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YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na,

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 31
Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu’nun
değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile tutarlı
olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.

2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine
İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.

3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal
bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 27 Şubat 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal
tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu
hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler,
denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar
ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup
olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu’nun
değerlendirmeleri ve açıklamaları Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi’nin bağımsız denetimden geçmiş 31
Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Metin Canoğulları, SMMM
Sorumlu Denetçi

27 Şubat 2014
İstanbul, Türkiye

Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM A.Ş.
Büyükdere Cad.
Beytem Plaza No:20
K:9-10, 34381 - Şişli
İstanbul - Turkey

Tel : +90 212 315 30 00
Fax : +90 212 230 82 91
ey.com

Building a better
working world
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GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2013 – 31.12.2013

Şirket Ünvanı : Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Ticaret Sicil No : 5722

Merkez Adres : Yolgeçen Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 P.K. 01355
Seyhan/Adana/Türkiye
Tel: +90 (322) 441 00 53 – PBX
Fax: +90 (322) 441 01 14
E-mail: info@sasa.com.tr
Web sitesi: www.sasa.com.tr

Yönetim Kurulu
Mehmet Göçmen Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı olmayan)
Serra Sabancı Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı olmayan)
Mehmet Nurettin Pekarun Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
Mahmut Volkan Kara Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
Hüsnü Ertuğrul Ergöz Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Mehmet Kahya Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Kurumsal Yönetim Komitesi
Mehmet Kâhya Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Hüsnü Ertuğrul Ergöz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite
Hüsnü Ertuğrul Ergöz Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Mehmet Kâhya Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Mehmet Kâhya Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Hüsnü Ertuğrul Ergöz Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
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ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER

Sasa, faaliyet gösterdiği polyester elyaf, filament ve
polimer sektörlerinde yaklaşık 350.000 ton/yıl kurulu
polimerizasyon kapasitesi 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.

Şirketimizin ana ürün grupları ve bu ürünlerin kullanıldığı
sektörler aşağıdaki gibidir.

Elyaf
Sasa Elyaf Bölümü, farklı segmentlerdeki ürünleri ile
3 farklı sektöre üretim yapmaktadır.

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

Teknik Tekstil
Farklı lif bağlama yöntemleri ile (mekanik, su iğneleme
ve kimyasal) hijyen (ıslak mendil, bebek bezi), otomotiv
(tavan, taban ve şapkalık halıları), suni deri altı taşıyıcıları,
filtre, temizlik bezleri, her türlü konfeksiyon telası,
peluş, geoteksil kaplamaları (asfalt altı stabilizatörler)
ve benzeri ürünlerin ana hammaddesi olarak
kullanılmaktadır.

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

Filament
Sasa Filament Bölümü, üretmiş olduğu farklı ve özellikli
ürünler ile tekstil (örme ve dokuma kumaş), halı, otomotiv
sektörlerine poy ve tekstüre iplikler üretmektedir.

Sasa, Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’da polyester elyaf
üretiminde farklı sektörlere yönelik polyester elyaf
üretimiyle lider konumdadır.
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Sasa Özel Polimerler ve Kimyasallar Bölümü, hizmet
ettiği coğrafyada insan ve çevreye duyarlı ürünlerin
geliştirilmesi ve müşterileri temini vizyonu etrafında
üretim yapmaktadır. Bu vizyon doğrultusunda yapılanan
iş kolu aşağıdaki sektörlere hizmet etmektedir.

Tekstil Sektörü

Özel Polimerler ve Kimyasallar

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

Endüstriyel Sektörler
Yüksek viskoziteli polyester polietilen tereftalat ve
polibütilen tereftalat polimer ürünleri nihai kullanım
yerlerine bağlı olarak yüksek dayanım gerektiren
endüstr iyel uygulamalarda kul lanı lmaktadır lar .

Film ve Ambalaj Sektörü
Nihai kullanım amacına uygun olarak özel üretilmiş
polyester polietilen tereftalat polimer ürünleri gıdayla
temas edebilen veya etmeyen film ve ambalaj malzemesi
üretiminde kullanılmaktadırlar. Özelikle gıdayla temas
konusunda önem arzeden bir ürün olan antimon
içermeyen film tipi polyester polimerleri de ürün
portföyünde yer almaktadırlar. 2012 yılı itibarı ile bio-
bozunur ambalaj sektörüne yönelik PBAT üretimine de
başlanmıştır.

Mühendislik Polimerleri
Polibütilen tereftalat ve termoplastik elastomer polimerleri
plastik enjeksiyon yöntemiyle otomotiv parçaları, elektrik-
elektronik ekipmanlar, beyaz eşya ve diğer çeşitli plastik
ürünlerin üretiminde kullanılmaktadırlar.

Plastikleştirici
Sasa Plus 88 adlı fitalat içermeyen ürün PVC
üretiminde plastifiyan (plastikleştirici) olarak

kullanılmaktadır. Fitalat içeren kimyasal
maddeler sağlığa zararlı olduklarından
tehlikeli madde olarak sınıflandırıldıkları
için Sasa Plus 88 ürününün önemi ve
sektördeki yeri giderek artmaktadır.

Sasa, Özel Polimerler ve Kimyasalları ağırlıklı
olarak Avrupa’ya satmakla birlikte Türkiye’ye, Orta

Doğu’ya, Kuzey Amerika ve Asya kıtalarına da ürün
vermektedir.
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Mehmet GÖÇMEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Görev süresi : 25.04.2012 – 25.04.2015

1957 yılında doğan Mehmet Göçmen, Galatasaray
Lisesi ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği eğitiminin
ardından Amerika’da Syracuse Üniversitesi’nde
Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması üzerine
yüksek lisans yapmıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında
Çelik Halat ve Tel San. A.Ş.’de başlayan Göçmen,
1996- 2002 tarihleri arasında Lafarge Ekmel Beton
A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Lafarge Türkiye İş Geliştirme
ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini
yürütmüştür. 2003 – 2008 yılları arasında Akçansa’da
Genel Müdür olarak görev yapan Göçmen, 1 Ağustos
2008 tarihinde Sabancı Holding İnsan Kaynakları
Grup Başkanı görevine atanmış ve 20 Temmuz 2009
tarihinden itibaren Sabancı Holding Çimento Grup
Başkanlığı görevini birlikte yürütmüştür. Göçmen
2010 yılı içerisinde İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı
görevinden ayrılmıştır ve halen Çimento Grup
Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Mehmet Nurettin PEKARUN
Yönetim Kurulu Üyesi

Görev süresi : 25.04.2012 – 25.04.2015

Mehmet Nurettin Pekarun, Boğaziçi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş,
Purdue Üniversitesi’nde Finans ve Strateji Uzmanlığı
üzerine MBA yapmıştır. İş hayatına 1993 yılında
Amerika’da General Electric (GE) firmasında başlayan
Pekarun, 1996 - 1999 yılları arasında GE Healthcare
Avrupa’da; Türkiye, Yunanistan ve ardından Doğu
Avrupa’dan Sorumlu Finans Müdürü olarak; takip
eden yıllarda da sırasıyla GE Lighting Türkiye Genel
Müdürü, GE Healthcare Avrupa, Orta Doğu ve Afrika
Bölgesi’nde İş Geliştirme Birimi Genel Müdürü ve
GE Healthcare Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde
Tıbbi Aksesuarlar Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.
2006’da Kordsa Global’in CEO’luğuna, 20 Eylül
2010’da Sabancı Holding Lastik, Takviye Malzemeleri
ve Otomotiv Grup Başkanlığı görevine atanan Pekarun,
ilgili başkanlığın Sanayi Grup Başkanlığı olarak yeniden
yapılandırılmasıyla birlikte, Sanayi Grubu Başkanlığı
görevini yürütmektedir.

Serra SABANCI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Görev süresi : 25.04.2012 – 25.04.2015

1975 yılında Adana’da doğmuş olan Serra Sabancı,
yükseköğrenimini Portsmouth Üniversitesi’nde ve
birincilikle mezun olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi
Ekonomi Bölümü’nde tamamlamıştır. Kariyerine ilk
olarak Temsa şirketinde başlamış olan Serra Sabancı,
Londra’da Institute of Directors’da Şirket Birleşmeleri,
Satın Almalar ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili eğitim
almıştır. Serra Sabancı, halen Sabancı Holding ve
çeşitli Topluluk şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
olarak, Sabancı Vakfı’nda ise Mütevelli Heyeti Üyesi
olarak görev yapmaktadır.

Mahmut Volkan KARA
Yönetim Kurulu Üyesi

Görev süresi : 25.04.2012 – 25.04.2015

1973 yılında İstanbul'da doğan Mahmut Volkan Kara,
Robert Kolej ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Daha sonra yüksek
lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletlerinde North
Carolina Üniversitesi Kenan-Flagler İşletme okulunda
M.B.A. derecesi alarak tamamlamıştır. Amerika'da
sırasıya Austin Texas'da Dell Computers, Chicago
Illinois'da A.T. Kearney ve Milwaukee Wisconsin'da
SAB Miller firmalarında çalışmıştır. Şu anda Enerjisa
Enerji üretim A.Ş. Kurumsal Geliştirme Bölüm Başkanı
olarak çalışmaktadır.
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Dr. Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Görev süresi : 25.04.2012 – 25.04.2015

Hüsnü Ertuğrul Ergöz lisans derecesini 1963 yılında
Robert Koleji Yüksek Okulu Kimya bölümünden
almıştır. Master derecesini 1965’de ODTÜ’den,
doktora derecesini de 1970’de Florida Devlet
Üniversite’sinden almıştır. Ergöz 1972-1976 yılları
arasında ODTÜ’de Kimya bölümünde öğretim üyeliği
yapmıştır.

Profesyonel yaşamına Kordsa’da Teknik Etüd ve Proje
Uzmanı olarak başlayan Ergöz, zamanla Sabancı
Holding ve Brisa gibi grup şirketleri içinde de birtakım
görevleri üstlenmiştir. 2003 yılında Sabancı Holding
Genel  Sekreter l iğ inden emekl i  o lmuştur .
Emekliliğinden sonra Pressan A.Ş.’de yönetim kurulu
üyel iği yapmışt ır .  Ergöz ‘Ai le Şirket ler inde
Kurumsallaşma’ üzerine özel çalışmalar yapmaktadır.

Mehmet KAHYA
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Görev süresi : 25.04.2012 – 25.04.2015

Lisans eğitimini Yale Üniversitesi’nde Kimya
Mühendisliği ve Ekonomi Fakültelerinde BS dereceleri
alarak (1973) tamamlayan Mehmet Kahya,
MBA derecesini Kellogg Graduate School of
Management’da finans, pazarlama ve yöneylem
araştırması dallarında aldı.(1975)

Çalışma yaşamını Sabancı Holding’de Sasa Yönetim
Hizmetleri Şefi olarak (1975-1980) başlayan Mehmet
Kahya, daha sonraları kurucusu olduğu MKM
International (Hollanda,1980-1984) ve Sibernetik
Sistemlerin (1984-1986) Başkanlığını yaptı.1986’da
otomotiv grup başkan yardımcısı olarak tekrar Sabancı
Grubu’na katılan Mehmet Kahya, Temsa Başkan
Yardımcılığı ve Başkanlığı (1986-1990), Toyotasa
Başkan Yardımcılığı (1990-1994) yanısıra Sabancı
Holding planlama ve yönlendirme konseyi üyesi ve
Temsa, Toyotasa, Susa ile Sapeksa Yönetim Kurulu
Üyesiydi.

Mehmet Kahya 1994-1998 arasında Carnaud
Metalbox Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu
Başkanvekilliği ve sonrasında Uzel Makine Başkanlığı
ve Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği (1998-2001),
DYO Genel Müdürlüğü ve Boya Grubu Başkan
Yardımcılığı (2001-2002), Sarten Ambalaj İcra Kurulu
Üyeliği (2002-2003), Gierlings Velpor Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığı (Portekiz,2003-2005) ve Assan
Aluminyum Başkanlığı (2004-2006) yaptı .

Halen kurucusu olduğu Kronus Şirketinde strateji,
yeniden yapılanma, karlılık dönüşümü, büyüme,
satınalma ve birleşme projelerine danışman olarak
katkı veren Mehmet Kahya, aynı zamanda Yaşar
Holding, Altınyunus, DYO, Viking Kağıt Yönetim
Kurullarında bağımsız üye ; Yaşar Holding risk ve
denetim komitesi başkanı, Viko ve Kalibre Boru
şirketlerinde yönetim ve yürütme kurullarında
danışman olarak görev yapmaktadır.
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

• Denetimden Sorumlu Komite
Başkan : Hüsnü Ertuğrul Ergöz
Üye :  Mehmet Kâhya

• Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan : Mehmet Kâhya
Üye :  Hüsnü Ertuğrul Ergöz

• Riskin Erken Saptanmas› Komitesi
Başkan : Mehmet Kâhya                
Üye :  Hüsnü Ertuğrul Ergöz

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu’nun mevcut yapılanmasında
ayr ı  b i r  Aday Gösterme Komitesi  ve Ücret
Komi tes i  o luşturulmadığ ından ş i rket imiz in
Kurumsal Yönetim Komitesi söz konusu komitelere
ilişkin görevleri de yerine getirmektedir.
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Üst Yönetim Görev Da¤ılımı

Toker Özcan
Diyap Metin Akyüz

İbrahim Celal Çelebi
Ali Alper Karataş

Alper Söğüt
Aykut Aksu

Bülent Özgenç
Ertuğrul Toker

Ferat Göç
Güven Kaya

Işılay Yüksel Eratay
İrfan Başkır

Mehmet Pehlivan
Murat Fikret Erdoğan

Mustafa Durukan
Mustafa Kemal Öz

Genel Müdür
Mali İşler Direktörü
İşletmeler Direktörü
Denetim Müdürü
Bakım ve Enerji Müdürü
Lojistik Müdürü
Bilgi Sistemleri Müdürü
DMT İşletmesi Müdürü
Maliyet Muhasebesi Müdürü
Sürekli İyileştirme ve Teknoloji Müdürü
İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü
Polimerler ve Kimyasallar Satış Müdürü
Genel Muhasebe Müdürü
Polimer İşletmeleri Müdürü
Satınalma Müdürü
Fiber İşletmeleri Müdürü

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Adı-Soyadı Unvanı-
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TARİHÇE

Tüzel Kişiliğin
Kurulması & Montaj

Çalışmalarının
Başlaması

ICI Batch Teknolojisi ile
İlk Üretim (6 kiloton/yıl

Polyester Elyaf)

Batch İplik Üretimi

İlk DuPont CP-1 (14
kiloton/yıl Elyaf)

DMT Yatırımı (60
kiloton/yıl)

DMT Kapasite Arttırımı
(120 kiloton/yıl)

DMT Kapasite
Arttırımı (280

kiloton/yıl)
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Unvan Değişikliği –
Sasa Dupont Sabancı
Polyester Sanayi A.Ş.

Başlangıcı

Unvan Değişikliği –
Advansa Sasa Polyester
Sanayi A.Ş. Başlangıcı

Pet Resin Tesisleri’nin
La Seda’ya (Artenius)

Satışı

CP-7 PTA Bazlı Cips
Elyaf Tesisi

Unvan Değişikliği - Sasa
Polyester Sanayi A.Ş.

Başlangıcı

Batch Polimer-4
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

Değerli iş ortaklarımız,
2013 yılı ülkemizin yaklaşık % 4 oranında ekonomik
büyüme gerçekleştirmesine karşın, global ölçekte,
istikrarsız ve ciddi sorunlarla karşı karşıya gelinen zor
bir yıl olmuştur. Türkiye ekonomisi ise özellikle yılın
ikinci yarısında Amerikan Merkez Bankası’nın parasal
sıkı laştırma kararı ve bölgemizde süregelen
toplumsal/siyasi istikrarsızlıktan  olumsuz etkilenmiştir.

Sasa’nın Petrol türevi olan ana hammadde fiyatları
2013 yılının ilk çeyreğinde artış gösterse de global
olarak arz tarafındaki hızlı artış ve özellikle Avrupa’da
meydana gelen talep daralması sebebiyle geri kalan
dönemlerde düşüş eğilimi göstermiştir. Düşen
hammadde fiyatlarının yaratmış olduğu rekabet
koşullarına rağmen,  Sasa ürün fiyatlarını özellikle
Uzakdoğulu polyester üreticilerine göre korumuş içinde
bulunduğu sektörün rekabetçi ve hızlı değişen
koşullarında Türkiyede  % 44 civarındaki pazar payı
ile elyaf sektöründeki lider konumunu korumayı
başarmıştır.

Sasa 2013 yılında toplam cirosunu 2012 yılına oranla
yaklaşık %10 artırarak 1.1 Milyar TL olarak
gerçekleştirmiş, elyaf grubunda  % 22, SPC Grubunda
ise % 25’lik bir ihracat artışı yakalamayı başarmıştır.
2012 yılında 13 Milyon TL olan EBITDA  rakamı 2013
yılında 53 Milyon TL’ye yükselmiştir.

2013 yılında yapılan yatırımlarla kaynaklar büyük
oranda karlılık odaklı projelere yönlendirilmiştir. Sasa
müşteri ve pazar ihtiyaçlarını detaylı şekilde
değerlendirerek sahip olduğu bilgi birikimi ve üstün
teknolojiyi tüm paydaşları ve müşterilerine katma değer
yaratacak Ar-Ge faaliyetlerine entegre ederek rekabet
seviyesini yüksek tutmuştur. Bu kapsamında Sasa
özellikle SPC işkolunda büyük gelişmelere imza atarak
İstanbul Eurasia Plastik Fuarı’nda yeni ürünlerinin
tanıtımlarını gerçekleştirmiş; bunun yanısıra 2014
portföyüne yeni satış kontratları ilave etmiştir.

Kalite ve enerji verimliliklerimiz hedeflerimize çok yakın
ve dönüşüm maliyetlerimize pozitif etki yaratacak
şekilde gerçekleşmiştir.  2013 yılında Sasa üretim
süreçlerindeki modernizasyon çalışmalarını daha
sistematik ve yoğun bir şekilde sürdürmüş ve bu
kapsamda verimliliklerini önemli ölçüde artırmıştır. 6
sigma projeleri ile desteklenen iyileştirme çalışmaları
sayesinde başta kalite, enerji, sürdürülebilirlik ve bakım
konuları olmak üzere dönüşüm maliyetlerinde fırsatlar
yaratılmıştır.

İnsan Kaynağının verimliliğine maksimum özen
gösteren Sasa çalışanlarının performanslarını artıran
ve gelişimlerini destekleyen bir organizasyonel strateji
takip ederek uzun vadede de başarılı kalmayı
hedeflemektedir.

Sasa, çalışanlarının emniyetli ve sağlıklı bir çevrede
çalışması hususunun şirket başarısının önemli bir
faktörü olarak tanımlamış ve bu kapsamda İş Sağlığı,
İş Güvenliği ve Çevre Faaliyetlerine maksimum özeni
göstermiştir.

Sasa’nın bugün polyester endüstrisinde piyasa yapıcısı
konumuna gelmesinde emeği bulunan başta
kurucularımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza,
çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize
Yönetim Kurulumuz adına şükranlarımı sunarım.

Mehmet Göçmen
Yönetim Kurulu Başkanı
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PERSONEL BİLGİLERİ

31 Aralık 2013 itibariyle personel sayımız, 2012 yılına göre
113 kişi azalarak 1.087 kişi olmuştur. 2013 yılında 46 kişi
işe alınmış, 159 kişi de işten ayrılmıştır.
Personelimizin merkez ve merkez dışı birimlere göre dağılımı
şu şekildedir :

Merkez İşyeri 1.074 Kişi

İskenderun Tank Sahası ve Dolum Tesisi 10 Kişi

İstanbul Büro 3 Kişi

TOPLAM 1.087  Kişi

Toplu İş Sözleşme Süreci
Şirketimiz ile Petrol İş Sendikası arasında akdedilmiş bulunan
kimya işkolunda faaliyet gösteren işyerini kapsayan 17. Dönem
Toplu İş Sözleşmesi'nin yürürlük süresi 31.12.2012 tarihi
itibariyle sona ermiş olup, yeni dönemi kapsayacak 18. Dönem
Toplu İş Sözleşmesi 20.06.2013 tarihinde anlaşma ile
sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak
01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe
girmiştir.

Tekstil İşçileri Sendikası ile dokuma işkolunda faaliyet gösteren
işyerlerinde işletme düzeyinde yapılacak Toplu İş Sözleşmesi
görüşmeleri 23.08.2013 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış
ve 36 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01.04.2013
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Sasa, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’na (İşveren Sendikası)
13.06.2013 tarihinde üye olarak, İşveren Sendikası’nın DİSK’e
bağlı Tekstil İşçileri Sendikası ile 22.08.2013 tarihinde imzalamış
olduğu 23. Dönem (01.04.2013-31.03.2016) Grup Toplu İş
Sözleşmesi’ne dahil olmuştur.

İşkolları Yönetmeliği (19.12.2012 tarih ve 28.502 sayılı Resmi
Gazete) kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından,
24.05.2013 tarihinde, 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak
üzere tüm işyerlerimizin, “Dokuma, Hazır Giyim ve Deri” işkoluna
ait 2060 NACE kodlu “Suni veya Sentetik Elyaf İmalatı” işkoluna
kayıtlı olduğuna karar verilmiştir.



MİSYON
Karlı ve sürdürülebilir büyüme için insan ve tesis
yatırımı yapmak.
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VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER

VİZYON
Mevcut ve yeni işlerde en yüksek değeri

yaratacak şekilde konumlanmak.

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.

DEĞERLERİMİZ

Çevre, sağlık ve
emniyet

konularında
“örnek”

Yenilikçi

Müşteri odaklı

Rekabetçi

Sorumluluk sahibi
ve saygın

Sonuç odaklı

Bilgi-yoğun

Dinamik

Güvenilir

Piyasa koşullarından
güç alabilmek
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İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

‹fle Alma ve
Yerlefltirme

Performans
Yönetimi

E¤itim ve Kiflisel
Geliflim Programlar›

Sosyal
Aktiviteler Etkinlikler



1  9

Değişen ve gelişen Şirketimizin vizyonu ve stratejileri
doğrultusunda İnsan Kaynakları olarak temel hedefimiz
Sasa’nın; sürdürülebilir rekabetçi avantaj kazanmada
ihtiyaç duyduğu kalibresi yüksek, örgüte bağlı ve Şirket
amaçlarına yönelmiş, Sasa’da çalışmaktan gurur duyan
çalışanlardan oluşan, sürekli çalışma barışının sağlandığı
etkin bir organizasyon yapısına kavuşturulmasıdır.

Sasa, strateji ve hedeflerinin gerçekleşmesinde;
değişime açık, sürekli gelişim içerisinde olan çalışanları
ile uzun dönemli birlikteliğin, Şirket kültürünün, bilgi
birikiminin ve Şirketin ana değerlerinin korunmasının,
başarıya ulaşmanın temel unsuru olduğuna inanır ve
bu doğrultuda insana yatırım yapar.

Strateji ve hedeflerinde sürdürülebilir bir başarının
sağlanması doğrultusunda, rekabet avantajı yaratacak
bir organizasyona sahip olmasını sağlamak üzere;

• Organizasyon, insan kaynakları sistem ve 
süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ile ihtiyaçlar
doğrultusunda yapılandırılır,

• Şirketi geleceğe taşıyacak, nitelikli iş gücü 
organizasyona kazandırılır ve bu doğrultuda kültürel
çeşitlilik de desteklenir,

• Çalışanların pozisyonlarıyla ilgili yetkinlik, bilgi ve
becerilerinin sürekli gelişimini ve potansiyellerini
gerçekleştirmelerini sağlamak üzere kişisel ve 
mesleki gelişim faaliyetleri organize edilir,

• Kurumsal ve bireysel gelişim hedeflerini 
destekleyecek şekilde; yöneticilerin, çalışanların
performansını, açık bir iletişim ortamında, düzenli
olarak izledikleri ve gelişim sorumluluklarını 
üstlendikleri etkin bir performans yönetimi 
yürütülür,

• Kritik pozisyonların organizasyonel başarı planı 
kapsamında yüksek potansiyelli ve nitelikli personel
tarafından yedeklenmesi sağlanır,

• Çalışanlar için; Şirket ve kendileri ile ilgili konularda
düzenli bilgi paylaşımının yapıldığı, katılımcı bir 
yönetim yaklaşımıyla kendilerinin ve temsilcilerinin
görüşlerini açıklıkla ifade edebildikleri platfomlar
oluşturulur,

• Eşit (cinsiyet, din, dil vb. ayrımların yapılmadığı)
ve adil çalışma ortamının sağlanmasına ilişkin 
kuralları da içeren Sabancı İş Etiği Değerleri tüm
çalışanlara uygulanır,

• Çalışanların, güvenli, sağlıklı ve potansiyellerini 
sergileyebilecekleri, değişime açık bir çalışma 
ortamında, kurumsal bağlılıklarını artıracak 
uygulamaların ve yaklaşımların geliştirilmesi 
suretiyle, ortak bir Şirket kültürü oluşturulur.
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İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İşe Alma ve Yerleştirme
Şirketimizde beyaz yakalı çalışana yönelik olarak
Sabancı Topluluğu İş Ailesi Modeli ile iş büyüklüğü
ve ücret yapısını belirleyen bir kademe yapısı
uygulanmaktadır. İşe alım süreci, İş Ailesi Modeli
çerçevesinde belirlenen rol tanımları ve sorumluluk
alanları doğrultusunda, İşe Alma ve İşten Ayrılış
Yönetmeliği’ne göre yürütülmektedir.

Açık olan pozisyonun nitelikleri ile Sabancı Topluluğu
ve Şirket değerlerine uygun, gelişime ve değişime
açık, özgüveni ve değişim cesareti yüksek, iyi eğitimli,
yaptığı işte fark yaratacak yetkinliklere sahip nitelikli
işgücünü,eşit işe eşit fırsat sağlanması ilkesi
doğrultusunda Şirketimize kazandırmak üzere işe
alım süreçlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Performans Yönetimi
Tüm beyaz yakalı çalışanımızın, yılbaşında yöneticileri
ile birlikte belirlenen, performans kriterleri açık ve
net olarak ifade edilmiş olan iş ve yetkinlik hedefleri,
ara değerlendirme süreci ile de güncellenmek
suretiyle, yılsonunda yine yöneticileri ile yüz yüze
görüşülerek değerlendirilir.

Çalışanların iş ve yetkinlik hedeflerinin gerçekleşme
düzeyine (verimliliğine) dayanan değerlendirme
sonuçları, çalışanın kişisel gelişim / eğitim alanlarının
belirlenmesi ile terfi olanakları, kariyer yedekleme ve
ücret ayarlamalarında önemli bir kriter olarak dikkate
alınır.

Eğitim ve Kişisel Gelişim Programları
Sasa İnsan Kaynakları olarak, çalışanlarımızın bireysel
farkındalıklarını ve performanslarını artıran, yaratıcı
gelişimlerini destekleyen projelere, etkinliklere
katılımlarını sağlayacak bir organizasyonel iklimin
oluşturulması önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Oryantasyon Programı
Yeni işbaşı yapan beyaz yakalı çalışanın birimleri
tanımasını ve çalışanlarla tanışmasını sağlamak
amacıyla düzenlenen birim ziyareti programıdır.

Şirket İçi Eğitim Programı
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre, Teknik, ISO 9001
ve 50001, Sabancı İş Etiği Kuralları vb.

Kişisel Gelişim Eğitim Programları
Beyaz yakalı çalışanın bireysel gelişim alanları ve
yürütmekte oldukları işin gerekleri doğrultusunda
düzenlenen kişisel gelişim programlarıdır.

Mesleki Gelişim Eğitimleri
Çalışanların bilgi ve becerilerini artırmak suretiyle,
mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla katıldıkları
sertifikasyon, seminer, kurs formatında verilen Şirket
dışı eğitimlerdir.

Sosyal Aktiviteler
Sasa Aktif; Şirket içinde / dışında çeşitli sosyal
etkinlikleri planlamak ve hayata geçirmek üzere,
çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla kurulmuş olan
sosyal etkinlik komitesidir.

Etkinlikler;
• Spor organizasyonları (futbol-voleybol ve 

badminton branşlarının yer aldığı Sasa Spor 
Turnuvası, masa tenisi / bowling ve paint ball 
turnuvaları),

• Happy hour ve karaoke partileri, bahar şenlikleri,
• Sasa Çocukları Resim Yarışması,
• Doğa ve kültür gezileri ve benzeri organizasyonlar.



1- Kariyerini Doğru Seç Projesi - SASA Çocukları
Sosyal Sorumluluk kapsamında, Sasa olarak öncelikle Sasa  çocuklarının geleceklerini şekillendirme misyonunu
benimsedik.

Bu doğrultuda, Sasa  Çocuklarının yetenek ve ilgi alanlarıyla örtüşen meslekler seçmeleri, bu sayede gelecekte
hem mutlu hem de üretken çalışanlar olabilmeleri için "Kariyerini Doğru Seç" projesini tasarladık. Proje
kapsamına tüm beyaz yaka ve mavi yaka çalışanlarımızın, 8 yaşını tamamlamış çocukları dahil, uygulama her
yıl yeni Sasa  çocukları için tekrarlanacak.

2013’te toplamda 50 çocuk için danışmanlık tamamlandı. Başvuru yapan
diğer 150 çocuk için ise, danışmanlık görüşmeleri 2014’te tamamlanacak.

Proje'de hedeflediklerimiz:
• Sasa  Aileleri ve Çocuklarında farkındalık yaratma
• Sasa  Çocukları’nın doğru meslek seçimi ile mutlu bir iş hayatı olmasını
destekleme
• Potansiyel Sasa ve Sabancı çalışanlarının doğru konumlanmasına destek
olma
• Gelecek nesil çalışanların işyeri mutluluğuna, dolayısıyla performansına katkıda bulunma

2- SASA - Lösev İşbirliği
Sasa olarak, Lösev'le 1 yıllık işbirliği sözleşmesi imzalanmış olup; bu işbirliği
sözleşmesi doğrultusunda, Lösev oyuncaklarının üretiminde kullanılacak elyaflar,
Sasa tarafından tedarik edilecektir. (2 ayda bir 500 kilo elyaf - İlk tedarik Eylül
2013'te gerçekleşti). Bu oyuncakların satışından elde edilen gelir ise, çocukların
tedavisinde ve eğitiminde kullanılacaktır.

Bunun yanında, yine kendi elyaflarımızı hammadde olarak kullanarak Lösemili
çocuklar için 300 adet yastık yorgan hazırlandı. Lösemili çocuklara aileleri ile birlikte

katıldıkları iftar yemeği organize edildi, çeşitli işbirliklerimiz devam ediyor.

3 - SASA - Çocuk Kanser Derneği İşbirliği
Güney ve Güneydoğuyu kapsayan bölgede yaklaşık 10 milyonluk bir nüfusun çocuk kanser hastalıkları
bakımından merkezi haline gelmiş olan Adana, bu konuda kısıtlı da olsa imkanlar çerçevesinde hizmet vermeye
çalışıyor. Bu çabaya biz de Sasa olarak, Çocuk Kanser Derneği vasıtasıyla destek vermeye çalışıyoruz.

Çocuk Kanser Derneğinin düzenlemiş olduğu ve gelirinin Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde
açılacak Pediatrik Kök Hücre Nakil Merkezinin donanımına katkıda bulunulacak etkinlikte ana sponsor olarak
destek verdik.

Bununla birlikte, kurumla çeşitli işbirliklerimiz devam etmektedir.

4 – SABANCI Üniversitesi Cumartesi Okulu’na Destek
Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen Cumartesi Okulu’nun
Öğretmene Destek programı kapsamında, 3 yıldır
öğretmenlerin gelişimine destek veriyoruz.
http://cumartesiokulu.sabanciuniv.edu

5 – Daha Yeşil Bir Çevre için Hedefimiz 2000 Ağaç
Her Sasa çalışanının bir ağacının olması hedefiyle yola çıktığımız
ağaçlandırma projemizde; 2000 adet ağacın dikimi ile ilgili
etkinliklerimiz 25 Aralık 2013 tarihinde başlamış olup 5 Haziran
2014 "Dünya Çevre Günü"nde tamamlanacak. Ağaçları kendi
elleriyle diken çalışanlarımız 2013 yılı içerisinde
Sasa ormanına 500 ağaç kazandırdı.
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SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
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Sendikalı çalışanın çalışma koşulları ve ücretlendirme
sistemi işçi sendikaları ve işveren arasında, örgütlülüğü
destekleyen bir yönetsel yaklaşımla imzalanan toplu
sözleşmeler ile düzenlenir.

Beyaz yakalı çalışanın ücret sistemi ise iş değerlemesi
sonuçları ve piyasa verileri dikkate alınarak
oluşturulmuştur.

Ücret
Sabancı Topluluğu İş Ailesi Modeli çerçevesinde, iş
büyüklüğü ve ücret yapısını belirleyen bir kademe
sistemi içerisinde, yılda 12 ücret ve 4 ikramiye olmak
üzere, toplam 16 ücret ödemesi yapılmaktadır.
Ayrıca, Şirket’in finansal performans sonuçları

doğrultusunda, belirli kademelerdeki çalışanlara,
bireysel performans (verimlilik) kriterinin de esas
alındığı bir oran üzerinden değişken ücret ödemesi
yapılmaktadır.

Yan Menfaatler
Belirli kademedeki pozisyonlarda görev yapan beyaz
yakalı çalışana; özel sağlık sigortası, işveren katkılı
bireysel emeklilik uygulaması, hayat sigortası ile tüm
çalışanlar için yemek ve servis olanaklar ı
sunulmaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere
01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında yapılan
ödeme tutarı 1.735 Bin TL’dir.

ÜCRETLENDİRME VE YAN MENFAATLER
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Sasa 2013 yılı Arge faaliyetlerini, başta müşterileri
olmak üzere tüm paydaşlarına değer yaratacak,
sürdürülebilir ve çevreye duyarlı özel ürünler başta
olmak üzere, güçlü olduğu kurumsal yetkinlik
alanlarında yeni ürün ve iş kollarının geliştirilmesine
yönelik sürdürmüştür.

İçinde bulunduğu sektörün rekabetçi ve hızlı değişen
koşullarında, müşteri ve pazar ihtiyaçlarını detaylı
değerlendirerek teknik olanakları ile birleştiren Sasa,
sahip olduğu bilgi birikimi ve üstün teknolojiyi yeni
iş fırsatları yaratma ve geliştirme çalışmalarında etkin
bir biçimde kullanmıştır.

Şirketin gelişmiş donanımlara sahip olan Arge tesisleri,
özel polimerler ve tekstil ürünleri alanında ürün ve
proses geliştirme faaliyetlerine devam ederek şirketin
rekabet seviyesini yüksek tutmaktadır.

2013 yılı içerisinde, tüm Arge harcamaları 2,43
Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu da artan satış
gelirlerinin % 0,21’ine tekabül etmektedir.

Proje çalışmaları,
• Polyester bazlı polimerler alanında büyüme ve 

yeni özellikli polimer çözümleri geliştirilmesi,

• Elyaf alanında büyüme ve ürün portföyü 
optimizasyonu,

• Diğer kuruluşlarla işbirliği yapılarak yeni iş alanlarının
geliştirilmesi ne dönük büyüme şeklinde 
özetlenecek ana şirket stratejileri doğrultusunda 
2013 yılında da sürdürülmüştür.

2013 yılı içerisinde özellikle sürdürülebilir, yeni yerel
ve uluslararası yönetmelikler doğrultusunda çevreye
ve insana duyarlı “dost” yeni ürünlerin geliştirilmesi
için kaynak ayrılmış ve yıl içerisinde bio-bozunur
polimerler, hijyen ve gıda ambalajları için alternatif
katalist kullanılarak üretilen özel polimer ve elyaflar,
sıvı ambalajı ve paketlemesi için polikarbonata
alternatif polyester gibi birçok özel ürün ticarileştirilerek
müşterilerimize sunulmuştur.

Tübitak / Teydeb
2013 yılı içerisinde Sasa, biri izleme ve üçü
değerlendirme sürecinde olmak üzere dört Arge
projesi için TÜBİTAK /TEYDEB “1501 - Sanayi Arge
Projeleri Destekleme Programı”nda yer almış olup;
2014 yılı içerisinde de TEYDEB ve SANTEZ programları
başta olmak üzere, yeni projeler için destek
programlarına katılacaktır.

Özel Polimerler ve Kimyasallar
Bio-Bozunur Polyester:
2012 yılında yeni ve farklı pazarlara ürün geliştirip
sunma stratejisi ile ambalaj sektörü için Bio-Bozunur
polyester polimerlerinin Arge çalışmalarını tamamlayan
Sasa, 2013 yılında ilgili işletmelerde gerekli revizyonları
yaparak ticari üretime geçmiştir.



2  4

Advantine Natura ticari ismi ile portföyde yerini alan
ürün, son kullanıcının seçilen uygulamalarında pilot
denemeler yaparak elde edilen doğa dostu
biyobozunur polimer bazlı film ürünleri ile Plast Eurasia
(5-8 Aralık 2013, İstanbul) fuarında pazara tanıtılmıştır.
Aynı proje Tübitak desteği ile almış olup, çalışmalar
son aşamaya başarı ile taşınmıştır.

Termoplastik Elastomerler:
Sasa 2010 yılında ticari olarak termoplastik elastomerler
üretimine başlamıştı. Termoplastik elastomerler genel
olarak bir yumuşak faz bir de sert fazdan elde edilen
malzemelerdir.

2012 yılında müşteri talepleri doğrultusunda Film
endüstrisi için 3 yeni tip termoplastik elastomer ürün
geliştirilmiştir. 2013 yılında ise bu ürünler, ilgili işletmede
yeni bir hattın devreye alınması ile ticari olarak
üretilmeye başlanmıştır. Ürünün son kullanım alanı
Sasa için yeni bir pazar olup, bu anlamda yen fırsatlar
oluşturmak üzere 2014 yılında çalışmalara devam
edilecektir.

Ambalaj sektörü için geliştirilen polimerler:
Polimerlerin üretiminde süreci başlatmak ve devam
etmesini sağlamak üzere kullanılan kimyasallara
“katalist” adı verilir. Özellikle gıda teması olan ambalaj
endüstrisinde ağır metaller istenmezler.

Sektörün ilk ağır metal içermeyen polimerlerini ticari
olarak üretmekte olan Sasa, 2013 yılında 3 yeni tip
ağır metal içermeyen katalist sistemleri üzerinde
çalışmalar yürütmüş ve 1 tipi ticari olarak üretilen film
tipi ürünlerinde kullanmaya başlamıştır.

Su buharına yüksek dayanımlı polyester:
Su dayanımı, su, su buharı vb ortamlarda kullanılan
polimerlerin kullanım ömrünü belirleyen bir paramtredir.
Polyesterlerin su dayanımı, diger mukavim polimerler
ile kıyaslandığında, yoğun su teması ile kullanım için
yeterli değildir. Sasa 2013 yılında su dayanımı arttırılmış
ürünü geliştirmiş ve son kullanıcılar ile denemeleri
tamamlayarak ürünün kullanım onayını tamamlamıştır.
2014 yılında ticari olarak üretim ve satışına devam
edilecektir.

Alternatif hammaddeler polibütilen terefitalat üretimi:
Sasa bünyesinde Polibütilen terefitalat (PBT) üretiminde
iki majör hammaddeden birisi bütandiol, diğeri ise
dimetil terefitalattır. Terefitalik asit, PBT üretiminde
hem kullanım oranları, hemde TPA birim fiyatları
nedeniyle maliyet avantajı sağlamaktadır. Buna karşın
üretim sürecinde ilgili işletmelerde modifikasyonlar
gereklidir. Bu nedenle TPA bazlı PBT üretimi için ilgili
çalışmalar yapılmış, 2014 yılında TPA bazlı üretimler
yapılabilecek şekilde hazırlıklar tamamlanmıştır.

Damacana vb. sıvı kaplarında kullanılmak üzere
geliştirilmiş polyesterler:

Damacana vb. sıvı kaplama kaplarında çoğunlukla
polikarbonat polimeri kullanılmaktadır. Dünyada ve
ülkemizde araştırmalar göstermektedir ki bu tarz
uygulamalarda polikarbonat kullanımları insan sağlığı
üzerinde olumsuz etkiler göstermektedir. Bu nedenle
Sasa, 2012 yılında bir çalışma başlatmış ve 2013
yılında bu ve benzeri uygulamalarda kullanmak üzere
yeni bir ürün geliştirmiştir. Ürün 2014 yılında
ticarileşecektir.
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Alkali ortamlarda çözünür polyester:

Özellikle mikro-fiber üretiminde polyester yüzeyine
polistiren kaplama uygulanır. Daha sonra bu kaplama
organik çözücüler ile ortamdan uzaklaştırılır. Bu üretim
şekli, yüksek miktarda organik atıklara neden olur.
Sasa 2013 yılında polistiren yerine kullanılabilecek ve
çözücü olarak organik çözgenler değil, derişik alkali
sular kullanılabilecek bir polyester geliştirmiş ve
ticarileştirmiştir.

Isıl çekmeli film için geliştirilmiş polyesterler:

Isıl çekmeli filmler, bir çok alanda kullanılan ve ısı ile
çekme göstererek kullanılan ambalaj malzemeleridir.
Yüksek maliyetli bu malzemeler sanayine sıkça kullanılır.
Sasa 2013 yılında daha ekonomik çözümler sağlayan
ısıl çekmeli film yapımına uygun polimerler geliştirmiştir.

Sentetik Elyaflar
Polyester ve yüksek performanslı elyaflar için Arge
çalışmaları, Sasa’ nın esas iş alanı olan polimer
modifikasyon kimyası bilgisine yeni işlevlerin ve
değerlerin ilavesini, dolayısıyla ürün portföyünün
zenginleştirilmesini kapsamaktadır. 2013 yılı içerisinde,
müşteri talepleri ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda
aşağıdaki projeler sonuçlandırılmıştır:

Halı Tipi Elyaf:

Yüksek dayanıklılık, esneklik (rezilyans) özellikleri ile
halı üretimine uygun polyester elyaftır. Polyesterin
doğasından gelen özellikler ile lekeler kolaylıkla uzaklaşır.
Mükemmel yumuşaklık hissi vardır. Yüksek mukavemetli
olması nedeniyle aşınma dayanımı yüksektir.
İstendiği takdirde parlak özellikli polyester ile ipek
görüntüsü ve dokunuşu elde edilebilir. Leke tutmaz,
antibakteriyeldir ve güç tutuşur özelliği vardır.

Yüksek Mukavemetli Siyah Elyaf:

Tekstil ve teknik tekstil uygulamalarında kullanılmak
üzere yüksek mukavemet özelliğinde siyah elyaf
geliştirilmiş ve ticari hale getirilmiştir.

Modülen:
Dünyada %100  polyester ve geri dönüşümü
yapılabilen genel kullanım amaçlı halı üretilmemektedir.
Pazarda bulunan boşluğu doldurabilecek ve %100
polyester bazlı halı geliştirlmiştir. Bu ürünün üretimine
2014 yılında başlanacaktır.

Mikro elyaf:
Tekstil sektöründe kullanmak amacı ile 0,9 denye
yüksek mukavemetli elyaf geliştirilmiştir. Bu elyaf
kullanılarak özellikle yüksek mukavemetli ve yumuşak
tuşeli ince ipliklerin üretilmenine imkan sağlanmıştır.
Bu ürünlerin nihai kullanım yerleri ipek tuşeli ince fular
ve eşarp üretimidir.

Bundan sonra yapılacak olan tüm ürün ve proses
geliştirme faaliyetlerimiz, polyester bazlı ve polyester
dışı polimer ve kimyasallar, elyaf ve iplik ürünlerinde
yeni iş alanları ve pazarlarda artı değer yaratabilmek
amacı ile teknolojik yetkinliklerimiz çerçevesinde
odaklanacaktır.

Sasa modaya ilham kaynağı olacak yeni siyah elyaf
ürünü  Sasa 10XTM’in  lansmanını yapmıştır. Sasa
10XTM için yaklaşık 2 yıl süren Arge çalışmaları yapılmış
ve 1,5 milyon USD kaynak ayrılmıştır. Bu süreçte
Londra moda tasarımcılarının belli denek grupları ile
yaptıkları çalışmalarda en güzel siyah tonu belirlenmiştir.
Başta polyester viskon karışımlı kadın dış giyim olmak
üzere, tekstil sektörüne sunulan Sasa 10XTM, tekstil
sektörünün ve modanın vazgeçilmez rengi olan siyahı
derinleştirerek yüksek performans ve uzun kullanım
ömrü vadetmektedir.
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ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre (SHE) Faaliyetleri
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.

PSRM (Proses Güvenliği ve Risk Yönetimi)
Uygulamaları
2013 yılında PSRM (Proses Güvenliği ve Risk Yönetimi)
komiteleri yeni üyelerini belirlemiş ve çalışmalarına
devam etmişlerdir. Ayrıca güncelliğini yitiren PT (Process
Technology) paketlerinin yenilenmesi yönünde de
harekete geçilmiştir.

Eğitimler ve Bilinçlendirme Çalışmaları
2013 yılında SHE konusunda eğitimlere 16
saat/adam’lık yasal süre gözetilerek 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 ve yatırımlarda çalışan yüklenici
firmaların çalışanları için emniyet eğitimlerine her gün
verilen eğitimlerle devam edilmiş; ayrıca sürekli yapılan
yüklenici auditleriyle kazaların oluşumu önlenmeye
çalışılmıştır. Bunların yanı sıra 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, Ekranlı Araçlarla Çalışma, PSRM (Proses
Güvenliği ve Risk Yönetimi) vb eğitimlere iç
kaynaklarımız kullanılarak devam edilmiştir. Çalışanları
bilinçlendirmek amacıyla her ay farklı konularda duyuru
ve broşürler hazırlanarak çalışanlarla paylaşılmıştır.

İşletmelerde acil durumlara hazırlık amacıyla 47 yangın
ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirilmiştir.
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Kaza Araştırmaları
Kazalar, SHE sistemimizin eksik yönlerini
güçlendirmede iyi birer fırsat olarak
değerlendirilmekte ve bu nedenle detaylı
olarak araştırılmaktadır. 2013 yılında iş
günü kayıplı iş kazası meydana gelmemiş
ve toplamda 5 yaralanmalı kaza
yaşanmıştır. Tümünün kök nedenlerine
inilerek araştırılması, tekrarını önleyici
aksiyonların alınması ve kazalardan
öğrenilenlerin tüm çalışanlarla paylaşımı
işletmelerle birlikte gerçekleştirilmiştir.
2013 yılında, ciddi boyutta bir yangın,
proses ve çevre kazası oluşmamıştır.
İşyerindeki yaralanmalı kazaların yanı sıra
çalışanlarımızın iş dışında da işgünü
kaybıyla sonuçlanan yaralanmalarının da
raporlanmasına ve site içerisinde
paylaşılması sonrası bu yaralanmalarda
da önemli azalmalar gerçekleşmiştir. 2005
yılında 41 iş dışı işgünü kayıplı yaralanma
sayısı, 2013 yılında 2 iş dışı işgünü kayıplı
yaralanmaya gerilemiştir.

Ramak kala kazalarının, tehlike potansiyeli
taşıyan durumların ve öğretici olayların
raporlanmalarında da önemli artışlar
kaydedilmiş; böylelikle kazaların ve kaza
ile sonuçlanabilecek potansiyel durumların
paylaş ı lmasına verdiğ imiz önem
gösterilmiş, kök nedenleri ve tekrarı
yaşanmaması için yapılması gerekenler
çalışanlarla paylaşılmıştır.

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

İçme ve kullanma sularının bakteriyolojik
analizleri, riskli işlerde çalışanların portörlük
muayeneleri yapılmıştır. İşletmelerde
çalışan ADME (Acil Durum Müdahale
Ekibi)  üyelerine tazeleme eğitimleri
verilmiştir. Ayrıca ADME eğitimleri
düzenlenerek 2013 yılında 13 kişi daha
ADME ekibine dahil olmuştur.

Çevreye duyarlı bir şirket olarak, çevre
konusunda sürekli iyileşme ve gelişmenin
sağlanması iç in, hedefler imiz ve
planlarımız doğrultusunda faaliyetlerimiz
devam etmiş; SIFIR ATIK kapsamında
önemli projeler tamamlanmıştır.

Tüm işletmelerimizde risk analizleri
tamamlanmış ve mevcut acil durum
planları yenilenmiştir.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi
ve Etkilerinin Azaltılması Yönetmeliği
Çerçevesinde Sasa dahilinde ATEX (EX)
bölgeler tespit edilmiş ve kantitatif risk
analizlerine başlanmıştır.

Bağış Bilgileri
Şirketimiz 2013 yılı içerisinde 26.742
TL’lik bağışta bulunmuştur.
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FİNANSAL DURUM

Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

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 Toplantısı’nda ortakların
bilgisine sunmuştur.

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarihli Resmi
Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe giren II.19.1 sayılı Kar
Payı Tebliği'nin 4 üncü maddesinde kar dağıtım politikasında
bulunması gereken hususlar açıklanmıştır. Buna göre
şirketimizin mevcut kar dağıtım politikasının, ilgili Tebliğ'de
belirtilen asgari hususları içerecek şekilde aşağıdaki gibi
revize edilmesine ve 2014 yılında yapılacak Olağan Genel
Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Kar Dağıtım Politikası, Türk
Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile
ilgili maddesi çerçevesinde; Sasa’nın orta ve uzun vadeli
stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda,
ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde
bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Sasa’nın
ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle
belirlenmiştir.

Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kar
payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla
beraber; kar dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabilir karın
%50’si oranında nakit kar payı dağıtılması prensip olarak
benimsenmiştir.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve
iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede
dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler
içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un
tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Esas
Sözleşmemizin ilgili 31. maddesine istinaden Genel Kurul
tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı
ile ortaklara temettü avansı dağıtılması da imkan
dahilindedir.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü
yedek akçeye nakledebilir. Sasa Yönetim Kurulu’nun, Genel
Kurul’a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu
durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline
ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerine
bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve
internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı’nda pay
sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel
ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması,
gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim
Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu
politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk
genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur
ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.
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Satış Gelirleri (Milyon TL)

2009 2010 2011 2012 2013

361

641

905

1.000
1.090

Satış Miktarları (KTon)

2009 2010 2011 2012 2013

145

242
243

276

293



3  0

FİNANSAL DURUM

Faaliyet Karı ve Net Kar (Bin TL)
Yıllar Faaliyet Karı (Zararı) Net Kar (Zarar)

2009 (16.971) (35.150)
2010 45.023 30.521
2011 51.251 42.110
2012 (11.897) (30.809)
2013 32.717 6.241

Yıllar Tutar

2009 361
2010 641
2011 905
2012 1.000
2013 1.090

Net Satışlar (Milyon TL)

2013 2012   2011    2010 2009

Net Satışlar 1.090   1.000    905     641 361
Brüt Kar 72     48     119      80 16
Faaliyet K/Z 33       (8)     51    45 (17)
FVAÖK 53      13 72 64 2
Net Kar/Zarar 6 (31) 42 31 (35)
FVAÖK Marjı(%) 5    1 8 10 1
Net Kar Marjı(%) 1    (3)   5         5 (10)

Başlıca Finansal Göstergeler (Milyon TL)

Kapasite Bilgileri
Petrokimya niteliğinde olan DMT tesisimizde, hammaddeler
paraksilen ile methanolden başlayarak DMT üretilmektedir.
İşletmelerin ihtiyacı olan DMT sıvı olarak, yine hammadde
olan Monoeti lenglikol(MEG) i le işlenmek üzere
polimerizasyon tesislerine sevk edilmekte ve buralarda sıvı
polimer elde edilmektedir. Şirketimizin 280.000 ton/yıl
DMT kapasitesi, 350.000 ton/yıl ise PTA bazlı üretim de
dahil olmak üzere polimerizasyon kapasitesi mevcuttur.

31.12.2013 İtibariyle Ortaklık Yapısı

%49 %51 H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.

Halka Açık Kısım

Elyaf, filament ve polyester cips tesislerimize
aktarılan polimerin işlenmesi sonucu tow,
kesik elyaf, poy, iplik ve polyester cips
üretilmektedir. Tow, tops tesisinde işlenerek
beyaz ve boyalı tops elde edilmektedir. Poy
üretimimizin bir bölümü iplik işletmesinde
düz ve tekstüre iplik şeklinde işlenerek
piyasaya arz edilmekle birlikte poy olarak
da satışı gerçekleştirilmektedir.

Şirketimizin yaklaşık olarak 160.000 ton/yıl
elyaf, 6.000 ton/yıl tops, 47.000 ton/yıl
poy, 28.000 ton/yıl iplik ve 216.000 ton/yıl
polyester cips, 6.000 ton/yıl SSP cips
kapasitesi mevcuttur. Şirketimizin, 2013 yılı
polimerizasyon kapasite kullanım oranı %81
olarak gerçekleşmiştir. (2012 yılı : %79)
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2013 Yılı Sasa Üretim Faaliyetleri
2013 yılında üretim proseslerimizdeki modernizasyon
ve iyileştirme çalışmaları daha yoğun ve sistematik bir
şekilde sürdürülerek bu kapsamda verimliliklerimiz
önemli ölçüde artırılmıştır. Operasyonel mükemmellik
çerçevesinde yürütülen renovasyon çalışmaları,

6 Sigma projeleri ile desteklenen ve başta kalite, enerji,
bakım ve sürdürülebilirlik gibi konular olmak üzere
özellikle dönüşüm maliyetlerinde fırsat yaratarak birçok
iyileştirme çalışmaları bu dönemde tamamlanmıştır.

ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ

Üretim Miktarları (Ton)
Ana ürün gruplarımızdaki üretim miktarları mukayeseli olarak aşağıda verilmiştir.

2013 2012   Değişim (Ton) Değişim (%)

Dmt 226.052   223.991    2.061 1
Polyester Cips 125.765     117.374     8.391 7
Polyester Elyaf 144.774      147.421     -2.647 -2
Polyester İplik 2.530      9.166 -6.636 -72
Poy 18.236 14.618 3.618 25
Tops 1.215    1.727 -512 -30
Tow 426    1.451   -1.025 -71

Ürün Satış Miktar ve Gelirleri
Ana ürün gruplarımızdaki satış miktarları ve gelirleri mukayeseli olarak
aşağıda verilmiştir:

• Satış Gelirleri (Bin TL)

2013 2012   2011    2010 2009

Dmt 19.563 24.572 44.202 30.747 5.633
Polyester Cips 460.442 388.694 331.839 245.532 123.577
Polyester Elyaf 525.206 500.846 443.130 311.784 184.701
Polyester İplik 18.865 45.985 43.171 30.769 27.703
Poy 51.917 18.804 21.364 13.767 7.619
Tops 7.961 8.696 9.346 8.192 6.179
Diğer 6.312 12.381 11.530 317 6.026

Toplam 1.090.265 999.978 904.582 641.108 361.438

2013 2012   2011    2010 2009

Dmt 7.896 9.880 17.731 18.636 4.037
Polyester Cips 119.789 106.933 92.457 94.358 55.882
Polyester Elyaf 145.004 143.272 117.367 114.984 75.563
Polyester İplik 2.613 8.970 8.108 6.501 5.757
Poy 15.892 5.572 6.152 5.436 2.301
Tops 1.325 1.616 1.683 1.958 1.396

Toplam 292.519 276.230 243.498 241.873 144.936

• Satış Miktarları (Ton)
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ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ

İhracat (FOB Milyon USD)

2009 2010 2011 2012 2013

82

170

202
184

217
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%19

%81
İç Piyasa

Dış Piyasa

2013 Yılı Elyaf-Tops-İplik-Poy Satış Miktarlarının Dağılımı

%4

%42%54

%41%59
İç Piyasa

Dış Piyasa

2013 Yılı SPC* Satış Miktarlarının Dağılımı

* Special Polymers and Chemicals (SPC)-Polyester Cips, Dmt.
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ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ

Finansal Oranlar 2013 2012

Likidite oranları
Cari oran 1,15 1,06
Likidite oran(Asit test oranı) 0,65 0,50
Nakit oran 0,00 0,01

Faaliyet Oranları
Alacakların Devir Süresi(Gün) 73             70
Mamül ve Ara Mamul Stok Devir Süresi (Gün) 41 42
Aktif Devir Hızı 1,66           1,46

Finansal Yapı Oranları
Toplam Yüküm./Özsermaye 1,54 1,72
Toplam Yüküm./Toplam Aktif 0,59          0,61
Kısa vadeli borçlar/Toplam Aktif 0,58          0,62
Uzun vadeli borç/Toplam Aktif 0,04          0,03
Özkaynaklar/Toplam Aktif 0,38          0,36
Faizleri karşılama rasyosu: FVÖK/Faiz giderleri 2,84 (0,6)

Karlılık Oranları
Toplam Aktif Karlılıgı : Net Dönem Karı/Toplam Aktif 0,01         (0,05)
Özsermaye Karlılıgı :Net Dönem Karı/Özsermaye 0,02         (0,13)
Brüt Kar Marjı : Brüt Kar/Net Satışlar 0,07          0,05
Net Kar Marjı : Net Kar / Net Satışlar 0,01         (0,03)
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KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

Kurumsal Risk Yönetimi
Şirketimiz, Kurumsal Risk Yönetimini, geçmişten gelen
tecrübesi, bilgi birikimi ve sahip olduğu enerjiye de inanarak
ve ISO 31000 / Risk Yönetimi – Prensipler ve Kılavuzlar
Standardı’na dayanarak, Sasa Kurumsal Risk Yönetimi
Yönetmeliği’ne göre kurulan Risk Komitesi’ne bağlı Sasa
Risk Yönetimi Fonksiyon Grubu tarafından yapılmasına
karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda, Fonksiyon Grubu
şirket içi Risk Çalıştay’ı düzenleyerek, çalışmalarını yapmış
ve 2013 yılı risklerini tespit etmiştir. Bundan sonraki
süreçte, tespit edilen risklerin izlenerek raporlanması
hedeflenmiştir.

Amaç;
Şirket bünyesinde karşılaşılan veya potansiyel olarak
öngörülen riskleri tanımlamak, değerlendirmek, raporlamak
ve uygun stratejileri oluşturmak amacıyla Kurumsal Risk
Yönetimi sistemlerinin oluşturulmasını, etkin olarak
uygulanmasını ve Kurumsal Risk Yönetimi faaliyetlerinin
yürütülmesinin güvence altına alınmasını sağlamaktır.

Bu sayede aşağıdaki faydaların kazanılması
hedeflenmektedir :

• Şirket genelinde risk farkındalığının sağlanması, şirketin
belirlenen risk iştahı doğrultusunda reaktif yönetim
yerine proaktif bir yönetim yapılarak sürprizlerin en
aza indirgenmesi,

• Risklere bağlı olarak karşılaşılabilecek kayıpların ve 
maliyetlerin azaltılması,

• Gelir istikrarı ve beraberinde sürdürülebilir büyümenin
sağlanması,

• Sosyal sorumluluk faaliyetleri dahilinde Şirket itibar
ve güvenin geliştirilmesi,

• Yasal düzenlemelere uyumun sürekliliğinin 
sağlanması,

• Şirketin varlığının ve/veya operasyonlarının kesintisiz
devam etmesi için Kurumsal Risk Yönetimi kültürünün
geliştirilmesi.

Kapsam;
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. bünyesinde Kurumsal Risk
Yönetimi konusundaki tanımların, içeriğin, işleyişin, ilgili
organizasyonun ve sorumlulukların tanımlanması ve
belirlenmesidir.

Kurumsal Risk Yönetimi çalışmalarında ; özellikle ‘Sabancı
Holding Kurumsal Risk Yönetim Standardı’ ile ‘Kritik Risk
Göstergeleri İzleme ve Raporlama Rehberi’ esas olarak
kabul edilmiş olup, Şirket genelinde faaliyet gösteren tüm
fonksiyonlarda, tüm süreçlere ait finansal, operasyonel,
stratejik ve çevresel risk unsurlarını kapsayacak şekilde
uygulanır.

Risk Yönetimi Politikası
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. dünyaya açık entegre bir
polyester ve kimyasallar üreticisi olarak tüm paydaşlarına
en yüksek değeri sağlayabilmek için;

• Varlıkların değerlerinin korunması, operasyonel 
güvenlik ve sürdürülebilirlik esaslarına dayanan, 
stratejik hedeflerle uyumlu bir Risk Yönetimi Sistemi
oluşturulması ve uygulanmasını,

• Tüm süreç ve fonksiyonlardaki potansiyel risklerin 
öngörülebilmesi, yönetilmesi, izlenmesi, gerekli 
faaliyet planlarının önceden oluşturulması 
ve sürekli iyileştirilmesini,

• Faaliyetlerdeki tüm risk düzeylerini göz önünde 
tutarak, riskleri ortadan kaldırma veya kabul edilebilir
ve uygulanabilir seviyeye düşürmek için Risk Yönetimi
ile ilgili sorumlulukların belirlenmesini,

• Sistem hedeflerinin çalışanlara iletilmesini, net bir 
şekilde anlaşılmasını ve bunun için iletişim kanallarının
açık tutulmasının sağlanmasını,

• Üst Yönetim tarafından politikanın ve sistemin 
periyodik olarak gözden geçirilmesini ve 
sürekliliğinin sağlanmasının,

• Belirlenen risklerin yönetimi için gerekli her türlü 
kaynak ihtiyacının temin edilmesini,

• Yürürlükte bulunan yasa, tüzük ve yönetmeliklere 
uyulması ve etkileşimde bulunduğu çevre, müşteri,
tedarikçi ve çalışanlarına karşı sorumluluklarının yerine
getirilebilmesini sağlayan bir anlayışı benimsemiştir.
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GENEL KURUL BİLGİLERİ

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

24 Mart 2014 Pazartesi Günü Saat 11:00’de Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3. 2013 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,

4. 2013 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

5. Kar dağıtım politikasının onayı,

6. 2013 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

7. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

8. 2013 yılı kar / zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,

9. Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,

10. Şirketin 2014 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,

11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı 
muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye
anılacaktır)  SPK’nın 30 Aralık 2011 tarihinde 28158
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
“Kurumsal Yönetim Tebliğ’i” kapsamındaki zorunlu
ilkelere uymaktadır ve bu ilkeleri uygulamaktadır. Tebliğ
kapsamında, Şirket açısından uygulanması zorunlu
olmayan ilkelere uyum çalışmaları için ön hazırlıklara
aynı tarih itibarıyla başlanmıştır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Şirketimiz Genel Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde,
pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur. Bu
birim iki kişiden oluşmakta ve başında Genel
M u h a s e b e  M ü d ü r ü  M e h m e t  P e h l i v a n
(mehmet.pehlivan@sasa.com.tr) bulunmaktadır.
Bu birimdeki diğer personel ise Genel Muhasebe
Y ö n e t i c i s i  A l i  B ü l e n t  Y ı l m a z e l ’ d i r
(bulent.yi lmazel@sasa.com.tr) .  İ lg i l i le re
(322) 441 00 53 numaralı telefon ve (322) 441 01
14 numaralı fakstan ulaşılabilir.

Birimin başlıca görevleri arasında:

• Pay sahiplerinin bilgi taleplerini yanıtlamak,

• Genel kurul toplantısının doğru yapılmasını sağlamak,

• Genel kurul toplantısı için, ortaklara yönelik doküman
hazırlamak,

• Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve 
sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını
sağlamak,

• Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu 
gözetmek ve izlemek bulunmaktadır.

Pay Sahipleri ile İlişkileri Birimi, Kurumsal Yönetim
İlkeleri çerçevesinde pay sahipleri ile ilişkilerin
yürütülmesinden sorumludur. Bu görevler çerçevesinde
2013 yılı içerisinde; gelen sorular cevaplandırılmış;
ayrıca pay sahiplerinden gelen
e-mailler yanıtlanmıştır.

2013 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca Şirket
tarafından KAP’ta 32 adet özel durum açıklamasında
bulunulmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında
yapılmış olup, SPK veya Borsa İstanbul tarafından
yaptırım uygulanmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının
Kullanımı
2013 yılında Pay Sahipleri Birimi tarafından pay

sahiplerinden gelen telefon, e-mail ve bizzat yüz yüze
yapılan görüşmelerde gelen talepler cevaplandırılmış,
bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler
web sayfasında zorunlu bildirim süreçleri içinde
duyurulmuştur.

Şirket Esas Sözleşmesi’nde, Özel Denetçi atanması
bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2013 yılında pay
sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları
26 Mart 2013 tarihinde bir adet Olağan Genel Kurul
Toplantısı yapılmış ve % 54,21 oranında hisseyi temsil
eden pay sahibinin katı l ımı gerçekleşmiştir .

Toplantı fiziken Adana’da gerçekleşmiş olup; aynı
zamanda elektronik ortamda ( E- Genel Kurul) katılım
da sağlanabilmiştir.

Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen
usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay
sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme
dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı
tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmıştır. Şirket’in
imtiyazlı payı bulunmamaktadır. Her bir pay için tek
oy hakkı bulunmakta olup, herhangi bir oyda imtiyaz
bulunmamaktadır.

Denetlenmiş 2012 yılı Finansal Tablolarını da içeren
Faaliyet Raporu, Şirket Genel Merkezi’nde Genel Kurul
tarihinden en az 15 gün önceden pay sahiplerinin
incelemesine sunulmuştur. Genel Kurul esnasında
pay sahipleri soru sorma hakkını kullanmamışlardır ve
gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan önemli nitelikteki
kararlar Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına
sunulmaktadır. Kurumsal 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 Hakları ve Azlık Hakları
Esas Sözleşme’de imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.
Şirket Esas Sözleşmesi’nde, mevcut ortaklık
yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı
tanınmasının Şirket’in ahenkli yönetim yapısını bozacağı
düşüncesiyle bir düzenleme yapı lmamışt ı r .

6. Kar Dağıtım Politikası
Şirketimizin kar payı dağıtım politikası, ortaklara
dağıtılabilir karın %30’u oranında nakit kar payı
dağıtmaktır.
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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 Toplantısı’nda
ortakların bilgisine sunmuştur.
Kar dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde
Genel Kurul Toplantısı’nı takiben en kısa sürede
yapılmaktadır.

7. Payların Devri
Şirket Esas Sözleşmesi’nde pay devrini kısıtlayan bir
hüküm yer almamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası
Şirketimiz’e ait SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri
prensiplerine uygun olarak hazırlanmış bilgilendirme
politikası mevcut olup şirketimizin web sitesinde
(www.sasa.com.tr) yayınlanmaktadır. Bilgilendirme
Politikası, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde
Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmıştır.
Mevzuat ile belirlenen bilgi ve belgeler, özel durum
açıklamaları ve Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları (UFRS) doğrultusunda hazırlanan dış
denetimden geçmiş 6 ve 12. ay mali tabloları, dış
denetimden geçmemiş 3 ve 9. ay mali tabloları SPK
tarafından belirtilen süreler içinde kamuoyuna
duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu’na
(KAP) gönderilmektedir. Bu işlemler Pay Sahipleri İle
İ l i şk i ler  B i r imi taraf ından yürütülmektedi r .
İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler listesi Yönetim
Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Direktörler, Müdürler,
Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve diğer tüm departman
yöneticilerinden ibarettir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketin kurumsal web sitesi mevcuttur. Adresi
www.sasa.com.tr’dir. İnternet sitesinde yer alan bilgiler
İngilizce olarak da hazırlanmakta ve şirketin web
sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.1.1’de
sayılan bilgilere yer verilmektedir.
Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda
özetlenmiştir.

• Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler

• Vizyon ve ana stratejiler

• Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında 
bilgi

• Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı

• Şirket ana sözleşmesi

• Ticaret sicil bilgileri

• Finansal bilgiler

• Özel Durum Açıklamaları

• Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem
konuları hakkında açıklamalar

• Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli

• Vekâletname örneği

• Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu

• Bilgilendirme politikası

• Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler 
için Ücret Politikası

• Şirket Hakkında Basında Çıkan Haberler

10. Faaliyet Raporu
Faaliyet raporu SPK’nın 13 Haziran 2013 tarihinde
28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
giren ‘’Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği’’ kapsamındaki ilkeler ve SPK
Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır.
Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve mali tablolarla
bi r l ik te kamuya açık lanı r .  İnternet Si temiz
(www.sasa.com.tr)’de yayımlanır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Bilgilendirme politikası çerçevesinde ticari sır niteliği
taşımayan bilgiler şeffaf olarak kamuya yapılan
açık lamalar  arac ı l ığ ı  menfaat  sahip ler i  i le
paylaşılmaktadır.

Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili
oldukları genel konularda yapılan toplantılar, düzenlenen
seminerler, eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen
bilgiler vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Çalışanlar için
bir portal mevcuttur ve kendilerini ilgilendirecek her
türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile ulaşmaları
sağlanmıştır.

Şirket menfaat sahipleri haklarını korumak üzere etik
ilkeler benimsemiş ve etik komitesini kurmuştur.
Menfaat sahipleri etik komitesine etik@sabanci.com,
etik@sasa.com.tr e-posta adreslerinden veya
(322) 441 01 92 no’lu telefon numaralarından
ulaşabilmektedirler. Gerekli durumlarda Denetimden
Sorumlu Komite ve/veya Kurumsal Yönetim İlkeleri
Komitesi bilgilendirilir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Çalışanların yönetime katılımı, Şirket içinde yapılan
periyodik toplantılar vasıtasıyla ve yıllık hedef belirleme
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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 Şirket’in etkin yönetimini temini için gerekli
katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası
Değişen ve gelişen Şirketimizin vizyonu ve stratejileri
doğrultusunda İnsan Kaynakları olarak temel hedefimiz
Sasa’nın; sürdürülebilir rekabetçi avantaj kazanmada
ihtiyaç duyduğu kalibresi yüksek, örgüte bağlı ve Şirket
amaçlarına yönelmiş, Sasa’da çalışmaktan gurur duyan
çalışanlardan oluşan, sürekli çalışma barışının sağlandığı
etkin bir organizasyon yapısına kavuşturulmasıdır.

Sasa, strateji ve hedeflerinin gerçekleşmesinde;
değişime açık, sürekli gelişim içerisinde olan çalışanları
ile uzun dönemli birlikteliğin, Şirket kültürünün, bilgi
birikiminin ve Şirketin ana değerlerinin korunmasının,
başarıya ulaşmanın temel unsuru olduğuna inanır ve
bu doğrultuda insana yatırım yapar.
Strateji ve hedeflerinde sürdürülebilir bir başarının
sağlanması doğrultusunda, rekabet avantajı yaratacak
bir organizasyona sahip olmasını sağlamak üzere;

• Organizasyon, insan kaynakları sistem ve süreçlerinin
sürekli gözden geçirilmesi ile ihtiyaçlar doğrultusunda
yapılandırılır,

• Şirketi geleceğe taşıyacak, nitelikli iş gücü 
organizasyona kazandırılır ve bu doğrultuda kültürel
çeşitlilik de desteklenir,

• Çalışanların pozisyonlarıyla ilgili yetkinlik, bilgi ve 
becerilerinin sürekli gelişimini ve potansiyellerini 
gerçekleştirmelerini sağlamak üzere kişisel ve mesleki
gelişim faaliyetleri organize edilir,

• Kurumsal ve bireysel gelişim hedeflerini 
destekleyecek şekilde; yöneticilerin, çalışanların 
performansını, açık bir iletişim ortamında, düzenli o
larak izledikleri ve gelişim sorumluluklarını üstlendikleri
etkin bir performans yönetimi yürütülür,

• Kritik pozisyonların organizasyonel başarı planı 
kapsamında yüksek potansiyelli ve nitelikli personel
tarafından yedeklenmesi sağlanır,

• Çalışanlar için; Şirket ve kendileri ile ilgili konularda
düzenli bilgi paylaşımının yapıldığı, katılımcı bir 
yönetim yaklaşımıyla kendilerinin ve temsilcilerinin

 görüşlerini açıklıkla ifade edebildikleri platfomlar 
oluşturulur,

• Eşit (cinsiyet, din, dil vb. ayrımların yapılmadığı) ve

adil çalışma ortamının sağlanmasına ilişkin kuralları
da içeren Sabancı İş Etiği Değerleri tüm çalışanlara
uygulanır,

• Çalışanların, güvenli, sağlıklı ve potansiyellerini 
sergileyebilecekleri, değişime açık bir çalışma 
ortamında, kurumsal bağlılıklarını artıracak 
uygulamaların ve yaklaşımların geliştirilmesi suretiyle,
ortak bir Şirket kültürü oluşturulur.

Şirket bünyesinde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere
temsilci atanmamıştır. 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri
içinde ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda
gelen bir şikayet olmamıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Şirket iş etiği kuralları oluşturulmuş ve uygulamaya
alınmıştır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi
ise kuralların Şirket iç iletişim portalında yayımlanması,
basılı kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve
bilgilendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla
sağlanmaktadır. Ayrıca her yılsonunda, çalışanlar bir
e-öğrenme programıyla iş etiği kurallarına ilişkin
bilgilerini güncellemekte ve iş etiği kurallarına
bağlılıklarını, doldurdukları “İş Etiği Uygunluk Bildirimi”
ile yenilemektedir.

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 Vakfı’na veya Sabancı
Ünivers i tes i ’ne bağ ış  o larak ödemektedi r .

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde
seçilen en az altı üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu
tarafından idare ve temsil edilir.  Yönetim Kurulu
üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde
tanımlanan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nden ikisi bağımsız üye olup,
Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri
doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim
Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi
biten üye yeniden seçilebilir. Bir üyeliğin herhangi bir
nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan
üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel
Kurulun onayına sunar. Bu üye selefinin kalan süresini
tamamlar.
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Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri, icracı ve icracı olmayan
ve bağımsız üye ayrımı ile şöyledir:

Mehmet Göçmen
Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Olmayan)

Serra Sabancı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı Olmayan)

Mehmet Nurettin Pekarun
Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)

Mahmut Volkan Kara
Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)

Hüsnü Ertuğrul Ergöz
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Mehmet Kahya
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Genel Kurul kararı ile Türk
Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri
doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Şirket Yönetim Kurulu 2013 yılı içerisinde Türk Ticaret
Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı
onay alınmak sureti ile 32 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
Kuru lu Üye le r ine önceden i le t i lmekted i r .

2013 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu
Üyeleri tarafından 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.
Şirket Yönetim Kurulu’nun yönetim hakkı ve temsil
yetk i ler i  Esas Sözleşme’de tanımlanmışt ı r .
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2013 yılı içinde Şirket
ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet
edecek girişimlerde bulunmamıştır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin
Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim Kurulu’na bağlı olarak Kurumsal Yönetim
Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin
Erken Saptanması Komitesi mevcuttur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan : Mehmet Kahya (Bağımsız Üye)
Üye : Hüsnü Ertuğrul Ergöz (Bağımsız Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı Kurumsal Yönetim
ilkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir.
Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları Başkan’ın
uygun göreceği yerde yılda en az dört defa yapılır.
Komite yılda en az bir kez Risk Yönetim Sistemlerini
gözden geçirmek üzere toplanır. Her yıl başında
Kurumsal Yönetim Komitesi’ne ait yıllık toplantı takvimi,
Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere
duyurulur. Başkan’ın uygun göreceği diğer kimseler
de, toplantılara katılabilirler.

Yönetim Kurulu’nun mevcut yapılanmasında ayrı bir
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi
oluşturulmadığından söz konusu komitelere ilişkin
görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi yerine
getirmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan : Hüsnü Ertuğrul Ergöz (Bağımsız Üye)
Üye : Mehmet Kahya   (Bağımsız Üye)

Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve Üyesi
Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Bağımsız üyeler
arasından seçilir. Denetimden Sorumlu Komite yılda
en az dört kez toplanmaktadır. Toplantılarında genel
olarak İç Denetim tarafından yapılan çalışmaların ve
Yönetim Kurulu sunumunun gözden geçirilmesi,
Bağımsız Denetim firması çalışmalarının gözden
geçirilmesi, Mali tabloların gözden geçirilmesi, İş Etiği
ve davranış kuralları ihlal ve incelemeleri konularını
gündem maddesi yapılmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan : Mehmet Kahya (Bağımsız Üye)
Üye : Hüsnü Ertuğrul Ergöz (Bağımsız Üye)

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 15.08.2013 tarihli
kararına istinaden ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nun 378’nci maddesi ile Sermaye Piyasası
Kurulu’nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği
hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere Riskin
Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken
Saptanması Komitesi Başkan ve Üyesi Kurumsal
Yönetim ilkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından
seçilir. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az
altı kez toplanmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirket’in varlığını,
gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek
risklerin tanımlanması, krizlerin önlenmesi modellerinin,
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yönetim sistemlerinin oluşturulması, erken teşhisi,
tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin
uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar
yapar. Risk yönetim sistemlerini enaz yılda bir kez
gözden geçirir, risk yönetimi ile ilgili uygulamaların,
Komite Kararları’na uygun gerçekleştirilmesinin
gözetimini yapar.

Komitelerde 2013 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması
meydana gelmemiştir.

Şirketimizin 2 adet Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Mehmet Kâhya ve Hüsnü Ertuğrul Ergöz Yönetim
Kurulu bünyesinde oluşturulan her üç komitede de
yer almaktadır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Şirket Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç kontrol
sağlanması maksadıyla çeşit l i  mekanizmalar
oluşturmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı
olarak 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.

Bunun yanında Şirket bünyesinde kurulan İç Denetim
Birimi, Şirket içi kontrollerin yapılmasında yetkili ve
sorumludur.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri
Vizyon: Mevcut ve yeni işlerde en yüksek değeri
yaratacak şekilde konumlanmak.

Misyon: Karlı ve sürdürülebilir büyüme için insan ve
tesis yatırımı yapmak.

Değerlerimiz :

• Çevre, sağlık ve emniyet konularında “örnek”

• Yenilikçi

• Müşteri odaklı

• Rekabetçi

• Sorumluluk sahibi ve saygın

• Sonuç odaklı

• Bilgi-yoğun

• Dinamik

• Güvenilir

• Piyasa koşullarından güç alabilmek

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 Yetkilileri
tarafından hazırlanan cari yılın bütçe ve fiili olarak
karşılaştırılması sonuçları da Yönetim Kurulu’na
sunulmaktadır.

20. Mali Haklar
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri’ne tanınan her türlü
hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Genel Kurul
ile belirlenir. Hak, menfaat ve ücretler toplam olarak
da b i lanço d ipnot la r ında yer  a lmaktad ı r .
2011 yılına ait Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nda
Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca
(3 yıl) aylık brüt 3.000 TL ödenmesine karar verilmiştir.
2013 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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Finansal tablolar hakkında bağımsız denetçi raporu
Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na

Giriş

1- Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan finansal durum
tablosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, özkaynaklar değişim tablosunu, nakit akış tablosunu ve önemli
muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu

2- Şirket yönetimi bu finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan
Türkiye Muhasebe Standartları'na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için
finansal tabloların usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla
yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

3- Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimiz,
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 denetimiz, 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, işletmenin 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 Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu,
aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS (bkz. Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde
yansıtmaktadır.

Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar

5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi uyarınca;  Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen
açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri tarafımıza vermiştir. Ayrıca, Şirket’in 1 Ocak – 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter
tutma düzeninin, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir
hususa rastlanmamıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378. Maddesi’ne göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin
varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması
ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Aynı kanunun 398.
Maddesinin 4. fıkrasına göre, denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis
edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378 inci maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını,
böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor
düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Denetimimiz, bu riskleri yönetmek için Şirket
Yönetimi’nin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin operasyonel etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Bilanço tarihi
itibariyle KGK tarafından henüz bu raporun esasları hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla bu konuya ilişkin ayrı bir
rapor hazırlanmamıştır. Bununla birlikte, Şirket, söz konusu komiteyi 15 Ağustos 2013 tarihinde kurmuş olup, komite 2 üyeden
oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirket’in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken
teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik 3 defa toplanmış ve hazırladığı
raporları Yönetim Kurulu’na sunmuştur.

Diğer Husus

İlişikte karşılaştırma amacıyla sunulan 31 Aralık 2012 tarihli bilanço ve bu tarihte sona eren yıla ait finansal tablolar başka bir
denetim firması tarafından tam denetime tabii tutulmuştur. Söz konusu denetim kuruluşunun 1 Mart 2013 tarihli bağımsız denetim
raporunda 31 Aralık 2012 tarihli finansal tabloların, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Finansal Raporlama Standartları'na
uygun hazırlanmadığı konusunda önemli bir hususa rastlanılmadığına yer verilmiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Metin Canoğulları, SMMM
Sorumlu Denetçi

27 Şubat 2014
İstanbul, Türkiye

Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM A.Ş.
Büyükdere Cad.
Beytem Plaza No:20
K:9-10, 34381 - Şişli
İstanbul - Turkey

Tel : +90 212 315 30 00
Fax : +90 212 230 82 91
ey.com

Building a better
working world
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SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Liras  (”TL) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)



4  7

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KAPSAMLI
GELİR TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Liras  (”TL) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)
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SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIM
TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Liras  (”TL) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)
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DİPNOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (“Şirket”) 8 Kasım 1966 tarihinde Adana’da kurulmuş olup, ana faaliyet konuları
polyester elyaf, iplik ve benzeri ürünlerle polyester cips üretimi ve pazarlamasıdır. Şirket, Hacı Ömer Sabancı
Holding A.Ş. (“Sabancı Holding”) iştirakidir. Şirket’in hisse senetleri, Borsa İstanbul A.Ş.’ye kote edilmiş olup
Ulusal Pazar’da işlem görmektedir.

Şirket’in kayıtlı olduğu adresi aşağıdaki gibidir:

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

Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle personel sayısı 1.087 kişidir (31 Aralık 2012: 1.200 kişi).

DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar

Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları

İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”
(“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’nı / Türkiye
Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler için, 1
Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan
etmiştir. Şirket’in finansal tabloları, bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır.

Şirket’in işlevsel ve sunum para birimi TL olarak kabul edilmiştir.

Şirket muhasebe kayıtlarını Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlığı’nca
yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP) gereklerine göre Türk Lirası (TL) olarak tutmakta ve yasal finansal
tablolarını hazırlamaktadır. Finansal tablolar Şirket’in yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden tarihi
maliyet esasına göre ifade edilmiş olup, SPK Muhasebe Standartları’na göre Şirket’in durumunu layıkıyla arz
edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. Bu düzeltme
kayıtları ve sınıflandırmalar temel olarak; ertelenmiş vergi hesaplamasının etkileri, gelir ve gider tahakkuklarının
muhasebeleştirilmesi, kıdem tazminatının Türkiye Muhasebe Standardı (“TMS”) 19’a göre hesaplanmasının
etkilerinden oluşmaktadır.

Finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.

Finansal tablolar 27 Şubat 2014 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmak üzere onaylanmış ve
Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Toker Özcan ve Mali İşler Direktörü Metin Akyüz 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.

Şirket’in işlevsel ve sunum para birimi TL olarak kabul edilmiştir.
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2  Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem finansal tabloların düzeltilmesi

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

Çalışanlara sağlanan faydalar standardında yapılan değişiklikler kapsamında kıdem tazminatına ilişkin aktüeryal
kazanç/kayıplar özkaynaklar altında muhasebeleştirilmektedir. Bu uygulama 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve uygulama geriye dönük olarak uygulanmıştır. Şirket, 31 Aralık 2012
tarihli gelir tablosunda “genel yönetim giderleri” ve “ertelenmiş vergi gelir/gideri” hesabında muhasebeleştirilen
1.114 TL tutarındaki (ertelenmiş vergi etkisi netlenmiş olarak) aktüeryal kaybı 2012 Net dönem zararı
içerisinden netleştirerek kıdem tazminatından aktüeryal kayıp kazançlar fonu içerisinde sınıflandırmıştır.

SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden
sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıştır.
Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Şirket’in finansal durum tablolarında çeşitli sınıflamalar yapılmıştır.
Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihli finansal durum tablosunda yapılan sınıflamalar şunlardır:

• Diğer duran varlıklar hesap grubunda gösterilen 12.210 TL tutarındaki yedek parçalar stoklar içerisinde,

• Diğer dönen varlıklar hesap grubunda gösterilen 519 TL tutarındaki peşin ödenmiş giderler finansal durum 
tablosunda ayrı bir hesap olarak,

• Diğer duran varlıklar hesap grubunda gösterilen 200 TL tutarındaki peşin ödenmiş giderler finansal durum 
tablosunda ayrı bir hesap olarak,

• Diğer borçlar hesap grubunda gösterilen 2.865 TL tutarındaki personele borçlar, ödenecek vergi ve diğer 
kesintiler çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar içerisine,

• Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar hesap grubunun ismi değiştirilerek çalışanlara sağlanan 
faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar olarak sunulmaya başlanmıştır.

• Borç karşılıkları hesap grubunda bulunan 2.114 TL ile Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar hesap
grubunda bulunan 2.556 TL kısa vadeli karşılıklar altında toplanarak gösterilmiştir.

Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihli kapsamlı kar veya zarar tablosunda yapılan sınıflamalar şunlardır:

• Finansman gelirleri hesap grubunda bulunan ticari alacak ve borçlara ilişkin 20.594 TL tutarındaki kur farkı 
geliri ve 1.148 TL tutarındaki kredili satışlardaki vade farkı geliri esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisine,

• Esas faaliyetlerden diğer gelirler hesap grubu içerisindeki 48 TL tutarındaki sabit kıymet satış geliri yatırım
faaliyetlerinden gelirler içerisine, Esas faaliyetlerden diğer giderler hesap grubu içerisindeki 12 TL 
tutarındaki sabit kıymet satış zararları yatırım faaliyetlerinden giderler içerisine,

• Finansman giderleri hesap grubunda bulunan ticari alacak ve borçlara ilişkin 25.597 TL tutarındaki kur farkı
gideri esas faaliyetlerden diğer giderler içerisine sınıflandırılmıştır.

2.3  Netleştirme / Mahsup

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

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

2.5 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar

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

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

2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Finansal Raporlama Standartları

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan
muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları
ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve
yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki gibidir:

TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)

Değişiklik işletmenin finansal araçlarını netleştirmeye ilişkin hakları ve ilgili düzenlemeler (örnek teminat
sözleşmeleri) konusunda bazı bilgileri açıklamasını gerektirmektedir. Getirilen açıklamalar finansal tablo
kullanıcılarına;

i - Netleştirilen işlemlerin şirketin finansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi 
için ve

ii - TFRS’ye göre ve diğer genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların
karşılaştırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır.

Yeni açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleştirilen tüm finansal araçlar için verilmelidir. Söz konusu
açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleştirilememiş olsa dahi uygulanabilir ana netleştirme düzenlemesine
veya benzer bir anlaşmaya tabi olan finansal araçlar için de geçerlidir. Değişiklik sadece açıklama esaslarını
etkilemektedir ve Şirket’in konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır.

TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) – Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının  Sunumu

Yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasını değiştirmektedir.
Bundan sonra diğer kapsamlı gelir tablosunda ileriki bir tarihte gelir tablosuna sınıflanabilecek (veya geri
döndürülebilecek) kalemlerin hiçbir zaman gelir tablosuna sınıflanamayacak kalemlerden ayrı gösterilmesi
gerekmektedir. Değişiklik sadece sunum esaslarını etkilemiştir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı
üzerinde bir etkisi olmamıştır.

TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik)

Standartta yapılan değişiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik yapılmıştır.
Yapılan birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması,
tanımlanmış fayda planlarında aktüeryal kar/zararının diğer kapsamlı gelir altında yansıtılması ve kısa ve uzun
vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün
tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir.
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

Şirket aktüeryal kazanç/kayıplarını bu değişiklik öncesi gelir tablosunda muhasebeleştirmekteydi. Aktüeryal
kazanç/kaybın diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan değişikliğin Şirket’in finansal
durumu ve performansı üzerindeki etkisi geçmişe dönük olarak Not 2.2 de açıklanmıştır. Ayrıca, kısa ve uzun
vadeli personel sosyal haklarının sunumunda oluşan değişiklik kapsamında, kısa vadeli borç karşılıklarında sunulan
kullanılmamış izin karşılıkları, geriye dönük olarak uzun vadeli borç karşılıkları olarak sınıflandırılmış ve aktüeryal
hesaplamaya tabi tutulmuştur.

TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)

TFRS 11’in ve TFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 28’de de değişiklikler yapmış ve standardın
ismini TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir. Yapılan değişiklikler ile
iştiraklerin yanı sıra, iş ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme getirilmiştir. Söz konusu
standardın Şirket’in finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar

TFRS 10 - TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona ilişkin kısmının yerini
almıştır. Hangi şirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir “kontrol” tanımı yapılmıştır.
Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir standarttır. Söz konusu
standardın Şirket’in finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

TFRS 11 Müşterek Düzenlemeler

Standart müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceğini düzenlemektedir.
Yeni standart kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi tutulmasına izin verilmemektedir.
Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları

TFRS 12 iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin verilmesi gereken tüm dipnot
açıklama gerekliklerini içermektedir. Söz konusu standard sadece sunum esasları ile ilgilidir ve Şirket’in verdiği
açıklamalar üzerinde bir etkisi olmamıştır.

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü

Yeni standart gerçeğe uygun değerin TFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe uygun
değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değişiklik getirmemektedir. Tüm
gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri
ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Yeni açıklamaların sadece TFRS 13’ün uygulamaya başlandığı
dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir. Standardın Şirket’in finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır.

TFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri

Yorum, üretim aşamasındaki hafriyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak muhasebeleşeceği,
muhasebeleşen varlığın ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine açıklık getirmektedir. Söz konusu
yorum Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

Uygulama Rehberi (TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12 değişiklik)

Değişiklikler geriye dönük düzeltme yapma gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla sadece uygulama rehberinde
yapılmıştır. İlk uygulama tarihi “TFRS 10’un ilk defa uygulandığı yıllık hesap döneminin başlangıcı” olarak
tanımlanmıştır. Kontrolün olup olmadığı değerlendirmesi karşılaştırmalı sunulan dönemin başı yerine ilk uygulama
tarihinde yapılacaktır.
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Eğer TFRS 10’a göre kontrol değerlendirmesi TMS 27/TMSYK 12’ye göre yapılandan farklı ise geriye dönük
düzeltme etkileri saptanmalıdır. Ancak, kontrol değerlendirmesi aynı ise geriye dönük düzeltme gerekmez. Eğer
birden fazla karşılaştırmalı dönem sunuluyorsa, sadece bir dönemin geriye dönük düzeltilmesine izin verilmiştir.
Aynı sebeplerle TFRS 11 ve TFRS 12 uygulama rehberlerinde de değişiklik yapılmış ve geçiş hükümleri
kolaylaştırılmıştır. Değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.

TFRS’deki iyileştirmeler

1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olan ve aşağıda açıklanan 2009-2011
dönemi yıllık TFRS iyileştirmelerinin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuşu:

İhtiyari karşılaştırmalı ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan karşılaştırmalı bilgiler arasındaki farka açıklık
getirilmiştir.

TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum:

Hisse senedi sahiplerine yapılan dağıtımların vergi etkisinin TMS 12 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğine
açıklık getirilmiştir. Değişiklik, TMS 32’de bulun mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırıp şirketlerin hisse senedi
sahiplerine yaptığı dağıtımlardan doğan her türlü gelir vergisinin UMS 12 hükümleri çerçevesinde
muhasebeleştirmesini gerektirmektedir.

TMS 34 Finansal Raporlama:

TMS 34’de her bir faaliyet bölümüne ilişkin toplam bölüm varlıkları ve borçları ile ilgili istenen açıklamalara
açıklık getirilmiştir. Faaliyet bölümlerinin toplam varlıkları ve borçları sadece bu bilgiler işletmenin faaliyetlerine
ilişkin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak raporlanıyorsa ve açıklanan toplam tutarlarda bir önceki yıllık
mali tablolara göre önemli değişiklik olduysa açıklanmalıdır.

Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler
aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal
tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.

TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)

Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” ifadesinin
anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme
yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1
Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu
standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama

Aralık 2011 de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri
için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin
ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak
finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen
olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe
uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu
gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir.

Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
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Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından
yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar
ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar.
Şirket, finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe
girdikten sonra yapacaktır.

UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)

UFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına
ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım şirketlerinin
bağlı ortaklıklarını UFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden
muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde
hiçbir etkisi olmayacaktır.

TFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler

Bu yorum, zorunlu vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar
çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, zorunlu
verginin sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak
gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması
halinde ortaya çıkan bir zorunlu verginin, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır.
Bu yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin
verilmektedir. Bu yorumun geçmişe dönük olarak uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum Şirket için geçerli
değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisinin olması beklenmemektedir.

UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer açıklamaları
(Değişiklik)

UMSK, UFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra UMS 36 Varlıklarda değer
düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı açıklama
hükümlerini değiştirmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir varlık grubunun) gerçeğe
uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama
hükümleri getirmiştir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük
olarak uygulanacaktır. İşletme UFRS 13’ü uygulamışsa erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu
standardın, Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten korunma
muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)

UMSK, Haziran 2013’de UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına getirilen değişlikleri
yayınlamıştır. Bu değişiklik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi
bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme
dar bir istisna getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye
dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde bir
etkisi olması beklenmemektedir.

KGK tarafından yayınlanan ilke kararları

2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi

KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaştırmak
amacıyla “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlamıştır.
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Bu düzenlemede yer alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası
faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar dışında TMS’yi uygulamakla yükümlü olan şirketlerin
hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil etmesi amacıyla yayınlanmıştır. Şirket bu düzenlemenin gerekliliklerini
yerine getirmek amacıyla Not 2.2’de belirtilen sınıflama değişikliklerini yapmıştır.

2013-2 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi

Karara göre i) ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (pooling of interest) yöntemi ile
muhasebeleştirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla finansal tablolarda şerefiyeye yer verilmemesi gerektiği ve iii)
hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başı itibarıyla
birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin
başından itibaren karşılaştırmalı olarak sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır. Söz konusu kararların Şirket'in
finansal tablolarında bir etkisi olmayacaktır.

2013-3 İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi

İntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal araç olarak
muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiştir. Söz konusu kararların Şirket'in finansal tablolarında
bir etkisi olmayacaktır.

2013-4 Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi

Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karşılıklı iştirak ilişkisi
olarak tanımlanmış ve karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu, yatırımın türüne ve uygulanan farklı
muhasebeleştirme esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilke kararı ile konu aşağıdaki üç ana
başlık altında değerlendirilmiş ve her birinin muhasebeleştirme esasları belirlenmiştir.

i) - Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu,
ii) - İştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması

  durumu,
iii) - İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında muhasebeleştirdiği bir

  yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumu.

Söz konusu kararların Şirket'in finansal tablolarında bir etkisi olmayacaktır.

2.7  Önemli Muhasebe Tahminleri ve Kararları

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

Stokların net gerçekleşebilir değeri

Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlenir. Yönetim, değer düşüklüğü
hesaplamasında, stokların satışından gelecekte elde edilecek nakit akım tutarlarını, olağan ticari faaliyet içerisinde
oluşacak tahmini satış fiyatını ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti tutarını tahmin etmiştir.
Yapılan tahminler neticesinde, Şirket yönetimi, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle stokların maliyetinin net
gerçekleşebilir değerinden yüksek olduğunu tespit etmiş ve stokların değeri 1.273 TL (31 Aralık 2012: 2.033 TL)
tutarında indirilmiş ve bu tutar satışların maliyeti içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
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Maddi duran varlıkların geri kazanılabilir değerinin tespiti çalışması

Dipnot 12’de belirtildiği üzere Şirket UMS 36 “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” standardı gereğince işletme içi
ve dışı kaynaklı değer düşüklüğü göstergelerini dikkate alarak 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle maddi duran
varlıklarının geri kazanılabilir değerini tespit edebilmek için indirgenmiş nakit akımları yöntemini kullanarak bir
çalışma yapmıştır. Söz konusu çalışmada yer alan gelecek projeksiyonlarının gerçekleşmesi Şirket’in hali hazırdaki
maddi duran varlıklarıyla üretme kapasitesi ve yeteneğinin olduğu ürünlerin pazarda alıcı bulmasına bağlıdır.
Ayrıca Şirket yönetimi brüt kar marjının daha yüksek olduğu özellikli ürünlerin üretim ve satışının gelecek dönem
faaliyetleri içerisinde daha fazla yer kaplayacağını öngörmektedir. İndirgenmiş nakit akımları yöntemi kullanılarak
yapılan bu çalışma Şirket yönetiminin gelecek tahmin ve varsayımlarını yansıtmaktadır.

Ertelenmiş Vergi

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

Kıdem tazminat yükümlülüğü

Kıdem tazminat yükümlülüklerinin bugünkü değeri belli varsayımlar kullanılarak aktüeryal bazda belirlenir. Bu
varsayımlar kıdem tazminat yükümlülüklerinin net giderinin belirlenmesinde kullanılır ve indirgenme oranını da
içerir. Söz konusu varsayımlarda meydana gelen herhangi bir değişiklik kıdem tazminat yükümlülüğünün kayıtlı
değerini etkiler. Tüm aktüeryal kayıp ve kazançlar özkaynaklar altındaki kıdem tazminatlarından aktüeryal kayıp
kazançlar fonunda muhasebeleştirilir.

İskonto oranı  kıdem tazminat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli olan gelecekteki tahmini nakit
çıkışlarının bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılan orandır (Dipnot 17).

2.8  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir:

Hasılat

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

Malların satışı

Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine getirildiğinde muhasebeleştirilir:

• Şirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
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• Şirket’in mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir 
kontrolünün olmaması,

• Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi,

• İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması, ve

• İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.

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

Temettü ve faiz geliri:

Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman (Şirket’in
ekonomik faydaları elde edeceği ve gelirin güvenilir bir biçimde ölçülmesi mümkün olduğu sürece) kayda alınır
ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler altında sınıflandırılır.

Finansal varlıklardan elde edilen faiz geliri, Şirket’in ekonomik faydaları elde edeceği ve gelirin güvenilir bir
biçimde ölçülmesi mümkün olduğu sürece kayıtlara alınır. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü
boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine
indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.

Bölümlere göre planlama:

Faaliyet bölümleri, Şirket’in faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili organlara veya kişilere sunulan iç raporlama
ve stratejik bölümlere paralel olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu bölümlere tahsis edilecek kaynaklara
ilişkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla Şirket’in faaliyetlerine ilişkin
stratejik karar almaya yetkili organlar ve kişiler, Şirket’in üst düzey yöneticileri olarak tanımlanmıştır.

Şirket üst düzey yöneticileri Şirket’in tek bir alanda faaliyet göstermesini ve Türkiye dışındaki faaliyetlerden
hiçbirinin kendi başına toplam faaliyetler içerisinde önem arz etmediğini göz önünde bulundurarak, stratejik
kararlarını Şirket’in tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde almaktadırlar. Bu nedenle, UFRS 8 “Faaliyet
Bölümleri”ndeki ilgili hükümler doğrultusunda, Şirket’in, tek bir raporlanabilecek faaliyet bölümü bulunmakta
olup, finansal bilgiler faaliyet bölümlerine göre raporlanmamıştır.

Kira geliri:

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

Stoklar

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

a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda Şirket ile ilişkili sayılır:

Söz konusu kişinin,

(i) Şirket üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,

(ii) Şirket üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,

(iii) Şirket veya Şirket’in bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması durumunda.

b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme Şirket ile ilişkili sayılır:

(i) İşletme ve Şirket’in aynı grubun üyesi olması halinde,

(ii) İşletme’nin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya da 
iş ortaklığı olması halinde,

(iii) her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde,

(iv) işletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu üçüncü 
işletmenin iştiraki olması halinde,

(v) İşletme’nin, Şirket’in ya da Şirket ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma
sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde (Şirket’in kendisinin böyle bir plânının olması 
halinde, sponsor olan işverenler de Şirket ile ilişkilidir),

(vi) İşletme’nin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi 
halinde,

(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya söz
konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi olması halinde.

Maddi duran varlıklar

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

Yıllar

Yer altı ve yerüstü düzenleri 15-25

Binalar 18-25

Makine, tesis ve cihazlar 15-25

Taşıt araç ve gereçleri 5

Döşeme ve demirbaşlar 5-10

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 finansal durum tablosu tarihi itibariyle indirgenmiş tutarlarına artık
değerlerinin eklenmesi ile tespit edilir.
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Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar, net defter değeri ile net satış fiyatı
tutarlarının karşılaştırılması ile belirlenir ve cari dönemde yatırım faaliyetlerinden gelir /gider hesaplarına yansıtılır.

Finansal Kiralama İşlemleri

Kiralama - kiracı durumunda Şirket

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

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

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

Satım amaçlı elde tutulan maddi duran varlıklar

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

Maddi olmayan duran varlıklar

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

Araştırma giderleri ve geliştirme maliyetleri

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

Finansal Araçlar

Finansal varlıklar

Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara
alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen
harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa
tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan işlem tarihinde
kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
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Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde
tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.

Etkin faiz yöntemi

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

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

Satılmaya hazır finansal varlıklar

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

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

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

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

Alacaklar

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

Krediler

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

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü

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

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

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

Nakit ve nakit benzerleri

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

Parasal varlıklar

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

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

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

Finansal yükümlülükler

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

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

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

Parasal borçlar

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

Kur değişiminin etkileri

Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan  para birimi (fonksiyonel
para birimi) ile sunulmuştur. Şirket’in mali durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve
finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.

Finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) gerçekleşen
işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Finansal durum tablosunda yer alan
dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler finansal durum tablosu tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak
Türk Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı
para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle
TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden
çevrilmeye tabi tutulmazlar.

Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda muhasebeleştirilirler:

• Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para birimiyle gösterilen
borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür varlıkların maliyetine dahil edilen
kur farkları,

• Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karşı finansal koruma sağlamaya ilişkin muhasebe 
politikaları aşağıda açıklanmaktadır) karşı finansal koruma sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işlemlerden 
kaynaklanan kur farkları,

• Yurtdışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde muhasebeleştirilen ve net yatırımın
satışında kar ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan yurtdışı faaliyetlerden kaynaklanan
parasal borç ve alacaklardan doğan kur farkları.

Şirket’in yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, finansal tablolarda finansal durum tablosu tarihinde
geçerli olan kurlar kullanılarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, işlemlerin gerçekleştiği tarihteki
kurların kullanılması gereken dönem içerisindeki döviz kurlarında önemli bir dalgalanma olmadığı takdirde (önemli
dalgalanma olması halinde, işlem tarihindeki kurlar kullanılır), dönem içerisindeki ortalama kurlar kullanılarak
çevrilir. Oluşan kur farkı diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir ve özkaynağın ayrı bir bileşeninde biriktirilir.

Hisse başına kazanç

Hisse başına kar, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve izin verilen yedeklerden hisseleri oranında hisse dağıtarak
(“bedelsiz hisseler”) sermayelerini artırabilir. Hisse başına kar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış
hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kar hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması,
hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle hesaplanır.
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.8. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar

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

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

Devlet teşvik ve yardımları

Devlet teşviği, işletmenin teşviğin elde edilmesi için gerekli koşulları yerine getireceğine ve teşviğin elde
edileceğine dair makul bir güvence olmadan finansal tablolara yansıtılmaz.

Devlet teşvikleri, bu teşviklerle karşılanması amaçlanan maliyetlerin gider olarak muhasebeleştirildiği dönemler
boyunca sistematik şekilde kâr veya zarara yansıtılır. Bir finansman aracı olan devlet teşvikleri, finanse ettikleri
harcama kalemini netleştirmek amacıyla kâr veya zararda muhasebeleştirilmek yerine, kazanılmamış gelir olarak
finansal durum tablosu ile ilişkilendirilmeli ve ilgili varlıkların ekonomik ömrü boyunca sistematik şekilde kâr
veya zarara yansıtılmalıdır.

Önceden gerçekleşmiş gider veya zararları karşılamak ya da işletmeye gelecekte herhangi bir maliyet gerektirmeksizin
acil finansman desteği sağlamak amacıyla verilen devlet teşvikleri, tahsil edilebilir hale geldiği dönemde kâr ya
da zararda muhasebeleştirilir.

Devletten piyasa faiz oranından düşük bir oranla alınan kredinin faydası, devlet teşviği olarak kabul edilir. Düşük
faiz oranının yarattığı fayda, kredinin başlangıçtaki defter değeri ile elde edilen kazanımlar arasındaki fark olarak
ölçülür.

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

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

Yatırım amaçlı gayrimenkuller

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında satılmak
yerine, kira elde etmek ve/veya sermaye kazancı elde etmek amacıyla tutulan araziler ve binalar yatırım amaçlı
gayrimenkuller olarak sınıflandırılır ve maliyet yöntemine göre maliyet eksi birikmiş amortisman (arazi hariç)
değerleri ile gösterilir. İnşası, Şirket tarafından yapılan yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyeti, inşaat veya ıslah
çalışmalarının tamamlandığı tarihteki maliyeti üzerinden belirtilir. Söz konusu tarihte varlık, yatırım amaçlı
gayrimenkul haline gelir ve bu nedenle yatırım amaçlı gayrimenkuller hesap kalemine transfer edilir. Yatırım
amaçlı gayrimenkuller arasında yer alan binalar için tahmin edilen faydalı ömür 18-25 yıldır.
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.8. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar

Kıdem tazminatları:

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

Finansal tablolarda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla
ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal tablolara
yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar özkaynaklar altında bulunan kıdem tazminatından
kayıp kazançlar fonuna yansıtılmıştır.

“Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar” olarak tanımlanan kullanılmamış izin haklarından
doğan yükümlülükler, hak kazandıkları dönemde tahakkuk edilir ve etkisi önemli ise iskonto edilerek
muhasebeleştirilir.

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler

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

Cari vergi

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

Ertelenmiş vergi

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

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

Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her finansal durum tablosu tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmiş
vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek
düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

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

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

Dönem cari ve ertelenmiş vergisi

Cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir.

Sermaye ve temettüler

Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü dağıtım kararı
alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek ödenecek temettü yükümlülüğü olarak sınıflandırılır.

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler

Önceki dönemlerin karından, kanun veya sözleşme kaynaklı zorunluluklar nedeniyle veya kar dağıtımı dışındaki
belli amaçlar (örneğin iştirak satış kazançlarından vergi avantajı elde edebilmek) için ayrılmış yedeklerdir. Bu
yedekler, yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmektedir.
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Bimsa’ya iştirak tutarları elde etme maliyeti üzerinden gösterilmekte olup iştirak oranları nominal değerler
üzerinden hesaplanmıştır.

(*) Şirket, Bimsa’ya ait hissesinin tamamını 11 Ocak 2013 tarihinde Sabancı Holding’e satmıştır.

DİPNOT 3 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

DİPNOT 4 - FİNANSAL YATIRIMLAR

Satılmaya hazır finansal varlıklar
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DİPNOT 5 - FİNANSAL BORÇLAR

Kısa Vadeli Finansal Borçlar

Uzun Vadeli Finansal Borçlar

31 aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle banka kredileri içerisinde yer alan krediler ve bu kredilere ilişkin faiz
tahakkukları:
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DİPNOT 5 - FİNANSAL BORÇLAR (devamı)

Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

Şirket’in grup içi şirketlerden Ak Finansal Kiralama A.Ş. (Dipnot 29) ile yapmış olduğu finansal kiralama anlaşması
sonucu oluşan finansal durum tablosu tarihi itibariyle finansal kiralama borçları aşağıdaki gibidir:

Şirket’in finansal kiralama borçlarının tamamı Euro cinsinden olup, vadesi bir yılı aşan kısmı yoktur.

Finansal durum tablosu tarihi itibariyle finansal kiralama işlemine konu edilen varlıkların net defter değeri
0 TL’dir (31 Aralık 2012: 86 TL).

Sözleşme tarihinde finansal kiralama işlemlerine ilişkin faiz oranları tüm kiralama dönemi için sabitlenmiştir.
Sözleşme ortalama efektif faiz oranı yıllık yaklaşık %7,14’tür (31 Aralık 2012: %7,14).

DİPNOT 6 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

Ticari Alacaklar

(*) Alınan çekler, ticari faaliyetler sonucunda müşterilerden alınmış, portföyde bulunan çekleri ifade etmektedir.
33.347 TL’si vadesi üç aydan kısa olan çeklerden oluşmaktadır (31 Aralık 2012: 39.637 TL)
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DİPNOT 6 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (devamı)

Cari Olmayan Ticari Alacaklar

Ticari alacaklar 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle aylık Türk Lirası %0,44, ABD Doları %0,12, Euro %0,12  (31
Aralık 2012: Türk Lirası %0,80, ABD Doları %0,17, Euro %0,14 ) oranı kullanılarak iskonto edilmiştir.

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle vadesi geçmiş ancak karşılık ayrılmamış ticari alacaklar
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle vadesi geçmiş ancak karşılık ayrılmamış alacaklara ait alacak sigortası,
banka teminatı, ipotek ve müşteri çekleri teminatların varlığı sebebiyle bu finansal tablolarda alacaklara ilişkin
herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

Vadesi geçmiş ve şüpheli alacak karşılığı ayrılmış alacakların analizi aşağıdaki gibidir:
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DİPNOT 6 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (devamı)

Ticari Borçlar

Ticari Borçlar 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle aylık Türk Lirası %0,44,  ABD Doları %0,12, Euro %0,12  (31
Aralık 2012: Türk Lirası %0,80, ABD Doları %0,17, Euro %0,14) oranı kullanılarak iskonto edilmiştir.

Ticari alacak ve ticari borçların 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ortalama vadeleri sırasıyla 53 gün ve
81 gündür (31 Aralık 2012: 59 gün ve 65 gündür).

DİPNOT 7 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlar

DİPNOT 8 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR

Diğer Cari Alacaklar
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(*) Şirket vergi risklerinin ortadan kaldırılması amacıyla, T.C. Maliye Bakanlığı vergi inceleme elemanları
tarafından yapılan vergi incelemeleri neticesinde tarh edilen vergi ve vergi cezalarının kaldırılması için açmış
olduğu davalardan vazgeçerek, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 sayılı Kanun
hükümlerinden yararlanma amacıyla 7 Nisan 2011 tarihinde vergi dairesine müracaat etmiştir.

(*) Başvuru neticesinde ödenecek toplam tutar vergi dairesi tarafından yapılan vergi incelemesi sonucunda 2007
yılı içinde tarh edilen 32.417 TL vergi ve 44.823 TL ceza için 12.715 TL, 2010 yılı içerisinde yapılan vergi
incelemesi sonucunda tarh edilen 12.497 TL vergi ve 18.746 TL ceza için 9.212 TL, olmak üzere toplam 21.927
TL olarak hesaplanmıştır.  Şirket bu tutarı Haziran 2011’den itibaren 18 eşit taksitle 36 ayda ödeyecek olup rapor
tarihi itibariyle 21.927 TL’lik tutarın 20.709 TL’sini ödemiştir. Toplam 21.927 TL’nin 792 TL’ lik kısmı Katma
Değer Vergisi ile ilgili olup ödemeler sırasında indirim konusu yapılacaktır. Kalan 21.135 TL 2011 yılı finansal
tablolarında gider olarak muhasebeleştirilmiştir.

DİPNOT 8 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR (devamı)

Diğer Cari Olmayan Alacaklar

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Liras  (”TL) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)
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(*) Değer düşüklüğü karşılığı mamul, ara mamul ve diğer stok kalemleri için ayrılmıştır.

Şirket, dönem başında 2.033 TL olan stok değer düşüklüğü karşılığını dönem içerisinde net 760 TL azaltarak
rapor tarihi itibariyle toplam 1.273 TL tutarında stok değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır. 31 Aralık 2013 tarihi
itibariyle net gerçekleşebilir değerinden gösterilen stokların toplam tutarı 103.809 TL’dir (31 Aralık 2012: 133.422
TL).

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sona eren hesap döneminde giderleşerek satılan malın maliyeti hesabına dahil
edilen stok tutarı 826.614 TL’dir (31 Aralık 2012: 761.825 TL).

DİPNOT 9 - STOKLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Liras  (”TL) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)
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Şirket’in sahip olduğu, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle net defter değeri 1.229 TL  (31 Aralık 2012: 1.419 TL)
tutarındaki gayrimenkuller kira sözleşmeleri vasıtasıyla üçüncü şahıslara kiralanmaktadır. Şirket’in bu sözleşmelere
ilişkin dönem içerisinde amortisman dışında katlandığı gider bulunmamakta olup elde ettiği kira geliri 394 TL’dir
(31 Aralık 2012: 362 TL) (Dipnot 24). Şirket, sözkonusu gayrimenkullerin rayiç değer hesaplamasını indirgenmiş
nakit akımına göre yapmış ve 3.505 TL olarak hesaplamıştır.

DİPNOT 10 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER

Peşin Ödenmiş Giderler (Kısa Vadeli)

DİPNOT 11 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde yatırım amaçlı gayrimenkuller ve ilgili
amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Liras  (”TL) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)



7  5

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde oluşan toplam amortisman giderinin
ilişkilendirildikleri gelir tablosu hesapları Dipnot 12’de verilmiştir.

DİPNOT 11 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (devamı)

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Liras  (”TL) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)
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(*) Şirket makine tesis ve cihazlardan 2004 ve 2006 yıllarında toplam 256.874 TL değer düşüklüğü yapmıştır.

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlık bulunmamaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle maddi varlıkları üzerinde ipotek veya rehin bulunmamaktadır.

DİPNOT 12 - MADDİ DURAN VARLIKLAR

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiş
amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Liras  (”TL) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)
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DİPNOT 12 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)

Şirket yönetimi, hesap dönemi sonunda TMS 36, “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” muhasebe standardı gereğince
maddi duran varlıklarda değer düşüklüğü olabileceği yönündeki işletme içi ve dışı kaynaklı göstergelerin
mevcudiyetini dikkate alarak bir değerlendirme yapmıştır. Şirket, iskonto oranının % 11,77 olarak kullanıldığı
indirgenmiş nakit akımları yöntemine göre 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle maddi duran varlıklarının geri
kazanılabilir değerini tespit etmek amacıyla bir çalışma yapmıştır. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket yönetimi
tarafından hazırlanmış söz konusu çalışma, Şirket’in hali hazırdaki maddi duran varlıklarıyla üretme kapasitesi
ve yeteneğinin olduğu ürünlerin pazarda alıcı bulmasına bağlıdır. Ayrıca Şirket yönetimi brüt kar marjının daha
yüksek olduğu özellikli ürünlerin üretim ve satışının gelecek dönem faaliyetleri içerisinde daha fazla yer
kaplayacağını öngörmektedir. İndirgenmiş nakit akımları yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışma Şirket yönetiminin
gelecek tahmin ve varsayımlarını yansıtmaktadır. Bu çalışma sonucunda Şirket varlıklarında değer düşüklüğü
tespit edilmemiştir.

(*) Şirket makine tesis ve cihazlardan 2004 ve 2006 yıllarında toplam 256.874 TL değer düşüklüğü yapmıştır.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Liras  (”TL) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)
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DİPNOT 12 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde oluşan toplam amortisman gideri ve itfa paylarının
ilişkilendirildikleri gelir tablosu hesapları aşağıdaki gibidir:

DİPNOT 13 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde maddi olmayan duran varlıklar ve ilgili
birikmiş itfa paylarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Liras  (”TL) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)
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DİPNOT 13 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (devamı)

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde oluşan toplam itfa paylarının ilişkilendirildikleri
gelir tablosu hesapları Dipnot 12’de verilmiştir.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Liras  (”TL) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)
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DİPNOT 14 - SATIM AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Liras  (”TL) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)
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(*) Yeniden yapılandırma ve diğer alacak taleplerine ilişkin gider karşılığı, yapılan iş organizasyonu değişiklikleri
sebeplerine dayalı olarak iş sözleşmesi feshedilen çalışanların işe iade talebiyle Şirket aleyhine açmış oldukları
davalar ile diğer alacak davalarına ait muhtemel giderleri içermektedir. Söz konusu davalar rapor tarihi itibariyle
henüz sonuçlanmamış olup, iş mahkemelerinde görüşülmeye devam etmektedir.

(**) İhracat sigorta masrafları, yurtdışı alacakların sigorta edilmesi sonucu ayrılan gider karşılığını içermektedir.

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde ayrılan gider karşılıklarına ilişkin hareket
tabloları aşağıdaki gibidir:

DİPNOT 15- KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Liras  (”TL) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)
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DİPNOT 16 - TAAHHÜTLER

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle yükümlülüklerde yer almayan taahhütlerin toplamı:

Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki ihracat taahhütleri

Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Şirket'in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle %0'dır (31
Aralık 2012: %0).

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Liras  (”TL) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)
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DİPNOT 16 - TAAHHÜTLER (devamı)

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle alınmış olan ipotek ve teminat tutarları:

DİPNOT 17 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar

Birikmiş İzin Karşılığı

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

Birikmiş izin karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Liras  (”TL) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)
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Kıdem Tazminatı Karşılığı

Aşağıda belirtilen yasal yükümlülükler haricinde, Şirket’in herhangi bir emeklilik taahhüdü anlaşması
bulunmamaktadır.

Türk kanunlarına göre Şirket en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak; emeklilik nedeniyle ilişkisi kesilen, askerlik
hizmetleri için çağrılan, Şirket tarafından İş Kanunu 25/2 Madde haricinde işten çıkartılan, İş Kanunu 24’üncü
Madde’ye göre işten ayrılan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na göre yaşlılık aylığı almaya hak kazanmak için gerekli
yaş sınırı dışında kalan koşulları tamamlamış olan, evlilik nedeniyle bir yıl içerisinde işten ayrılan kadınlara veya
vefat eden her çalışanın yasal varislerine kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir. 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle
ilgili yasa değişerek, emeklilik şartları kademeli hale getirilmiştir. Ödenecek tazminat, toplu sözleşme kapsamı
dışında kalan personel ile dokuma işkolu sendikalı personel için kıdem tazminatı tavanını aşmamak kaydıyla her
hizmet yılı için bir aylık giydirilmiş ücret tutarı kadar, kimya işkolu sendikalı personel için ise kıdem tazminatı
tavanını aşmamak kaydıyla her hizmet yılı için 47 günlük giydirilmiş ücret tutarı kadardır. Bir yıldan artan süreler
için de aynı oran üzerinden kıst ödeme yapılır.

Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.

DİPNOT 17 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (devamı)

Personel gider karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Liras  (”TL) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)
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DİPNOT 17 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (devamı)

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

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

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 2014’den itibaren geçerli olan kıdem tazminatı tavanı olan 3,49 TL (1 Ocak 2013:
3,13 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.

Kıdem tazminatı karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

DİPNOT 18 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Liras  (”TL) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)
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DİPNOT 19  –TÜREV ARAÇLAR

Yoktur.

DİPNOT 20 - ÖZKAYNAKLAR

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin tamamı ödenmiş ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr kayıtlı nominal bedeldeki
21.630.000.000 adet (31 Aralık 2012: 21.630.000.000 adet) hisseden oluşmaktadır. Şirket’in ortakları ve 31 Aralık
2013 ve 2012 tarihleri itibariyle sermayeye katılım oranları aşağıdaki gibidir:

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

Şirket’in Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ’ine göre özkaynak tablosu 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle
aşağıdaki gibidir:

DİPNOT 18 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Liras  (”TL) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)
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DİPNOT 20 - ÖZKAYNAKLAR (devamı)

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

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

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

1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına
göre “Ödenmiş sermaye”, “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nin yasal
kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında
değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farlılıklar gibi):

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

 -“Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nden kaynaklanmakta ve henüz kar
dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş yıllar kar/zararıyla” ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
Diğer özkaynak kalemleri ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile
gösterilmektedir.

Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.

Temettü Dağıtımı

Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 no’lu
Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar.

Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari bir dağıtım oranı
tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikalarında belirlenen şekilde kar payı
öderler. Ayrıca, kar paylarının eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecektir ve ara dönem finansal
tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kar payı avansı dağıtabilecektir.

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri
için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi
sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına
karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay
dağıtılamaz.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
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DİPNOT 21 - SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
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DİPNOT 22 - FAALİYET GİDERLERİ

Genel Yönetim Giderleri
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DİPNOT 24- DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR /GİDERLER

DİPNOT 23 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİR / GİDERLER
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DİPNOT 26 - FİNANSAL GİDERLER

DİPNOT 25 - FİNANSAL GELİRLER
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DİPNOT 27 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ertelenmiş vergiler

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

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlık ve
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:

(*) Taşınabilir mali zararın beş yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilmesi ve öngörülen
sürede Şirket’in yüksek tutardaki mali zararını kullanabilecek ölçüde vergilenebilir kar yaratma ihtimali muhasebedeki
ihtiyatlılık prensibi ile birlikte değerlendirilmiş ve söz konusu mali zararlar için ertelenen vergi varlığı
hesaplanmamıştır. Ancak, belli bir zaman kıstına tabi olmaksızın vergi matrahına konu olan kıdem tazminatı
karşılığı ve stoklar gibi kalemler için ertelenen vergi varlığı hesaplanmıştır.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Liras  (”TL) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)
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DİPNOT 27 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ertelenmiş vergiler

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
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DİPNOT 27 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)

Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle üzerinden ertelenmiş vergi alacağı hesaplanmayan toplam 70.670 TL
taşınabilir mali zararı bulunmakta olup taşınabilir mali zarar beş yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından
indirilebilir (31 Aralık 2012: 83.529 TL). Taşınabilir mali zarar tutarları ve kullanılabilecekleri en son hesap dönemleri
aşağıdaki gibidir:

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 2013 yılı için %20’dir (2012: %20).

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

Anayasa Mahkemesi 15 Ekim 2009 tarihinde Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimiyle ilgili geçici 69’uncu
Maddesi’nde yer alan 2006, 2007 ve 2008 ibarelerini iptal etmiştir. Bu şekilde yatırım indirimiyle ilgili süre
sınırlaması da ortadan kaldırılmış olup anılan karar 8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 1 Ekim
2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 276 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle, 6009 sayılı Kanun’la Gelir
Vergisi Kanunu’nun geçici 69. maddesinde yapılan değişiklik sonrasında, Gelir Vergisi Kanunu’nun yatırım
indirimiyle ilgili geçici 69. maddesinde yer alan ve işletmelerin yatırım indirimi haklarını 2006, 2007 ve 2008
yılları ile sınırlayan düzenleme iptal edilerek yıl sınırlaması kaldırılmakta ancak bu defa vergi matrahlarının
tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini aşamayacağı
ve kullanılan yatırım indirimi sonrası kalan kurum kazancının da  % 20 oranında kurumlar vergisine tabi olacağı
belirtilmektedir. 6009 Sayılı Kanun’la geçici 69. madde’ye eklenen % 25 lik sınırla ilgili “Şu kadar ki, vergi
matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini
aşamaz.” hükmü, Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle 18 Şubat 2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 9 Şubat 2012 tarihli ve E: 2010/93, K: 2012/9 (Yürürlüğü Durdurma) sayılı
Kararı ile iptal edilmiştir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirketin önceki dönemlerde kullanamadığı 13.006 TL
%19,8 stopaja tabi, 63.219 TL stopajsız olmak üzere toplam 79.232 TL (31 Aralık 2012: 74.430 TL) devreden
yatırım indirimi hakkı bulunmaktadır.

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

Buna göre, mükelleflerin, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri
çerçevesinde, işletmeleri bünyesinde 2008 hesap döneminden itibaren yaptıkları harcamaların %100'ü kurum
kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınabilecektir. Bu kapsamda Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi
itibariyle kurum kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alacağı tutar 671 TL’dir.

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

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
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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
2013 tarihi itibariyle indirilmemiş ve taşınabilir toplam mali zararı 70.670 TL’dir (31 Aralık 2012: 83.529 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 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait gelir tablosunda yer alan vergi gider /
(gelir)’leri aşağıda özetlenmiştir:

DİPNOT 28 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
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DİPNOT 29 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI

İlişkili taraflarla işlemler aşağıdaki gruplara göre sınıflandırılmış olup, bu dipnottaki tüm ilişkili taraf açıklamalarını
içermektedir.

      (1) Müşterek yönetime tabi ortaklıklar
      (2) Grup ortaklarının hissedarı olduğu şirketler
      (3) Nihai ortak

a) İlişkili taraflardan alacaklar:

İlişkili taraflardan alacakların tamamı diğer alacaktan oluşmaktadır (31 Aralık 2012: 6 TL ticari alacak, 348 TL
diğer alacak). İlişkili taraflardan olan alacaklar teminatsızdır. Alacaklara faiz işletilmemektedir.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
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İlişkili taraflara borçların 11.389 TL’si ticari borçlardan 1 TL’si diğer borçlardan oluşmaktadır. (31 Aralık 2012:
12.257 TL ticari borç, 22 TL diğer borç). 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle İlişkili taraflardan ticari alacak
bulunmamaktadır. İlişkili taraflara ticari borçların ortalama vadesi ise 16 gündür (31 Aralık 2012: 55 gün ve 20
gündür).

(*) Sabancı Holding portföyünde yer alan Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'ne
ait hisse senetlerinin tamamı 3 Ocak 2013 tarihinde International Paper Container Holdings ( Spain) S.L.'e satılmış
olup bu tarih itibariyle Şirket için ilişkili taraf olmaktan çıkmıştır.

c) Banka mevduatları:

DİPNOT 29 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (devamı)

b) İlişkili taraflara borçlar:

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
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DİPNOT 29 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (devamı)

d) Finansal kiralama işlemlerinden borçlar:
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DİPNOT 29 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (devamı)

f) İlişkili taraflardan alışlar:
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DİPNOT 29 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (devamı)
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DİPNOT 29 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (devamı)

ı) 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde Yönetim Kurulu ve üst yönetime ödenen
ücret ve benzeri menfaatler aşağıdaki gibidir:

DİPNOT 30 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Finansal Risk Yönetimi

Finansal risk faktörleri

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

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

Piyasa Riski

Kur riski

Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirasına çevrilmesinden dolayı kur
değişiklerinden doğan döviz kuru riskine m aruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun
analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.
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DİPNOT 30 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)

Döviz Pozisyonu Tablosu

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle Şirket’in sahip olduğu döviz tanımlı varlık ve yükümlülükler aşağıdaki
gibidir:
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DİPNOT 30 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)
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DİPNOT 30 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle TL; ABD Doları karşısında %10 oranında değer kaybetseydi/kazansaydı ve diğer
tüm değişkenler sabit kalsaydı, bu para biriminde olan ticari alacaklardan ve borçlardan, hazır değerlerden, alınan
ve verilen avanslardan oluşan net kur farkı karı/zararı sonucu vergi öncesi kar 9.225 TL (31 Aralık 2012: vergi
öncesi zarar 696 TL yüksek/düşük) daha yüksek/düşük olacaktı.

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle TL; Euro karşısında %10 oranında değer kaybetseydi/kazansaydı ve diğer tüm
değişkenler sabit kalsaydı, bu para biriminde olan ticari alacaklardan ve borçlardan, hazır değerlerden, alınan ve
verilen avanslardan oluşan kur farkı karı/zararı sonucu vergi öncesi kar 2.169 TL (31 Aralık 2012: vergi öncesi
zarar 2.169 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.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe, Türk Liras  (”TL) tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.)



1 0 5

DİPNOT 30 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)

Faiz Pozisyonu Tablosu

31 Aralık 2013 tarihinde TL para biriminde olan kredilerin faizi 10 baz puan yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm
değişkenler sabit kalsaydı değişken kredilerden kaynaklanan yüksek/düşük faiz gideri sonucu vergi öncesi kar
92 TL (31 Aralık 2012: vergi öncesi zarar 149 TL daha yüksek/düşük) daha düşük/yüksek olacaktı.

31 Aralık  2013 tarihinde ABD Doları para biriminde olan kredilerin faizi 10 baz puan yüksek/düşük olsaydı ve
diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı değişken kredilerden kaynaklanan yüksek/düşük faiz gideri sonucu vergi
öncesi kar 53  TL (31 Aralık 2012 : vergi öncesi zarar 112 TL daha yüksek/düşük) daha düşük/yüksek olacaktı.

31 Aralık 2013 tarihinde Avro para biriminde kredi bulunmamaktadır. (31 Aralık 2012 tarihinde Avro para
biriminde olan kredilerin faizi 10 baz puan yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı değişken
kredilerden kaynaklanan yüksek/düşük faiz gideri sonucu vergi öncesi kar 15 TL daha düşük/yüksek 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 tarafından onaylanan Kredi Kontrol
prosedürünü kullanmaktadır. Bu prosedüre göre Şirket, her bir müşteri için (ilişkili taraflar hariç) ayrı ayrı olmak
kaydıyla alacak sigortası, banka teminatı, ipotek ve müşteri çeki teminatları kullanarak bir risk limiti belirlemekte
ve müşteri risk limitini geçmeyecek şekilde ticari işlemlerini yürütmektedir. Bu teminatların olmadığı veya
teminatların aşılmasının gerektiği durumlarda prosedür ile belirlenen dahili limitler çerçevesinde işlemler
yürütülmektedir.
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DİPNOT 30 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)

Finansal Araç Türleri İtibariyle Maruz Kalınan Kredi Riskleri
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DİPNOT 30 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)

Finansal Araç Türleri İtibariyle Maruz Kalınan Kredi Riskleri (devamı)
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DİPNOT 30 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıklara
ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:

(*) Söz konusu teminatlar alacak sigortası, banka teminatı, ipotek ve müşteri çeklerinden 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 2013 tarihi itibariyle;

Sözleşme uyarınca vadeler
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DİPNOT 30 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)

Fonlama riski

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi
sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
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DİPNOT 30 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)

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 (finansal durum
tabosunda gösterildiği gibi kredileri, ticari ve diğer borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır.

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle net borç/(özsermaye+net borç) oranı aşağıdaki gibidir:

DİPNOT 31 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Yoktur.
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