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İÇİNDEKİLERAdvansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin 
31 Mart 2010 Çarşamba Günü 
Saat 11:00’de Yapılacak Olağan Genel 
Kurul Toplantı Gündemi

1- Açılış ve Divan teşekkülü,

2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki  
 verilmesi,

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

4- Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi,  
 tasdiki ve Kar/Zarar konusunda karar ittihazı,

5- Dönem içinde eksilen Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim  
 Kurulu’nca yapılan atamanın onayı,

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

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve  
 ücretlerinin tespiti,

8- Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve  
 ücretlerinin tespiti,

9- Yönetim Kurulunca belirlenen bağımsız dış denetleme  
 kuruluşunun onayı,

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

Yönetim Kurulu 
Başkanı’nın Mesajı
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Faaliyetleri

Araştırma-Geliştirme 
Faaliyetleri
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3

4

6

8

10

11

16

17

56



32009 FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Başkanı’nın 
Mesajı
2008 yılı sonu ve 2009 yılı başında, dünyanın son yüzyılda 
gördüğü en büyük ikinci ekonomik kriz yaşanmıştır. Gelişmiş ülke 
finansal piyasalarında başlayıp 2008 yılının son çeyreğinden 
itibaren derinleşerek dünya geneline yayılan ve 2009 yılının ilk 
çeyreğinde dip noktasını gören kriz,  esas olarak finansal bir kriz 
olmasına rağmen reel sektörü de derinden etkilemiş, üretimin 
yavaşlaması ve hatta gerilemesiyle birlikte tüm dünyada işsizlik 
artmıştır.  

Finans piyasalarına yönelik uygulanan parasal ve mali tedbirlerin 
yanısıra reel sektöre sağlanan yardım paketlerinin katkısıyla, 
2009 yılı ikinci çeyreğinden itibaren, özellikle finansal piyasalarda 
krizin etkileri azalmaya başlamıştır. Finansal piyasalarda gözlenen 
bu gelişmelere karşın, ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin 
yavaş ve istikrarsız olması, işsizlik oranlarının yüksek düzeylerdeki 
seyrine devam etmesi ve bankacılık sektöründeki sorunların 
hala tam olarak çözülememiş olmasına bağlı olarak küresel 
ekonomideki toparlanma ve iyileşmenin uzun süreceği tahmin 
edilmektedir. Ayrıca, iyileşmenin mevcut kamu desteklerine 
dayanmadan sürdürülebilirliği yönündeki endişeler de önemini 
korumaktadır.

Küresel ekonomik kriz 2009 petrol piyasasını etkileyen faktörlerin 
başında gelmiştir.  2008 yılı sonunda dibe vuran taleple birlikte 
40 Usd seviyelerine düşen petrol fiyatları,  2009 yılı başından 
itibaren güçsüz Amerikan Doları ve gelecekle ilgili iyimser 
beklentiler sonucu yükselişini sürdürmüştür. Petrol türevi olan 
polyester hammadde fiyatları 2009 yılında  petrol fiyatlarına 
paralel olarak artmıştır.  Hammadde piyasalarındaki canlılık 
ve 80 Usd seviyelerinde olacağı tahmin edilen  petrol fiyatları 
nedeniyle,   hammadde fiyatlarının 2010 yılında bir önceki yıla 
göre daha yukarıda konumlanması beklenmektedir.  

Kriz gerek yurt içi gerek yurtdışı piyasalardaki talepleri olumsuz 
etkilemiş ve 2008 yılı satışları bir önceki yıla göre %21 civarında 
azalmıştır. Olumsuz piyasa şartlarının devam etmesine rağmen 
şirketimiz 2009 yılında toplam satış gelirlerini 2008 yılına oranla 
%2 oranında artırmıştır.

Artan  enerji fiyatları, 2009 yılında şirketimizin ortalama 
elektrik birim maliyetinin bir önceki yıla göre %27, toplam enerji 
maliyetinin ise %6 civarında yükselmesine neden olmuştur. 

Bu genel koşullar içinde, Advansa Sasa olarak;

	 •	İş	Güvenliği	performansında	erişilen	noktanın	daha	da		 	
  iyileştirerek yükseltilmesi
	 •	Polyester	Polimer	alanında	büyüme	ve	yeni	özellikli		 	
  polimer çözümleri geliştirilmesi 
	 •	Elyaf	Ürün	portföyü	optimizasyonu	
	 •	Diğer	kuruluşlarla	işbirliği	yapılarak	polyester	dışı	yeni	iş			
  alanlarının geliştirilmesi

şeklinde özetlediğimiz ana stratejilerimiz doğrultusunda 2009 
yılında da çalışmalarımız sürdürülmüş ve tüm çalışmalarımızda, 
çalışanlarımızın güvenliği ve çevreye duyarlılığımız önceliğimiz 
olmaya devam etmiştir.

Sabancı topluluğunu ayrıcalıklı kılan ve şirketimizin de her 
zaman öncelikli olarak değer verdiği etik uygulamalarımız, hem 

çalışanlarımızın hem de 
ortaklarımızın ortak paydası 
olmuştur.

Yüksek kapasiteli Batch 
Polimerizasyon tesisimizde 
kapasite artışları sağlanarak 
ve endüstriyel segmentler için 
2009 yılı itibariyle tüm kapasite 
kullanılarak polimer üretimi 
artırılmıştır.

Elyaf ve iplik ürün gamında,  bir tesisimiz 
yeniden devreye alınarak siyah elyaf ve 
iplik üretimimiz artırılmış,  20 ktpa kapasiteli 
Bi-component elyaf tesisimizde ise tam kapasite 
üretim yapılarak özel ve niş ürünlerin oranı yükseltilmiştir. 

Adana’daki Ar-Ge tesislerimizde, sahip olduğumuz teknolojilerle 
muhtelif nihai kullanım amaçlarına yönelik polyester ve polyester 
dışı ürünler,  iplik ve elyaf üretimi konularındaki  çalışmalarımıza 
devam  edilmiştir. Yıl içerisinde TÜBİTAK tarafından onaylanan 6 
adet özgün proje için 2009 yılına karşılık gelen 689 Bin TL tutarlı 
destek alınmıştır. 

Avrupa Birliği’nin kimyasal envanterini kontrol altına alan REACH 
düzenlemesi kapsamında ilgili tüm ürün ve hammaddelerimizin 
önkayıt işlemleri tamamlanmıştır.

İnsan sağlığı ve çevreye duyarlı yeni ürünler geliştirme 
stratejimiz doğrultusunda aşağıda belirtilen  projeler başarı ile 
tamamlanmıştır; 

	 •	2008	 yılında	 geliştirilerek	 plastifiyanlar	 alanında	 yüksek	
kaliteli, fitalat içermeyen, çevre dostu, rekabetçi bir  ürün olarak 
pazara sunulan SASA Plus 88,  iç piyasa ve  Avrupa’dan büyük 
talepler almış ve ticarileştirilmiştir 

	 •	Kompozit	yapılarda	kullanılan	PVC	köpüğe	alternatif	olarak,	
PET köpük teknolojisi geliştirilmiş ve teknolojinin lisanslanması 
için çalışmalar başlatılmıştır.

	 •	Sert	köpük	uygulamaları	için	polyester	poliol	geliştirilmiştir.

	 •	Ambalaj	 uygulamalarına	 yönelik	 yüksek	 teknoloji	 katalist	
paketi içeren PET chip geliştirilmiştir.

Tüm çalışmalarımıza paralel, müşteriye yakın olma ve yılların 
birikimi olan Pazar öngörebilme yetkinliğimizi kullanan ekibimiz 
şirketimizin rekabetçi gücünü yeniden kazanmasını sağlamıştır. 
ADVANSA	SASA	 iç	 ve	 dış	 pazarda	2010	 yılına	 artan	 rekabet	
gücüyle girmektedir.

Tüm dünya için zor bir yıl olan 2009 yılında, üstün gayretlerinden 
dolayı tüm çalışanlarımıza, desteklerinden dolayı tüm müşteri ve 
tedarikçilerimize ve gösterdikleri itimattan dolayı hissedarlarımıza 
teşekkür eder,  fırsatlar içerdiğine inandığım 2010 yılının ülkemiz 
ve şirketimiz adına hayırlı bir yıl olmasını temenni ederim.

Mehmet Göçmen
Yönetim Kurulu Başkanı
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Tamer Güven  26.03.2008 -  20.02.2009  tarihleri arasında  Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
Ziya Engin Tunçay  26.03.2008 -  20.07.2009  tarihleri arasında  Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 
Serra Sabancı  26.03.2008 -  10.11.2009  tarihleri arasında  Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Denetim Kurulu
Adı-Soyadı   Görev Süresi

Volkan	Balatlıoğlu	 	 :	31.03.2009	-	31.03.2010
Şerafettin	Karakış	 	 :	31.03.2009 - 31.03.2010
İlker	Yıldırım	 	 	 :	31.03.2009	-	31.03.2010

Levent Demirağ 26.03.2008 – 20.02.2009 tarihleri arasında Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuatla tayin ve tespit 
edilen yetkilere haizdir.

GİRİŞ

Rapor Dönemi : 01 Ocak 2009 – 31 Aralık 2009

Ortaklığın Ünvanı : Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş.

Yönetim Kurulu :

Levent Demirağ
Yönetim Kurulu Üyesi
Görev	süresi	:
20.02.2009 – 26.03.2010

Ali Doğan Eserce
Yönetim Kurulu Üyesi
Görev	süresi	:
26.03.2008 – 26.03.2010

Mehmet Göçmen
Yönetim Kurulu Başkanı
Görev	süresi	:
20.07.2009 – 26.03.2010

Mehmet Yaşar Atacık
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Görev	süresi	:
26.03.2008 – 26.03.2010
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Ortaklığın sermayesinde meydana gelen değişiklikler: 
Şirketimizin sermayesinde dönem içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Son üç yılda dağıtılan temettü oranları: 
Şirketimiz 2007, 2008 ve 2009 yıllarında temettü dağıtmamıştır.

Şirketimiz sermayesinin %10’undan fazlasına sahip ortakları: 

Ortak Ünvanı                                   Katılım %
Advansa	BV		 	 	 	 51

Dönem içerisinde çıkarılmış bulunan menkul kıymetler : Dönem içerisinde çıkarılmış menkul kıymet yoktur.

Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektördeki yeri:
Advansa Sasa , faaliyet gösterdiği Polyester elyaf, filament ve polimer sektörlerinde yaklaşık 353.000.-Ton/Yıl 
kurulu kapasite ile Türkiye’nin bu alandaki üretim kapasitesinin önemli bir kısmını teşkil etmektedir. 

Şirketimiz,  Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri sonucunda başta özel polimerler ve kimyasallar olmak 
üzere pazar dinamiklerinin takibiyle polyester pazarındaki tüm sektörlere özelleştirilmiş çözümler sunan bir 
kuruluştur. 

YÖNETİCİLER

ADI SOYADI ÜNVANI

Ömer Faruk Bulak Genel Müdür

Dr. Ali Akdağ Teknoloji Direktörü

İbrahim Celal Çelebi İşletmeler Direktörü

Mehmet Döner Mali İşler Direktörü

Suat Aydın Elyaf ve İplik Pazarlama Direktörü

Toker Özcan Polimerler ve Kimyasallar Satış ve Pazarlama Direktörü

Zarif Yağız Satınalma ve Lojistik Direktörü

Ahmet	Necip	Özen Site Mühendislik Müdürü

Güven Kaya Elyaf Üretim Müdürü

Hakan Uygur Polimerizasyon ve Amorf Cips Müdürü

Hüseyin Kalpaklı Filament İşletmeleri Müdürü

İrfan Başkır Polimerler ve Kimyasallar Satış Müdürü

İhsan Tunceren Satınalma ve Lojistik  Müdürü

Mehmet Faruk Okan Dmt Üretim Müdürü

Mehmet Yiğit Zeytinli Planlama ve Malzeme Yönetimi Müdürü

Mustafa Özturan İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri Müdürü

Ömer Demir Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Müdürü

Eyüp Mehmet İşleker İç Denetmen

Algan Alnıaçıklar Mali Analist
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182

2005

174

2006

185

2007

143

2008

145

2009

TOPLAM SATIŞ
MİKTARLARI (*)

Bin Ton

99

2005

113

2006

136

2007

115

2008

82

2009

İHRACAT (*) FOB Milyon 
USD

1.981

2005

4.024

2006

4.037

2009

6.228

2007

16.564

2008

DMT SATIŞLARI Ton

(*) Tabloların karşılaştırılabilir olması 
amacıyla, 2006 Haziran ayında satılan 
Pet Resin ve Pet Preform bölümlerine ait 
satışlar tablolarda dikkate alınmamıştır.

Üretim ve Sat›ş Faaliyetleri

Üretim faaliyetleri:

Ana gruplarımızdaki üretim miktarları bir önceki yıl ile mukayeseli olarak 
aşağıda verilmiştir.

 2009 (ton) 2008 (ton)  
Dmt 142.705 161.972  
Polyester Chips 65.604 54.287  
Polyester Elyaf 75.566 68.596  
Polyester İplik 5.404 5.769  
Poy 6.603 8.691  
Tops 1.132 1.950  
Tow 1.643 1.783  
 

Kapasite bilgileri :

Petrokimya niteliğinde olan DMT Tesisimizde, hammaddeler Paraksilen 
ile Metanol’den başlayarak DMT üretilmektedir. İşletmelerin ihtiyacı 
olan DMT sıvı olarak, bir üçüncü ham madde olan MonoEtilenGlikol ile 
işlenmek üzere Polimerizasyon tesislerine sevk edilmekte ve buralarda 
sıvı polimer elde edilmektedir. Bu işletmemizde 280.000 ton/yıl DMT 
kapasitesi mevcuttur. DMT esaslı polimerizasyon kapasitesi ise 256.000 
ton/yıl’dır. 

Bunu takiben, Elyaf, İplik ve Polyester Chips Tesislerimize aktarılan 
Polimerin işlenmesi sonucu Tow, Kesik Elyaf, Poy, İplik ve Polyester Chips 
üretilmektedir. Tow, Tops tesisinde işlenerek beyaz ve boyalı tops elde 
edilmektedir. 145.000 ton/yıl Elyaf, 6.000 ton/yıl Tops,  23.500 ton/
yıl Poy,  28.500 ton/yıl İplik ve 184.350 ton/yıl Polyester Chips, 6.300 
ton/yıl SSP Chips kapasitesi mevcuttur.

Poy üretimimizin bir bölümü iplik işletmesinde düz ve tekstüre iplik 
şeklinde işlenerek piyasaya arz edilmektedir. Tow ve Poy üretiminin içeride 
işlenmeyen miktarları da piyasaya sürülmektedir. 

Satış Faaliyetleri

Toplam Net Satışlar 

Yıllar Tutar (Bin TL) Bir Önceki Yıla 
  Göre Değişim Oranı 
2009 361.438 %2
2008 354.391 -%21 

                                                                                      
Ana ürün gruplarımızdaki satış miktarları bir önceki yıl ile mukayeseli 
olarak	yan	tarafta	verilmiştir:
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23.807

2005

18.490

2006

19.390

2007

5.994

2008

5.757

2009

İPLİK SATIŞLARI Ton

36.518

2005

20.999

2006

19.735

2007

6.140

2008

2.301

2009

POY SATIŞLARI Ton

99.121

2005

99.532

2006

97.531

2007

74.333

2008

76.988

2009

ELYAF, TOW ve TOPS
SATIŞLARI

Ton

20.284

2005

29.312

2006

41.884

2007

40.333

2008

55.882

2009

POLYESTER CHIPS 
SATIŞLARI

Ton

 2009 (ton) 2008 (ton) 
Dmt 4.037 16.564 
Polyester Chips 55.882 40.333 
Polyester Elyaf 75.563 72.518 
Polyester İplik 5.757 5.994 
Poy 2.301 6.140 
Tops 1.396 1.812 
Tow 29 3

Personel Bilgileri

31 Aralık 2009 itibariyle personel sayımız, 2008 yılına göre 218 kişi 
azalarak 1.081 kişi olmuştur. 2009 yılında 22 kişi işe alınmış, 240 kişi 
de işten ayrılmıştır. Personelimizin merkez ve merkez dışı birimlere  göre 
dağılımı	şu	şekildedir	:

Merkez İşyeri  975 Kişi
Organize Sanayi Tekstil İşletmesi  96 Kişi
İstanbul Büro 4 Kişi
İskenderun Tank Sahası ve Dolum Tesisi       6 Kişi

Bağış Bilgileri

Şirketimiz 2009 yılı içerisinde bağışta bulunmamıştır.
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ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Advansa Sasa 2009 yılı Arge faaliyetleri sağlıklı iş ortamının sağlanması için gerekli olan inovasyon bilinci ile şirketin güçlü 
olduğu ana yetkinlik alanlarından olan ‘Özel Polimerler ve Kimyasallar’ iş kolunun geliştirilmesine odaklanmıştır. 

2009 yılı içerisinde, tüm Arge harcamaları 5.132 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu da toplam cironun % 1,4’ üne tekabül 
etmektedir. Yıl boyunca Adana bölgesinde yerleşik yedi Arge araştırmacısı çalışmıştır.

Şirket bünyesi içerisinde mevcut olan 
kaynakların çoğu kısa vadeli projelerde 
esas iş aktivitelerinin yürütülmesine katkı 
sağlarken, mühendislik polimerleri ve 
ambalaj uygulamaları için siklohekzan 
dimetanol üretim teknolojisi projesindeki 
gibi uzun dönemli Arge projeleri için de 
kaynak ayrılmıştır. 

2008 yılında teknolojisi getirilmiş olan 
mühendislik uygulamaları için özel polimer 
çözümleri, Orto-phthalate içermeyen 
plastifiyanlar (SASA Plus 88™), güneş 
enerji panelleri için geliştirilmiş hidroliz 
olayına dirençli polyester uygulamaları, 
(SASA Flex ™) tekstüre iplik ve köpürme 
özelliğine sahip polyester reçine gibi yeni 
iş fırsatlarının 2009 yılında uygulama 
geliştirme çalışmalarına yoğunluk 
verilmiştir.  

Özel Polimerler
Çalışmalarımızın önemli bir bölümü değişen 
pazar dinamiklerinin sonucu olarak oluşan 
yeni iş fırsatlarının uygulama geliştirme 
çalışmalarına yoğunlaşmıştır.  Kamu 
farkındalığının artması ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarına olan talebin artması, bizi 
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zor çevre koşullarına dayanıklı eşsiz polyester polimerlerin 
geliştirmesine itmiştir. Advansa Sasa’ nın  2009 yılında 
yoğunlaştığı	konulardan	bazıları	aşağıda	verilmiştir:

1. Hidroliz Olmaya Dirençli Polyester
2008 yılında küçük ölçekli üretim teknolojisi geliştirilmiş 
olan hidroliz olmaya karşı dirençli polimer 2009 yılında 
film prosesine başarılı şekilde uygulanmış ve teknoloji  
ticarileştirilmiştir. Geliştirilen teknoloji için Avrupa Patent 
Ofisi’ne başvuru yapılmıştır.

2. Hafif Kompozit Malzemeler
Enerji maliyetlerindeki beklenmeyen artışlar ve aynı 
zamanda çevre ve insan sağlığına olan duyarlılığın her 
geçen gün katlanarak artması, ‘daha düşük maliyet’, ‘daha 
düşük karbon salınımı’ ve ‘daha güvenli’ teknolojilerin 
geliştirilmesini günlük bir ihtiyaçtan çıkartarak bir zorunluluk 
konumuna getirmiştir. Advansa Sasa bu gelişen beklentiyi 
karşılamak üzere 2008 yılında başlattığı polyester esaslı 
hafif malzeme üretim teknolojisi geliştirme projesini 2009 
yılında müşteri proseslerinde yaptığı başarılı denemeler 
sonucunda tamamlamıştır. Advansa Sasa’ nın geliştirmiş 
olduğu teknoloji sayesinde polyester temelli malzemelerin 
yoğunlukları 60 kg/m3’ e kadar düşürülebilmektedir. 
Geliştirilen teknolojiyi rakip teknolojilere göre öne çıkartan 
en önemli iki özellik, düşük üretim maliyeti ve insan sağlığını 
ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir katkı 
malzemesine ihtiyaç duyulmamasıdır. Geliştirilen teknoloji 
patentlenebilir olup çalışması önümüzdeki döneme 
planlanmıştır. 

3. Siklohekzan Dimetanol Üretim Teknolojisinin 
Geliştirilmesi
Dünya’da sadece birkaç firmanın üretebildiği bir kimyasal 
olan Siklohekzan Dimetanol’ün polyester matriksine 
ilave edilmesi ile polyesterlerin kristallenme özellikleri 
yavaşlatılmakta ve yüksek optik özelliklerine sahip polimerler 
üretilebilmektedir. Advansa Sasa, bu üretim teknolojisinin 
geliştirilmesi konusunda Almanya’da yerleşik bulunan bir 
firma ile ortak çalışmalar yapmaktadır. 2009 yılında ortak 
olarak kurulan pilot tesisten ilk numuneler üretilmiştir. 

4. İhtiyaçlara Göre Değiştirilmiş Özel Film Yüzeyleri
Advansa Sasa’nın polimer ürün portföyünün büyük kısmını 
film polimerleri teşkil etmektedir. İçinde olduğu pazardan 
değişen ve gelişen ihtiyaçlara göre farklı film yüzeylerinin 

geliştirilmesi ile ilgili talepler değerlendirilmiş ve bu 
kapsamda 11 farklı ürün geliştirilmiş ve ticarileştirilmiştir. 

Özel Kimyasallar:
Harici labaratuvar çalışmaları ve dünya genelinde devlet 
birimleri orto-phthalate bileşiklerinin potansiyel sağlık 
riski  taşıdığını, insan üzerinde olumsuz etkileri olduğunu 
belirtmişlerdir. Advansa Sasa bu ürüne muadil olabilecek 
insan dostu bir çözüm geliştirme amacı ile bir çalışma 
başlatmıştır. Arge çalışmaları planlandığı gibi meyvesini 
vermiş olup, ticari denemeler yeni ürünün kablo kaplama, 
vinyl döşeme, boya ve mürekkep gibi alanlarda başarılı 
olduğunu göstermiştir. Ürün ismi SASA Plus 88™ 
verilmiş olup, 2009 yılı içerisinde ekibimiz Pazar geliştirme 
çalışmalarına odaklanmıştır.  

Sentetik Elyaflar:
Polyester ve yüksek performanslı elyaflar için Arge 
aktiviteleri, esas iş alanımız olan polimer modifikasyon 
kimyasının bilgisi ile yeni fonksiyonların ve değerlerin 
ilavesini kapsamaktadır. 2009 yılı içerisinde başlatılan ve 
bitirilen bazı projeler aşağıda özetlenmiştir.

	 •		 Kendinden	esneme	özelliğine	sahip	siyah	renkli		 	
  SASA Flex ™ iplik
	 •		 Nonwoven	uygulamaları	için	su	itici	elyaf	
	 •		 Alev	geciktirici	özelliğine	sahip	çift	komponentli		 	
  dolgu tipi elyaf
	 •		 Çevreye	duyarlı	elyaflar,yenilenebilir	kaynaklı,		 	
  Biophyl ™ 
	 •		 Nonwoven	uygulamaları	için	antistatik	elyaf	
	 •		 Hijyen	sektörü	için	baskıya	uygun	hijyen	tipi		 	
  elyaf
	 •		 Ev	tekstili	uygulamaları	için	kokulu	elyaf

Tübitak/Teydeb  
Tübitak/Teydeb  “Hibe Şeklinde Destek” kapsamında 
desteklenen toplam bütçesi 3.774 Bin TL olan 5 Arge 
projemize ilave olarak 2009 itibariyle toplam bütçesi 466 
Bin TL olan bir projemizin daha destek başvurusu kabul 
edilmiştir.

Bundan sonra süregelecek olan tüm Arge faaliyetlerimiz, 
teknolojik inovasyonumuzu azami düzeye çıkartıp, yeni 
pazarlarda değer yaratabilmek amacı ile teknolojik 
yetkinliklerimiz çerçevesinde odaklanacaktır.
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İŞ GÜVENLİĞİ, İŞÇİ SAĞLIĞI VE ÇEVRE 
(SHE) İLE İLGİLİ FAALİYETLER

Advansa Sasa’da SHE bölümü çalışmaları, herkesin sağlıklı ve 
emniyetli bir çevrede çalışmasının ve doğal çevreyi korumasının 
önemine ve bu hususun şirket başarısının bir parçası olduğuna 
inanarak sürdürülmektedir. Faaliyetlerimiz ana başlıklar altında 
aşağıda özetlenmiştir.

EĞİTİMLER ve BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

2009 yılında SHE konusunda eğitimlere devam edilmiştir. Her 
kademeden ve her seviyeden çalışanlar için işe başlanılan ilk 
haftada alınması zorunlu hale getirilen SHE Giriş Eğitiminin 
verilmesine devam edilmiştir. Geçici iş yapan müteahhit 
çalışanları (352 kişi) için emniyet eğitimlerine her gün verilen 
eğitimlerle devam edilmiştir. Çalışanlara yönelik Davranışsal 
Emniyet ile ilgili Take-2 eğitimleri Müdürlükler sorumluluğunda 
devam etmiştir. İşyerinde Tehlike Kaynakları ve Kişisel Koruyucu 
Malzeme Kullanımı, Kazaların Araştırılması ve Raporlanması, 
İş İzinleri Sertifika Eğitimleri, Ergonomi, Elle Taşıma ve Belin 
Korunması, İşitme Sağlığının Korunması, Kaynak Gözetmenliği, 
Yangın Olayı ve Yangına Müdahale, Kimyasallar ve Tehlikeleri 
ile Korunma Yolları, Atık ve Su Yönetimi, Risk Değerlendirmesi,  
Solunumun Korunması vb eğitimlere iç kaynaklarımız kullanılarak 
devam edilmiştir. Çalışanları bilinçlendirmek amacıyla her ay 
iki farklı konuda duyuru ve broşürler hazırlanarak çalışanlarla 
paylaşılmıştır. İşletmelerde acil durumlara hazırlık amacıyla 33 
yangın ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirilmiştir. 

KAZA ARAŞTIRMALARI

Kazalar, SHE sistemimizin eksik yönlerini güçlendirmede iyi birer 
fırsat olarak değerlendirilmekte ve bu nedenle detaylı olarak 
araştırılmaktadır. 2009 yılında iş günü kaybı ile sonuçlanacak 
ciddiyette bir yaralanma yaşanmamış, meydana gelen 9 adet 
yaralanmalı kazanın kök nedenlerine inilerek araştırılması, 
tekrarını önleyici aksiyonların alınması ve kazalardan 
öğrenilenlerin tüm çalışanlarla paylaşımı işletmelerle birlikte 
gerçekleştirilmiştir. 2009 yılında, ciddi boyutta bir yangın, proses 
ve çevre kazası oluşmamıştır. İşyerindeki yaralanmalı kazaların 
yanısıra çalışanlarımızın iş dışında işgünü kaybıyla sonuçlanan 

yaralanmalarının da raporlanmasına ve site içersinde paylaşılması 
sonrası bu yaralanmalarda da önemli azalmalar gerçekleşmiştir. 
2005 yılında 41 işdışı işgünü kayıplı yaralanma sonucu 880 
işgünü kaybedilmişken; bu sayı 2009 yılında 9 yaralanma sonucu 
129 işgünü kaybına gerilemiştir.

Proses kazalarının, tehlike potansiyeli taşıyan durumların 
ve öğretici olayların raporlanmalarında da önemli artışlar 
kaydedilmiş; böylelikle kazaların ve kaza ile sonuçlanabilecek 
potansiyel durumların paylaşılmasına verdiğimiz önem 
gösterilmiş, kök nedenleri ve tekrarı yaşanmaması için yapılması 
gerekenler çalışanlarla paylaşılmıştır. 

SHE İÇ DENETİMLERİ

2009 yılı içerisinde yine eski yıllarda olduğu gibi işletmeler 
SHE bölümü tarafından hazırlanan bir plan çerçevesinde 
denetlenmeye devam edilmiştir. Bu plana göre işletmeler ayda 
iki defa farklı iki ekip tarafından denetlenmişlerdir. Bunun dışında 
komiteler tarafından konulu ve kontrol listesi kullanılarak yapılan 
komite denetimleri ve işletme içi denetimler de müdürlükler 
inisiyatifinde devam etmiştir. Bu sene ayrıca Advansa Sasa 
bünyesinde oluşturulan network çerçevesinde Batch Polimer 
İşletmesi PSRM auditi gerçekleştirilmiştir.  Bu sene ayrıca 
Advansa Sasa bünyesinde oluşturulan ekiplerle yatırımları 
tamamlanan ve mevcut işletmelerimizin özgün ve dönemsel 
PHA çalışmaları (Proses Tehlike Analizleri) gerçekleştirilmiştir. 
Şirketimizin İskenderun ve HSOSB’deki diğer sitelerine de SHE 
konularında audit ve danışmanlık hizmetleri verilmeye devam 
edilmiştir. Sabancı Holding koordinasyonunda GRC firması 
denetmenleri tarafından fabrikamıza gerçekleştirilen “Kayıp 
Önleme” denetimi de başarılı şekilde yürütülmüştür.

PROJELER

Çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi için İşyeri 
Sağlık Birimi (İSB) ile Meslekte Sağlık Komitesi ortak çalışarak 
çeşitli konularda iyileştirmeler gerçekleştirmişlerdir.

Grip ve Tetanos aşılamalarına (risk altındaki çalışanlara şirket 
imkanlarıyla) devam edilmiştir. İşletmelerde gürültü ölçümleri 
yenilenmiş ve gürültü haritalarını hazırlanmasına devam edilmiştir. 
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İçme ve kullanma sularının bakteriyolojik analizleri, riskli işlerde 
çalışanların portörlük muayeneleri yapılmıştır. İşletmelerde 
çalışan ADME (Acil Durum Müdahale Ekibi)  üyelerine tazeleme 
eğitimleri verilmiştir. 

YASAL ÇALIŞMALAR VE DİĞERLERİ

Advansa Sasa Adana fabrikası İSİG kurulları toplantılarına 
devam edilmiş, alınan kararlar uygulanmıştır. İş Teftiş Kurulu 
müfettişleri tarafından fabrikamızda yürütülen teftişlerde 
eksiklikle karşılaşılmamıştır.

Tüm çalışanlarımızın periyodik sağlık kontrolleri (işitme ve 
solunum foksiyon testi, genel sağlık taramaları) ve acil sağlık 
tedavileri İşyeri Ortak Sağlık Birimimizde yapılmıştır. 

Yasal olarak gerekli olan bakım ve kontroller (yangın müdahale 
ekipmanları, kaldırma ve iletme makinaları, emniyet vanaları, 
basınçlı kaplar, kapalı kap gaz ölçümleri vb) tamamlanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM 
RAPORU 

1) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye 
anılacaktır) 01 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 döneminde de 
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayınlanan “Kurumsal 
Yönetim İlkeleri”ne uymaktadır ve uygulamaktadır.

2) PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Şirketimiz Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde, pay sahipleri ile 
ilişkiler birimi oluşturulmuştur. Bu birim iki kişiden oluşmakta ve 
başında Mali İşler Direktörü Mehmet Döner (mehmet.doner@
advansa.com) bulunmaktadır. Bu birimdeki diğer personel ise 
SPK ve Hissedarlar İle İlişkiler Şefi Bülent Yılmazel’dir (bulent.
yilmazel@advansa.com). İlgililere aynı zamanda (322) 441 00 
53 numaralı telefon ve (322) 441 01 14 numaralı fakstan 
ulaşılabilir.

Dönem içerisinde birime yaklaşık 7 adet hisse senedi değişim 
ve 75  adet faaliyet raporu talebi olmuş, tüm bu talepler birim 
yetkilileri tarafından karşılanmıştır.

3) PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ 
KULLANIMI

Dönem içerisinde pay sahipleri Şirketimizden geçmiş dönemlere 
ait faaliyet raporu talebinde bulunmuştur. Pay sahiplerinin 
söz konusu talepleri ivedilikle değerlendirilmiş ve kendilerine 
Şirket merkezi ve şubelerden posta aracılığıyla bu bilgiler 
ulaştırılmıştır. 

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na özel durum açıklamaları 
kapsamında bildirimler yapılmış ve bu şekilde mevcut ve 
potansiyel yatırımcıların bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 

Şirket Esas Sözleşmesi’nde, Özel Denetçi atanması bir hak olarak 
düzenlenmemiştir. 2009 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir 
talep alınmamıştır.   

4) GENEL KURUL BİLGİLERİ

2009 yılında 31.03.2009 tarihinde olağan Genel Kurul, 
24.06.2009 tarihinde de olağanüstü Genel Kurul olmak üzere 
iki adet Genel Kurul yapılmıştır. Genel Kurul toplantılarına toplam 
oyların % 51’i oranında  hisseyi  temsil  eden  pay sahipleri 
katılmıştır.  

Bu toplantılara davet  Türk  Ticaret  Kanunu Hükümleri ve Şirket 
Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Olağan 
Genel Kurul toplantısı tarihinden önceki 15 gün süresince 
Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 
Denetçi Raporu Şirket merkezinde ortakların incelemesine hazır 
bulundurulmuştur. Genel Kurul Toplantılarında gündemde yer 
alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir 
bir yöntemle aktarılmış; pay sahiplerine eşit şartlar altında 
düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmiş ve sağlıklı 
bir tartışma ortamı yaratılmıştır. Genel Kurul toplantı tutanakları 
Şirket merkezinde sürekli pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan önemli nitelikteki kararlar 
Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Kurumsal 
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Yönetim İlkeleri’nin yasal uyumu sağlandığında değişen kanunlarda 
yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul’da 
pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

5) OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Esas Sözleşmede imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. 

Esas Sözleşmemizde, mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık 
yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının Şirketin ahenkli yönetim 
yapısını bozacağı düşüncesiyle bir düzenleme yapılmamıştır.

6) KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI 

Şirketimizin kar payı dağıtım politikası, ortaklara dağıtılabilir karın 
%30’u oranında nakit kar payı dağıtmaktır.

Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki 
projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından 
her yıl gözden geçirilir. Şirketimiz, bu kar dağıtım politikasını 
2006 yılı içerisinde yapılan özel durum açıklaması ile kamunun 
ve yapılan 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında 
ortakların bilgisine sunmuştur. 

Kar dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde genel kurul 
toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır

7) PAYLARIN DEVRİ

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yer 
almamaktadır.

8) ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimize ait yazılı bir bilgilendirme politikası mevcut olup 
şirketimizin web sitemizde (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 KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu)  
gönderilmektedir. Bu işlemler Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 
tarafından yürütülmektedir.

9) ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2009 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri 
çerçevesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na 17 adet 
özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalardan bir tanesi 
İMKB’nin ek açıklama isteği üzerine yapılmıştır. Söz konusu 
açıklamalar, zamanında yapılmış olup SPK ve İMKB tarafından 
yaptırım uygulanmamıştır. Şirketimiz hisse senetleri yurt dışı 
borsalarda kote değildir.

10) ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimize ait internet sitesi (www.sasa.com.tr), SPK’nın 
10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan 
kararlara istinaden Yatırımcı İlişkileri bölümünü içerecek şekilde 
yapılandırılmıştır.

11) GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN 
AÇIKLANMASI

Şirketimizde gerçek kişi nihai hakim pay sahibi yoktur.

12) İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN 
KAMUYA DUYURULMASI
İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi, her yıl 
hazırlanan faaliyet raporu ile Şirketimiz ortaklarına duyurulmakta 

olup, kullanıma açılan  web sayfası ile de kamu ile paylaşılmıştır. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçileri ve Üst Yönetim, 
yapılan özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmuştur.

13) MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Çalışanlar için bilgilendirme toplantıları düzenlenmekte ve 
oluşturulan veri tabanı, bilgi paylaşımı için kullanılmaktadır. 
Sendikalar ile toplantılar aracılığıyla bilgi paylaşımı ve 
görüş alışverişi yapılmaktadır. Potansiyel yatırımcıların 
bilgilendirilmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 
yapılan özel durum açıklamaları, periyodik mali tablo bildirimleri 
ve her yıl hazırlanan faaliyet raporları kullanılmaktadır. Ayrıca 
çeşitli devlet kuruluşları ve özel sektör kuruluşları tarafından 
düzenlenen anketler ile istenen bilgiler kamuya duyurulmaktadır.

14) MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Çalışanların yönetime katılımı, Şirket içinde yapılan periyodik 
toplantılar vasıtasıyla ve yıllık hedef belirleme ve performans 
değerlendirmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Ayrıca çalışanlar, 
yönetime ve çalışma arkadaşlarına geri bildirim vermekte; 
sonuçlar çeşitli yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli 
değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar 
ile çalışanların Şirketin etkin yönetimini temini için gerekli katılım 
ve katkıları sağlanmaktadır. 

15) İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 

Advansa Sasa, Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük polyester elyaf 
ve filament üreticisi olmasının yanısıra, polyester bazlı polimerler, 
ara ürünler ve özellikli ürünler konusunda sektöründeki lider 
üreticilerdendir. Advansa Sasa, çalışanlarının kişisel gelişim ve 
katılımının, şirket başarısına, lider konumun devamına ve tüm 
çalışanlar için uzun vadeli imkanlar yaratacağına inanır. 

Bu temelde felsefemizi oluşturan unsurlar aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir:

	 •		Advansa	Sasa,	 insana	 yatırım	 yapar.	Çalışanlarıyla	uzun	
dönemli birlikteliğin, şirket kültürünün, bilgi birikiminin ve şirketin 
ana değerlerinin korunmasının, başarıya ulaşmanın ana unsuru 
olduğunu düşünür. 
	 •		Advansa	Sasa,	çalışanlarının	sürekli	gelişimlerinin,	şirketin	
başarısı açısından kritik olduğuna inanır. 
	 •	 Advansa	 Sasa,	 çalışanlarının	 potansiyellerini	 sergi-
leyebilecekleri, fırsatlar sunan, rekabetçi bir iş ortamını 
hedefler. 
	 •		Advansa		Sasa		kültürel		çeşitliliği	destekler.	Kültürel	çe-
şitliliğin, aktif, çevik ve gelişen müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermede 
yeterince esnek, iyi motive olmuş işgücüne pozitif katkısı olduğuna 
inanır. 

Advansa Sasa’da Uygulanan Temel İnsan Kaynakları Sistem 
ve Uygulamaları 

	 •	 Entegre İK Süreçleri 

	 •	 İş	Tanımı	ve	Değerleme	

	 •	 Ücret/Ödül	Yönetimi	

	 •	 Performans	Yönetimi	

	 •	 Seçme	ve	İşe	Alma	

	 •	 Eğitim	ve	Geliştirme	

   - Şirket İçi Eğitimler 

  - Şirket Dışı Eğitimler 
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Yönetici Geliştirme Programları
	 •		 GSP	 (Genç	 Sabancı	 Programı):	 Yüksek	 potansiyelli	
genç çalışanları belirleyerek kariyer gelişimlerini takip etmek ve 
yönlendirmek amacıyla yürütülen bir programdır. 
	 •		 LGP	 (Lider	 Geliştirme	 Programları):	 Şirketlere	
ihtiyaç duydukları üst düzey yöneticileri yetiştirmek ve içlerinden 
topluluk içerisinde daha üst pozisyona yükselebilecek çalışanları 
tespit ederek gelişimlerini sağlamak amacıyla yürütülen bir 
programdır.
	 •		 Organizasyon	Başarı	Planı	
   - Organizasyonel Yedekleme 
   - Kariyer Yönetimi 
   - Organizasyonel Etkinlik Analizleri 
	 •		 İK	Araştırma	ve	Bilgi	Sistemleri	
	 •		 Çalışma	İlişkileri	(Endüstri	İlişkileri)	
	 •		 Çalışan	İlişkileri	
	 •		 İdari	İşler	
	 •		 Güvenlik	

16) MÜŞTERİ ve TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA 
BİLGİLER

Müşterinin satın aldığı ürünlere ilişkin talepleri süratle 
karşılanmakta ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin 
müşteriler	 bilgilendirilmektedir.	 Şirketimiz	 ISO	 9001	 :	 2000	
belgesine sahiptir. Müşterilere, satın alınan her ürünün 
özelliklerini gösteren Teknik spesifikasyonlar ve sevkiyat sırasında 
sadece sevk edilen ürünün özelliklerini gösteren Analiz sertifikası 
gönderilmektedir. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler 
ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmekte, şirket ile müşteri 
ve tedarikçiler arasında haksız menfaatten uzak iyi ilişkiler 
kurulması ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyum 
sağlanması için şirketimizce gerekli önlemler alınmaktadır.

Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak amacıyla firmamız 
bünyesinde Teknik Müşteri Temsilcisi ve Teknik Ürün Sorumlusu 
bulunmakta ve müşteri memnuniyetini/memnuniyetsizliğini 
yerinde inceleyip çözüm getirmektedir. Müşterilerimizden 
aldıkları geri bildirimi şirketin ilgili birimlerine aktaran Personelin 
aşağıda iletişim bilgileri yer almaktadır.

Ad - Soyad Ünvan Telefon E-mail adresi

Şenay Geçgel
Elyaf Teknik Müşteri 
Temsilcisi

(322) 441 00 53 
/ 2752

Senay.gecgel @
advansa.com

Fırat Çimen
Elyaf Teknik Ürün 
Sorumlusu

(322) 441 00 53 
/ 2332 

Firat.cimen@
advansa.com

Sinan Bulut
İplik Teknik Müşteri 
Temsilcisi

(322) 441 00 53 
/ 2635

Sinan.bulut@
advansa.com

Hüseyin 
Kalpaklı

İplik Teknik Ürün 
Sorumlusu

(322) 441 00 53 
/ 2601

Huseyin.kalpakli@
advansa.com

17) SOSYAL SORUMLULUK

Şirketimiz Faaliyet Raporunda yer aldığı üzere, kamuya 
açıklanmamış olmakla birlikte; Şirketimiz çevreye, insan sağlığına 
duyarlı İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre Politikaları sürdürmekte 
ve Şirket etik kurallarını belirgin olarak uygulamaktadır. 

Bunun yanında Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre Pay sahiplerine 
dağıtılacak birinci temettüye halel gelmemek şartıyla, Şirket her 
yıl vergi öncesi karının % 4’ünü vergi matrahından düşülmek 

kaydı	ile	Hacı	Ömer	Sabancı	Vakfına	veya	Sabancı	Üniversitesi’ne	
bağış olarak ödemektedir. 

18) YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ 
ÜYELER

Şirketimiz	Yönetim	Kurulu	Üyeleri	aşağıda	belirtilmektedir:

Mehmet Göçmen Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Olmayan)

Dr. Mehmet Yaşar Atacık Yönetim Kurulu Başkan Yrd. (İcracı Olmayan)

Ali Doğan Eserce Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)

Levent Demirağ Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)

Yönetim Kurulu Üyelerimize, Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret 
Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri doğrultusunda işlem yapma 
hakkı tanınmıştır.

19)YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri, SPK Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir. 
Yönetim Kurulu Üyelerinde aranacak asgari niteliklere Esas 
Sözleşme’de yer verilmemekle birlikte Esas Sözleşme’nin 19. 
maddesi gereği, hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret  
Kanunu hükümlerine bağlı kalınmaktadır. 

20) ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK 
HEDEFLERİ

Şirketimizin vizyonu;

Mevcut ve yeni işlerde en yüksek değeri yaratacak şekilde 
konumlanmak. 
 
Şirketimizin misyonu;

Girişimci, bilgi yoğun malzeme ve servis şirketiyiz. 

Değerlerimiz;

	 •	“Çevre, sağlık ve emniyet” konularında örnek 

	 •	Yenilikçi	

	 •	Müşteri	Odaklı	

	 •	Rekabetçi	

	 •	Sorumluluk	sahibi	ve	saygın	

	 •	Sonuç	Odaklı	

	 •	Bilgi	Yoğun	

	 •	Dinamik	

	 •	Güvenilir	

	 •	Piyasa	koşullarından	güç	alan	

	 •	Kültürler	arası	(Çok	Kültürlülük)	

Birinci önceliğimiz, personelimizin emniyeti ve sağlığı, çevre 
(işletmemizin bulunduğu bölge ve tüm çevresi), müşteri ve 
komşularımızdır. En önemli hedeflerimizden biri, saygı gören 
kurumsal vatandaş olabilmektir.

Yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler, Şirket 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Ayrıca Şirket 
Yönetim Kurulu; hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini 
ve geçmiş performansını her ay düzenli olarak hazırlanan aylık 
raporlar vasıtasıyla gözden geçirmektedir. Bunun yanında Şirket 
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Yetkilileri tarafından hazırlanan cari yılın bütçe ve fiili olarak 
karşılaştırılması sonuçları da Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır.

21) RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirket Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç kontrol sağlanması 
maksadıyla çeşitli mekanizmalar oluşturmuştur. Sabancı 
Holding “Kurumsal Risk Yönetim Standardı” kapsamında, Şirket 
Risk Komitesi oluşturulmuş olup bu komite düzenli olarak 
toplanmaktadır. 

Bu toplantıda Şirketin içinde olduğu kritik riskler, bu risklerin 
yönetimi, alınacak aksiyonlar periyodik olarak takip edilmektedir. 
Şirketimiz 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 Şirket bünyesinde 
kurulan İç Denetim Birimi, Şirket içi kontrollerin yapılmasında 
yetkili ve sorumludur.

22) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ 
VE SORUMLULUKLARI

Şirket Esas Sözleşmesi’nde, Yönetim Kurulu Üyelerinin yönetim 
hakkı ve temsil yetkisinin sınırı tanımlanmıştır. Bunun yanında 
temsile yetkili olanların imza şekli belirlenmiş ve Şirket adına 
imzaya yetkili kişilerin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas 
Sözleşmesi’ne dayanılarak hazırlanan imza sirkülerinde açıkça 
belirtilerek söz konusu imza sirküleri ilgili mevzuat gereği tescil 
ve ilan edilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin söz konusu maddeleri ve imza 
sirkülerinde belirlenen yetki ve sorumluluklar dışında kalan 
hallerde, Esas Sözleşme’nin 19. maddesinde belirtildiği üzere, 
Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanır.

23) YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Şirket Yönetim Kurulu 2009 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu 
ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak 
sureti ile 35 adet toplantı yapmıştır. 

Şirket Esas Sözleşmesi’nde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin 
hükümlere yer verilmekte olup bu doğrultuda Şirket Yönetim 
Kurulu toplantılarının günleri ve gündemi, başkan veya vekili 
tarafından belirlenmekte ve başkan veya vekilinin çağrısı üzerine 
toplanılmaktadır. 

Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konular, gerekli 
çalışmaları yapabilmeleri amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerine 
önceden iletilmektedir.

2009 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tara-
fından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. 

Yönetim Kurulu toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili 
katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyelerinin 
soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu 
Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya 
veto hakkı tanınmamıştır.  

24) ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2009 yılı içinde Şirket ile 
işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek 
girişimlerde bulunmamıştır.

25) İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

Şirketimizde uygulanan SA-Etik kurallarını dört ana başlık altında 
özetleyebiliriz:

I. Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük 
öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla 
ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

II. Gizlilik

Sabancı Topluluğu çalışanları olarak;

 •	 Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili 
kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına 
özen gösteririz.
 •	 Grup Şirketleri’nin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, 
bu bilgileri sadece Sabancı Grubu’nun amaçları doğrultusunda 
kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili 
kişilerle paylaşırız.

III. Çıkar Çatışması

Holding/Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün 
kişisel fayda için kullanılması, kurumun ismini ve imajını 
olumsuz etkileyebilecek durumlar Çıkar Çatışması olarak 
tanımlanmaktadır.
Sabancı Topluluğu çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak 
durmayı	amaçlarız	ve	aşağıdakilere	dikkat	ederiz:

 •	 Mevcut görevlerimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz 
veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetlerinde bulunduğumuz 
kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.
 •	 H.Ö Sabancı Holding A.Ş ve Grup Şirketleri dışında ek 
bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. Ancak, 
çalışanların mesai saatleri dışında bir başka kişi (aile ferdi, dost, 
diğer üçüncü şahıslar) ve/veya kurum için ücret veya benzer bir 
menfaat karşılığı çalışmaları; 

 - Şirkette sürdürdükleri görev ve diğer Sabancı 
Topluluğu şirketleri uygulamaları ile  çıkar çatışması    
yaratmaması, 
 - Diğer iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen 
politikalar ile uyumsuzluk yaratmaması,
 - Şirketteki görevlerini sürdürmelerini olumsuz yönde 
etkilememesi,  
 - Yönetimin yazılı onayı koşulları ile mümkündür. 
Onay; Grup Başkanı, Genel Müdür ve Genel Müdüre bağlı tüm 
pozisyonlar için Etik Kurul’un görüşü ile Sabancı Holding CEO’su; 
diğer çalışanlar için ise şirket Etik Kural Danışmanı, şirket İnsan 
Kaynakları Yöneticisi görüşü ile Şirket Genel Müdürü tarafından 
verilir.

 •	 Sabancı adını ve gücünü, Sabancı kimliğimizi, kişisel 
fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.
 •	 Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların 
çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde 
korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız.
 •	 Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, İnsan 
Kaynakları Bölümü’ne, Etik Kural Danışmanı’na veya Etik Kurul’a 
danışırız.
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IV. Sorumluluklarımız

Yasal Sorumluluklarımız: 

 •	 Yurt içi ve yurt dışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi 
T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal 
düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir 
bilgileri zamanında sunarız.
 •	 Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü 
kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve 
siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit 
mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi 
yerine getiririz.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız:

 •	 Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç 
ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren 
proaktif bir anlayışla çalışırız.
 •	 Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda 
sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket 
kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız:

 •	 Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde 
kullanılmasını sağlarız.
 •	 Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, 
güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.
 •	 Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı 
gösteririz.
 •	 Çalışanlarımızın sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları 
uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda 
destekleriz.
 •	 Çalışanlarımızın, iş hayatı ile özel hayat arasındaki 
dengeyi gözetiriz.

 Ortaklarımızı Karşı Sorumluluklarımız:

 •	 Sabancı Grubu’nun sürekliliğine öncelikle önem vererek 
ve ortaklarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz 
ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı 
amaçlarız.
 •	 Finansal disiplin ve hesap verilebilirlik çerçevesinde 
hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma 
zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz.
 •	 Rekabet gücümüzü arttırmaya ve büyüme potansiyel 
olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda 
yatırım yapmaya özen gösteririz.
 •	 Kamuya yaptığımız açıklamalarda ve hissedarlarımıza; 
mali tablolarımız, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz 
ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi veririz.

Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız:

 •	 İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, 
yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni 
gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli 
bilgilerini özenle koruruz.

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız:

 •	 Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda 
rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.
 •	 Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına 
yönelik çalışmaları destekleriz.

Toplum ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız:

 •	 Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; 
eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması 
bizim için çok önemlidir.
 •	 İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü 
olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, 
kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde 
rol almaya çalışırız.
 •	 Türkiye’nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin 
gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız.
 •	 Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve 
hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

“Sabancı” Adına Karşı Sorumluluklarımız: 

 •	 İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız 
profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize 
güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya 
çalışırız.
 •	 Hizmetlerimizi Holding/Şirket politikaları, profesyonel 
standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar  çerçevesinde 
sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi 
gösteririz.
 •	 Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza 
inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve 
meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve çalışanlar 
ile çalışmayı amaçlarız.
 •	 Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına 
zarar verenlerle çalışmayız.
 •	 Kamu önünde ve dinleyenlerin, Holdingimizi/Şirketimizi 
temsilen konuştuğumuzu düşündüğü alanlarda, kendi 
görüşlerimizi değil, sadece şirketimizin görüşlerini ifade ederiz.
 •	 H.Ö Sabancı Holding A.Ş ve/veya Grup Şirketleri’ni risk 
altında bırakabilecek karmaşık durumlarla karşılaştığımızda 
öncelikle uygun personele, uygun teknik ve idari danışma 
prosedürlerini izleyerek danışırız.

26) YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN 
SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Yönetim Kurulu’na bağlı olarak Denetim Komitesi mevcuttur. 
Şirket Yönetim Kurulu, kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara 
uyum konusu ile bizzat ilgilendiğinden ayrı bir komite kurulmasına 
gerek görülmemiştir.

Denetim Komitesi üyelerinin her ikisi de icrada görevli olmayan 
Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Şirket Yönetim 
Kurulu Üyeleri arasında bağımsız üye bulunmadığından bu 
komitede de bulunmamaktadır.

27) YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

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

2007 yılına ait Olağan Genel Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu 
Üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir. 

2009 yılı içinde Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi ve yöneticiye 
borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve 
kredilerin süresi uzatılmamış, şartları iyileştirilmemiş, üçüncü bir 
kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış ve 
lehine herhangi bir teminat vermemiştir.
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- Ortaklığın Ünvanı: Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
  Merkezi: ADANA
  Çıkarılmış Sermayesi: 216.300.000 TL.
  Kayıtlı Sermayesi: 500.000.000 TL.
  Faaliyet Konusu: Polyester Elyaf, Polyester İplik ve benzeri
  ürünler üretimi ve pazarlaması.
- Denetçilerin Adı-Soyadı: Volkan	Balatlıoğlu,	Şerafettin	Karakış,	İlker	Yıldırım
  Görev Süreleri: Bir Yıl
  Ortak Olup Olmadıkları: Şirkete ortak değiliz.

- Katılan Yönetim Kurulu ve Yapılan Yönetim Kurulu Toplantılarına iştirak edilmemiştir.
 Denetleme Kurulu Toplantısı Denetleme Kurulu dört toplantı yapmıştır.

- Ortaklık Hesapları, defter ve belgeleri Ticaret	Hukuku	ve	Vergi	Mevzuatı	açısından 
 üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, Haziran-Ağustos-Kasım 2009 ve Şubat 2010 aylarında inceleme
 hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve yapılmış, tenkidi gerektirir bir hususa rastlanmamıştır. Şirket
 varılan sonuç yönetimi ile ilgili kararların usulüne uygun tutulan karar defterine
  geçirildiği görülmüştür.

- T.T.K.nun 353/1-3 bendi gereğince Yapılan vezne sayımlarında kasa defteri ile mutabakat tespit
 ortaklık veznesinde yapılan sayımların edilmiştir.
 sayısı ve sonuçları

- T.T.K.nun 353/1-4 bendi gereğince Her ay yapılan incelemelerde kıymetli evrak ve belgelerin defter
 yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları kayıtlarına uygun ve mevcut olduğu tespit edilmiştir.

- İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve Herhangi bir şikayet intikal etmemiştir.
 bunlar hakkında yapılan işlemler

 Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’ nin 01.01.2009 - 31.12.2009 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret 
Kanunu, ortaklığın Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre 
incelemiş bulunmaktayız.

 Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2009 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın 
anılan tarihteki gerçek mali durumunu; 01.01.2009 - 31.12.2009 dönemine ait Gelir Tablosu anılan dönemine ait 
gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmakta ve gerçeğe uygun bulunmaktadır.
 
 Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun ibrasını oylarınıza arz ederiz.
01 Mart 2010

DENETÇİLER RAPORU
ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. GENEL KURULU’NA

DENETLEME KURULU

Volkan BALATLIOĞLU Şerafettin KARAKIŞ İlker YILDIRIM
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1 OCAK - 31 ARALIK 2009 
DÖNEMİNE AİT

MALİ TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu’na

1- Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, 
aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, özsermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe 
politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

2- Şirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca 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

3- Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız 
denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca 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, 
Şirket’in iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş 
vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket 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

4- Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 
finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
yayımlanan finansal raporlama standartları (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Başaran	Nas	Bağımsız	Denetim	ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of

PricewaterhouseCoopers

Gökhan Yüksel, SMMM

Sorumlu Ortak, Başdenetçi
İstanbul, 19 Şubat 2010

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers 
BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi
No:48	B	Blok	Kat	9	Akaretler
Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey
www.pwc.com/tr
Telephone +90 (212) 326 6060
Facsimile +90 (212) 326 6050
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 Dipnotlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar  178.833 184.040

Nakit	ve	Nakit	Benzerleri	 3	 11.816	 18.297
Ticari Alacaklar 6 54.774 42.211
İlişkili Taraflardan Alacaklar 6 8.821 3.901
Diğer Alacaklar 7 11.417 9.118
Stoklar 8 91.940 109.980
Diğer	Dönen	Varlıklar	 15	 65	 533

Duran Varlıklar  211.892 233.276

Finansal Yatırımlar 4 440 440
Diğer Alacaklar 7 6.745 9.521
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 2.280 3.247
Maddi	Varlıklar	 10	 189.522	 206.364
Maddi	Olmayan	Varlıklar	 11	 3.878	 4.548
Diğer	Duran	Varlıklar	 15	 9.027	 9.156

Toplam Varlıklar  390.725 417.316

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler  87.070 163.825

Finansal Borçlar 5 40.836 113.093
Ticari Borçlar 6 24.172 7.692
İlişkili Taraflara Borçlar 6 15.389 25.855
Diğer Borçlar 7 3.147 3.969
Borç Karşılıkları 12 3.526 13.216

Uzun Vadeli Yükümlülükler  101.803 16.489

Finansal Borçlar 5 88.695 2.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 14 10.667 12.086
Ertelenmiş	Vergi	Yükümlülüğü	 22	 2.441	 1.651

ÖZKAYNAKLAR  201.852 237.002
Ödenmiş Sermaye 16 216.300 216.300
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 16 196.213 196.213
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2 5.356 5.356
Geçmiş Yıl Zararları 16 (180.867) (130.169)
Net	Dönem	Zararı	 	 (35.150)	 (50.698)

TOPLAM KAYNAKLAR  390.725 417.316

Koşullu varlık ve yükümlülükler, taahhütler 12, 13

Takip eden dipnotlar mali tablonun tamamlayıcı parçasını oluşturur.

ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
31 ARALIK 2009 ve 2008 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR

(Aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)
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 Dipnotlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri (net) 17 361.438 354.391 
Satışların Maliyeti (-) 17 (345.868) (363.997) 

BRÜT KAR/(ZARAR)  15.570 (9.606) 
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 18 (18.746) (17.286) 
Genel Yönetim Giderleri (-) 18 (11.379) (13.000) 
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 18 (3.329) (1.389) 
Diğer Faaliyet Gelirleri 19 10.711 28.092 
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 19 (9.798) (13.880) 

FAALİYET ZARARI  (16.971) (27.069) 
Finansal Gelirler  20 23.785 50.866 
Finansal Giderler (-) 21 (41.174) (74.837) 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
VERGİ ÖNCESİ ZARARI  (34.360) (51.040) 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) / Geliri  (790) 342 
			-	Dönem	Vergi	(Gideri)	/	Geliri	 22	 -	 -	
			-	Ertelenmiş	Vergi	(Gideri)	/	Geliri	 22	 (790)	 342	

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
   DÖNEM ZARARI  (35.150) (50.698) 
Diğer Kapsamlı Gelir
Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişim  - -
Duran varlıklar değer artış fonundaki değişim  - -
Finansal riskten korunma fonundaki değişim  - -
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim  - -
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar  - -
Özkaynak yöntemiyle değerlenen ortaklıkların diğer kapsamlı
   gelirlerinden paylar  - -
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/giderleri  - -

DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)  - -

TOPLAM KAPSAMLI GELİR  - -

Bin Adet Hisse Başına Kazanç (Tam TL) 23 (1,63) (2,34)

31 ARALIK 2009 ve 2008 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)

  Sermaye Kardan ayrılan Geçmiş yıllar
   enflasyon düzeltmesi kısıtlanmış zararları ve
 Sermaye farkları yedekler  net dönem zararı Toplam

1 Ocak 2008 tarihi 216.300 196.213 5.356 (130.169) 287.700
itibariyle bakiyeler

Net	dönem	zararı	 -	 -	 -	 (50.698)	 (50.698)

31 Aralık 2008 tarihi 216.300 196.213 5.356 (180.867) 237.002
itibariyle bakiyeler

1 Ocak 2009 tarihi 216.300 196.213 5.356 (180.867) 237.002
itibariyle bakiyeler

Net	dönem	zararı	 -	 -	 -	 (35.150)	 (35.150)

31 Aralık 2009 tarihi 216.300 196.213 5.356 (216.017) 201.852
itibariyle bakiyeler

Takip eden dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturur.

ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
31 ARALIK 2009 ve 2008 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT GELİR TABLOLARI

(Aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)
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 Dipnotlar 2009 2008

Vergi öncesi zarar  (34.360) (51.040)

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan 
   nakit akımları:
Amortisman ve tükenme payları 9, 10, 11 19.215 19.242
Faiz gideri 21 16.123 8.901
Maddi varlık satış karı 19 (767) (15.159)
Kapatılan proje giderleri - 1.670 -
Kıdem tazminatı karşılığı 14 4.555 3.248
Faiz geliri 20 (517) (440)
Şüpheli alacak karşılığı 6 84 85
Stok değer düşüklüğü karşılığı-net 8, 17 (4.510) 4.683
Ticari alacaklardaki değişim 6 (12.483) 16.729
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim 6 (4.920) 4.528
Stoklardaki değişim 8 22.550 2.596
Diğer alacaklardaki değişim 7 477 (6.322)
Diğer dönen varlıklardaki değişim 15 468 (523)
Diğer duran varlıklardaki değişim 15 129 (1.593)
Ticari borçlardaki değişim 6, 21 16.316 (13.847)
İlişkili taraflara borçlardaki değişim 24 (10.466) 19.900
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim 7 (822) 33
Borç karşılıklarındaki değişim 12 (9.690) 9.092
Ödenen kıdem tazminatları 14 (5.974) (5.379)

İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (2.922) (5.266) 

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları 10, 11 (3.547) (26.830)
Maddi ve satış amaçlı elde tutulan
   varlık satışından elde edilen nakit  9, 10, 19 1.908 25.638
Alınan faiz  353 440

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (1.286) (752)

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan 
   nakit akımları:
Finansal borçlardaki değişim, net 5 8.457 4.115
Finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim 5 (855) 2.385
Ödenen faiz  (9.875) (7.969)

Finansman faaliyetlerinde 
   kullanılan net nakit  (2.273) (1.469)

Nakit	ve	nakit	benzeri	değerlerdeki	net	azalış	 	 (6.481)	 (7.487)

Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler  18.297 25.784

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler 3 11.816 18.297

Takip eden dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturur.

ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
31 ARALIK 2009 ve 2008 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIM TABLOLARI

(Aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)
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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:

Tarsus Yolu Üzeri 13. k.m. P.K. 371 
01322 Adana.

DİPNOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Uygulanan Muhasebe Standartları

Sermaye	Piyasası	Kurumu	(“SPK”),	Seri:	XI,	No:	29	sayılı	 “Sermaye	Piyasasında	Finansal	Raporlamaya	 İlişkin	Esaslar	
Tebliği” 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 
dönem	finansal	tablolardan	geçerli	olmak	üzere	yürürlüğe	girmiş	olup,	SPK’nın	Seri:	XI,	No:	25	“Sermaye	Piyasasında	
Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”i yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını 
Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UMS/UFRS”)’na 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.

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul edilen 
muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) uygun finansal tablo hazırlayan şirketler 
için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan 
etmiştir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış 29 
No’lu	“Yüksek	Enflasyonlu	Ekonomilerde	Finansal	Raporlama”	standardı	(“UMS	29”)	uygulanmamıştır.	

Finansal tabloların hazırlanış tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafından 
yayımlananlardan	farkları	TMSK	tarafından	henüz	 ilan	edilmediğinden,	finansal	tablolar	SPK’nın	Seri:	XI,	No:	29	sayılı	
tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS’nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama 
Standartları’na	uygun	olarak	hazırlanmıştır.	Finansal	tablolar	ve	bunlara	ilişkin	dipnotlar	SPK	tarafından	17	Nisan	2008	ve	 
9 Ocak 2009 tarihli duyuruları ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil 
edilerek sunulmuştur.

Finansal tablolar 19 Şubat 2010 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.  

2.2 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler

a) Mevcut standartlarda 2009 yılında geçerli olan ve Şirket finansal tablolarına etkisi olan değişiklik ve 
yorumlar

UMS 1 (Değişiklik), ‘Finansal tabloların sunumu’ (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). Değişiklik, özsermayede 
kontrol gücü olmayan paylardan kaynaklanan gelir gider değişikliklerinin özsermaye değişim tablosunda gösterilmesini 
engellemekte, kontrol gücü olmayan paylardan kaynaklanan değişikliklerin ana ortaklık paylarından kaynaklanan 

ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
31 ARALIK 2009 ve 2008 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT 

MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)
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değişikliklerden ayrı gösterilmesini öngörmektedir. Tüm kontrol gücü olmayan paylardan kaynaklanan değişikliklerin 
ayrı bir performans tablosunda (kapsamlı gelir tablosu) gösterilmesi öngörülmektedir. Ancak, şirketler tek bir tablo 
(kapsamlı gelir tablosu) ya da iki tablo (gelir tablosu ve kapsamlı gelir tablosu) sunmak konusunda serbest bırakılmışlardır. 
Geçmiş dönem bilgilerinin değiştirilmesi ya da yeniden sınıflandırılması durumunda yeniden düzenlenmiş geçmiş dönem 
bilançosunun karşılaştırmalı dönem sonu bilançosu ile birlikte verilmesi gerekmektedir. 
UMS 23 (Değişiklik), “Borçlanma Maliyetleri” şirkette uygulanmaktadır.

b) 2009 yılında yürürlüğe giren ve Şirket finansal tabloları üzerinde etkisi olmayan değişiklik ve yorumlar

i) 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olanlar

•	 UMS	32,	“Finansal	Araçlar:	Sunum”	Geri	Satın	Alma	Opsiyonlu	Finansal	Araçlar	ve	Nakde	Çevrilmelerinde	
Doğacak Yükümlülüklerin Açıklanması Hakkında Değişiklik 

•	 UMS	39,	“Finansal	Araçlar:	Muhasebeleştirme	ve	Ölçme”	Riskten	Korunmaya	Konu	Olabilecek	Kalemlere	
İlgili Değişiklikler

•	 UFRS	1	(Değişiklik)	“UFRS’nin	İlk	Defa	Uygulanmasına	İlişkin	İlkeler”
•	 UFRS	2	(Değişiklik),	“Hisse	Bazlı	Ödemeler”
•	 UFRYK	15,	“Gayrimenkul	İnşaat	Sözleşmeleri”
•	 UMS	40	(Değişiklik),	“Yatırım	Amaçlı	Gayrimenkuller”
•	 UMS	31	(Değişiklik),	“Müşterek	Yönetime	Tabi	Ortaklıkların	Muhasebeleştirilmesi”
•	 UMS	28	(Değişiklik),	“İştiraklerdeki	Yatırımlar”

ii) 1 Ocak 2010 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olanlar 

•	 UMS	27	(Değişiklik),	“Konsolide	ve	Konsolide	Olmayan	Finansal	Tablolar”
•	 UFRS	3	(Değişiklik),	“İşletme	Birleşmeleri”	
•	 UFRS	5	(Değişiklik),	“Satış	Amaçlı	Elde	Tutulan	Duran	Varlıklar	ve	Durdurulan	Faaliyetler”

Şirket yönetimi, yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Şirket’in finansal tabloları üzerinde 
önemli bir etki yaratmayacağı görüşündedir. 

2.3 Önemli Muhasebe Tahminleri ve Kararları

Mali 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.

Maddi 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 2009 tarihi itibariyle maddi 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 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.

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

Mali	tabloların	hazırlanmasında	kullanılan	önemli	muhasebe	politikaları	aşağıda	özetlenmiştir:	
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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.

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

Kira geliri - tahakkuk esasına göre
Faiz geliri - etkin faiz yöntemi esasına göre
Temettü geliri - temettü tahsil etme hakkının ortaya çıktığı tarihte

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. 

İlişkili taraflar

Bu mali 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 varlıklar

Maddi varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden, birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğü düşüldükten sonraki net 
değeri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların düzeltilmiş değerleri baz alınarak faydalı ömürleri üzerinden 
doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda 
belirtilmiştir:
  Yıllar

Binalar  18 - 25
Makine, tesis ve cihazlar  15 - 25
Taşıt araç ve gereçleri  5
Döşeme ve demirbaşlar  5 - 10
Özel maliyetler  5

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 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.

Satım amaçlı elde tutulan maddi varlıklar 

Satım amaçlı elde tutulan maddi 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 varlıklar hesap kalemine sınıflandırılan maddi varlıklar için amortisman ayrılması sınıflandırmanın 
yapıldığı tarihten itibaren durdurulur.
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Maddi olmayan varlıklar

Maddi olmayan 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 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 varlık olarak değerlendirilirler. Diğer geliştirme 
giderleri gerçekleştiğinde gider olarak kaydedilmektedir. Önceki dönemde gider kaydedilen geliştirme giderleri sonraki 
dönemde aktifleştirilemez.

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. Mali 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 mali tablolardan çıkarıldığı tarihe kadar özsermayede makul 
değer yedeğinde takip edilmektedirler. Satılmaya hazır finansal varlıklar mali tablolardan çıkarıldıklarında, özsermayede 
makul değer yedeğinde takip edilen ilgili kazanç veya zararlar gelir tablosuna transfer edilir. 

Finansal enstrümanların makul değeri

Makul değer, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar arasındaki bir cari 
işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir. 

Finansal enstrümanların tahmini makul değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme metotları 
kullanılarak tespit olunmuştur. Ancak, makul değer tahmininde piyasa verilerinin yorumlanmasında tahminler kullanılır. 
Buna göre, burada sunulan tahminler, Şirket’in güncel bir piyasa işleminde elde edebileceği tutarları göstermeyebilir.

Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal enstrümanların makul değerinin tahmininde 
kullanılmıştır:

Parasal varlıklar

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

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 yıl 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. 

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 mali 
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 İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı’nın 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 



272009 FAALİYET RAPORU

DİPNOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

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

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar, Şirket’in, personelin Türk İş Kanunu uyarınca emekliye ayrılmasından 
doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder.

Nakit ve nakit benzerleri

Hazır değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve 
değerindeki değişim riski önemsiz olan ve orijinal vadesi 3 ay veya daha kısa olan çekleri içermektedir.

Ticari alacaklar

Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklı ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak 
iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, 
faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarından değerlendirilmiştir. Şirket’in, ödenmesi gereken 
meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için bir alacak 
risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. 
Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit 
akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.

Alacak risk karşılığı tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari 
dönemde diğer gelirlere yansıtılır. 

Şirket kaynaklı krediler

Şirket tarafından doğrudan bir bankaya para tedariki şeklinde kredi yaratılması durumunda, kredi, önceden belirlenmiş 
ileri tarihli bir satış fiyatı ile bankalarla yapılan bir ters repo sözleşmesi uyarınca satın alınan menkul kıymetler, Türkiye 
Cumhuriyeti devlet tahvilleri ve hazine bonoları ile güvence altına alınır ve iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilir. 
Tahakkuk eden faiz, ilerideki satış fiyatı ile Şirket tarafından tedarik edilen tutar arasındaki farkın cari döneme ait kısmını 
temsil eder. Paranın doğrudan bankaya transfer edildiği tarihteki orijinal vadenin üç aydan daha kısa olduğu bu çeşit 
krediler, nakit akım tablosunun amacı doğrultusunda nakit değerler olarak tanımlanır ve sınıflandırılır. Şirket’in, ödenmesi 
gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir objektif delilin söz konusu olması halinde kredi değer 
düşüklüğüne ilişkin bir alacak risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, kredinin kayıtlı değeri ile tahsili 
mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlarda 
dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, kredinin oluştuğu zamanki orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen 
cari değeridir.

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 “Kredi 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). 

Ertelenen vergiler

Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin mali tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi 
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değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenen vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı 
uyarınca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan vergi oranları kullanılır. 

Önemli geçici farklar, maddi varlık ve stokların maliyet değerleri üzerinden düzeltilmesinden, hali hazırda vergiden 
düşürülemeyen/vergiye tabi kazanılmamış ertelenmiş gider ve gelir düzeltmelerinden, kıdem tazminatı karşılığından, 
yeniden yapılanma gider karşılığından, diğer karşılıklardan ve kullanılmayan vergi indirim ve istisnalarından 
doğmaktadır. 

Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan 
ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel 
olması şartıyla hesaplanmaktadır. 

Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi 
konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumundan ertelenen vergi varlıkları ve ertelenen vergi 
yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.

Sermaye ve temettüler 

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

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.

Netleştirme

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, 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.

Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak 
uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler,  yalnızca  bir  
döneme  ilişkin ise,  değişikliğin  yapıldığı  cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde 
hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde 
mali tablolara yansıtılır.

DİPNOT 3 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Nakit	 7	 7
Bankalardan alacaklar - vadesiz mevduat 942 5.298
Alınan çekler (*) 10.867 12.992

 11.816 18.297

(*) Alınan çekler, ticari faaliyetler sonucunda müşterilerden alınmış ve tahsilat için bankaya verilmiş veya portföyde 
bulunan ve vadeleri 3 aydan kısa olan çekleri ifade etmektedir.
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Satılmaya hazır finansal varlıklar:
  31 Aralık 2009  31 Aralık 2008 
 TL tutarı % Oranı TL tutarı % Oranı

Bimsa 1.484 10,00 1.484 10,00

 1.484  1.484 

Bimsa değer düşüklüğü karşılığı (1.044)  (1.044) 

 440  440 

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

DİPNOT 5 - FİNANSAL BORÇLAR

Kısa Vadeli Banka Kredileri
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 33.868 -
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 6.050 -
Akbank T.A.Ş. (“Akbank”) - 99.593
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. - 12.620

 39.918 112.213

Kısa vadeli finansal kiralama borçları 918 880

Kısa vadeli finansal borçlar 40.836 113.093

Uzun Vadeli Banka Kredileri
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Türkiye	Vakıflar	Bankası	T.A.O.	 65.365	 -
Türkiye İş Bankası A.Ş. 21.471 -

 86.836 -

Uzun vadeli finansal kiralama borçları 1.859 2.752

Uzun vadeli finansal borçlar 88.695 2.752

31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle banka kredileri içerisinde yer alan krediler ve bu kredilere ilişkin 
faiz	tahakkukları:

Anapara  31 Aralık 2009   31 Aralık 2008 
Döviz cinsi tutarı Faiz % Döviz tutarı TL Faiz % Döviz tutarı TL

ABD Doları - - - 6,44 62.000.000 94.215
EURO - - - 7,93 2.500.000 5.378
TL  11,66 - 120.050 17,72 - 12.000

   -   111.593 
Faiz tahakkuku

TL  - 6.704  - 620 

   126.754   112.213 
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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:

 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Bir yıldan az 918 880
Bir yıldan fazla ve beş yıldan az 1.859 2.752

 2.777 3.632

Şirket’in finansal kiralama borçlarının 2.753 TL’lik kısmı Euro, geri kalan 24 TL’lik kısmı ise ABD Doları cinsinden olup, 
vadesi beş yılı aşan kısmı yoktur. Banka kredileri ve 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.

DİPNOT 6 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

Ticari Alacaklar: 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Ticari alacaklar 53.781 42.724
İlişkili taraflardan alacaklar (Dipnot 24) 8.821 3.901
Alınan çekler (*) 2.732 1.268
Tahakkuk etmemiş finansman geliri  (11) (20)
Şüpheli alacak karşılığı  (1.728) (1.761)

 63.595 46.112

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

Ticari	alacaklar	31	Aralık	2009	tarihi	itibariyle	%	0,63	(31	Aralık	2008:	%1,63)	oranı	kullanılarak	iskonto	edilmiştir.

31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle vadesi geçmiş ancak karşılık ayrılmamış ticari alacaklar aşağıdaki 
gibidir:

Vadeden sonra geçen süre 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

0 - 1 ay arası 969 1.360
1 - 2 ay arası 2 739
2 - 3 ay arası - 354
3 aydan fazla 834 816

Toplam 1.805 3.269

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle vadesi geçmiş ancak karşılık ayrılmamış alacaklara ait alacak sigortası, banka 
teminatı, ipotek, müşteri ve firma çekleri teminatların varlığı sebebiyle bu alacaklara ilişkin mali tablolarda herhangi bir 
karşılık ayrılmamıştır.

Vadesi	geçmiş	ve	şüpheli	alacak	karşılığı	ayrılmış	alacakların	analizi	aşağıdaki	gibidir:
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Vadeden sonra geçen süre 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

0 - 9 ay arası 5 5
9 aydan fazla 1.723 1.756

Toplam 1.728 1.761

Dönem	içinde	şüpheli	alacak	karşılığı	hareket	tablosu	aşağıdaki	gibidir:	

 2009 2008

1 Ocak bakiyesi (1.761) (1.712)

Dönem içerisindeki artış (84) (85)
Dönem içerisinde azalış 117 36

31 Aralık (1.728) (1.761)

Ticari Borçlar: 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Ticari borçlar 24.261 7.793
İlişkili taraflara borçlar (Dipnot 24) 15.389 25.855
Tahakkuk etmemiş finansman gideri (-) (89) (101)

 39.561 33.547

Ticari	borçlar	31	Aralık	2009	tarihi	itibariyle	%	0,63	(31	Aralık	2008:	%1,63)	oranı	kullanılarak	iskonto	edilmiştir.	Ticari	
alacak ve ticari borçların 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle ortalama vadeleri sırasıyla 57 gün ve 28 gündür (31 Aralık 
2008:	50	gün	ve	38	gündür).

DİPNOT 7 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR

Diğer Cari Alacaklar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Devreden	katma	değer	vergisi	(“KDV”)	 8.112	 5.979
İndirimli	orana	tabi	iadesi	talep	edilen	KDV	 1.650	 518
İhracat	teslimlerinden	iadesi	talep	edilen	KDV	 1.080	 2.209
Muhtelif alacaklar 575 412

 11.417 9.118

Diğer Cari Olmayan Alacaklar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Devreden	KDV	 6.745	 9.521

Diğer Borçlar: 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Sosyal güvenlik ve vergi borçları 1.937 3.374
Personele borçlar 580 546
Diğer 630 49

 3.147 3.969
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 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

İlk madde ve malzeme 28.093 34.907
Ara mamuller 38.341 41.997
Mamuller 22.789 33.744
İmalat artıkları 2.210 4.789
Yarı mamuller 874 534
Diğer 3.275 2.161

Değer düşüklüğü karşılığı (*) (3.642) (8.152)

 91.940 109.980

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle sona eren hesap döneminde değer düşüklüğünden ötürü gider 
kaydedilerek	 kayıttan	 düşülüp	 satışların	 maliyetine	 eklenen	 stok	 tutarı	 yoktur	 (31	 Aralık	 2008:	 
5.493 TL). Daha önceki dönemlerde değer düşüklüğü karşılığı olarak muhasebeleştirilen ve  
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle sona eren hesap döneminde piyasa koşullarındaki iyileşmeden veya satılarak elden 
çıkarılmasından	dolayı	satışların	maliyetinden	düşülerek	gelir	olarak	kaydedilen	tutar	4.510	TL’dir	(31	Aralık	2008:	810	
TL).

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle sona eren hesap döneminde giderleşerek satılan malın maliyeti hesabına dahil edilen 
stok	tutarı	239.532	TL’dir	(31	Aralık	2008:	244.481	TL).

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

DİPNOT 9 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde yatırım amaçlı gayrimenkuller ve ilgili 
amortismanlarında	gerçekleşen	hareketler	aşağıdaki	gibidir:

 1 Ocak    31 Aralık
 2009 İlaveler Transferler  Çıkışlar 2009

Maliyet:
Arsa 1.225 - - (1.056) 169
Binalar 3.482 - 540 - 4.022

 4.707 - - - 4.191

Birikmiş amortisman:
Binalar 1.460 217 234 - 1.911

Net defter değeri 3.247    2.280

Şirket’in sahip olduğu, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle net defter değeri 2.280 TL tutarındaki gayrimenkuller kira 
sözleşmeleri vasıtasıyla üçüncü şahıslara kiralanmaktadır. Şirket’in bu sözleşmelerden dönem içerisinde elde ettiği kira 
geliri 318 TL’dir (Dipnot 19).
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 1 Ocak    31 Aralık
 2008 İlaveler Transferler  Çıkışlar 2008

Maliyet:
Arsa 3.648 - (2.587) - 1.061
Binalar 15.986 - (9.325) (2.978) 3.683

 19.634 - (11.912) (2.978) 4.744

Birikmiş amortisman:
Binalar 5.596 457 (3.205) (1.351) 1.497

Net defter değeri 14.038    3.247

Şirket 1 Ocak - 31 Aralık 2008 tarihleri arasında sahip olduğu, ağırlıklı ortalama net defter değeri  
9.546 TL tutarındaki gayrimenkulleri kira sözleşmeleri vasıtasıyla üçüncü şahıslara kiralamaktadır. Şirket’in bu 
sözleşmelerden dönem içerisinde elde ettiği kira geliri 905 TL’dir (Dipnot 19).

DİPNOT 10 - MADDİ VARLIKLAR

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde maddi varlıklar ve ilgili birikmiş amortismanlarında 
gerçekleşen	hareketler	aşağıdaki	gibidir:

 1 Ocak  Yatırımdan Diğer Kapatılan  31 Aralık
 2009 İlaveler transferler transferler projeler Çıkışlar 2009

Maliyet:
Arsa ve arazi 13.236 - - - - - 13.236
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 8.224 - - (114) - - 8.110
Binalar 61.574 - 46 (426) - - 61.194
Makine, tesis ve cihazlar 360.162 576 809 - - - 361.547
Taşıt araç ve gereçleri 2.561 33 - - - (106) 2.488
Döşeme ve demirbaşlar 6.184 90 - - - - 6.274
Yapılmakta olan yatırımlar 12.867 2.834 (1.948) - (1.670) - 12.083

 464.808 3.533 (1.093) (540) (1.670) (106) 464.932

Birikmiş amortisman:
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 3.890 466 - (56) - - 4.300
Binalar 25.647 2.862 - (178) - - 28.331
Makine, tesis ve cihazlar 221.737 13.638 - - - - 235.375
Taşıt araç ve gereçleri 2.491 36 - - - (106) 2.421
Döşeme ve demirbaşlar 4.679 304 - - - - 4.983

 258.444 17.306 - (234) - (106) 275.410

Net defter değeri 206.364      189.522

Şirket	yönetimi,	hesap	dönemi	sonunda	UMS	36	“Varlıklarda	Değer	Düşüklüğü”	muhasebe	standardı	gereğince maddi 
varlıklarda değer düşüklüğü olabileceği yönündeki işletme içi ve dışı kaynaklı göstergelerin mevcudiyetini dikkate alarak 
bir değerlendirme yapmıştır. Şirket, iskonto oranının %7,93 olarak kullanıldığı indirgenmiş nakit akımları yöntemine göre 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle maddi varlıklarının geri kazanılabilir değerini tespit etmek amacıyla bir çalışma yapmıştır. 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Şirket yönetimi tarafından hazırlanmış söz konusu çalışma, Şirket’in hali hazırdaki maddi 
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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.

Şirket’in maddi varlıklarının geri kazanılabilir değerini tespit etmek amacıyla yaptığı çalışmada; öngördüğü satış 
miktarlarında oluşabilecek %5’lik bir azalışın, maddi varlıklarında 7.252 TL değer düşüklüğüne yol açacağı, %5’lik bir 
artışın ise bağlanan kaynağa göre beklenen nakit girişinde 3.090 TL artış yaratacağı tahmin edilmektedir.

   Yatırımdan
 1 Ocak 2008 İlaveler transferler Çıkışlar 31 Aralık 2008

Maliyet:
Arsa ve arazi 13.400 - - - 13.400
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 8.227 - - - 8.227
Binalar 59.923 6 1.642 - 61.571
Makine, tesis ve cihazlar 342.177 775 17.570 (1.155) 359.367
Taşıt araç ve gereçleri 2.703 30 - (284) 2.449
Döşeme ve demirbaşlar 6.020 174 5 (47) 6.152
Yapılmakta olan yatırımlar 9.672 22.508 (19.436) - 12.744

 442.122 23.493 (219) (1.486) 463.910

Birikmiş amortisman:
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 3.416 472 - - 3.888
Binalar 22.586 3.151 - - 25.737
Makine, tesis ve cihazlar 208.083 13.840 - (1.035) 220.888
Taşıt araç ve gereçleri 2.594 68 - (284) 2.378
Döşeme ve demirbaşlar 4.340 351 - (36) 4.655

 241.019 17.882 - (1.355) 257.546

Net defter değeri 201.103    206.364
 
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde oluşan toplam amortisman gideri ve itfa paylarının 
ilişkilendirildikleri	gelir	tablosu	hesapları	aşağıdaki	gibidir:

 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Üretim maliyeti 16.451 16.772
Araştırma giderleri 1.534 888
Genel yönetim giderleri 772 1.109
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 458 473

 19.215 19.242
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DİPNOT 11 - MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde maddi olmayan varlıklar ve ilgili birikmiş 
amortismanlarında	gerçekleşen	hareketler	aşağıdaki	gibidir:

 1 Ocak  Yatırımdan  31 Aralık
 2009 İlaveler transferler Çıkışlar 2009
Maliyet:

Haklar 6.089 17 - - 6.106
Geliştirme maliyetleri 3.462 - 1.093 (96) 4.459

 9.551 17 1.093 (96) 10.565
Birikmiş amortisman:

Haklar 4.996 898 - - 5.894
Geliştirme maliyetleri 7 794 - (8) 793

Net defter değeri 4.548    3.878

 1 Ocak  Yatırımdan 31 Aralık
 2008 İlaveler transferler 2008
Maliyet:

Haklar 5.995 94 - 6.089
Geliştirme maliyetleri - 3.243 219 3.462

 5.995 3.243 219 9.551
Birikmiş amortisman:

Haklar 4.100 903 - 5.003

Net defter değeri 1.895   4.548

DİPNOT 12 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Birikmiş izin karşılığı 1.580 1.086
Yeniden yapılandırma gider karşılığı 1.186 2.809
İhracat gider karşılığı 700 978
Personel gider karşılığı 59 84
Ödenecek vergi borçları ve cezalar (*) - 8.255
Diğer karşılıklar 1 4

 3.526 13.216

(*) Şirket nezdinde 2003 yılı Aralık ayında yapılan 2002 yılı ile ilgili vergi incelemesi sonucunda, Şirket’in ana ortağı olan 
Advansa	B.V.	aracılığı	ile	yurtdışından	kullandığı	kredilerin	faizleri	üzerinden,	sorumlu	sıfatı	ile	KDV	yaratılmadığına	
ilişkin vergi inceleme raporu düzenlenmiş ve söz konusu rapor doğrultusunda Şirket’e vergi ve vergi ziyaı cezası 
tarhiyatı yapılmıştı. Bu tarhiyata ilişkin vergi, vergi ziyaı ve gecikme zammı olarak toplam 8.255 TL 18 Şubat 2009 
tarihinde ödenmiş olup açılan dava neticesinde Şirket vergi ziyaı cezası gecikme zammına ilişkin olarak 7 Ağustos 
2009 tarihinde 583 TL geri almıştır. Şirket bu konuda yasal savunma haklarını kullanmaya devam etmektedir.
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DİPNOT 12 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren  hesap dönemleri içinde yeniden yapılanma gider karşılığı hareket 
tablosu	aşağıdaki	gibidir:
 2009 2008

1 Ocak bakiyesi 2.809 891

Dönem içerisindeki artış  467 2.114
Dönem içerisindeki azalış (2.090) (196)

31 Aralık 1.186 2.809

Yeniden Yapılandırma Gider Karşılığı, iş akdi feshedilen çalışanlarımızın işe iade talebiyle şirket aleyhine açmış oldukları 
davalara ait muhtemel giderleri içermektedir. Söz konusu davalar rapor tarihi itibariyle henüz sonuçlanmamış olup, iş 
mahkemelerinde görüşülmeye devam etmektedir.

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde birikmiş izin karşılığı hareket tablosu aşağıdaki 
gibidir:
 2009 2008

1 Ocak bakiyesi 1.086 2.071

Dönem içerisindeki artış / (azalış) 494 (985)

31 Aralık 1.580 1.086

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 edilmiş bulunmaktadır. 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. Şirket davalar sonucunda olası bir yükümlülük doğmasını beklememektedir. Bu sebeple 
konu ile ilgili olarak mali tablolarda herhangi bir karşılık ayırmamıştır.

Şarta Bağlı Varlıklar

Şirket 31 Aralık 2009 tarihine kadar yaptığı muhtelif Ar-Ge çalışmaları için, Hibe Şeklinde Destek kapsamından faydalanmak 
üzere TÜBİTAK’a başvuruda bulunmuş olup bu başvuru neticesinde 209 TL destek elde etmeyi öngörmektedir. 

DİPNOT 13 - TAAHHÜTLER

31	Aralık	2009	ve	2008	tarihleri	itibariyle	yükümlülüklerde	yer	almayan	taahhütlerin	toplamı:

 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

İhracat teşvik belgeleriyle ilgili taahhütler 198.069 421.024

Şirket’in	31	Aralık	2009	tarihi	itibariyle	toplam	42.281	TL	(31	Aralık	2008:	81.953	TL)	ihracat	taahhüdü	bulunmaktadır.	
Yukarıda	belirtilen	tutarlar	(31	Aralık	2009:	198.069	TL,	31	Aralık	2008:	421.024	TL),	hali	hazırda	ihracat	taahhüdü	
yerine	 getirilmiş	 ancak	 yasal	 kapatma	 işlemleri	 henüz	 sonuçlanmamış	 toplamı	 155.788	 TL	 olan	 (31	 Aralık	 2008:	
339.071 TL) ihracat teşvik belgeleri ile ilgili taahhütleri de içermektedir.

 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Verilen	teminat	mektupları	 7.725	 58.444
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DİPNOT 13 - TAAHHÜTLER (Devamı)

31	Aralık	2009	ve	31	Aralık	2008	tarihleri	itibariyle	alacaklar	için	alınmış	olan	ipotek	ve	teminat	tutarları:

 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Alınan teminat senet/çekleri 8.743 10.532
Alınan teminat mektupları 7.157 7.070
Alınan ipotek 4.434 5.269

DİPNOT 14 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR

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, evlilik nedeniyle bir yıl içerisinde işten 
ayrılan kadınlara veya vefat eden her çalışanın yasal varislerine kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir. 8 Eylül 1999 
tarihi itibariyle ilgili yasa değişerek, emeklilik şartları kademeli hale getirilmiştir. Ödenecek tazminat, sendikasız personel 
için kıdem tazminatı tavanını aşmamak kaydıyla her hizmet yılı için bir aylık giydirilmiş ücret tutarı kadar, 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.

 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

İskonto oranı (%) 5,92 6,26
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı (%) 98 98

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	 2010’dan	 itibaren	 geçerli	 olan	 kıdem	 tazminatı	 tavanı	 olan	 2,43	 TL	 (1	 Ocak	 2009:	 2,22	 TL)	 üzerinden	
hesaplanmaktadır.

Kıdem	tazminatı	karşılığının	hareket	tablosu	aşağıdaki	gibidir:

 2009 2008

1 Ocak bakiyesi 12.086 14.217

Dönem içerisindeki artış 4.832 2.900
Aktüeryal kazanç (277) 348
Dönem içerisindeki azalış (5.974) (5.379)

31 Aralık 10.667 12.086

Birikmiş İzin Karşılığı

Şirket, çalışanlarına işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olması şartı 
ile	yıllık	ücretli	izin	verir.	Bilanço	tarihi	itibariyle	kullanılmayan	izin	karşılıkları,	“Karşılıklar,	Koşullu	Varlık	ve	Yükümlülükler”	
altında sınıflandırılmıştır (Dipnot 12).
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DİPNOT 15 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Dönen Varlıklar: 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Peşin ödenen giderler 65 533

Diğer Duran Varlıklar:

Yedek parça 8.506 8.478
Gelecek yıllara ait giderler 521 678

 9.027 9.156

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	(31	Aralık	2008:	21.630.000.000)	hisseden	oluşmaktadır.	Şirket’in	ortakları	ve	31	Aralık	2009	ve	
31	Aralık	2008	tarihleri	itibariyle	sermayeye	katılım	oranları	aşağıdaki	gibidir:

  31 Aralık 2009  31 Aralık 2008
 Pay tutarı Pay yüzdesi Pay tutarı Pay yüzdesi

Advansa	B.V.	 110.313	 51,00	 110.313	 51,00
Diğer 105.987 49,00 105.987 49,00

 216.300 100,00 216.300 100,00

Sermaye düzeltme farkları (*) 196.213  196.213 

 412.513  412.513 

(*) 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	tebliğine	göre	öz	sermaye	tablosu	31	Aralık	2009	ve	31	Aralık	2008	tarihleri	itibariyle	
aşağıdaki	gibidir:
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
  
Ödenmiş sermaye 216.300 216.300
Sermaye düzeltme farkları 196.213 196.213
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler 5.356 5.356

Geçmiş yıl zararları (180.867) (130.169)
Net	dönem	zararı	 (35.150)	 (50.698)

Öz sermaye toplamı 201.852 237.002

Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”)’da öngörüldüğü şekli ile birinci ve ikinci yedeklerden oluşur. TTK, birinci 
yasal yedeğin, toplam yedek Şirket’in ödenmiş sermayesinin %20’sine erişene kadar kanuni kardan %5 oranında 
ayrılmasını öngörür. İkinci yasal yedek ise, ödenmiş sermayenin %5’ini aşan tüm nakit kar dağıtımları üzerinden %10 
oranında ayrılır. TTK hükümleri çerçevesinde yasal yedekler, sadece zararları netleştirmek için kullanılabilmekte ve 
ödenmiş sermayenin %50’sini aşmadıkça diğer amaçlarla kullanılamamaktadır. 

SPK’nın 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü 
dağıtımı	 konusunda	 herhangi	 bir	 asgari	 kar	 dağıtım	 zorunluluğu	 getirilmemesine	 karar	 verilmiştir	 (31	Aralık	2008:	
asgari kar dağıtımı oranı %20). 
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DİPNOT 16 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)

Seri:	XI.	No:29	sayılı	tebliğ	uyarınca	Özkaynak	kalemlerinden	“Ödenmiş	Sermaye”,	“Kardan	Ayrılmış	Kısıtlanmış	Yedekler”	
ve Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ncı maddesi çerçevesinde yasal yedek statüsünde olan “Hisse Senedi İhraç Primleri”nin, 
yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda UMS/UFRS çerçevesinde yapılan 
değerlemelerde farklılıklar çıkması halinde, söz konusu farklılıklar;

- “Ödenmiş Sermaye’den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermaye’ye ilave edilmemişse, “ödenmiş sermaye” kaleminden 
sonra gelmek üzere açılacak “sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle; 

- “Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”nden kaynaklanmakta ve henüz kar dağıtımı 
veya sermaye artırımına konu olmamışsa, geçmiş yıllar kar/zararlarıyla ilişkilendirilecektir.

DİPNOT 17 - SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

Satış Gelirleri
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Yurtiçi satışlar 233.250 203.511
Yurtdışı satışlar 131.594 154.573
Diğer satışlar 539 44
Satışlardan iadeler (792) (1.445)
Satış iskontoları (1.573) (1.413)
Diğer indirimler (1.580) (879)

Satış Gelirleri (net) 361.438 354.391

Satışların Maliyeti
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Direkt ilk madde ve malzeme gideri 207.761 232.737
Enerji giderleri 55.253 53.286
İşçilik giderleri 30.126 33.253
Amortisman giderleri 11.712 11.964
Diğer değişken masraflar 7.842 8.147
Yedek parça ve bakım gideri 3.527 4.268
Sigorta giderleri 808 484
Diğer sabit masraflar 123 188
Yarımamül kullanımı (615) (1.446)

Dönem Üretim Gideri 316.537 342.881

Atıl dönem amortismanı 4.739 4.808
Diğer atıl dönem gideri 7.186 9.847
Stok değer düşüklüğü karşılığı - net (4.510) 4.683
Satılan ticari mal maliyeti 181 2.986
Satılan telef maliyeti 7.656 2.700
Realize olan satışlar maliyet düzeltmesi  1.259 1.211
Stok sayım farkları (360) (208)
Dönem içi mamül ve aramamül kullanımı 13.180 (4.911)

Dönem İçi Satılan Malın Maliyeti 345.868 363.997
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DİPNOT 18 - FAALİYET GİDERLERİ

Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri

 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

İhracat masrafları 11.431 11.249 
Kira giderleri 1.786 1.742 
Personel giderleri 1.718 1.187 
Vergi	resim	harç	giderleri	 1.597	 1.053	
Amortisman giderleri 458 473 
Enerji giderleri 309 363 
Diğer giderler 1.447 1.219 

 18.746 17.286 

Genel Yönetim Giderleri
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Personel giderleri 6.645 6.542 
Danışmanlık giderleri 1.231 1.049 
Amortisman giderleri 772 1.109 
Kıdem ihbar tazminatı 468 1.479 
Sigorta giderleri 392 455 
Yardımcı hizmet giderleri 358 424 
Malzeme ve bakım onarım gideri 191 296 
Enerji giderleri 250 266 
Diğer giderler 1.072 1.380 

 11.379 13.000 

Araştırma ve Geliştirme Giderleri
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Kapatılan proje giderleri (*) 1.670 - 
Amortisman gideri 1.534 888 
İşçilik ve personel gideri 86 255 
Bakım onarım gideri 1 122 
İlk madde ve malzeme gideri - 70
Diğer giderler 38 54 

 3.329 1.389 

(*)  Kapatılan proje giderleri, önceki yıllarda dahil olmak üzere başlatılan geliştirme faaliyetlerinin gelecekte beklenilen 
ekonomik yararın gerçekleşmeyeceği öngörülerek oluşan maliyetlerinin giderleşmesiyle oluşmuştur (Dipnot10).
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DİPNOT 19 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER

Diğer faaliyet gelirleri
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Muhtelif satış gelirleri 8.987 2.951 
Maddi varlık ve satım amaçlı elde tutulan
   maddi varlık satış karı 767 15.159 
Kira gelirleri 318 905 
Arge proje desteği 229 921 
Acentelik ve komisyon gelirleri 87 263 
Sigorta hadiselerinden karlar 45 112 
Kapatılan karşılık gelirleri 37 238 
Alım iskontoları - 5.477 
Kullanılmayan izin parası karşılığı - 985 
Diğer gelirler 241 1.081 

 10.711 28.092 

Diğer faaliyet giderleri

 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Muhtelif satışlar maliyeti 4.729 1.830
Hammadde iade masrafları 3.647 583
Kullanılmayan izin parası karşılığı 494 -
Yeniden yapılandırma gider karşılığı 467 2.114
Şüpheli alacak karşılık giderleri 84 85
Vergi	harç	ve	cezalar	 58	 8.414
Toplu iş sözleşmesi farkı - 474
Diğer giderler 319 380

 9.798 13.880

DİPNOT 20 - FİNANSAL GELİRLER

 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Kur farkı gelirleri 23.268 50.426
Faiz gelirleri 353 292
Kredili satışlardaki vade farkı gelirleri 164 148

Toplam 23.785 50.866

DİPNOT 21 - FİNANSAL GİDERLER

 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Kur farkı giderleri 25.051 65.936
Faiz giderleri 15.959 8.521
Kredili alışlardaki vade farkı giderleri 164 380

Toplam 41.174 74.837
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DİPNOT 22 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ertelenmiş vergiler

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

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 kısıtına tabi olmaksızın vergi matrahına konu olan kıdem tazminatı karşılığı ve stoklar gibi kalemler için ertelenen 
vergi varlığı hesaplanmıştır.

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki 
vergi	oranları	kullanılarak	hazırlanan	dökümü	aşağıdaki	gibidir:

  Birikmiş  Ertelenen vergi 
  geçici farklar  varlığı/(yükümlülüğü) 

 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık
 2009 2008 2009 2008
Maddi ve maddi olmayan 
   varlıkların kayıtlı değerleri ile 
   vergi değerleri arasındaki net fark 29.427 27.798 (5.885) (5.560)
Kıdem tazminatı karşılığı 10.667 12.086 2.133 2.414
Sigorta tazminat geliri düzeltmesi 5.979 9.880 (1.195) (1.975)
Stokların kayıtlı değeri ile
   vergi değeri arasındaki net fark 9.243 14.028 1.849 2.806
Yatırım amaçlı varlıkların kayıtlı değerleri ile
   vergi değerleri arasındaki net fark 259 2.302 (52) (460)
Tahakkuk etmemiş finansman gideri düzeltmesi 90 85 (18) (17)
Tahakkuk etmemiş finansman geliri düzeltmesi 11 69 2 14
Diğer geçici farklar 3.627 5.635 725 1.127

Ertelenen vergi varlıkları   4.709 6.361
Ertelenen vergi yükümlülükleri   (7.150) (8.012)

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, net   (2.441) (1.651) 

Ertelenmiş vergi varlıkları
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Bir yıldan uzun sürede yararlanılacak 2.449 2.631
Bir yıldan kısa sürede yararlanılacak 2.260 3.730

 4.709 6.361

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Bir yıldan uzun sürede gerçekleşecek  6.358 7.221
Bir yıldan kısa sürede gerçekleşecek 792 791

 7.150 8.012
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Ertelenmiş	vergi	hareket	tablosu	aşağıda	belirtilmiştir:
 2009 2008

1 Ocak bakiyesi  (1.651) (1.993)

Dönemin ertelenmiş vergi (gideri) / geliri (790) 342

31 Aralık (2.441) (1.651)

Şirket’in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle üzerinden ertelenmiş vergi alacağı hesaplanmayan toplam 184.833 TL taşınabilir 
mali zararı bulunmakta olup bu taşınabilir mali zarar beş yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilir 
(31	Aralık	2008:	145.421	TL).	Taşınabilir	mali	zarar	tutarları	ve	kullanılabilecekleri	en	son	hesap	dönemleri	aşağıdaki	
gibidir:

2010  60.783
2012  41.565
2013  43.073
2014  39.412

  184.833

Şirket, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle oluşan 128.071 TL mali zararının 67.288 TL’sini 2006 yılı mali karından mahsup 
etmiştir. Bu işlem neticesinde mahsup edilemeyen 60.783 TL mali zarar 2005 yılına ait olup en son 2010 yılı hesap 
döneminde kullanılabilecektir.

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	2009	yılı	 için	%20’dir	(2008:	%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.	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	maddesinde	
yer alan 2006, 2007 ve 2008 ibarelerini iptal etmiştir. Bu şekilde yatırım indirimiyle ilgili süre sınırlaması da ortadan 
kalkmış bulunmaktadır. Mahkeme, yatırım indirimiyle ilgili iptalin, kararın Resmi Gazete’de yayımıyla birlikte yürürlüğe 
girmesine hükmetmiştir. Şirketin önceki dönemlerde kullanamadığı toplam 98.912 TL devreden yatırım indirimi hakkı 
bulunmaktadır.

5520	 sayılı	 Kurumlar	 Vergisi	 Kanununun	 10	 uncu	 maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 (a)	 bendinde	 Ar-Ge	
indirimi müessesesi düzenlenmiştir. Anılan maddede 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde 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 2009 tarihi itibariyle 
kurum kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alacağı tahmini tutar 1.954 TL’dir.

30	 Aralık	 2003	 tarihinde	 Resmi	 Gazete’de	 yayımlanan,	 5024	 sayılı	 Vergi	 Usul	 Kanunu,	 Gelir	 Vergisi	
Kanunu	 ve	 Kurumlar	 Vergisi	 Kanunu’nda	 Değişiklik	 Yapılması	 Hakkında	 Kanun	 (“5024	 sayılı	 Kanun”),	
kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin mali tablolarını  
1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Anılan yasa hükmüne göre 



44 2009 FAALİYET RAPORU

DİPNOT 22 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)

enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif enflasyon oranının (DİE TEFE artış oranının) %100’ü ve son 
12 aylık enflasyon oranının (DİE TEFE artış oranının) %10’u aşması gerekmektedir. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren söz 
konusu şartlar sağlanmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır. 

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.

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 2009 tarihi 
itibariyle	indirilmemiş	ve	taşınabilir	toplam	mali	zararı	184.833	TL’dir	(31	Aralık	2008:	145.421	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 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait gelir tablosunda yer alan vergi gider / (gelirleri) 
aşağıda	özetlenmiştir:

 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Cari dönem vergi gideri - -
Ertelenen vergi gideri / (geliri)  790 (342)

Toplam vergi  gideri / (geliri)  790 (342)

DİPNOT 23 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ

 31 Aralık 2009 31Aralık 2008

Hissedarlara ait net zarar (35.150) (50.698)
Çıkarılmış adi hisselerin
   ağırlıklı ortalama adedi 21.630.000.000 21.630.000.000
Tam TL cinsinden bin adet 
   adi hisse başına zarar (1,63) (2,34)
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a) İlişkili taraflardan alacaklar:
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

1) ORTAKLAR 1 29
			-	Advansa	B.V.	 1	 29

2) GRUP İÇİ ŞİRKETLER 8.820 3.872
   - Advansa Marketing Company 7.884 2.331
   - Kordsa Global Endüstriyel İplik ve   
   Kord Bezi San. Tic. A.Ş. (“Kordsa”) 868 499
   - Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Yünsa”) 43 183
   - Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. (“Enerjisa”) 12 10
   - Aksigorta A.Ş. (“Aksigorta”) 8 13
   - Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Temsa”) 3 5
   - Dönkasan A.Ş. (“Dönkasan”) 2 -
   - Advansa GmbH. - 831

Toplam 8.821 3.901

b) İlişkili taraflara borçlar  31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

1) ORTAKLAR - 3.243
			-	Advansa	B.V.	 -	 3.243

2) İŞTİRAKLER 9 14
   - Bimsa  9 14

3) GRUP İÇİ ŞİRKETLER 15.380 22.598
   - Kordsa Global 7.294 7.228
   - Enerjisa 7.282 1.486
   - Advansa Marketing Company 568 11.201
   - Aksigorta 96 321
   - Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş. (“Tursa”) 67 10
   - Olmuksa  62 -
   - Ak Finansal Kiralama A.Ş. 7 3
   - Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Çimsa”) 3 -
   - Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (“Sabancı Holding”) 1 22
   - Advansa GmbH - 2.324
   - Exsa Export Sam.Mam. Satış ve Araştırma A.Ş.(“Exsa”) - 3

 15.389 25.855

c) Banka bakiyeleri 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Akbank 308 4.655

d) Krediler 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Akbank (Dipnot 5) - 99.593

e) Finansal kiralama işlemlerinden borçlar

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Kısa vadeli finansal kiralama borçları 918 880
Uzun vadeli finansal kiralama borçları 1.859 2.752

 2.777 3.632
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f) İlişkili taraflara yapılan satışlar
   2009 
 Mal Hizmet Sabit Kıymet
1) ORTAKLAR - 156 -
			-	Advansa	B.V.	 -	 156	 -

2) GRUP İÇİ ŞİRKETLER 101.600 1.128 1.750
   - Advansa Marketing Company 100.979 740 -
   - Kordsa 303 14 -
   - Yünsa 267 - -
   - Dönkasan 47 - -
   - Advansa GmbH 4 3 -
   - Exsa  - - 1.750
   - Enerjisa - 119 -
   - Olmuksa - 112 -
   - Aksigorta  - 88 - 
   - Temsa - 52 -

Toplam 101.600 1.284 1.750

                      2008
 Mal Hizmet

1) ORTAKLAR - 605
			-	Advansa	B.V.	 -	 605

2) GRUP İÇİ ŞİRKETLER 112.785 1.871
   - Advansa  Marketing Company 88.294 1.192
   - Advansa GmbH 19.161 60
   - Bossa 3.420 39
   - Yünsa 988 -
   - Kordsa  407 82
   - Exsa Americas Inc. 279 -
   - Exsa 236 -
   - Aksigorta - 263
   - Temsa - 124
   - Enerjisa - 98
   - Çimsa - 6
   - Olmuksa - 4
   - Akçansa - 2
   - Teknosa - 1

Toplam 112.785 2.476
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g) İlişkili taraflardan alışlar
  2009 

 Mal Hizmet Sabit Kıymet Kira

1) İŞTİRAKLER - 346 43 -
   - Bimsa - 346 43 -

2) GRUP İÇİ ŞİRKETLER 977 60.525 36 124
   - Olmuksa 505 - - -
   - Advansa GMBH 236 - - -
   - Advansa Marketing Company 215 3.653 - -
   - Brisa 21 - - -
   - Enerjisa - 52.393 - -
   - Aksigorta - 3.930 - -
   - Avivasa - 289 - -
   - Tursa - 141 - -
   - Temsa - - - 15
   - Sabancı Holding - 66 36 109
   - Akyatırım - 35 - -
   - Çimsa - 16 - -
   - Sabancı Üniversitesi - 2 - -

Toplam 977 60.871 79 124

   2008 

 Mal Hizmet Sabit Kıymet Kira

1) ORTAKLAR - 716 3.243 -
			-	Advansa	BV.	 -	 716	 3.243	 -

2) İŞTİRAKLER - 323 141 -
   - Bimsa - 323 141 -

3) GRUP İÇİ ŞİRKETLER 1.230 55.695 2.456 100
   - Olmuksa 776 - - -
   - Advansa GmbH 429 425 - -
   - Carrefoursa 25 - - -
   - Enerjisa - 48.709 - -
   - Aksigorta - 3.446 - -
   - Advansa Marketing Company - 2.548 - -
   - Avivasa - 303 - -
   - Tursa - 106 - -
   - Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. - 103 - 85
   - Çimsa - 40 - -
   - Sabancı Telekom  - 10 - -
   - Sabancı Üniversitesi - 4 98 -
   - Bossa - 1 - -
   - Temsa - - - 15
   - Ak Finansal Kiralama A.Ş. - - 2.358 -

Toplam 1.230 56.734 5.840 100
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h) Finansman gelirleri
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Akbank 21 88 

i) Finansman giderleri:
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Akbank 5.350 6.084 

j) Komisyon gelirleri:
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Aksigorta (Dipnot 19) 88 312

k)  31 Aralık 2009 ve 2008 itibariyle Yönetim Kurulu ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatler aşağıdaki 
gibidir:

 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar 2.593 2.091 

İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar 20 2 

Toplam 2.613 2.093 

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, mali 
piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket’in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en 
aza indirgenmesini amaçlamıştır. 

Risk yönetimi Yönetim Kurulu 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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Döviz Pozisyonu Tablosu

31	Aralık	2009	ve	2008	tarihleri	itibariyle	şirketin	sahip	olduğu	döviz	tanımlı	varlık	ve	yükümlülükler	aşağıdaki	gibidir:

  31 Aralık 2009 

    İngiliz
 TL Karşılığı ABD Doları Euro Sterlini

Ticari alacaklar 78.073 31.722.546 14.015.239 13.088
Parasal finansal varlıklar 657 188.607 165.892 5.998
Diğer - - - -
Dönen varlıklar 78.730 31.911.153 14.181.131 19.086
Toplam varlıklar 78.730 31.911.153 14.181.131 19.086

Ticari borçlar (26.503) (5.612.952) (8.292.075) (4.420)
Finansal yükümlülükler (917) (15.708) (411.621) -
Diğer - - - -
Kısa vadeli yükümlülükler (27.420) (5.628.660) (8.703.696) (4.420)
Finansal yükümlülükler (1.858) - (855.991) -
Uzun vadeli yükümlülükler (1.858) - (855.991) -
Toplam yükümlülükler (29.278) (5.628.660) (9.559.687) (4.420)

Net yabancı para varlık pozisyonu 49.452 26.282.493 4.621.444 14.666

İhracat 131.976 4.675.903 57.917.254 -
İthalat 119.544 24.343.280 38.270.008 -

  31 Aralık 2008 

    İngiliz
 TL Karşılığı ABD Doları Euro Sterlini

Ticari alacaklar 47.038 27.879.407 2.276.976 560
Parasal finansal varlıklar 9.968 5.567.146 715.775 7.644
Diğer 275 140.164 15.891 13.088
Dönen varlıklar 57.281 33.586.717 3.008.642 21.292
Toplam varlıklar 57.281 33.586.717 3.008.642 21.292

Ticari borçlar (28.916) (342.627) (13.198.858) (1.910)
Finansal yükümlülükler (100.473) (62.035.533) (2.883.990) -
Diğer (1.023) (40.383) (424.502) (22.191)
Kısa vadeli yükümlülükler (130.412) (62.418.543) (16.507.350) (24.101)
Finansal yükümlülükler (2.752) (15.708) (1.268.188) -
Uzun vadeli yükümlülükler (2.752) (15.708) (1.268.188) -
Toplam yükümlülükler (133.164) (62.434.251) (17.775.538) (24.101)

Net yabancı para yükümlülük pozisyonu (75.883) (28.847.534) (14.766.896) (2.809)

İhracat 152.034 4.781.933 77.464.279 69.390
İthalat 149.791 15.732.927 70.188.888 14.691



50 2009 FAALİYET RAPORU

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

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
  Kar / Zarar 
 Yabancı paranın Yabancı paranın
31 Aralık 2009 itibariyle; değer kazanması  değer kaybetmesi

ABD	Doları’nın	TL	karşısında	%10	değişmesi	halinde:

ABD Doları net varlığı 3.966 (3.966)
ABD Doları riskinden korunan kısım  - -
ABD Doları Net Etki 3.966 (3.966)

Euro’nun	TL	karşısında	%10	değişmesi	halinde:

Euro net varlığı 1.001 (1.001)
Euro riskinden korunan kısım  - -
Euro Net Etki 1.001 (1.001)

İngiliz	Sterlini’nin	TL	karşısında	%10	değişmesi	halinde:

İngiliz Sterlini net varlığı 4 (4)
İngiliz Sterlini riskinden korunan kısım  - -
İngiliz Sterlini Net Etki 4 (4)

Toplam 4.971 (4.971)

  
  Kar / Zarar 
 Yabancı paranın Yabancı paranın
31 Aralık 2008 itibariyle; değer kazanması  değer kaybetmesi

ABD	Doları’nın	TL	karşısında	%10	değişmesi	halinde:

ABD Doları net yükümlülüğü (4.373) 4.373
ABD Doları riskinden korunan kısım  - -
ABD Doları Net Etki (4.373) 4.373

Euro’nun	TL	karşısında	%10	değişmesi	halinde:

Euro net yükümlülüğü (3.169) 3.169
Euro riskinden korunan kısım  - -
Euro Net Etki (3.169) 3.169

İngiliz	Sterlini’nin	TL	karşısında	%10	değişmesi	halinde:

İngiliz Sterlini net yükümlülüğü (1) 1
İngiliz Sterlini riskinden korunan kısım  - -
İngiliz Sterlini Net Etki (1) 1

Toplam (7.543) 7.543

31 Aralık 2009 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	net	zarar	3.966	TL	(31	Aralık	2008:	4.373	TL	yüksek/düşük)	
daha düşük/yüksek olacaktı.
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31 Aralık 2009 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	net	zarar	1.001	TL	(31	Aralık	2008:	3.169	TL	yüksek/düşük)	daha	düşük/yüksek	
olacaktı.

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 2009 31 Aralık 2008

Sabit faizli finansal araçlar
   Finansal yükümlülükler 38.825 16.252

Değişken faizli finansal araçlar
   Finansal yükümlülükler 84.000 99.593

31 Aralık 2009 tarihinde ABD Doları para biriminde olan kredi yoktur.(31 Aralık 2008 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 net zarar 607 TL daha yüksek/düşük olacaktı.)

31 Aralık 2009 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	net	zarar	1.400	TL	(31	Aralık	2008:	
213 TL) daha yüksek/düşük olacaktı.

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 Kurulu 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, müşteri ve firma 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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Finansal Araç Türleri İtibariyle Maruz Kalınan Kredi Riskleri

  Alacaklar 
  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Bankalardaki
31 Aralık 2009 İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf Mevduat

Raporlama tarihi itibariyle maruz
   kalınan azami kredi riski 8.269 54.774 552 18.162 942
   - Azami riskin teminat, vs ile
 güvence altına alınmış kısmı - 38.232 - 18.162 942
Vadesi	geçmemiş	ya	da	değer	
   düşüklüğüne uğramamış finansal
   varlıkların net defter değeri 8.269 51.241 552 18.162 942
Koşulları yeniden görüşülmüş
   bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş
   veya değer düşüklüğüne uğramış
   sayılacak finansal varlıkların defter değeri  - - - - -
Vadesi	geçmiş	ancak	değer	düşüklüğüne
   uğramamış varlıkların net defter değeri - 1.805 - - -
   - Teminat, vs ile güvence altına 
alınmış kısmı - 508 - - -
Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
   net defter değeri - 1.728 - - -
			-	Vadesi	geçmiş	(brüt	defter	değeri)	 -	 1.728	 -	 -	 -
   - Değer düşüklüğü - (1.728) - - -

  Alacaklar  
  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Bankalardaki
31 Aralık 2008 İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf Mevduat

Raporlama tarihi itibariyle maruz
   kalınan azami kredi riski 3.901 42.211 - 18.639 5.298
   - Azami riskin teminat, vs ile
güvence altına alınmış kısmı - 32.593 - 18.639 5.298
Vadesi	geçmemiş	ya	da	değer	
   düşüklüğüne uğramamış finansal
   varlıkların net defter değeri 3.901 33.686 - 18.639 5.298
Koşulları yeniden görüşülmüş
   bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş
   veya değer düşüklüğüne uğramış
   sayılacak finansal varlıkların defter değeri  - 3.495 - - -
Vadesi	geçmiş	ancak	değer	düşüklüğüne
   uğramamış varlıkların net defter değeri - 3.269 - - -
   - Teminat, vs ile güvence altına 
alınmış kısmı - 2.516 - - -
Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
   net defter değeri - 1.761 - - -
			-	Vadesi	geçmiş	(brüt	defter	değeri)	 -	 1.761	 -	 -	 -
  - Değer düşüklüğü - (1.761) - - -
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31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıklara ilişkin tablo 
aşağıdaki	gibidir:

Ticari alacaklar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Vadesi	üzerinden	1	-	30	gün	geçmiş	 969	 1.360
Vadesi	üzerinden	1	-	3	ay	geçmiş	 2	 1.093
Vadesi	üzerinden	3	-	12	ay	geçmiş	 834	 816
Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (*) 508 2.516

(*)  Söz konusu teminatlar alacak sigortası, banka teminatı, ipotek, müşteri ve firma 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 2009 tarihi itibariyle;

Sözleşme uyarınca vadeler

  Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler 

  Sözleşme uyarınca
 Defter değeri nakit çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası  1-5 yıl arası

Banka kredileri 36.050 41.044 41.044 - -

Finansal kiralama
   yükümlülükleri 2.775 3.087 280 807 2.000

Ticari borçlar 8.049 8.049 8.049 - -

Beklenen vadeler

  Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler 

  Sözleşme uyarınca
 Defter değeri nakit çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası  1-5 yıl arası

Banka kredileri 84.000 98.131 - - 98.131

Ticari borçlar 31.512 31.512 - - -

Diğer borçlar 3.147 3.147 - - -
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31 Aralık 2008 tarihi itibariyle;

Sözleşme uyarınca vadeler

  Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler 
  Sözleşme uyarınca
 Defter değeri nakit çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası  1-5 yıl arası

Banka kredileri 12.620 13.680 10.415 3.265 -

Finansal kiralama
   yükümlülükleri 3.632 4.172 278 834 3.060

Ticari borçlar 11.849 11.849 11.849 - -

Beklenen vadeler

  Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler 
  Sözleşme uyarınca
 Defter değeri nakit çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası  1-5 yıl arası

Banka kredileri 99.593 104.045 8.356 95.689 -

Ticari borçlar 21.698 21.698 21.698 - -

Diğer borçlar 3.969 3.969 3.969 - -

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.

31	Aralık	2009	ve	2008	tarihleri	itibariyle	net	borç/(özsermaye+net	borç)	oranı	aşağıdaki	gibidir:

 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Toplam yükümlülükler 188.873 180.314
Hazır değerler (11.816) (18.297)
Ertelenen vergi yükümlülüğü (2.441) (1.651)
Net	borç	 174.616	 160.366
Özsermaye 201.852 237.002
Özsermaye+net borç 376.468 397.368
Net	borç/(Özsermaye+net	borç)oranı	 %46	 %40
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Şirket ile Kordsa arasında 2008 yılında imzalanan Polyester Chip Tedarik Sözleşmesinden beklenen ticari avantajların 
ortadan kalkması nedeniyle bahse konu sözleşme 2 Şubat 2010 tarihinde karşılıklı mutabık kalınarak fesh edilmiştir. 
Fesih işlemi doğrultusunda Şirket, Kordsa ile olan cari hesap bakiyelerinin kapatılması sonrasında oluşan  net 1.385 
TL’lik  geliri 2010 yılında gelir tablosunda muhasebeleştirmiştir.
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FİNANSAL ORANLAR

Likidite Oranları 2009 2008

Cari Oran 2,05 1,12
Likidite Oranı 1,00 0,45
Nakit	Oranı	 0,14	 0,11

Faaliyet Oranları

Alacakların Devir Süresi (Gün) 60 58
Mamul ve Ara Mamul Stok Devir Süresi (Gün) 65 59

Finansal Yapı Oranları  

Toplam Yükümlülükler / Özsermaye 0,94 0,76
Toplam Yükümlülükler / Toplam Aktif 0,48 0,43

Karlılık Oranları

Net	Dönem	Karı	/	Toplam	Aktif	 (0,09)	 (0,12)
Net	Dönem	Karı	/	Özsermaye	 (0,17)	 (0,21)
Brüt Kar Marjı 0,04 (0,03)
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