketteki görevlerini sürdürmelerini olumsuz
yönde etkilememesi,

- Yönetimin yazılı onayı

koflulları ile mümkündür. Onay; Grup Baflkanı,
Genel Müdür ve Genel Müdüre ba¤lı tüm
pozisyonlar için Etik Kurul’un görüflü ile Sabancı
Holding CEO’su; di¤er çalıflanlar için ise flirket Etik
Kural Danıflmanı, flirket ‹nsan Kaynakları Yöneticisi
görüflü ile fiirket Genel Müdürü tarafından verilir.

• Sabancı adını ve gücünü, Sabancı kimli¤imizi,
kiflisel fayda sa¤lamak amacıyla kullanmaktan
kaçınırız.

• Potansiyel çıkar çatıflması durumunda, ilgili
tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler
vasıtasıyla güvenli bir flekilde korunabilece¤ine
inandı¤ımızda,  bu yöntemleri  uygular ız.

• T e r e d d ü d e  d ü fl t ü ¤ ü m ü z  d u r u m l a r d a
yöneticimize, ‹nsan Kaynakları Bölümü’ne, Etik
Kural Danıflmanı’na veya Etik Kurul’a danıflırız.

IV.Sorumluluklarımız

A. Yasal Sorumluluklarımız:

• Yurt içi ve yurt dıflında mevcut tüm faaliyet ve
ifllemlerimizi T.C yasaları ve milletlerarası hukuk
çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve
kurulufllara do¤ru, tam ve anlaflılabilir bilgileri
zamanında sunarız.

• Tüm faaliyet ve ifllemlerimizi yürütürken, her
türlü kamu kurum ve kuruluflu, idari oluflum, sivil
toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir
menfaat beklentisi olmaksızın eflit mesafede yer
alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi
yerine getiririz.

B. Müflterilerimize Karflı Sorumluluklarımız:

• Müflteri memnuniyeti odaklı, müflterilerimizin
ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en do¤ru
flekilde cevap veren proaktif bir anlayıflla çalıflırız.

• Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdi¤imiz
koflullarda sunar; müflterilerimize saygı, onur,
adalet, eflitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde
yaklaflırız.

C. Çal ı flan lara  Karfl ı  Sorumluluk lar ımız :

• Çalıflanların özlük haklarının tam ve do¤ru
biçimde kullanılmasını sa¤larız.

• Çalıflanlara dürüst ve adil yaklaflır, ayrımcı
olmayan, güvenli ve sa¤lıklı bir çalıflma ortamı
taahhüt ederiz.

• Çalıflanlarımızın bireysel geliflimi için gerekli
çabayı gösteririz.

• Çalıflanlarımızın sosyal sorumluluk bilinciyle
yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere
gönüllü olmaları  konusunda destekler iz.

• Çalıflanlarımızın, ifl hayatı ile özel hayat
arasındaki dengeyi gözetiriz.

D. Ortaklarımıza Karflı Sorumluluklarımız:

• Sabancı Grubu’nun süreklili¤ine öncelikle önem
vererek ve ortaklarımıza de¤er yaratma hedefi
do¤rultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri
almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılı¤ı amaçlarız.

• Finansal disiplin ve hesap verilebilirlik
çerçevesinde hareket eder, flirketimizin kaynak ve
varlıkları ile çalıflma zamanımızı verimlilik ve
tasarruf bilinciyle yönetiriz.
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• Rekabet gücümüzü arttırmaya ve büyüme
potansiyel olan ve ba¤lanan kayna¤a en yüksek
getiriyi sa¤layacak alanlarda yatırım yapmaya özen
gösteririz.

• Kamuya yapt ı¤ ımız  aç ık lamalarda ve
hissedarlarımıza; mali tablolarımız, stratejilerimiz,
yatırımlarımız ve risk profilimiz ile ilgili zamanında,
do¤ru, tam ve anlaflı labil ir  bi lgi  verir iz.

E. Tedarikçi / ‹fl Ortaklarımıza Karflı
Sorumluluklarımız:

• ‹yi bir müflteriden beklendi¤i flekilde adil ve
saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında
yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. ‹fl
yaptı¤ımız kifli ve kurulufllar ile ifl ortaklarımızın
gizli bilgilerini özenle koruruz.

F. Rakiplerimize Karflı Sorumluluklarımız:

• Etkin bir flekilde, sadece yasal ve etik olan
alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.

• Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının
sa¤lanmasına yönelik çalıflmaları destekleriz.

G. Toplum ve ‹nsanlı¤a Karflı Sorumluluklarımız:

• Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin
korunması; e¤itim ve hayır iflleri, suç ve
yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok
önemlidir.

• ‹yi bir vatandafl olma bilinciyle toplumsal
konularda öncü olarak duyarlı bir flekilde hareket
eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan
hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol
almaya çalıflırız.

• Türkiye’nin ve uluslararası proje yürüttü¤ümüz
ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız.

• Rüflvet veya maksadı aflan bedelde hediye vb.
ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

H. “Sabancı” Adına Karflı Sorumluluklarımız:

• ‹fl ortaklarımız, müflterilerimiz ve di¤er
paydafllarımız profesyonel yeterlili¤imiz ve
dürüstlü¤ümüz sayesinde bize güvenmektedirler.
Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalıflırız.

• Hizmetlerimizi Holding/fiirket politikaları,
profesyonel standartlar, verdi¤imiz taahhütler ve
etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi
yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz.

• Profesyonel olarak yetkin oldu¤umuza ve
olaca¤ımıza inandı¤ımız alanlarda hizmet vermeye
özen gösterir, do¤ruluk ve meflruiyet kriterlerine
uyan müflteriler, ifl ortakları ve çalıflanlar ile
çalıflmayı amaçlarız.

• Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve
toplum sa¤lı¤ına zarar verenlerle çalıflmayız.

• Kamu önünde ve dinleyenlerin, Holdingimizi/
fiirketimizi temsilen konufltu¤umuzu düflündü¤ü
alanlarda, kendi görüfllerimizi de¤il, sadece
flirketimizin görüfllerini ifade ederiz.

• Hacı Ömer Sabancı Holding A.fi ve/veya Grup
fiirketleri’ni risk altında bırakabilecek karmaflık
durumlarla karflılafltı¤ımızda öncelikle uygun
personele, uygun teknik ve idari danıflma
prosedürlerini izleyerek danıflırız.

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

Yönetim Kurulu’na ba¤lı olarak Denetim Komitesi
mevcuttur. fiirket Yönetim Kurulu, kurumsal
yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusu ile bizzat
ilgilendi¤inden ayrı bir komite kurulmasına gerek
görülmemifltir.

Denetim Komitesi üyelerinin her ikisi de icrada
görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından
seçilmifltir. fiirket Yönetim Kurulu Üyeleri arasında
ba¤ımsız üye bulunmadı¤ından bu komitede de
bulunmamaktadır.

27- YÖNET‹M KURULUNA SA⁄LANAN MAL‹
HAKLAR

fiirket Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur
hakkı miktar ve ücretini Genel Kurul tayin ve tespit
etmektedir.

2009 yılına ait Ola¤an Genel Kurulu Toplantısı’nda
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ücret ödenmemesine
karar verilmifltir.

2010 yılı içinde fiirket; hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi
ve yöneticiye borç vermemifl, kredi kullandırmamıfl,
verilmifl olan borçların ve kredilerin süresi
uzatılmamıfl, flartları iyilefltirilmemifl, üçüncü bir
kifli aracılı¤ıyla flahsi kredi adı altında kredi
kullandırılmamıfl ve lehine herhangi bir teminat
vermemifltir.
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DENETÇ‹LER RAPORU
ADVANSA SASA POLYESTER SANAY‹ A.fi. GENEL KURULU’NA

- Ortaklı¤ın Ünvanı: Advansa Sasa Polyester  Sanayi A.fi.
Merkezi: ADANA
Çıkarılmıfl  Sermayesi: 216.300.000 TL.
Kayıtlı Sermayesi: 500.000.000 TL
Faaliyet Konusu: Polyester Elyaf, Polyester ‹plik ve benzeri
ürünler üretimi ve pazarlaması.

- Denetçilerin Adı-Soyadı: Volkan Balatlıo¤lu-fierafettin Karakıfl-
‹lker Yıldırım
Görev Süreleri: ‹ki Yıl
Ortak Olup Olmadıkları: fiirkete ortak de¤iliz.

- Katılınan Yönetim Kurulu ve Yapılan Yönetim Kurulu Toplantılarına ifltirak edilmemifltir.
  Denetleme Kurulu Toplantı Sayısı Denetleme Kurulu dört toplantı yapmıfltır.

- Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri Ticaret Hukuku ve Vergi Mevzuatı açısından
  üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, Haziran-A¤ustos-Kasım 2010 ve fiubat 2011 aylarında 

hangi tarihlerde inceleme yapıldı¤ı ve inceleme yapılmıfl, tenkidi gerektirir bir hususa 
varılan sonuç rastlanmamıfltır. fiirket yönetimi ile ilgili kararların

  usulüne uygun tutulan karar defterine geçirildi¤i 
görülmüfltür.

   
- T.T.K.’n›n 353/1-3 bendi gere¤ince Yapılan vezne sayımlarında kasa defteri ile mutabakat 

ortaklık veznesinde yapılan sayımların tespit edilmifltir.
  sayısı ve sonuçları
  
- T.T.K.’n›n 353/1-4 bendi gere¤ince Her ay yapılan incelemelerde kıymetli evrak ve belgelerin
  yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları defter kayıtlarına uygun ve mevcut oldu¤u tespit edilmifltir.

- ‹ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar ve Herhangi bir flikayet intikal etmemifltir.
  bunlar hakkında yapılan ifllemler

Advansa Sasa Polyester Sanayi A.fi.’nin 01.01.2010-31.12.2010 dönemi hesap ve ifllemlerini Türk
Ticaret Kanunu, ortaklı¤ın Esas Sözleflmesi ve di¤er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve
standartlarına göre incelemifl bulunmaktayız.

Görüflümüze göre içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31.12.2010 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilanço,
ortaklı¤ın anılan tarihteki gerçek mali durumunu; 01.01.2010 - 31.12.2010 dönemine ait Gelir Tablosu
anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmakta ve gerçe¤e uygun bulunmaktadır.

Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun ibrasını oylarınıza arz ederiz.
1 Mart 2011

DENETLEME KURULU

 Volkan BALATLIO⁄LU fierafettin KARAKIfi ‹lker YILDIRIM



31 ARALIK 2010

TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE HAZIRLANAN

F‹NANSAL TABLOLAR

VE BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU



BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu’na
Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (“Şirket” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan
ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, özkaynak değişim tablosunu
ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu
Şirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına
göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya
hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir
şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam
ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının
seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir.
Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği
doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak
yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak
amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi,
finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak
üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize
göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirketin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak,
amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara
uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen
muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak
sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli
ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’ nin 31 Aralık 2010 tarihi
itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye
Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde
yansıtmaktadır.

Diğer Husus
Şirket’in 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarının bağımsız denetimi başka bir bağımsız
denetim kuruluşu tarafından yapılmıştır. Önceki bağımsız denetim kuruluşu, 31 Aralık 2009 tarihli finansal
tablolar ile ilgili olarak 19 Şubat 2010 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş bildirmiştir.

İstanbul, 8 Mart 2011
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Ömer Tanrıöver
Sorumlu Ortak Başdenetçi

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Sun Plaza, Bilim Sk. No:5 Maslak, Şişli 34398 İstanbul, Türkiye
Tel : (212) 366 60 00      Fax : (212) 366 60 10
www.deloitte.com.tr
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ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2010 TARİHLİ BİLANÇO
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturur.
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ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
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ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT NAKİT AKIM TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturur.
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DİPNOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (“Şirket”) 8 Kasım 1966 tarihinde Adana’da kurulmuş olup, ana faaliyet
konuları polyester elyaf, iplik ve benzeri ürünlerle pet cips üretimi ve pazarlamasıdır. Şirket’in yapmış olduğu
araştırma geliştirme faaliyetleri ve diğer pazar dinamiklerinin takibi sonucu 2009 yılı başından itibaren kimyevi
ürün gruplarının üretimi ve satışının ağırlığı Şirket’in toplam faaliyetleri içerisinde artmaya başlamıştır. Şirket,
merkezi Hollanda’da bulunan ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’nin (“Sabancı Holding”) bir bağlı ortaklığı
olan Advansa B.V.’nin bağlı ortaklığıdır. Bu çerçevede Şirket’in nihai ana ortağı Sabancı Holding’dir. Şirket’in
hisse senetleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kote edilmiş olup Ulusal Pazar’da işlem görmektedir.

Şirket’in kayıtlı olduğu adresi aşağıdaki gibidir:

Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559,
01355 Seyhan / Adana.

Şirketin 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle personel sayısı 1.125 kişidir (31 Aralık 2009: 1.081 kişi).

DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1  Sunuma İlişkin Temel Esaslar

Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları

Şirket ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklığı, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret
Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliğ” (“Seri: XI, No:29 sayılı Tebliğ”) ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile
bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak
2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe
girmiştir ve bu Tebliğ ile birlikte  Seri: XI, No: 25 “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında
Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından
kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UMS/UFRS”) göre hazırlamaları
gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu (“UMSK”)  tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”)
tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı
olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”)
esas alınacaktır.

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK  tarafından yayımlananlardan farkları TMSK
tarafından ilan edilinceye kadar, finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS’ye
göre hazırlanmaktadır. İlişikteki finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 Şubat 2009
tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur.

Finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.
Finansal tablolar 8 Mart 2011 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmak üzere onaylanmış ve
Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Ömer Faruk Bulak ve Mali İşler Direktörü Mehmet Döner tarafından
imzalanmıştır. Yasal finansal tablolar yayımlandıktan sonra Genel Kurul’da Şirket ortakları tarafından kabule
tabi olup Şirket ortaklarının yasal finansal tablolarla ilgili yayımlandıktan sonra Genel Kurul’da değişiklik
isteme yetkileri vardır.

Kullanılan Para Birimi

Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan  para birimi (fonksiyonel
para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para
birimi olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.2  Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve
önemli farklılıklar açıklanır.

2.3  Netleştirme / Mahsup

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri
net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.

2.4  Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki
dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.

2.5  Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik
olarak uygulanır. Şirket’in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır.

Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları
yeniden düzenlenir.

2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Aşağıdaki yeni ve güncellenmiş standartlar ve yorumlar Şirket tarafından uygulanmış ve bu finansal tablolarda
raporlanan tutarlara ve yapılan açıklamalara etkisi olmuştur. Bu finansal tablolarda uygulanmış fakat raporlanan
tutarlar üzerinde etkisi olmayan diğer standart ve yorumların detayları da ayrıca bu bölümün ilerleyen kısımlarında
açıklanmıştır.

(a) Şirket’in sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar
Bulunmamaktadır.

(b) Şirket’in finansal performansını ve/veya bilançosunu etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar
Bulunmamaktadır.

(c) 2010 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in faaliyetleriyle ilgili olmayan standartlar, mevcut 
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar

UMS 7 Nakit Akım Tablosu (2009 yılında yayınlanan UFRS’lerde Yapılan İyileştirmeler’in bir kısmı olarak)
UMS 7 standardında yapılan değişiklikler, yalnızca finansal durum tablosunda / bilançoda varlık olarak
muhasebeleştirilen harcamaların yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları olarak sınıflandırılabileceğini
belirtir.

UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (2010 yılında yayınlanan UFRS’lerde Yapılan İyileştirmeler’in bir kısmı
olarak) UMS 1’e yapılan değişiklik, Şirket’in diğer kapsamlı gelir kalemleri ile ilgili gerekli analizini özkaynak
hareket tablosunda veya dipnotlarda verebileceğine açıklık getirmektedir. Değişiklik geçmişe yönelik olarak
uygulanacaktır.
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)

UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standardındaki Değişiklikler
(2009 yılında yayınlanan UFRS’lerde Yapılan İyileştirmeler’in bir kısmı olarak), 1 Temmuz 2009 tarihinde ya
da bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir. Şirket’in satış amaçlı elde tutulan duran varlık
veya durdulun varlıkları bulunmadığı için, bu yorumu uygulamamaktadır.

UFRYK 17 “Nakit Dışı Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra
başlayan mali dönemler için geçerlidir. Şirket nakit olmayan türde herhangi bir varlık dağıtımında bulunmadığı
için, bu yorumu uygulamamaktadır.

UFRYK 18, “Müşterilerden Varlık Transferi”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra transfer edilen
varlıklar için geçerlidir. Şirket, müşterilerinden herhangi bir varlık transfer etmediği için bu yorumu
uygulamamaktadır.

“UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması – Diğer İstisnai Durumlar” (UFRS 1’deki değişiklik), Temmuz 2009
tarihinde yayınlanmıştır. Bu değişikliklerin 1 Ocak 2010 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan mali
dönemler için uygulanması zorunludur. Şirket, UFRS’yi  ilk defa uygulamadığı için bu yorumu uygulamamaktadır.

UFRS 2 “Hisse Bazlı Ödemeler – Şirket’in nakit olarak ödediği hisse bazlı anlaşmalar”, 1 Ocak 2010 tarihinde
ya da bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir. Şirket’un hisse bazlı ödeme planı olmadığı için
bu yorumu uygulamamaktadır.

UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardında yapılan değişiklikler,
bir işletmenin sahip olduğu bir bağlı ortaklığa ait çoğunluk hisselerini satmayı planladığı durumda yapması
gereken açıklamaları belirtir. Bir bağlı ortaklığın satış amacıyla elde tutulması durumunda bu bağlı ortaklığa
ait tüm varlık ve yükümlülükler, işletmenin satış sonrasında bağlı ortaklıkta kontrol gücü olmayan hisselere
sahip olması durumunda bile, UFRS 5 standardı kapsamında sınıflandırılmalıdır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak 2009 yılında yapılan iyileştirmeler, Nisan 2009
tarihinde yayınlanmıştır. İyileştirmeler aşağıda açıklanan standartlar ve yorumları kapsamaktadır: UFRS 2
Hisse Bazlı Ödemeler, UFRS 5 Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler, UFRS 8
Faaliyet Bölümleri, UMS 1 Mali Tabloların Sunumu, UMS 7 Nakit Akım Tablosu, UMS 17 Finansal Kiralamalar,
UMS 18 Hasılat, UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü, UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, UMS 39
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm, UFRYK 9 Saklı Türev Araçlarının Yeniden Değerlendirilmesi,
UFRYK 16 Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması. Bu iyileştirmelerin
yürürlülük tarihi her bir standart için ayrı olup, çoğu 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle geçerlidir.

(d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile
mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar

UFRS 1 (değişiklikler) “UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması  – Diğer İstisnai Durumlar”

1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olan  UFRS 1
standardındaki değişiklikler, UFRS 7 gerçeğe uygun değer açıklamalarının karşılaştırmalı sunumu açısından
UFRS’leri ilk kullanan işletmelere sınırlı muafiyet getirmektedir.

20 Aralık 2010 tarihinde ise UFRS 1’e, UFRS standartlarını ilk kez uygulayacak olan mali tablo hazırlayıcılarına
UFRS’ye geçiş dönemi öncesinde ortaya çıkan işlemlerin yeniden yapılandırılmasında kolaylık sağlanması ve
ilk kez UFRS’ye göre mali tablo hazırlayan ve sunan şirketlerden yüksek enflasyonist ortamdan yeni çıkanları
için açıklayıcı bilgi sağlamak amacıyla ilave değişiklikler getirilmiştir. Bu değişiklikler 1 Temmuz 2011 tarihinde
ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır.

Şirket halihazırda UFRS’ye uygun finansal tablo hazırladığından bu değişiklikler Şirket için geçerli değildir.
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2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)

UFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar”

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardı bilanço dışı faaliyetler ile ilgili yapılan kapsamlı inceme
çalışmalarının bir parçası olarak Ekim 2010 tarihinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikler, mali tablo kullanıcılarının
finansal varlıklara ilişkin devir işlemlerini ve devri gerçekleştiren işletmede kalan risklerin yaratabileceği
etkileri anlamasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu değişiklikler uyarınca, oransız devir işlemlerinin raporlama
dönemi sonunda gerçekleştirilmesi halinde daha fazla açıklama yapılması gerekmektedir. Bu değişiklikler 1
Temmuz 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. Şirket, bu
standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.

UFRS 9 “Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme”

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Kasım 2009’da UFRS 9’un  finansal araçların sınıflandırılması
ve ölçümü ile ilgili birinci kısmını yayımlamıştır. UFRS 9, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve
Ölçme’nin yerine kullanılacaktır. Bu Standart, finansal varlıkların,  işletmenin finansal varlıklarını yönetmede
kullandığı model ve sözleşmeye dayalı nakit akış özellikleri baz alınarak sınıflandırılmasını ve daha sonra
gerçeğe uygun değer veya itfa edilmiş maliyetle değerlenmesini gerektirmektedir. Bu yeni standardın, 1 Ocak
2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. Şirket, bu standardın
uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.

UMS 12 “Gelir Vergisi”

UMS 12 “Gelir Vergisi” standardı, Aralık 2010 tarihinde değişikliğe uğramıştır. UMS 12 uyarınca varlığın
defter değerinin kullanımı ya da satışı sonucu geri kazanılıp, kazanılmamasına bağlı olarak varlıkla ilişkilendirilen
ertelenmiş vergisini hesaplaması gerekmektedir. Varlığın UMS 40 ‘Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller’ standardında
belirtilen gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak kayıtlara alındığı durumlarda,  defter değerinin geri
kazanılması işlemi varlığın kullanımı ya da satışı ile olup olmadığının belirlenmesi zorlu ve subjektif bir karar
olabilir. Standarda yapılan değişiklik, bu durumlarda varlığın geri kazanılmasının satış yoluyla olacağı tahmininin
seçilmesini söyleyerek pratik bir çözüm getirmiştir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2012 tarihinde ya da bu tarih
sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. Şirket, bu standardın uygulanması sonucunda finansal
tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.

UMS 24 (2009) “İlişkili Taraf Açıklamaları”

Kasım 2009’da UMS 24 “İlişkili Taraf Açıklamaları” güncellenmiştir. Standarda yapılan güncelleme, devlet
işletmelerine, yapılması gereken dipnot açıklamalarına ilişkin kısmi muafiyet sağlamaktadır. Bu güncellenen
standardın, 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur.
Şirket, revize edilen standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz
değerlendirmemiştir.

UMS 32 (Değişiklikler) “Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu”

UMS 32 ve UMS 1 standartlarındaki değişiklikler, 1 Şubat 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan
mali dönemler için geçerlidir. Bu değişiklikler finansal tablo hazırlayan bir işletmenin fonksiyonel para birimi
dışındaki bir para birimini kullanarak ihraç ettiği hakların (haklar, opsiyonlar ya da teminatlar) muhasebeleştirilme
işlemleri ile ilgilidir. Önceki dönemlerde bu tür haklar, türev yükümlülükler olarak muhasebeleştirilmekteydi
ancak bu değişiklikler, belirli şartların karşılanması doğrultusunda, bu tür ihraç edilen hakların opsiyon kullanım
fiyatı için belirlenen para birimine bakılmaksızın, özkaynak olarak muhasebeleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir.
Şirket, değişikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.
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2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)

UFRYK 14 (Değişiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi

UFRYK 14 yorumunda yapılan değişiklikler 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali
dönemler için geçerlidir. Tanımlanmış fayda emeklilik planına asgari fonlama katkısı yapması zorunlu olan
ve bu katkıları peşin ödemeyi tercih eden işletmeler bu değişikliklerden etkilenecektir. Bu değişiklikler uyarınca,
isteğe bağlı peşin ödemelerden kaynaklanan fazlalık tutarı varlık olarak muhasebeleştirilir. Şirket, bu değişikliğin
finansal tablolarında bir etkisi olmayacağını düşünmektedir.

UFRYK 19 ‘Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi’

UFRYK 19, 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir.
UFRYK 19 sadece bir yükümlülüğünün tamamını ya da bir kısmını ödemek amacıyla özkaynak araçları ihraç
eden işletmelerin kullanacağı muhasebe uygulamalarına açıklık getirir. Şirket, değişikliklerin uygulanması
sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.

Mayıs 2010, Yıllık İyileştirmeler

UMSK, yukarıdaki değişikliklere ve yeniden güncellenen standartlara ek olarak, Mayıs 2010 tarihinde aşağıda
belirtilen ve başlıca 7 standardı/yorumu kapsayan konularda açıklamalarını yayınlamıştır: UFRS 1 Uluslararası
Finansal Raporlama Standartlarının İlk Olarak Uygulanması;  UFRS 3 İşletme Birleşmeleri; UFRS 7 Finansal
Araçlar: Açıklamalar;  UMS 1 Finansal Tablo Sunumu;  UMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal
Tablolar;  UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama; ve UFRYK 13 Müşteri Bağlılık Programları.    1 Temmuz
2010 tarihinde veya bu tarih sonrasında geçerli olan UFRS 3 ve UMS 27’deki değişiklikler haricindeki tüm
diğer değişiklikler, erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 1 Ocak 2011 tarihinde veya bu tarih sonrasında
başlayan mali dönemlerde geçerli olacaktır. Şirket, yukarıdaki standartlar ile değişikliklerin uygulanması
sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.

2.7  Önemli Muhasebe Tahminleri ve Kararları

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını,
şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin
tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar,
Şirket yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar
varsayımlardan farklılık gösterebilir.

Stokların net gerçekleşebilir değeri

Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlenir. Yönetim, değer düşüklüğü
hesaplamasında, stokların satışından gelecekte elde edilecek nakit akım tutarlarını, olağan ticari faaliyet
içerisinde oluşacak tahmini satış fiyatını ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti tutarını
tahmin etmiştir. Yapılan tahminler neticesinde, şirket yönetimi, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle stokların
maliyetinin net gerçekleşebilir değerinden yüksek olduğunu tespit etmiş ve stokların değeri 1.253 TL (31 Aralık
2009: 292 TL) tutarında indirilmiş ve bu tutar satışların maliyeti içerisinde muhasebeleştirilmiştir. 31 Aralık
2010 tarihinde 1.837 TL (31 Aralık 2009: 4.802 TL) tutarındaki karşılık konusu kalmayan karşılık olarak
muhasebeleştirilmiştir (Dipnot 8).
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2.7  Önemli Muhasebe Tahminleri ve Kararları (devamı)

Maddi duran varlıkların geri kazanılabilir değerinin tespiti çalışması

Dipnot 10’da belirtildiği üzere Şirket UMS 36 “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” standardı gereğince işletme içi
ve dışı kaynaklı değer düşüklüğü göstergelerini dikkate alarak 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle maddi duran
varlıklarının geri kazanılabilir değerini tespit edebilmek için indirgenmiş nakit akımları yöntemini kullanarak
bir çalışma yapmıştır. Söz konusu çalışmada yer alan gelecek projeksiyonlarının gerçekleşmesi Şirket’in hali
hazırdaki maddi duran varlıklarıyla üretme kapasitesi ve yeteneğinin olduğu ürünlerin pazarda alıcı bulmasına
bağlıdır. Ayrıca Şirket yönetimi brüt kar marjının daha yüksek olduğu özellikli ürünlerin üretim ve satışının
gelecek dönem faaliyetleri içerisinde daha fazla yer kaplayacağını öngörmektedir. İndirgenmiş nakit akımları
yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışma Şirket yönetiminin gelecek tahmin ve varsayımlarını yansıtmaktadır.

Ertelenmiş Vergi

Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Şirket’in gelecekte oluşacak karlardan indirilebilecek kullanılmamış mali zararları
ve diğer indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi
varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir tutarı mevcut koşullar altında tahmin edilmiştir.
Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları, cari dönemlerde oluşan zararlar, kullanılmamış
zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde kullanılabilecek vergi
planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuştur. Elde edilen veriler ışığında, Şirket’in gelecekte elde edilecek
vergiye tabi kar ertelenmiş vergi varlıklarının tamamını karşılamaya yetmiyorsa, ertelenmiş vergi varlığının
tamamı ve bir kısmına karşılık ayrılır. Şirket’in, ileride vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu
ertelenmiş vergi varlıklarından yararlanması belirsiz olduğundan (ertelenmiş vergi varlığının geri kazanabileceğine
ilişkin kanaat oluşmaması sebebiyle), ertelenmiş vergi varlığının bir kısmını kayıtlara almamıştır. Eğer
gelecekteki faaliyet sonuçları, Şirket’in şu andaki beklentilerini aşarsa, kayıtlara alınmamış ertelenmiş vergi
varlığını kayıtlara almak gerekebilir.

Kıdem tazminat yükümlülüğü

Kıdem tazminat yükümlülüklerinin bugünkü değeri belli varsayımlar kullanılarak aktüeryal bazda belirlenir.
Bu varsayımlar kıdem tazminat yükümlülüklerinin net giderinin belirlenmesinde kullanılır ve indirgenme
oranını da içerir. Söz konusu varsayımlarda meydana gelen herhangi bir değişiklik kıdem tazminat yükümlülüğünün
kayıtlı değerini etkiler. Aktüeryal kayıp ve kazançlar oluştukları dönemde gelir tablosu ile ilişkilendirilirler.

İskonto oranı  kıdem tazminat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli olan gelecekteki tahmini nakit
çıkışlarının bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılan orandır (Dipnot 14).

2.8  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir:

Hasılat

Gelirler, teslimatın gerçekleşmesi, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik
yararların Şirket’e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden
tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından iade, indirim ve komisyonların düşülmesi
suretiyle bulunmuştur.

Malların satışı

Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine getirildiğinde muhasebeleştirilir:
Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir
kontrolünün olmaması,
Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi,
İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması,
İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.
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2.8  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

Şirket tarafından elde edilen diğer gelirler, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yansıtılır:

Temettü ve faiz geliri:

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini
nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde
tahakkuk ettirilir.

Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda
alınır.

Kira geliri:

Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleşmesi boyunca doğrusal yönteme göre
muhasebeleştirilir.

Stoklar

Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da elde etme bedelinden düşük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti tüm
satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için
katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, aylık ağırlıklı ortalama yöntemi ile belirlenir. Net
gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde tahmini satış fiyatından stok maliyeti ve satışı gerçekleştirmek
için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır. Stokların net gerçekleşebilir
değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine indirgenir ve değer düşüklüğünün
oluştuğu yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesine
neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir
değerde artış olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar
önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır.

İlişkili taraflar

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda Şirket sermayesinde pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişi ortaklar,
bağlı ortaklıklar, iştirakler, ortaklardan Advansa B.V.’nin (Dipnot 24) doğrudan veya dolaylı sermaye ve
yönetim ilişkisi içinde bulunduğu Şirket’in iştirakleri ve bağlı ortaklıkları dışındaki kuruluşlar, Şirket faaliyetlerinin
planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi ile doğrudan veya dolaylı olarak yetkili ve sorumlu olan, Şirket veya
Şirket’in ana ortaklığının yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi yönetici personel, bu kişilerin yakın aile
üyeleri ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde bulunan şirketler, ilişkili taraflar olarak kabul
edilmektedir.

Maddi duran varlıklar

Maddi duran varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden, birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğü düşüldükten
sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi duran varlıkların düzeltilmiş değerleri baz alınarak
faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Söz konusu varlıkların
tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir:
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2.8 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

Bir varlığın kayıtlı değeri, varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksekse, kayıtlı değer derhal geri
kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer ilgili varlığın net satış fiyatı ya da kullanımdaki değerinin
yüksek olanıdır. Net satış fiyatı, varlığın makul değerinden satışı gerçekleştirmek için katlanılacak maliyetlerin
düşülmesi suretiyle tespit edilir. Kullanımdaki değer ise ilgili varlığın kullanılmasına devam edilmesi suretiyle
gelecekte elde edilecek tahmini nakit akımlarının bilanço tarihi itibariyle indirgenmiş tutarlarına artık değerlerinin
eklenmesi ile tespit edilir.

Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar, net defter değeri ile net satış fiyatı
tutarlarının karşılaştırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır.

Finansal Kiralama İşlemleri

Kiralama - kiracı durumunda Şirket

Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri, finansal kiralama
olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.

Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari kira
ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı olan yükümlülük,
bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve
finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan ana para ödemesi olarak ayrılır ve böylelikle borcun geri
kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını sağlar. Finansal giderler, Şirket’in genel
borçlanma politikası kapsamında finansman giderlerinin aktifleştirilen kısmı haricindeki bölümü gelir tablosuna
kaydedilir.

Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için alınan veya
alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir), kira dönemi
boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir.

Satım amaçlı elde tutulan maddi duran varlıklar

Şirket Yönetimi’ne göre bilanço tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak
muhasebeleştirilmesi beklenen ve aktif bir satış planının tamamlanması için gerekli işlemleri başlatılmış elde
tutma niyetinin olmadığı,  satım amaçlı elde tutulan maddi duran varlıklar, kayıtlı değerin veya makul değerin
düşük olanı ile değerlenir. Kayıtlı değerin geri elde edilebilirliği, ilgili duran varlığın kullanımı ile değil satışı
ile gerçekleşir. Cari varlıklar içerisinde yer alan satım amaçlı elde tutulan maddi duran varlıklar hesap kalemine
sınıflandırılan maddi duran varlıklar için amortisman ayrılması sınıflandırmanın yapıldığı tarihten itibaren
durdurulur.

Maddi olmayan duran varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir.
Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten sonra 5 yılı geçmeyen bir süre için
tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Değer düşüklüğünün
olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değerleri, geri kazanılabilir değerlerine indirilir.

Araştırma giderleri ve geliştirme maliyetleri

Araştırma giderleri gerçekleştiğinde gider kaydedilmektedir. Yeni ürünlerin geliştirilmesi veya geliştirilen
ürünlerin testi ve dizaynı ile ilgili proje maliyetleri, projenin ticari ve teknolojik bakımdan başarılı bir şekilde
uygulanabilir olması ve maliyetlerin güvenilir olarak tespit edilebilmesi halinde maddi olmayan duran varlık
olarak değerlendirilirler. Diğer geliştirme giderleri gerçekleştiğinde gider olarak kaydedilmektedir. Önceki
dönemde gider kaydedilen geliştirme giderleri sonraki dönemde aktifleştirilemez.
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Finansal Araçlar

Finansal varlıklar

Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara
alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen
harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili
piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan işlem
tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.

Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar
elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.

Etkin faiz yöntemi

Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu
döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması
durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın
tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar
ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.

Satılmaya hazır finansal varlıklar

Likidite ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak veya faiz oranlarındaki değişimler nedeniyle satılabilecek
olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak
sınıflandırılmıştır. Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha kısa bir süre için finansal aracı
elde tutma niyeti olmadıkça veya işletme sermayesinin artırılması amacıyla satışına ihtiyaç duyulmayacaksa
duran varlıklar olarak gösterilir, aksi halde dönen varlıklar olarak sınıflandırılır. Şirket yönetimi, bu finansal
araçların sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte uygun bir şekilde yapmakta olup düzenli olarak bu
sınıflandırmayı gözden geçirmektedir.

Tüm finansal varlıklar, ilk olarak bedelin makul değeri olan ve yatırımla ilgili satın alma masrafları da dahil
olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Finansal tablolara yansıtılmasından sonra satılmaya
hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal araçlar, makul değerlerinin güvenilir bir şekilde hesaplanması
mümkün olduğu sürece makul değerleri üzerinden değerlendirilmiştir.

Şirket’in %20’nin altında sermaye payına sahip olduğu finansal varlıkların borsaya kayıtlı herhangi bir makul
değerinin olmadığı, makul değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin tatbik edilebilir olmaması
veya işlememesi nedeniyle makul bir değer tahmininin yapılamadığı ve makul değerin güvenilir bir şekilde
ölçülemediği durumlarda finansal varlığın kayıtlı değeri elde etme maliyeti tutarından şayet mevcutsa değer
düşüklüğü karşılığının çıkarılması suretiyle değerlenmiştir.

Revize edilmiş UMS 39 “Finansal Araçlar” uyarınca satılmaya hazır finansal varlıkların makul değer değişiklikleri
sebebiyle oluşan gerçekleşmemiş kazançlar ve zararlar, finansal varlık finansal tablolardan çıkarıldığı tarihe
kadar özkaynaklar altında makul değer yedeğinde takip edilmektedirler. Satılmaya hazır finansal varlıklar
finansal tablolardan çıkarıldıklarında, özkaynaklar altında makul değer yedeğinde takip edilen ilgili kazanç
veya zararlar gelir tablosuna transfer edilir.
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Finansal Araçlar (devamı)

Alacaklar

Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar bu kategoride
sınıflandırılır. Alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü
düşülerek gösterilir.

Krediler

Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle
kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden belirtilir.
İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, gelir tablosuna
kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Uluslararası Muhasebe Standardı 23 “Borçlanma
Maliyetleri” (“UMS 23”) 29 Mart 2007 tarihinde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yeniden
düzenlenmiştir. Revize UMS 23, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmakla beraber gönüllü olarak erken
uygulamaya geçiş hakkı saklı tutulmuştur. Şirket UMS 23’ü gönüllü olarak erken uygulamayı seçmiş ve 1 Ocak
2007 tarihinden itibaren kredi maliyetleriyle ilgili olarak UMS 23’te öngörülen muhasebe politikasını seçerek
muhasebe politikası değişikliğine gitmiştir. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyetleri, özellikli varlıkların
iktisabı veya inşası ile ilişkilendirildikleri takdirde, özellikli varlıkların maliyet bedeline dahil edilirler. Özellikli
varlıklar amaçlandığı şekilde kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren varlıkları
ifade eder. Diğer kredi maliyetleri oluştuğu dönemde gelir tablosuna kaydedilir (Dipnot 5).

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü

Finansal varlık veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin
göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk
muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili
finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki
olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin
bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için
değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden
iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.

Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal
varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil
edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler
gelir tablosunda muhasebeleştirilir.

Değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi
sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı,
değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş
olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.

Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzeri kalemleri  nakit para, vadesiz mevduat, vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan çekler
ile  hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip
diğer kısa vadeli yatırımlardır.
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Finansal Araçlar (devamı)

Parasal varlıklar

Dönem sonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaştığı
kabul edilmektedir.

Nakit ve bankalardan alacakların makul değerlerinin kısa vadeli olmaları dolayısıyla kayıtlı değerlerine yaklaştığı
kabul edilmektedir.

Ticari alacakların kredili satışlardan doğan vade farklarının düzeltilmesinden dolayı kayıtlı değerlerinin makul
değerlerini gösterdiği tahmin edilmektedir.

Finansal yükümlülükler

Şirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir yükümlülüğün
ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirket’in tüm borçları düşüldükten sonra
kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler
ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir.

Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğer
finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda
alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe
uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda muhasebeleştirilen net
kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar.

Parasal borçlar

Banka kredileri ile diğer parasal borçların makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.
Döviz cinsinden olan krediler dönem sonu kurundan çevrilir ve bundan dolayı makul değerleri kayıtlı değerlerine
yaklaşır. Ticari borçlar, makul değerleri üzerinden gösterilir.

Kur değişiminin etkileri

Dönem içerisinde gerçekleşen dövizli işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir.
Dövize dayalı parasal varlıklar dönem sonunda geçerli olan döviz alış, yükümlülükler ise döviz satış kurları
üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur kazancı veya
zararları, gelir tablosuna yansıtılmıştır.

Hisse başına kazanç

Hisse başına kar, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit
edilir. Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve izin verilen yedeklerden hisseleri oranında hisse
dağıtarak (“bedelsiz hisseler”) sermayelerini artırabilir. Hisse başına kar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı
çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kar hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi
ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle hesaplanır.
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Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar

Şirket’in geçmişteki işlemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülüğünün bulunması ve
yükümlülüğün yerine getirilmesi için kaynakların dışa akmasının gerekli olabileceği ve tutar için güvenilir bir
tahminin yapılabileceği durumlarda karşılıklar oluşturulur.

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Şirket’in tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir
veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler
ve varlıklar finansal tablolara alınmamakta ve şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir.

Devlet teşvik ve yardımları

Şirket, araştırma ve geliştirme projeleri (“AR-GE”) ile ilgili olarak söz konusu projelerin belirli ölçütleri
sağlaması şartıyla, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (“TÜBİTAK”) ile Para-Kredi ve Koordinasyon
Kurulu’nun 98/10 sayılı AR-GE Yardımına İlişkin Tebliğ’i kapsamında TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek
Programları Başkanlığı’nın (“TEYDEB”) değerlendirmesine bağlı olmak üzere AR-GE yardımlarından
yararlanabilmektedir.

İlgili devlet yardımları, elde edilmesi için gerekli şartların işletme tarafından yerine getirileceğine ve yardımın
işletme tarafından elde edileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda finansal tablolara yansıtılır. Devlet
yardımlarının daha önceden aktifleşen geliştirme maliyetleriyle ilişkili olan kısmı maddi olmayan varlığın elde
etme maliyetinden düşürülürken diğer devlet teşvik ve yardımları oluştukları dönemde gelir olarak kaydedilir.

Yatırım amaçlı gayrimenkuller

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında satılmak
yerine, kira elde etmek ve/veya sermaye kazancı elde etmek amacıyla tutulan araziler ve binalar yatırım amaçlı
gayrimenkuller olarak sınıflandırılır ve maliyet yöntemine göre maliyet eksi birikmiş amortisman (arazi hariç)
değerleri ile gösterilir. İnşası, Şirket tarafından yapılan yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyeti, inşaat veya
ıslah çalışmalarının tamamlandığı tarihteki maliyeti üzerinden belirtilir. Söz konusu tarihte varlık, yatırım
amaçlı gayrimenkul haline gelir ve bu nedenle yatırım amaçlı gayrimenkuller hesap kalemine transfer edilir.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller arasında yer alan binalar için tahmin edilen faydalı ömür 18-25 yıldır.

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar

Kıdem tazminatları

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten
çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı
(“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir.

Finansal tablolarda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla
ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal tablolara
yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıştır.
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Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.

Cari vergi

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr,
diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden
indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık
gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış
vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

Ertelenmiş vergi

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları
ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre
vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi
yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan
ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın
kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali
kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal
tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın
gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki
yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır.
Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi
varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın
kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla
hesaplanmaktadır.

Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının
kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali
kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği
dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi
oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması
sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini
yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme
ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından
toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek
suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.

Dönem cari  ve ertelenmiş vergisi

Cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir.
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.8. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı)

Sermaye ve temettüler

Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde
birikmiş kardan indirilerek ödenecek temettü yükümlülüğü olarak sınıflandırılır.

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler

Önceki dönemlerin karından, kanun veya sözleşme kaynaklı zorunluluklar nedeniyle veya kar dağıtımı dışındaki
belli amaçlar (örneğin iştirak satış kazançlarından vergi avantajı elde edebilmek) için ayrılmış yedeklerdir. Bu
yedekler, yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmektedir.

(*) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle bankalarda bulunan vadeli mevduatın 5.930.000’u Amerikan Doları ve
4.800.000’u Euro cinsinden olup faiz oranı yıllık % 0,5, 23.300 ise TL cinsinden olup faiz oranı yıllık ortalama
% 8,75’ tir (31 Aralık 2009: Yoktur).

(**) Alınan çekler, ticari faaliyetler sonucunda müşterilerden alınmış ve tahsilat için bankaya verilmiş veya
portföyde bulunan ve vadeleri 3 aydan kısa olan çekleri ifade etmektedir.

Bimsa’ya iştirak tutarları elde etme maliyeti üzerinden gösterilmekte olup iştirak oranları nominal değerler
üzerinden hesaplanmıştır.

DİPNOT 3 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

DİPNOT 4 - FİNANSAL YATIRIMLAR

Satılmaya hazır finansal varlıklar
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 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle banka kredileri içerisinde yer alan krediler ve bu kredilere ilişkin faiz
tahakkukları:

DİPNOT 5 - FİNANSAL BORÇLAR

Uzun Vadeli Banka Kredileri

Kısa Vadeli Banka Kredileri
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DİPNOT 5 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)

Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

Şirket’in grup içi şirketlerden Ak Finansal Kiralama A.Ş. (Dipnot 24) ile yapmış olduğu finansal kiralama
anlaşması sonucu oluşan bilanço tarihi itibariyle finansal kiralama borçları aşağıdaki gibidir:

Şirket’in finansal kiralama borçlarının tamamı Euro cinsinden olup, vadesi beş yılı aşan kısmı yoktur. Bir
yıldan kısa vadeli finansal kiralama borçları bilançoda “Kısa Vadeli Yükümlülükler” içerisinde, bir yıldan uzun
vadeli finansal kiralama borçları ise “Uzun Vadeli Yükümlülükler” altında sınıflandırılmıştır.

Bilanço tarihi itibariyle finansal kiralama işlemine konu edilen varlıkların net defter değeri 1.550 TL’dir ( 31
Aralık 2009: 2.416 TL).

Sözleşme tarihinde finansal kiralama işlemlerine ilişkin faiz oranları tüm kiralama dönemi için sabitlenmiştir.
Sözleşme ortalama efektif faiz oranı yıllık yaklaşık %7,14’tür (31 Aralık 2009: %7,14).

DİPNOT 6 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

(*) Alınan çekler, ticari faaliyetler sonucunda müşterilerden alınmış, portföyde bulunan ve vadeleri 3 aydan
uzun olan çekleri ifade etmektedir.

Ticari alacaklar 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle aylık % 0,68 (31 Aralık 2009: %0,63) oranı kullanılarak iskonto
edilmiştir.

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle vadesi geçmiş ancak karşılık ayrılmamış ticari alacaklar aşağıdaki
gibidir:

Ticari Alacaklar

Vadeden sonra geçen süre



46

DİPNOT 6 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle vadesi geçmiş ancak karşılık ayrılmamış alacaklara ait alacak
sigortası, banka teminatı, ipotek ve müşteri çekleri teminatların varlığı sebebiyle bu alacaklara ilişkin finansal
tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

Vadesi geçmiş ve şüpheli alacak karşılığı ayrılmış alacakların analizi aşağıdaki gibidir:

Yıl içinde şüpheli alacak karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Ticari borçlar 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle aylık %0,68 (31 Aralık 2009: %0,63) oranı kullanılarak iskonto
edilmiştir.
Ticari alacak ve ticari borçların 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle ortalama vadeleri sırasıyla 52 gün ve 49 gündür
(31 Aralık 2009: 57 gün ve 28 gündür).

DİPNOT 7 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR

Vadeden sonra geçen süre

Diğer Cari Alacaklar

1 Ocak bakiyesi

Ticari Borçlar
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DİPNOT 7 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)

DİPNOT 8 - STOKLAR

Şirket, dönem başında 3.642 TL olan stok değer düşüklüğü karşılığını dönem içerisinde net 584 TL azaltarak
rapor tarihi itibariyle toplam 3.058 TL tutarında stok değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır. 31 Aralık 2010
tarihi itibariyle net gerçekleşebilir değerinden gösterilen stokların toplam tutarı 56.837 TL’dir (31 Aralık
2009: 64.772 TL).

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle sona eren hesap döneminde giderleşerek satılan malın maliyeti hesabına dahil
edilen stok tutarı 432.710 TL’dir (31 Aralık 2009: 239.532 TL).

(*) Değer düşüklüğü karşılığı mamul, ara mamul ve diğer stok kalemleri için ayrılmıştır.

Diğer Cari Olmayan Alacaklar

Diğer Borçlar

Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hareketleri

1 Ocak bakiyesi
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DİPNOT 9 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde yatırım amaçlı gayrimenkuller ve ilgili
amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:

Şirket’in sahip olduğu, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle net defter değeri 1.799 TL (2009: 2.280 TL) tutarındaki
gayrimenkuller kira sözleşmeleri vasıtasıyla üçüncü şahıslara kiralanmaktadır. Şirket’in bu sözleşmelere ilişkin
dönem içerisinde amortisman dışında katlandığı gider bulunmamakta olup elde ettiği kira geliri 326 TL’dir
(2009 : 318 TL) (Dipnot 19). Şirket, sözkonusu gayrimenkullerin rayiç değer hesaplamasını indirgenmiş nakit
akımına göre yapmış ve 4.144 TL olarak hesaplamıştır.

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde oluşan toplam amortisman giderinin
ilişkilendirildikleri gelir tablosu hesapları Dipnot 10’da verilmiştir.
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DİPNOT 10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiş
amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:

Bilanço tarihi itibariyle finansal kiralama işlemine konu edilen varlıkların net defter değeri 1.550 TL’dir.

Şirket yönetimi, hesap dönemi sonunda UMS 36, “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” muhasebe standardı gereğince
maddi duran varlıklarda değer düşüklüğü olabileceği yönündeki işletme içi ve dışı kaynaklı göstergelerin
mevcudiyetini dikkate alarak bir değerlendirme yapmıştır. Şirket, iskonto oranının % 7,02 olarak kullanıldığı
indirgenmiş nakit akımları yöntemine göre 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle maddi duran varlıklarının geri
kazanılabilir değerini tespit etmek amacıyla bir çalışma yapmıştır. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Şirket yönetimi
tarafından hazırlanmış söz konusu çalışma, Şirket’in hali hazırdaki maddi duran varlıklarıyla üretme kapasitesi
ve yeteneğinin olduğu ürünlerin pazarda alıcı bulmasına bağlıdır. Ayrıca Şirket yönetimi brüt kar marjının daha
yüksek olduğu özellikli ürünlerin üretim ve satışının gelecek dönem faaliyetleri içerisinde daha fazla yer
kaplayacağını öngörmektedir. İndirgenmiş nakit akımları yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışma Şirket
yönetiminin gelecek tahmin ve varsayımlarını yansıtmaktadır. Bu çalışma sonucunda Şirket varlıklarında değer
düşüklüğü tespit edilmemiştir.
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DİPNOT 10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)

31 Aralık 2009 itibariyle finansal kiralama işlemine konu edilen varlıkların net defter değeri 2.416 TL’dir.

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde oluşan toplam amortisman gideri ve itfa
paylarının ilişkilendirildikleri gelir tablosu hesapları aşağıdaki gibidir:

DİPNOT 11 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Birikmiş itfa payları

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllar içinde maddi olmayan duran varlıklar ve ilgili birikmiş itfa
paylarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
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DİPNOT 11 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı)

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde oluşan toplam itfa paylarının ilişkilendirildikleri
gelir tablosu hesapları Dipnot 10’da verilmiştir.

(*) Yeniden yapılandırma ve diğer alacak taleplerine ilişkin gider karşılığı, yapılan iş organizasyonu
değişiklikleri sebeplerine dayalı olarak iş sözleşmesi feshedilen çalışanların işe iade talebiyle Şirket aleyhine
açmış oldukları davalar ile diğer alacak davalarına ait muhtemel giderleri içermektedir. Söz konusu davalar
rapor tarihi itibariyle henüz sonuçlanmamış olup, iş mahkemelerinde görüşülmeye devam etmektedir.

(**) Liman masrafları karşılığı, Şirket’in İskenderunda bulunan hammadde depolama tesislerine ait liman
giderleri için ayrılmıştır.

DİPNOT 12 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
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DİPNOT 12 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde ayrılan gider karşılıklarına ilişkin hareket
tabloları aşağıdaki gibidir:

Şarta Bağlı Yükümlülükler

2007 yılı içerisinde Şirket’in geçmiş hesap dönemleri ile ilgili yapılan vergi incelemesi sonucunda Şirket’in
ortağı olan Advansa B.V. aracılığı ile yurtdışından kullandığı kredilere ilişkin olarak toplam 32.417 TL vergi
ve 44.823 TL ceza Şirket’e 2007 yılı Temmuz ayı içerisinde yapılan tebligat ile tarh edilmiştir. Şirket yönetimi
yapılan bu tarhiyatların kaldırılması için 2007 yılı Eylül ayı içerisinde vergi mahkemesi nezdinde dava açmıştır.
Vergi mahkemesinde yürütülen bahse konu vergi ve vergi cezası davaları Şirket lehine sonuçlanmış olup Vergi
dairesi Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunmuştur. Vergi dairesinin Danıştay nezdinde açtığı temyiz
davaları ile ilgili 2.253 TL vergi ve 2.253 TL vergi zıyaı cezası olmak üzere toplam 4.506 TL tutarındaki
kurumlar vergisi stopajına ilişkin davanın bu aşama Şirket lehine sonuçlandığı 2010 Nisan ayı içerisinde, 10.412
TL vergi ve 10.412 TL vergi ziyaından oluşan 20.824 TL tutarındaki kurumlar vergisi,  12.406 TL tutarındaki
geçici vergi ziyaı, 3.957 TL vergi ve 3.957 TL vergi ziyaından oluşan 7.914 TL tutarındaki KDV (sorumlu
sıfatı ile) olmak üzere toplam 41.144 TL tutarındaki temyiz davalarının bu aşamada Danıştay 3. Dairesi
tarafından Şirket lehine onandığı 2010 Ağustos ayı içerisinde, 10.193 TL vergi ve 10.193 TL vergi ziyaından
oluşan 20.386 TL tutarındaki Gelir Vergisi Tevkifatı temyiz davasının bu aşamada Danıştay 3. Dairesi tarafından
şirket lehine onandığı 2010 Kasım ayı içerisinde Şirket’e bildirilmiştir. Şirket devam eden diğer davalar
sonucunda da olası bir yükümlülük doğmasını beklememektedir. Bu sebeple konu ile ilgili olarak finansal
tablolarda herhangi bir karşılık ayırmamıştır.

2010 yılı içerisinde Şirket nezdinde T.C. Maliye Bakanlığı vergi inceleme elemanları tarafından yapılan vergi
incelemesi neticesinde Katma Değer Vergisi'ne ilişkin 12.497 TL vergi ve 18.746 TL ceza  2011 Ocak ayında
Şirket’e tarh edilmiş bulunmaktadır.

Şirket yapılan bu tarhiyata karşı uzlaşma dahil  her  türlü yasal hakkını kullanacak olup bu aşamada herhangi
bir ödeme yapılması, olası bir yükümlülük doğması beklenmediğinden finansal  tablolarda herhangi bir karşılık
hesaplamamıştır.

Yeniden Yapılandırma ve Diğer Alacak Taleplerine İlişkin Gider Karşılığı

1 Ocak bakiyesi

1 Ocak bakiyesi

İhracat Gider Karşılığı
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DİPNOT 13 - TAAHHÜTLER

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle yükümlülüklerde yer almayan taahhütlerin toplamı:

Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki ihracat taahhütleri

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle alacaklar için alınmış olan ipotek ve teminat tutarları:

Şirketin vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle %0’dır
(31 Aralık 2009: %0).
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DİPNOT 14 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar

Çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalar

Birikmiş İzin Karşılığı

Şirket, çalışanlarına işe başladıkları günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış
olmaları şartı ile yıllık ücretli izin verir.

Birikmiş izin karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Personel gider karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Kıdem Tazminatı Karşılığı

Aşağıda belirtilen yasal yükümlülükler haricinde, Şirket’in herhangi bir emeklilik taahhüdü anlaşması
bulunmamaktadır.
Türk kanunlarına göre Şirket en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak; emeklilik nedeniyle ilişkisi kesilen, askerlik
hizmetleri için çağrılan, Şirket tarafından İş Kanunu 25/2 Madde haricinde işten çıkartılan, İş Kanunu 24’üncü
Madde’ye göre işten ayrılan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na göre yaşlılık aylığı almaya hak kazanmak için gerekli
yaş sınırı dışında kalan koşulları tamamlamış olan, evlilik nedeniyle bir yıl içerisinde işten ayrılan kadınlara
veya vefat eden her çalışanın yasal varislerine kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir.

1 Ocak bakiyesi

1 Ocak bakiyesi
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8 Eylül 1999 tarihi itibariyle ilgili yasa değişerek, emeklilik şartları kademeli hale getirilmiştir. Ödenecek
tazminat, toplu sözleşme kapsamı dışında kalan personel ile dokuma işkolu sendikalı personel için kıdem
tazminatı tavanını aşmamak kaydıyla her hizmet yılı için bir aylık giydirilmiş ücret tutarı kadar, kimya işkolu
sendikalı personel için ise kıdem tazminatı tavanını aşmamak kaydıyla her hizmet yılı için 47 günlük giydirilmiş
ücret tutarı kadardır. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden kıst ödeme yapılır.

Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.

Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün
bugünkü değerinin tahmini ile hesaplanır.

SPK Muhasebe Standartları, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme
yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasından aşağıdaki
aktüer öngörüler kullanılmıştır.

DİPNOT 14 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (Devamı)

İskonto oranı, uzun vadeli TL faiz oranları ile beklenen enflasyon oranı arasındaki farktan hesaplanmıştır.

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığın enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır.
Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir. Şirket’in
kıdem tazminatı karşılığı, 1  Ocak 2011’den itibaren geçerli olması beklenen kıdem tazminatı tavanı olan 2,62
TL (1 Ocak 2010: 2,43 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.

Kıdem tazminatı karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

DİPNOT 15 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

1 Ocak bakiyesi

Diğer Dönen Varlıklar

Diğer Duran Varlıklar
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DİPNOT 16 - ÖZKAYNAKLAR

Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin tamamı ödenmiş ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr kayıtlı nominal
bedeldeki 21.630.000.000 adet (31 Aralık 2009: 21.630.000.000 adet) hisseden oluşmaktadır. Şirket’in ortakları
ve 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle sermayeye katılım oranları aşağıdaki gibidir:

(*) Sermaye düzeltme farkları, Şirket sermayesinin enflasyona göre düzeltilmiş toplam tutarından geçmiş yıl
zararlarının mahsup edilmesinden sonra kalan tutar ile Şirket’in enflasyon düzeltmesi öncesindeki sermaye
tutarı arasındaki farkı ifade eder.

Şirket’in Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ’ine göre özkaynak tablosu 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle
aşağıdaki gibidir:

Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır.
Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiş) ödenmiş sermayenin
%20’sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karının yıllık %5’i oranında ayrılır.  İkinci tertip yasal yedekler,
birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında
ayrılır.

SPK’nın 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal
tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen tutarı, SPK’nın kar dağıtımına
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolara göre dağıtılabilecek kar
rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınmaktaydı. Bununla birlikte, “Geçmiş yıllar zararları”nda
izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla
olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre
düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktaydı.

Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca, enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo
düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “Sermaye, emisyon primi, Yasal yedekler, Statü yedekleri,
Özel yedekler ve Olağanüstü yedek” kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilmekte ve bu hesap
kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde özkaynak grubu içinde “Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları”
hesabında yer almaktaydı. Tüm özkaynak kalemlerine ilişkin “Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece
bedelsiz sermaye artırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye
artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilmekteydi.
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DİPNOT 16 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)

1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına
göre “Ödenmiş sermaye”, “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nin yasal
kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında
değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farlılıklar gibi):
- “Ödenmiş sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş sermaye”
kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle;
- “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nden kaynaklanmakta ve henüz kar
dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş yıllar kar/zararıyla” ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
Diğer özkaynak kalemleri ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları
ile gösterilmektedir.
Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.

Kar Dağıtımı

Sermaye Piyasası Kurulu’nca (Kurul)  27 Ocak 2010 tarihinde 2009 yılı faaliyetlerinden elde edilen karların
dağıtım esasları ile ilgili olarak; payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, herhangi bir asgari kar
dağıtım zorunluluğu getirilmemesine (31 Aralık 2008: %20), bu kapsamda, kar dağıtımının Kurul’un Seri:IV,
No:27 sayılı “ Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü Avansı
Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği”nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleşmelerinde
bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde
gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bunun yanında söz konusu Kurul Kararı ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketlerin,
yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, Seri:XI No:29
Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem
karlarını dikkate alarak hesaplamaları gerektiği düzenlenmiştir.

DİPNOT 17 - SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

Satış Gelirleri

Satışların Maliyeti
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DİPNOT 17 - SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ (Devamı)

DİPNOT 18 - FAALİYET GİDERLERİ

Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri

Genel Yönetim Giderleri
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DİPNOT 19 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER

Diğer faaliyet gelirleri

DİPNOT 20 - FİNANSAL GELİRLER

(*) Kapatılan proje giderleri, önceki yıllarda dahil olmak üzere başlatılan geliştirme faaliyetlerinin gelecekte beklenilen ekonomik
yararın gerçekleşmeyeceği öngörülerek oluşan maliyetlerinin giderleşmesiyle oluşmuştur.

DİPNOT 18 - FAALİYET GİDERLERİ (Devamı)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

Diğer faaliyet giderleri
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DİPNOT 21- FİNANSAL GİDERLER

DİPNOT 22 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ertelenmiş vergiler

Şirket, ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları uyarınca hazırlanmış finansal tablolar ve Türk Ticaret Kanunu ve vergi kanunlarına uygun olarak
hazırlamış olduğu finansal tablolardaki farklı değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların
etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin ve gider
karşılıklarının, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ve vergi kanunlarına göre değişik raporlama
dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır.

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin
yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:

(*) Taşınabilir mali zararın beş yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilmesi ve öngörülen sürede Şirket’in
yüksek tutardaki mali zararını kullanabilecek ölçüde vergilenebilir kar yaratma ihtimali muhasebedeki ihtiyatlılık prensibi ile
birlikte değerlendirilmiş ve söz konusu mali zararlar için ertelenen vergi varlığı hesaplanmamıştır. Ancak, belli bir zaman kıstına
tabi olmaksızın vergi matrahına konu olan kıdem tazminatı karşılığı ve stoklar gibi kalemler için ertelenen vergi varlığı
hesaplanmıştır.
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Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle üzerinden ertelenmiş vergi alacağı hesaplanmayan toplam 148.714
TL taşınabilir mali zararı bulunmakta olup taşınabilir mali zarar beş yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum
kazancından indirilebilir (31 Aralık 2009: 184.833 TL). Taşınabilir mali zarar tutarları ve kullanılabilecekleri
en son hesap dönemleri aşağıdaki gibidir:

(*) 2010 yılı Aralık sonu itibariyle elde edilen 36.119 TL mali kar 2010 yılına kadar taşınabilir mali zarar olan 60.783 TL’den
mahsup edilmiş ve geriye 24.664 TL kalmıştır. Beş yıllık sürenin dolmasıyla 2010 yılında kullanılamayan 24.664 TL mali zarar
taşınabilir mali zarar olmaktan çıkmış, Şirket’in 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren kurum kazancından indirilebilir taşınabilir mali
zararı toplam 124.050 TL kalmıştır.

DİPNOT 22 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)

Ertelenmiş vergi varlıkları

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri

1 Ocak bakiyesi

Vergi karşılığının mutabakatı

Faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi kar/(zarar)
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DİPNOT 22 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)

Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu 5520 sayılı
yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe
girmiştir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2010 yılı için %20’dir (2009: %20).

Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin
ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası vb.) ve indirimlerin (Ar-Ge indirimi
gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi
ödenmemektedir (GVK Geçici 61’inci Madde kapsamında yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması halinde
yararlanılan istisna tutarı üzerinden hesaplanıp ödenen %19,8 oranındaki stopaj hariç).

Anayasa Mahkemesi 15 Ekim 2009 tarihinde Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimiyle ilgili geçici 69’uncu
Maddesi’nde yer alan 2006, 2007 ve 2008 ibarelerini iptal etmiştir. Bu şekilde yatırım indirimiyle ilgili süre
sınırlaması da ortadan kaldırılmış olup anılan karar 8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 1 Ekim
2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 276 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle, 6009 sayılı Kanun’la
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 69. maddesinde yapılan değişiklik sonrasında, Gelir Vergisi Kanunu’nun
yatırım indirimiyle ilgili geçici 69. maddesinde yer alan ve işletmelerin yatırım indirimi haklarını 2006, 2007
ve 2008 yılları ile sınırlayan düzenleme iptal edilerek yıl sınırlaması kaldırılmakta ancak bu defa vergi
matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini
aşamayacağı ve kullanılan yatırım indirimi sonrası kalan kurum kazancının da  % 20 oranında kurumlar vergisine
tabi olacağı belirtilmektedir. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Şirketin önceki dönemlerde kullanamadığı 52.983
TL %19,8 stopaja tabi, 53.144 TL stopajsız olmak üzere toplam 106.127 TL (31 Aralık 2009: 98.912 TL)
devreden yatırım indirimi hakkı bulunmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu Maddesi’nin birinci fıkrasının (a) bendinde Ar-Ge indirimi
müessesesi düzenlenmiştir. Anılan maddede 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun’un 5’inci Maddesi’nde yapılan değişiklikle, araştırma ve geliştirme harcamaları üzerinden
hesaplanacak Ar-Ge indirimi oranı %40'tan %100'e çıkarılmıştır. Anılan Kanun 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.

Buna göre, mükelleflerin, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri
çerçevesinde, işletmeleri bünyesinde 2008 hesap döneminden itibaren yaptıkları harcamaların %100'ü kurum
kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınabilecektir. Bu kapsamda Şirket’in 31 Aralık 2010
tarihi itibariyle kurum kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alacağı tahmini tutar 2.115 TL’dir.

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de
yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara
yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz.

Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın
14 üncü (4 Nisan 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile Mart 2007 ayına ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere)
gününe kadar beyan edip 17’inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup
izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir.
Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı
olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir.

Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı,
kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının %75’i kurumlar vergisinden istisnadır. İstisnadan
yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi
gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi
gerekir.
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DİPNOT 22 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum
kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. Şirket’in 31 Aralık
2010 tarihi itibariyle indirilmemiş ve taşınabilir toplam mali zararı 148.714  TL’dir (31 Aralık 2009: 184.833
TL).

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın
25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili
makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi
miktarları değişebilir.

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait gelir tablosunda yer alan vergi gider /
(gelirleri) aşağıda özetlenmiştir:

DİPNOT 23 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ

DİPNOT 24 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI

a) İlişkili taraflardan alacaklar:

İlişkili taraflardan alacaklar 12.415 TL (31 Aralık 2009: 8.269 TL) ticari alacak, 335 TL (31 Aralık 2009: 552
TL) diğer alacaktan oluşmaktadır.
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DİPNOT 24 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devamı)

b) İlişkili taraflara borçlar:

c) Banka mevduatları:

d) Finansal kiralama işlemlerinden borçlar

1) İştirakler

2) Grup İçi Şirketler

Ak Finansal Kiralama A.Ş.
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DİPNOT 24 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devamı)

e) İlişkili taraflara yapılan satışlar:

1) Ortaklar

2) Grup İçi Şirketler

1) Ortaklar

2) Grup İçi Şirketler
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DİPNOT 24 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devamı)

f) İlişkili taraflardan alışlar:

1) İştirakler

2) Grup İçi Şirketler

1) İştirakler

2) Grup İçi Şirketler
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DİPNOT 24 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devamı)

g) Finansman gelirleri:

h) Finansman giderleri:

i) Komisyon gelirleri:

j) 31 Aralık 2010 ve 2009 itibariyle Yönetim Kurulu ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatler
aşağıdaki gibidir:

DİPNOT 25 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ

Finansal Risk Yönetimi

Finansal risk faktörleri

Şirket faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; piyasa riski, (kur riski,
faiz oranı riski), kredi riski, likidite riski ve fonlama riskidir. Şirket’in toptan risk yönetim programı, finansal
piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket’in finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz
etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Risk yönetimi Yönetim tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde Şirket’in Hazine Birimi tarafından
yürütülmektedir. Hazine Birimi, Şirket’in diğer birimleri ile yakın işbirliği kurmakta, finansal risklerin tespit
edilip değerlendirilmesi ve riskten korunmasını sağlamaktadır.

Piyasa Riski

Kur riski

Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirasına çevrilmesinden dolayı kur
değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun
analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.
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DİPNOT 25 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)

Döviz Pozisyonu Tablosu

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle şirketin sahip olduğu döviz tanımlı varlık ve yükümlülükler aşağıdaki
gibidir:
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DİPNOT 25 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle TL; ABD doları karşısında %10 oranında değer kaybetseydi/kazansaydı ve
diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, bu para biriminde olan ticari alacaklardan ve borçlardan, hazır değerlerden,
alınan ve verilen avanslardan oluşan net kur farkı karı/zararı sonucu vergi öncesi kar 3.607 TL (31 Aralık 2009:
vergi öncesi zarar 3.966 TL düşük/yüksek) daha  yüksek/düşük  olacaktı.

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle TL; Euro karşısında %10 oranında değer kaybetseydi/kazansaydı ve diğer tüm
değişkenler sabit kalsaydı, bu para biriminde olan ticari alacaklardan ve borçlardan, hazır değerlerden, alınan
ve verilen avanslardan oluşan kur farkı karı/zararı sonucu vergi öncesi kar 3.503 TL (31 Aralık 2009: vergi
öncesi zarar 1.001 TL düşük/yüksek) daha düşük/yüksek olacaktı.

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
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DİPNOT 25 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)

Faiz oranı riski

Şirket, faiz oranlarındaki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz
oranı riskine maruz kalmaktadır. Şirket, elinde bulundurduğu ve kullanmadığı nakit varlıklarını vadeli mevduat
olarak değerlendirmektedir. Bunlar haricindeki gelirleri ve faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları büyük
oranda piyasa faiz oranlarındaki değişikliklerden bağımsızdır. Şirket’in faiz oranı riski sabit ve değişken oranlı
kısa ve uzun vadeli krediler kullanarak borçlanmadan kaynaklanmaktadır.

Şirket söz konusu faiz oranı riskini en aza indirmek için en uygun koşullardaki oranlardan borçlanmayı sağlamaya
yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Faiz Pozisyonu Tablosu

31 Aralık 2010 tarihinde TL para biriminde olan krediler 10 baz puan yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm
değişkenler sabit kalsaydı değişken kredilerden kaynaklanan yüksek/düşük faiz gideri sonucu vergi öncesi kar
90 TL (31 Aralık 2009: vergi öncesi zarar 120 TL daha yüksek/düşük) daha düşük/yüksek olacaktı.

31 Aralık 2010 tarihinde ABD Doları para biriminde olan krediler 10 baz puan yüksek/düşük olsaydı ve diğer
tüm değişkenler sabit kalsaydı değişken kredilerden kaynaklanan yüksek/düşük faiz gideri sonucu vergi öncesi
kar 34 TL daha düşük/yüksek olacaktı (31 Aralık 2009 tarihinde ABD Doları para biriminde olan kredi yoktur).

Kredi riski

Kredi riski, nakit ve nakit benzeri değerlerden, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş alacakları
kapsayan kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır.

Alacaklar

Şirket, müşterilerden alacakları ile ilgili kredi riskinin yönetimi için Yönetim tarafından onaylanan Kredi
Kontrol prosedürünü kullanmaktadır. Bu prosedüre göre Şirket, her bir müşteri için (ilişkili taraflar hariç) ayrı
ayrı olmak kaydıyla alacak sigortası, banka teminatı, ipotek ve müşteri çeki teminatları kullanarak bir risk
limiti belirlemekte ve müşteri risk limitini geçmeyecek şekilde ticari işlemlerini yürütmektedir. Bu teminatların
olmadığı veya teminatların aşılmasının gerektiği durumlarda prosedür ile belirlenen dahili limitler çerçevesinde
işlemler yürütülmektedir.
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DİPNOT 25 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)

Finansal Araç Türleri İtibariyle Maruz Kalınan Kredi Riskleri

(*) Söz konusu teminatlar alacak sigortası, banka teminatı, ipotek ve müşteri çeki’nden oluşmaktadır.
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DİPNOT 25 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (devamı)

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıklara ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:

(*) Söz konusu teminatlar alacak sigortası, banka teminatı, ipotek ve müşteri çeki’nden oluşmaktadır.

Likidite Riski

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlamak, yeterli kredi imkanları
yoluyla fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme yeteneğinden oluşmaktadır. Şirket, iş
ortamının dinamik içeriğinden dolayı, kredi yollarının hazır tutulması yoluyla fonlamada esnekliği amaçlamıştır.

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle;

Sözleşme uyarınca vadeler

Beklenen vadeler
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DİPNOT 25 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)

Sözleşme uyarınca vadeler

Fonlama riski

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek
kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

Sermaye risk yönetimi

Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye
maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket’in faaliyette bulunabilirliğinin
devamını korumaktır.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenecek temettü tutarını belirler,
yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.

Sektördeki diğer şirketlere paralel olarak Şirket sermayeyi net borç/(özsermaye+net borç) oranını kullanarak
izler. Net borç, hazır değerlerin ve ertelenen vergi yükümlülüğünün toplam yükümlülük tutarından (bilançoda
gösterildiği gibi kredileri, ticari ve diğer borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır.

Beklenen vadeler

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle;
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DİPNOT 25 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (devamı)

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle net borç/(özsermaye+net borç) oranı aşağıdaki gibidir:

DİPNOT 26 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

2010 yılı içerisinde Şirket nezdinde T.C. Maliye Bakanlığı vergi inceleme elemanları tarafından yapılan vergi
incelemesi neticesinde Katma Değer Vergisi'ne ilişkin 12.497 TL vergi ve 18.746 TL ceza 2011 Ocak ayında
Şirket’e tarh edilmiş bulunmaktadır.

Şirket yapılan bu tarhiyata  karşı uzlaşma dahil  her  türlü yasal hakkını kullanacak olup bu aşamada herhangi
bir ödeme yapılması, olası bir yükümlülük doğması beklenmediğinden finansal tablolarda herhangi bir karşılık
hesaplamamıştır.
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FİNANSAL ORANLAR 2010 2009
Likidite Oranları
Cari Oran 1,18 2,05
Likidite Oranı 0,71 1,00
Nakit Oranı 0,26 0,14

Faaliyet Oranları
Alacakların Devir Süresi (Gün) 49 60
Mamul ve Ara Mamul Stok Devir Süresi (Gün) 35 65

Finansal Yapı Oranları
Toplam Yüküm./ Özsermaye 1,10 0,94
Toplam Yük./ Toplam Aktif 0,52 0,48

Karlılık Oranları
Net Dönem Karı / Toplam Aktif 0,06 (0,09)
Net Dönem Karı / Özsermaye 0,13 (0,17)
Brüt Kar Marjı 0,12 0,04
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NOTLAR


