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Eski Metin - Maksat ve Mevzuu

Madde 3: D) TİCARİ FAALİYETLER

a) İştigal mevzuu içinde yer alan mamullerin imal, dahili piyasalardan  
 mübayaa, ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,
 
b) İştigal mevzuu ile ilgili makinelerin yedek parçaları, malzeme, ham  
 ve kimyevi maddelerini mübayaa ve ithal etmek,
 
c) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyazi ruhsatname,  
 patent ve ihtira beratlarını almak, kısmen veya tamamen ahara  
 devir etmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi  
 (know - how) anlaşmaları akdetmek,
 
d) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak mümessillik, komisyonculuk,  
 acentelik ve mutemetlik işlerinde bulunmak,
 
e) Dahilden ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar  
 akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği  
 takdirde şirketin menkullerini terhin ve gayrimenkullerini ipotek  
 etmek, ticari rehin vermek, başkalarının şirket lehine verecekleri  
 ticari rehinleri almak ve kaldırmak,
 
f) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri  
 maddi haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,  
 icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul  
 mallar ile gayrimenkul hükmündeki mal ve haklar üzerinde şirket  
 lehine ipotek tesis ve tescil etmek ve gerektiğinde bu ipotekleri  
 fekketmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek,
 
g) Gayelerinin tahakkuku için her türlü mali, ticari ve idari tasarruf  
 ve faaliyetlerde bulunmak, şirketler kurmak ve kurulmuş bulunan  
 şirketlere iştirak etmek,
 
h) Poliçe ve prim tahsiline yetkisiz acente olarak sigorta şirketlerinin  
 mümessilliğini, acenteliğini yapmak,

i) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesinin son fıkrası  
 kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar  
 dahil bağışların, Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması ve  
 gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle  
 üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı  
 derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapmak.

Yeni Metin - Maksat ve Mevzuu

Madde 3: D) TİCARİ FAALİYETLER

a) İştigal mevzuu içinde yer alan mamullerin imal, dahili piyasalardan  
 mübayaa, ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,

b) İştigal mevzuu ile ilgili makinelerin yedek parçaları, malzeme,  
 ham ve kimyevi maddelerini mübayaa ve ithal etmek,
 
c) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyazi ruhsatname,  
 patent ve ihtira beratlarını almak, kısmen veya tamamen ahara  
 devir etmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi  
 (know - how) anlaşmaları akdetmek,
 
d) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak mümessillik, komisyonculuk,  
 acentelik ve mutemetlik işlerinde bulunmak,
 
e) Dahilden ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar  
 akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği  
 takdirde şirketin menkullerini terhin ve gayrimenkullerini ipotek  
 etmek, ticari rehin vermek, başkalarının şirket lehine verecekleri  
 ticari rehinleri almak ve kaldırmak,
 
f) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri  
 maddi haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,  
 icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul  
 mallar ile gayrimenkul hükmündeki mal ve haklar üzerinde şirket  
 lehine ipotek tesis ve tescil etmek ve gerektiğinde bu ipotekleri  
 fekketmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek,

g) Gayelerinin tahakkuku için her türlü mali, ticari ve idari tasarruf  
 ve faaliyetlerde bulunmak, şirketler kurmak ve kurulmuş bulunan  
 şirketlere iştirak etmek,
 
h) Poliçe ve prim tahsiline yetkisiz acente olarak sigorta şirketlerinin  
 mümessilliğini, acenteliğini yapmak,

i) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesinin son fıkrası  
 kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar  
 dahil bağışların, Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması ve  
 gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle  
 üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı  
 derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapmak,

j) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat  
 veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye  
 Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
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Eski Metin - Sermaye
 

Madde 6- Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye 
sistemini kabul etmiş ve SPK’nin 3.5.1990 tarih ve 289 sayılı izni ile 
bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 35.000.000 - (Otuzbeşmilyon) YTL 
olup, her biri 1 YKr (BirYeniKuruş) itibari kıymette 3.500.000.000 
(Üçmilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüş olup, tamamı hamiline 
yazılıdır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 29.160.000 - 
(Yirmidokuzmilyonyüzaltmışbin) YTL olup beheri 1YKr (BirYeniKuruş) 
değerinde 2.916.000.000 - (İkimilyardokuzyüzonaltımilyon) paya 
bölünmüştür.

Bu sermayenin, 1.093.450 - YTL’lik kısmı nakden ödenmiş, 
26.707.590,07 - YTL’lik kısmı sabit kıymet değer artış fonundan, 
3.960,74 YTL’lik kısmı iştirakler değer artış fonundan, 1.154.999,19 
YTL’lik kısmı maliyet artış fonundan karşılanmış ve bu tutarlar 
karşılığında çıkarılan paylar, Şirket ortaklarına bedelsiz olarak 
dağıtılmıştır. Bakiye 200.000 - YTL’lik kısım ise 29.03.1996 tarihli 
Genel Kurul Kararı gereği sermayeye ilave edilen 1995 yılı kâr 
payından karşılanmıştır.

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

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 
olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar 
hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 
yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının 
sınırlandırılmasına karar veremez.

Payların nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı TTK’da 
değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak 
değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış 
olup her biri 1.000 TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk  
1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip 
olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde 
kayden izlenir.

Yeni Metin - Sermaye

Madde 6- Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye 
sistemini kabul etmiş ve SPK’nin 3.5.1990 tarih ve 289 sayılı izni ile 
bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 35.000.000 - (Otuzbeşmilyon) TL 
olup, her biri 1 Kr (BirKuruş) itibari kıymette 3.500.000.000 
(Üçmilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüş olup, tamamı hamiline 
yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 
2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen 
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından 
sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; 
daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye 
Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan yeni bir 
süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 
durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 29.160.000 -
(Yirmidokuzmilyonyüzaltmışbin) TL olup beheri 1Kr (BirKuruş) 
değerinde 2.916.000.000 (İkimilyardokuzyüzonaltımilyon) paya 
bölünmüştür.

Bu sermayenin, 1.093.450 - TL’lik kısmı nakden ödenmiş, 
26.707.590,07 - TL’lik kısmı sabit kıymet değer artış fonundan, 
3.960,74 - TL’lik kısmı iştirakler  değer artış fonundan, 1.154.999,19 
- TL’lik kısmı maliyet artış fonundan karşılanmış ve bu tutarlar 
karşılığında çıkarılan paylar, Şirket ortaklarına bedelsiz olarak 
dağıtılmıştır. Bakiye 200.000 - TL’lik kısım ise 29.03.1996 tarihli 
Genel Kurul Kararı gereği sermayeye ilave edilen 1995 yılı kâr 
payından karşılanmıştır.

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

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası 
Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda 
kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek 
çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının 
sınırlandırılmasına karar veremez.

Payların nominal değeri 1.000 - TL iken önce 5274 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca  
1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan 
“Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle  
1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay 
sayısı azalmış olup 1.000 - TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) 
Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili 
olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Esas Sözleşme'de yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda 
belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde 
kayden izlenir.
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Eski Metin - İdare Meclisi Toplantıları
 
Madde 11- İdare Meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum 
gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması 
mecburidir.

Tüzel kişileri temsilen İdare Meclisi Azası bulunanların ilgili 
bulundukları tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde, 
bu kişiler İdare Meclisi azalıklarından istifa etmiş sayılırlar.

Üst üste üç ayda yapılan toplantılara iştirak etmeyen İdare Meclisi 
Azası da istifa etmiş sayılır.

Yeni Metin - Yönetim Kurulu Toplantıları
 
Madde 11- Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum 
gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda altı defa toplanması 
mecburidir.
 
Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyesi bulunanların ilgili 
bulundukları tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde, 
bu kişiler Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmiş sayılırlar.

Üst üste üç kere yapılan toplantılara iştirak etmeyen Yönetim Kurulu 
Üyesi de istifa etmiş sayılır.
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Değerli Ortaklarımız,

Geride bıraktığımız 2010 yılı, dünyada büyük ekonomik krizden çıkışın 

başladığı yıl oldu. Dünyanın bir çok ülkesinde, devletlerin ekonomik 

faaliyetlerin genişlemesini destekleyen politikaları sayesinde büyüme 

beklenenin üzerinde gerçekleşti. Özellikle, Türkiye’nin de dahil olduğu 

“yükselen ekonomiler”, gelişmiş ülkelere göre ortalama dört kat daha hızlı 

büyüyerek, “çift kutuplu yeni dünya ekonomisi” trendini teyit ettiler. Bu 

olumlu gelişmelere rağmen ekonominin iyileşme gücü ve sürdürülebilirliği 

hakkındaki belirsizlik, tüm şirketlerin halen geleceğe yönelik temkinli hareket 

etmelerini gerektiriyor.

Sektörümüzde de son iki yıllık zorlu dönemi geride bırakıp, piyasalarda 

iyileşmelerin öne çıktığı bir döneme girdik. Global pazarlarda iyileşme 

gözlenirken, buna bağlı olarak artan ham madde fiyatları, tekstil 

üreticilerinin söz konusu artışı fiyatlarına yansıtmalarına ve bu süreçte de 

zorluklar yaşanmasına neden olmuştur. Bununla birlikte, ekonominin diğer 

tüm unsurlarını etkileyen döviz kurlarındaki volatilite ve genel ekonomik 

belirsizlikler, sektörün iç yapılanmasındaki farklılaşmayı kaçınılmaz kılmıştır. 

Bu değişken koşullarda Yünsa, tüm faaliyetlerinde kaliteden ödün vermeden 

sunduğu ürünleri, benimsediği müşteri odaklı yaklaşımı, sahip olduğu yetkin 

ve dinamik insan kaynağı ile sektöründe öncü ve lider konumunu korumayı 

başarmıştır. 

2010 yılında piyasalardaki iyileşme hareketlerini zamanında ve doğru 

yorumlayarak, güçlü sermayemiz, kalite önceliğimiz, yönetim anlayışımız, 

etkin nakit ve verimlilik yönetimimiz ile iş sonuçlarımızda önemli iyileşmeler 

gerçekleştirdik. Şirket'imizin bu başarısı, hisse fiyatlarına olumlu şekilde 

yansımış ve hisse fiyatlarında kayda değer artışlar gözlenmiştir.
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Mehmet Nurettin PEKARUN

Her ne kadar global sistemde ekonomik riskler sürse de, 2011’de 

sektörümüzde iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz. Yünsa olarak bu 

sene de, tekstil sektörünün farklılaşan rekabet şartlarına uygun proaktif 

yaklaşımlarla, stratejilerimizi geliştirmeye ve ilerlemeye devam edeceğiz. 

ARGE önümüzdeki dönemde de en önemli odak alanlarımızdan biri 

olmayı sürdürecek. Ayrıca, Uzakdoğu’daki yeni pazarlarda etkinliğimizi 

önemli derecede artırırken, Avrupa ve ABD bölgesinde de sektörden hızlı 

büyüyerek, pazardaki yerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Yönetim Kurulu’muz adına, özverili çalışmalarıyla Yünsa adının değerini 

artıran çalışanlarımıza, bizi her zaman destekleyen hissedarlarımıza, 

şirketimize duydukları güvenden dolayı müşterilerimize, tedarikçilerimize ve 

tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
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Mehmet Nurettin PEKARUN

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Nurettin Pekarun, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 

Mühendisliği Bölümü’nden mezun olup, Purdue Üniversitesi’nde 

Finans ve Strateji Uzmanlığı üzerine MBA yapmıştır. İş hayatına 

1993 yılında, Amerika’da General Electric (GE) firmasının 

Transportation Systems bölümünde başlayan Pekarun, 1996 - 1999 

yılları arasında GE Healthcare-Avrupa’da, önce Türkiye ve 

Yunanistan’dan Sorumlu Finans Müdürü ve sonra da Doğu 

Avrupa’dan Sorumlu Finans Müdürü olarak görev almıştır. 

1999 - 2000 yılları arasında GE Lighting Türkiye Genel Müdürü, 

2000 - 2005 yılları arasında GE Healthcare-Avrupa, Orta Doğu ve 

Afrika Bölgesi’nde İş Geliştirme Birimi Genel Müdürü, sonrasında 

ise aynı şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde Tıbbi 

Aksesuarlar Genel Müdürü olarak görev yapan Mehmet Pekarun, 

1 Mart 2006’da Kordsa Global’in CEO’luğuna, 20 Eylül 2010’da 

Sabancı Holding Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup 

Başkanlığı görevine atanmıştır. Halen Sanayi Grup Başkanlığı 

görevini yürütmektedir.

Mehmet GÖÇMEN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1957 doğumlu 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. AŞ’de başlayan Göçmen, 1996- 2002 

tarihleri arasında Lafarge Ekmel Beton AŞ Genel Müdürlüğü ve 

Lafarge Türkiye İş Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı 

görevlerini yürütmüştür. Haziran 2003 – Temmuz 2008 tarihleri 

arasında Akçansa’da Genel Müdür olarak görev yapan Göçmen, 

1 Ağustos 2008 tarihinde Sabancı Holding İnsan Kaynakları 

Grup Başkanı görevine atanmış ve bu görevi 20 Temmuz 2009 

tarihinden itibaren Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı 

görevi ile birlikte yürütmüş, 2010 yılı içerisinde İnsan Kaynakları 

Grup Başkanlığı görevinden ayrılmıştır. Halen Çimento Grup 

Başkanlığı görevini yürütmektedir. 

Serra SABANCI

Yönetim Kurulu Üyesi

1975 doğumlu Serra Sabancı, yükseköğrenimini Portsmouth 

Üniversitesi ve birincilikle mezun olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Ekonomi Bölümü’nde tamamlamıştır. Temsa şirketinde görev 

yapmış olan Serra Sabancı, Londra’da Institute of Directors’da 

Şirket Satın Alma ve Yönetim Kurulu Üyelikleri 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.

Mevlüt AYDEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi

1948 doğumlu Mevlüt Aydemir, yükseköğrenimini İstanbul 

Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamlamıştır. 1972-1981 

yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak görev 

yapmış, 1981 yılından beri Sabancı Holding’de çeşitli görevler 

yapmış, topluluğa bağlı şirketlerin yönetim kurulu üyeliklerinde 

bulunmuştur. 2010 yılı Mayıs ayından itibaren Sabancı Holding 

Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Cezmi KURTULUŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

1958 doğumlu  Cezmi Kurtuluş, yükseköğrenimini İstanbul 

Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nde 

tamamlamış, lisansüstü eğitimini de İstanbul Üniversitesi 

İşletme Fakültesi’nde yapmıştır. 1982-1992 yılları arasında 

Pricewaterhouse firmasında denetim ve müşavirlik konularında 

çeşitli yönetim pozisyonlarında bulunmuştur. 1992 yılında 

Sabancı Holding’e katılmış, 1 Haziran 2009 tarihinden itibaren 

Sabancı Holding Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Bölüm 

Başkanı görevini yürütmektedir.
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Değerli Paydaşlarımız,

2010 yılında faaliyet sonuçlarımızı ilgilendiren kritik konulara odaklanmış, tüm 

operasyonlarımızı ve organizasyonumuzu stratejilerimiz ile uyumlandırmış 

bir şekilde, kurumsal performansımızı etkin bir biçimde yönetmeye öncelik 

verdik. 

Bugün bulunduğu nokta itibariyle Yünsa, Türkiye’nin en büyük yünlü kumaş 

üreticisi ve ihracatçısı konumundadır. Şirketimiz yünlü kumaş üretimi yapan 

şirketler arasında Avrupa’da lider durumda, dünyada ise ilk beş büyük 

kuruluş arasındadır. 2010 yılında ARGE faaliyetlerimize ve bu konudaki 

yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. Önümüzdeki dönemde gelişen 

ARGE kabiliyetimiz sayesinde sektörümüzde öncü nitelikte ve katma değeri 

yüksek ürünler sunmayı hedefliyoruz.

2010 yılında güçlü pazarlama ağımızı daha da kuvvetlendirmeyi sürdürürken, 

ürün yaratmadaki hız ve kabiliyetin yanı sıra tasarım gücümüzü de en üst 

seviyelere taşıyarak tekstil sektöründeki etkili konumumuzu pekiştirdik.

Bu gelişmeler doğrultusunda;

• Kumaş satışlarımız 2010 yılında 10.9 milyon metre olarak gerçekleşmiştir.

• Satış gelirlerimiz bir önceki yıla göre %15 artarak 157 milyon TL olmuştur.

• 2010 yılı ihracatımız 62 milyon dolardır.

• 2010 yılında ağırlıklı olarak modernizasyona ve kapasite artırmaya yönelik  

   yatırımlara yer verilmiş olup, yaptığımız yatırımların toplam değeri yaklaşık  

  4.2 milyon dolara ulaşmıştır.

• Tüm faaliyetlerimiz neticesinde yıl sonu itibariyle 5.2 milyon TL faaliyet kârı  

  gerçekleşmiştir.

2010 ayrıca, gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformlarda, yeni 

iletişim stratejilerine ve global iletişim hedeflerine odaklandığımız bir yıl oldu. 

Lider konumumuzu, farklılıklarımızı ve başarılarımızı paylaşmaya yönelik 

etkili iletişim çalışmalarına 2011 yılında da devam etmek hedefindeyiz.

2010 yılına ait hisse senedi performansımıza baktığımızda ise; İMKB 100 

endeksinin %25 arttığı on iki aylık dönemde, Yünsa hisse senedinin %78 

oranında değer kazandığını görüyoruz.



2011 yılına başladığımız bugünlerde, yeni yılın Türkiye için genel seçimlerin 

yaşanacağı yıl olması, krizin baz etkisinin yavaşlayacak olması ve emtia 

fiyatlarının hızla yükselişi büyüme hızını yavaşlatacak etkenler olarak 

görünürken, ülkemiz için genel anlamda daha düşük bir büyüme ile istikrarlı 

bir yıl olacağını öngörüyoruz. Cari açık gibi kırılganlıklar ile Avrupa’daki 

borç krizi gibi risklerin etkisini sürdürmesini ve ekonomik dinamiklerin 

sağlamlığının ölçüldüğü bir yıl olmasını bekliyoruz. 

2011 yılında oluşacak şartları en iyi şekilde değerlendirerek büyümeyi ve 

yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz. Bunları gerçekleştirirken sürdürülebilir 

kârlılığa odaklanmaya, sağlam duruşumuzla güven vermeye ve tüm 

paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.

Şirketimize duydukları güven ve sağladıkları destekten ötürü 

hissedarlarımıza, çalışanlarımıza ve tüm diğer paydaşlarımıza içtenlikle 

teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

F. Cem ÇELİKOĞLU
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Cem ÇELİKOĞLU

Genel Müdür

1962 doğumlu Cem Çelikoğlu, ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi 

Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Şirketimizde 17.12.1987 

tarihinden beri görev yapmaktadır. 01.12.2002 tarihinden bu 

yana Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir.

Semih UTKU

Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler

1962 doğumlu Semih Utku, Baltimore Üniversitesi İşletme-

Finans Bölümü mezunudur. Şirketimizde 01.06.1999 tarihinden 

beri görev yapmaktadır. 01.01.2000 tarihinden bu yana Genel 

Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Derya KINIK

Genel Müdür Yardımcısı Teknik

1957 doğumlu Derya Kınık, Manchester Üniversitesi Tekstil 

Mühendisliği Bölümü’nde lisans ve lisansüstü eğitimini 

tamamlamıştır. Şirketimizde 01.04.1999’dan beri görev 

yapmaktadır. 01.05.2000 tarihinden bu yana Genel Müdür 

Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Bora BİRGİN

Genel Müdür Yardımcısı Pazarlama ve Satış

1973 doğumlu Bora Birgin, University of Nottingham Endüstri 

Ekonomisi mezunudur. Yüksek lisans eğitimini UMIST’de 

tamamlamıştır. Şirketimizde 19.03.1998’den beri görev 

yapmaktadır. 12.07.2010 tarihinden bu yana Genel Müdür 

Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Mehmet Emin ÇİĞDEM

Teknik Koordinasyon/ARGE Direktörü

1952 doğumlu Mehmet Emin Çiğdem, İstanbul Teknik Üniversitesi 

Elektronik ve Haberleşme Bölümü mezunu olup, şirketimizde 

17.02.1981 tarihinden beri görev yapmaktadır. 20.01.2003 

tarihinden bu yana yürütmekte olduğu Teknik Koordinasyon 

Direktörlüğü görevine ilave olarak, 08.03.2010 tarihinden bu 

yana da ARGE Direktörlüğü görevini üstlenmektedir.
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Gürhan AKINCIOĞLU

Boya İşletmeleri Müdürü

1971 doğumlu Gürhan Akıncıoğlu, Trakya Üniversitesi 

Kimya Bölümü mezunudur. Şirketimizde 16.09.1996’dan bu 

yana görev yapmaktadır. 29.12.2006’da bugünkü görevine 

atanmıştır.

Murat YILDIRIM

Kalite Kontrol Müdürü

1968 doğumlu Murat Yıldırım, Uludağ Üniversitesi 

Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunudur. Şirketimizde 

19.07.1993’ten bu yana görev yapmaktadır. 01.05.2006’da 

bugünkü görevine atanmıştır.

Tamer TOK

İnsan Kaynakları Müdürü

1967 doğumlu Tamer Tok, Ankara Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Şirketimizde 

01.04.1996’dan bu yana görev yapmaktadır. 29.12.2006’da 

bugünkü görevine atanmıştır.

Ali Ozan GÜLŞENİ

Mali  İşler Müdürü

1972 doğumlu Ali Ozan Gülşeni, Marmara Üniversitesi 

İngilizce İşletme Bölümü mezunudur. Şirketimizde 

15.10.2009’dan bu yana görev yapmaktadır. 01.03.2010’da 

bugünkü görevine atanmıştır.

Gülden DOĞAN

Pazarlama Müdürü

1969 doğumlu Gülden Doğan, İstanbul Üniversitesi 

Kimya Mühendisliği Bölümü mezunudur. Şirketimizde 

07.09.2010’dan bu yana bugünkü görevini yürütmektedir.

Muhterem BAHÇIVANOĞLU

Planlama Müdürü

1958 doğumlu Muhterem Bahçıvanoğlu, İstanbul Üniversitesi 

İktisat Bölümü mezunudur. Şirketimizde 03.10.1984’ten bu 

yana görev yapmaktadır. 01.03.1995’te bugünkü görevine 

atanmıştır.

D. Hakan AYDINLIK

Ürün Geliştirme ve Tasarım Müdürü

1965 doğumlu Hakan Aydınlık, Marmara Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi mezunudur. Şirketimizde 03.07.1989’dan 

bu yana görev yapmaktadır. 01.12.1997’de bugünkü görevine 

atanmıştır.

Mehmet Kemal AKIN

Çözgü ve Dokuma İşletmeleri Müdürü

1967 doğumlu Mehmet Kemal Akın, Ege Üniversitesi Tekstil 

Mühendisliği mezunudur. Şirketimizde 01.10.1990’dan bu yana 

görev yapmaktadır. 10.11.2005 tarihinde bugünkü görevine 

atanmıştır.

Muhammet EKEN

İplik ve Apre İşletmeleri Müdürü

1968 doğumlu Muhammet Eken, İstanbul Teknik Üniversitesi 

Tekstil Mühendisliği  Bölümü mezunudur. Lisansüstü eğitimini 

Victoria University of Manchester Textile Technology’de 

tamamlamıştır. Şirketimizde 15.06.1995’ten bu yana görev 

yapmaktadır. 01.03.2007’de bugünkü görevine atanmıştır.

Melik ERDİNÇ

İkmal Müdürü

1970 doğumlu Melik Erdinç, İstanbul Üniversitesi İşletme 

Bölümü mezunu olup lisansüstü eğitimini Fairleigh Dickinson 

University Finansman ve Yönetim Bölümü'nde tamamlamıştır. 

Şirketimizde 26.07.1999’dan bu yana görev yapmaktadır. 

01.01.2003’te bugünkü görevine atanmıştır.

Serhat ÖDÜK

Pazarlama Müdürü

1977 doğumlu Serhat Ödük, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset 

Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Şirketimizde 

30.04.2007’den bu yana görev yapmaktadır. 12.07.2010’da 

bugünkü görevine atanmıştır.



26

Tekstilin farklı alanlarında, öncü ve rekabetçi yaklaşımlarla tercih edilen ve değer 
yaratan lider bir kuruluş olmak.
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Tekstil ürün ve hizmetlerinde farklılık yaratarak büyümek ve 
global bir güç olmak.
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Teknoloji ile estetiğin sanatsal ifadesini ürettiği kumaşlarda 
buluşturan, moda dünyasının lider kumaş üreticilerinden 
Yünsa, yüzde yüz yerli sermayeli bir Türk markası olarak, 
yünlü kumaş sektöründe Avrupa’nın en büyük üreticisi 
unvanı ile dünyanın ilk beş firması arasında yer almaktadır.

Yünsa, günden güne sektördeki konumunu güçlendirip 
kârlılığını artırırken, bir yandan da dünya liderliğine giden 
yolcuğunda, önemli girişimlere imza atmakta ve geleceğe 
yönelik yatırımlarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, 2011 
yılına, yeni projelerle ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından “Türkiye’nin 79. ARGE Merkezi” belgesini almış 
bir kurum olarak giren Yünsa, sürdürülebilir büyümeye 
yönelik yatırımlarına devam edecektir. 

Dünyanın en önde gelen fuarlarında özel koleksiyonlarını 
dünya markalarının ve tasarımcıların beğenisine sunan 
Yünsa, tüm yeni tasarımlarını Türkiye ve İtalya’daki 
tasarım ofislerinde yerli ve yabancı tasarımcıları ile 
hazırlamaktadır. 

Gerek ülke sınırlarında, gerekse uluslararası platformlarda, 
yeni iletişim stratejilerine ve global hedeflere odaklanan 
Yünsa’nın; müşteri odaklı yaklaşımı, satış ve pazarlama 
gücü, farklılaşma stratejisi ve koleksiyon gücüne yaptığı 
yatırımlar global bir başarıyı da beraberinde getirmiştir. 
Kuruluşundan bugüne, sektörün en iyisi olmak adına; 
daha iyi üretim, daha kaliteli ürünler ve daha seçkin 
müşteri profiline odaklanan Yünsa, 2010’un ikinci 
yarısından itibaren yünlü kumaş sektöründe sahip olduğu 
lider konumunu, farklılıklarını ve başarı hikâyelerini iç ve 
dış pazarlara duyurma amacıyla etkili iletişim çalışmaları 
yürütmeye başlamıştır. 2011 yılında da bu paraleldeki 
çalışmalara tüm hızıyla devam etmeyi planlamaktadır.
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Erkek Giyim Kumaşları

Yünsa, erkek giyimde yünlü ve kamgarn kumaş üretiminin lideri 

olarak trend yaratıcısı rolündedir. Kıtalar arası farklılığı göz önünde 

bulundurarak bilgi ve deneyimini yatırım olarak kullanır ve bu 

birikimlerini geniş ürün yelpazesi ile birleştirir. Sürekli yenilenen 

moda dünyasının takip edilen ismi olmak adına Yünsa, Amerika 

ve Avrupa'daki önemli moda trendlerini yakından takip ederek her 

mevsimde iki farklı koleksiyon hazırlar. 

Her iki Yünsa koleksiyonu da 220 - 360 g/m ağırlıklara sahip takım 

elbise, pantolon ve ceketlik serilerden oluşur. 

Erkek giyim kumaşlarının sahip olduğu kompozisyonlar ise şöyle 

sıralanabilir: 

* %100 Yün 

* Yün/Kaşmir 

* Yün/Lycra 

* Yün/Polyester 

* Yün/Pamuklu 

* Yün/Keten 

* Yün/İpek karışımları 

* Diğer karışımlar 

Kadın Giyim Kumaşları

Yünsa teknik bilgi birikimini yaratıcılığı ve yenilikçi anlayışıyla 

birleştirerek kadın giyim alanında lider konumdaki şirketlerden 

biri olmuştur. Yünsa yetenekli ve deneyimli ekibiyle beraber zarif 

ve seçkin bir tarz yaratarak yüksek kaliteli tasarımlarını dünya 

markalarıyla buluşturur. 

Yenilikçi fikirler, tasarımlar ve renklerden oluşan çok geniş bir 

yelpaze sunmanın gururunu yaşayan Yünsa'da yaratıcılık en 

büyük ilkedir.

 

Kadın giyim kumaşlarının sahip olduğu kompozisyonlar ise şöyle 

sıralanabilir: 

* %100 Yün 

* Yün/Kaşmir 

* Yün/Lycra 

* Yün/Polyester/Lycra 

* Pamuk/Viskoz 

* Yün/Viskoz/Lycra 

* Viskoz/Pamuklu 

* Diğer karışımlar 

Döşemelik Kumaşlar 

Yünsa 2003 yılında  kadın ve erkek giyim kumaşlarındaki 

başarısını yepyeni bir alanda sürdürme kararı alarak döşemelik 

kumaş bölümünü oluşturdu. 

Yünsa döşemelik kumaş bölümünün uzmanlık alanları ise şöyle 

sıranabilir: 

1- Ev tekstili ve ofis mobilyaları 

2- Projeler (Hastane, otel, sinema salonu, havaalanı, restoran vb.)  

3- Taşıma araçları (Otobüs, uçak, gemi ve otomobil döşemeleri) 

Döşemelik kumaşların kompozisyonları ise şöyle sıralanabilir: 

* %100 Yün 

* Yün/Viskon 

* Yün/Polyester 

* Yün/Polyamide 

* Diğer karışımlar 

Üniformalık Kumaşlar

Yünsa bu bölümdekini gücünü ve iddiasını, üniforma ve pantolon 

kumaşı üretimindeki 30 yıllık tecrübesinden alır. 

Müşterilerine en iyiyi sunma amacıyla, Yünsa hizmet verdiği her 

coğrafya için katma değer kumaşlarla ısmarlama koleksiyonlar 

hazırlar. 

Üniformalık kumaşların kompozisyonları ise şöyle sıralanabilir:  

* Yün/Polyester 

* Yün/Polyester/Lycra 

* %100 Yün 

* Yün/Coolmax kompozisyonları 

* Diğer karışımlar 

Yünsa Üniformalık Kumaş Bölümü, uluslararası müşterilerine 

mükemmel servisiyle yüksek kaliteli kumaşlar sunmaktadır. 
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Yünsa, yatırımlarını teknoloji düzeyinin yükseltilmesi ile 

sınırlandırmamakta, inovasyon yeteneğinin geliştirilmesine 

ve şirket genelinde yenilikçi bir kültürün yerleştirilmesine de 

odaklanmaktadır.

Rekabetçi gücünü artırmak ve dünya tekstil ticaretindeki lider 

konumunu daha da yükseğe taşımak için katma değeri yüksek, 

inovatif ürünler geliştirmenin ve yüksek teknolojiyi kullanmanın 

kaçınılmaz olduğunu öngörmektedir.

Sürekli bir inovasyon kültürünün yaratılması ve yeni teknolojilerin 

geliştirilmesi konusunda sektöre öncülük etmek amacıyla kurulan 

Yünsa ARGE Merkezi, 25.10.2010 tarihinde çalışmalarına 

başlamıştır.

Yünsa ARGE Merkezi’nde, sektörde ilk olma niteliğini taşıyan 

ürün geliştirme projelerinin yanı sıra maliyet düşürücü ve verimlilik 

artırıcı teknolojiler yaratmak da amaçlanır. 

Sürdürülebilir büyümeye odaklanmış bir üretim sistemi 

çerçevesinde daha az enerji tüketimi ve çevreye daha duyarlı, 

yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesinde ARGE Merkezi’nin çok 

önemli katkıları olacağı düşünülmektedir.

2010 yılında 6 adedi kamu destekli olmak üzere 25 adet ARGE 

projesi yürütülmeye başlanmış olup, bu projelerin sonuçlarının 

2011 yılında alınması planlanmaktadır.
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Yünsa, ülke ekonomisine olan katkısı ve geniş istihdam olanaklarının 

yanı sıra, dünyanın en kıymetli değeri olan çevreye de duyarlı bir 

markadır. Geliştirdiği projeler, uyguladığı standartlar ve doğal 

kaynakları en verimli şekilde kullanma projeleri ile çevreye olan 

saygısını her fırsatta gösterir. 

CDP (Karbon Saydamlık Projesi)

Yünsa, merkezi Londra’da bulunan CDP (Karbon Saydamlık 

Projesi) kapsamında ilk defa karbon salınım miktarını şeffaf bir 

şekilde tüm dünyaya açıklamıştır. 2010 yılında Türkiye’den sadece 

11 firmanın katıldığı bu uygulamada Yünsa, tekstil sektöründe bir 

ilki gerçekleştirerek pek çok markaya öncü olmuştur. 

ISO 14001

Yünsa 2004 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni 

uygulamaktadır. Bu çerçevede çevreye olan etkilerimiz 

değerlendirilmekte ve bu etkilerin azaltılması veya ortadan 

kaldırılması için önlemler alınmaktadır.

Eko-Tex 100 Standardı

Eko-Tex® 100 Standardı, tekstil ürünleri ile ilgili tüm işleme 

aşamalarındaki ham maddelere, ara ve son ürünlere yönelik 

dünya çapında standart bir test ve sertifikalandırma sistemidir. 

Müşterilerine sağlık açısından sorunsuz ürünler sağlamak 

isteyen Yünsa, 2010 yılında da Eko-Tex® 100 sertifikasını 

yenilemiştir. Üretim süreçlerinde yasaklanmış olan hiçbir kimyasal 

kullanılmamakta ve tedarikçilerini bu konuda yakından takip 

etmektedir. 

Atıkların Ayrıştırılması

Yünsa'nın, faaliyetleri sırasında ortaya çıkan tüm atıklar 

ayrıştırılmakta ve lisanslı bertaraf/geri dönüşüm kuruluşlarına 

gönderilmektedir. Bu firmaların periyodik olarak denetlenme 

işlemleri 2010 yılında da düzenli olarak yapılmıştır.

Doğal Kaynak Kullanımı

Yünsa doğal kaynak kullanımını en aza indirgemek amacıyla  

“6 Sigma” ve “İyileştirme Çemberi” projelerini gerçekleştirmekte 

ve doğal kaynakların tüketimini azaltmaktadır. Bu sayede apre 

işletmesinde %26 su tasarrufu, dokuma işletmesinde %50 elektrik 

tasarrufu ve yine Apre işletmesi kimyasal kullanımında %33 

tasarruf sağlamıştır.

Çevre Eğitimleri

“Tek Nokta Eğitimi” adı altında çevre bilinçlendirme eğitimlerine 

2010 süresince devam edilmiş ve çalışanların bu konudaki 

farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır.

Gözden Geçirme 

Yapılan tüm çevre faaliyetleri genel müdür yardımcısı düzeyinde 

aylık çevre toplantılarında takip edilmekte ve söz konusu projeler 

için gerekli kaynaklar ayrılmaktadır. Günaydın Kalite Toplantıları’nda 

günlük olarak çevre ile ilgili konular gözden geçirilmekte ve aksiyon 

alınmaktadır. 

Toplum Memnuniyeti

Her yılın temmuz ayında, Yünsa’nın topluma ve çevreye olan 

etkilerini düzenli olarak ölçmek amacıyla “Toplum Memnuniyet 

Anketi” düzenlenmektedir.
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Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük yünlü kumaş üreticisi ve 

ihracatçısı konumunda olan Yünsa; vizyonu, yüksek ürün kalitesi, 

sektördeki duruşu, müşteri odaklı yaklaşımı, üretimde sunduğu 

esneklikler, koleksiyon ve satış pazarlama gücü ile sektöründe 

bugün dünyanın ilk beş büyük kuruluşu arasında yer almaktadır. 

2010 yılında gerçekleştirilen müşteri memnuniyeti anketlerinde 

Yünsa, müşteri ilişkilerindeki başarısı, hizmet kalitesi, zamanında 

teslimat performansı ve fiyat yaklaşımı ile dünyadaki rakipleri 

arasından sıyrılmaktadır.

Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında şirketlerin ayakta 

kalabilmeleri için, yeni müşterilere ulaşma, yüksek teknolojileri 

uyarlama ve kullanma yaklaşımlarını benimsemeleri zorunlu hale 

gelmiştir. Kendi tasarım ekibiyle dünyanın önde gelen moda 

markalarına orijinal tasarımlar sunan Yünsa, hızlı ve inovatif 

ürünlerle yeni pazarlara ve yeni müşterilere ulaşma stratejisine 

paralel olarak 2010 yılında Çin ve Brezilya pazarına giriş yapmıştır. 

Uzun dönem kârlılık ve sürdürülebilirlik odaklı stratejileri 

çerçevesinde, 2010 yılında üst segment müşterilerine özel servis 

verme ve bu segmente uygun ürün geliştirmeye odaklanmıştır. 

Bu amaçla “Crystal Line” kumaş segmentinin mamul gelişmeleri 

tamamlamıştır.

Bünyesindeki tekstil kültürüyle Yünsa, yurt dışında güçlü bağlantı 

ağı ile dünya çapında 400’ü aşkın müşteri ile çalışmaktadır. 

60’tan fazla ülkeye ihracat yapan Yünsa’nın İngiltere, Almanya, 

Amerika ve Çin’de satış ofisleri; çok sayıda ülkede de acenteleri 

bulunmaktadır. 2010 yılında, ekonomik krizin izlerini silen Yünsa; 

Almanya, Fransa ve Amerika’da pazar paylarını artırmıştır.

2010 yılında Yünsa’nın toplam cirosu, 157 milyon TL’dir. 

2010 yılında kumaş satışları 10.879 km, farklı ülkelere pazarladığı 

kumaş satış hasılatı ise 2010’da 6,890 km’dir. Yünsa kumaş 

üretiminin %63.3’ünü ihraç ederken, %36.7’sini iç piyasaya 

sunmaktadır. 
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A. Yatırımlar

Yatırımlardaki Gelişmeler

Devlet Planlama Teşkilatı'na bağlı Teşvik ve Uygulama Dairesi 

Başkanlığı’ndan alınan 30.07.2010 tarih B 95428 sayılı Yatırım 

Teşvik Belgesi'ne istinaden, 2010 yılı içinde yapılan yerli ve ithal malı 

teşvikli yatırımların toplam değeri 2.090.910 ABD Doları olmuştur.

Teşviksiz diğer yatırım harcamaları da dikkate alındığında, 2010 

yılında yapılan tüm yatırımların toplam değerinin ABD Doları 

bazında yaklaşık 4,2 milyon ABD Doları’na, TL bazında ise 6,3 

milyon Türk Lirası’na ulaştığı görülmektedir.

2. Faaliyet konusu mamul üretimindeki gelişmeler

         2010     2009’a göre     

                       değişim

Kamgarn İplik        ton 3,029     (+) %   29,8

Kumaş    km 11,738        (+) %   29,2

         2010      2009’a göre     

                       değişim

Kamgarn İplik       % 98        (+) %   18,0

Kumaş         % 95       (+) %   13,0

1. Kapasite kullanımı ve gelişme

2010 yılında üretim hatlarındaki kapasite kullanım 

oranları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. 

         2010     2009’a göre     

                                     değişim

Kumaş                  km      10,879         (+) %   21,6

İç piyasa   km      3,989       (+) %   16,5

İhracat    km      6,890        (+) %   24,7

3. Faaliyet konusu mamullere ait satış miktarı

  

    2010 

Tekstil      (TL) 146.811.661

Konfeksiyon (TL)  10.345.126

2010 yılına ait satış hasılatının dağılımı ise 

aşağıdaki gibidir:

Yararlanılan Teşvikler

Yünsa, mevcut teşvik belgesine istinaden 2010 yılında gümrük 

muafiyeti, vergi indirimi, KDV istisnası, vergi resim ve harç istisnası 

gibi teşviklerden istifade etmiştir. 

Bununla birlikte Yünsa 2010 yılında, ARGE Merkezi'yle ilgili olarak 

vergi muafiyetlerinden ve proje bazlı teşviklerden faydalanmıştır. 

Üretilen projeler bazında verilen destekler arasında Türkiye 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’ndan Teknoloji 

ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) kapsamında 

alınan ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Programı 

(SAN-TEZ) kapsamında alınan destekler yer almaktadır.

Bir diğer destek ise Marka Geliştirme Programı TURQUALITY® 

kapsamında T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İstanbul 

Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB)’nden alınmıştır.

Ayrıca T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İstanbul Tekstil ve 

Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB)’nden, Türkiye Tekstil Sanayi 

İşverenleri Sendikası (TÜTSİS)’ndan fuarlar kapsamında alınan 

teşvikler mevcuttur. 

B. Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Faaliyetler



Yünsa kâr dağıtım politikasına göre, SPK mevzuatına ve yasal 

düzenlemelere uygun olarak her yıl ortaklarına dağıtılabilir kârın asgari 

%50’si oranında nakit kâr payı dağıtır. Bu politika ulusal ve ekonomik 

şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim 

Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.
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Denetçiler Raporu                11 Mart 2011

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Kurulu’na

Ortaklığın Unvanı : Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ
Merkezi : İstanbul
Sermayesi : 29.160.000 TL
Faaliyet Konusu : Yün, Suni ve Sentetik Elyaftan İplik, Kumaş İmalatı
Denetçilerin adı ve görev süreleri,
ortak veya şirketin personeli olup olmadıkları : Bahadır BORAN, Levent DEMİRAĞ, Soner AKKAYA
   Görev süremiz 3 (üç) yıldır. Şirket ortaklığımız yoktur. Şirket personeli değiliz.

İştirak edilen Yönetim Kurulu ve yapılan 
Denetleme Kurulu toplantı sayısı : 6 defa Yönetim Kurulu’na iştirak edilmiş, 6 defa Denetleme Kurulu Toplantısı yapılmıştır.

Ortak hesapları, defter ve belgeleri üzerinde 
yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde 
inceleme yapıldığı ve varılan sonuç :  Vergi Mevzuatı ve Ticaret Hukuku açısından revizyon 3, 6, 9 ve 12. ayların sonunda yapılmış 
    ve tenkide değer bir hususa rastlanılmamıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 353. maddesinin 1’inci
fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık 
veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları  : 4 kere vezne sayımı yapılmış ve mevcutlar kayıtlara uygun bulunmuştur.

Türk Ticaret Kanunu’nun 353. maddesinin 
1’inci fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince 
yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları : Her ayın son iş gününde yapılan incelemelerde, fiilen mevcut teminat mektupları ve kıymetli 
   evrakın defter kayıtlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.

İntikal eden şikâyet ve yolsuzluklar ve bunlar 
hakkında yapılan işlemler : Herhangi bir şikâyet intikal etmemiştir.

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET AŞ’nin 01.01.2010 - 31.12.2010 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu’nun, ortaklığın Esas Sözleşmesi 
ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Görünüşe göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2010 tarihi itibarı ile düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki gerçek mali durumunu ve 
01.01.2010 - 31.12.2010 dönemine ait kâr/zarar tablosu, anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır.

Bilanço ve kâr/zarar cetvelinin onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını Genel Kurul’un oylarına arz ederiz.

Bahadır BORAN   Levent DEMİRAĞ     Soner AKKAYA

DENETLEME KURULU
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1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE 

UYUM BEYANI

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ, 1 Ocak 2010-31 

Aralık 2010 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu 

(SPK) tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim 

İlkeleri”ne uymaktadır ve bu ilkeleri uygulamaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirket'imizde pay sahipleri ile olan ilişkiler, Mali 

İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışan Finansman 

ve Ortaklık İlişkileri Yönetmeni Aslıhan Ece İRTİŞ 

tarafından yürütülmektedir. 

(Tel: 0212 385 87 00 Faks: 0212 282 50 68 

E-posta: airtis@yunsa.com)

Bölümümüze 2010 yılı içerisinde ortalama olarak 

ayda bir hissedar müracaat etmiş ve talepleri 

yerine getirilmiştir.

  

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının  

    Kullanımı

Pay sahiplerini ilgilendirebilecek çeşitli olayların 

gerçekleşmesi halinde özel durum açıklaması 

ile durum gecikmeksizin SPK ve İMKB’ye 

bildirilmektedir. Aynı zamanda şirketimizin web 

sitesi de pay sahiplerinin ihtiyaç duyacağı 

tüm bilgileri içermektedir. Bununla beraber, az 

sayıda gerçekleşen telefonla bilgi talepleri de 

değerlendirilmekte ve aydınlatıcı bilgiler pay 

sahiplerine verilmektedir. 

Esas Sözleşme'mizde özel denetçi atanması 

talebi bir hak olarak düzenlenmemiş olup, pay 

sahiplerinden de bu konu ile ilgili herhangi bir 

talep alınmamıştır. 

4. Genel Kurul Bilgileri

15 Nisan 2010 tarihinde yapılan Olağan  

Genel Kurul Toplantısı’na çağrı Türkiye  

Ticaret Sicili Gazetesi ile ulusal gazetelerin 

birinde yayımlanan ilan ile pay sahiplerine 

duyurulmuştur. Bu toplantıya %64,25 oranında 

hisseyi temsil eden pay sahipleri katılmıştır.  

Hisse senetlerimizin tamamı hamiline yazılı 

olduğu için, pay defterine kayıt ile ilgili bir  

süre söz konusu değildir. Denetlenmiş 2009  

yılı rakamlarını da içeren yıllık faaliyet raporu  

Şirket merkezinde Genel Kurul tarihinden en 

az 15 gün önce pay sahiplerinin incelemesine 

sunulmuş olup, talep eden pay sahiplerine  

posta ile de gönderilmiştir. Pay sahipleri 

tarafından verilen öneri ya da sorulan soru 

bulunmamaktadır. 

Önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından 

alınması konusunda Esas Sözleşme'ye hüküm 

konulmamıştır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un 

iradesini temsil ettiğinden dolayı böyle bir 

düzenlemeye ihtiyaç görülmemiştir.

Genel Kurul tutanakları www.yunsa.com 

adresinde yayımlanmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Esas Sözleşme'de imtiyazlı oy hakkı 

bulunmamaktadır. Pay sahipleri her hisse için 

bir oy hakkına sahiptir. Esas Sözleşme'mizde 

birikimli oy kullanımına yönelik bir düzenleme 

yapılmamıştır. 

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket'imizin kâr payı dağıtım politikası, SPK 

mevzuatına ve yasal düzenlemelere de uygun 

olarak her yıl ortaklara dağıtılabilir kârın asgari 

%50’si oranında nakit kâr payı dağıtmaktır.  

Bu politika ulusal ve ekonomik şartlara, 

gündemdeki projelere ve fonların durumuna  

göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden 

geçirilir.

Kâr dağıtım önerisi, faaliyet raporunda ayrı bir 

bölüm olarak yer almış ve Genel Kurul öncesi 

pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca 

söz konusu faaliyet raporu www.yunsa.com 

sayfasında kamunun kullanımına sunulmuştur. 

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan 

bir hüküm yer almamaktadır. 

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE 

ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket'imizde SPK’nin Kurumsal Yönetim  

İlkeleri'ne uygun bir bilgilendirme politikası 

mevcuttur. 

Şirket'imizde Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları (UFRS) doğrultusunda hazırlanan, 

bağımsız denetimden geçmiş 2. ve 4. dönem 

mali tabloları ile denetlenmemiş 1. ve 3. dönem 

mali tabloları ve kamuoyuna açıklanması 

gereken özel durumları, SPK mevzuatı uyarınca 

ve süresi içinde İMKB aracılığıyla düzenli olarak 

kamuoyuna açıklanmaktadır. 

Mevzuat gereği yayımlanması zorunlu olan 

bu bildirimler dışında kalan ve ticari sır niteliği 

taşımayan, ancak yatırımcıları ilgilendirebilecek 

diğer konular da, kişi ve kuruluşlara SPK’nin 

“İçsel Bilgilerin Kamuoyuna Açıklanması” esasları 

doğrultusunda, zamanında, doğru, eksiksiz, 
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anlaşılabilir bir biçimde duyurulmaktadır. 

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden  

Genel Müdür Yardımcısı sorumludur.

Ayrıca tüm bildirimlerimiz www.yunsa.com adlı 

internet sitemizde de yayımlanmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

2010 yılı içerisinde şirketimiz 14 adet Özel 

Durum Açıklama Formu düzenlemiştir ve 

bunların hiçbirisi için SPK veya İMKB tarafından 

ek açıklama istenmemiştir. Söz konusu 

açıklamaların tamamı zamanında yapıldığından 

dolayı Şirket'imize SPK tarafından herhangi bir 

yaptırım uygulanmamıştır. Şirket'imiz hisseleri 

yurt dışı borsalarında kote değildir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'imizin internet sitesi bulunmaktadır. İnternet 

sitesinin adresi aşağıdaki gibidir.

www.yunsa.com

Şirket'imizin internet sitesinde yatırımcı  

ilişkileri bölümünde, ticaret sicili bilgileri,  

son durum itibariyle ortaklık ve yönetim  

yapısı, paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin 

yayımlandığı Ticaret Sicili Gazeteleri'nin tarih ve 

sayısı ile birlikte Esas Sözleşmesi'nin son hali, 

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum Raporu, özel 

durum açıklamaları, bilgilendirme politikası, kâr 

dağıtım politikası, yıllık faaliyet raporları, periyodik 

mali tablo ve raporlar, izahnameler ve halka arz 

sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, 

hazirun cetvelleri ve toplantı tutanakları, 

vekaleten oy kullanma formu, sermaye piyasası 

araçlarının değerine etki edebilecek önemli 

Yönetim Kurulu kararlarının toplantı tutanakları 

ve sıkça sorulan sorular başlığı altında Şirket'e 

ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara 

verilen yanıtlar  yer alır. 

Web sitesinde ayrıca ürünler, üretim olanakları, 

haberler&medya, insan kaynakları, katılınan 

uluslararası fuarlar ve iletişim ile ilgili bilgiler de 

mevcuttur. 

İnternet sitesinde yer alan bilgiler, yabancı 

yatırımcıların da yararlanması açısından İngilizce 

olarak da yayımlanmaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/ 

      Sahiplerinin Açıklanması

Şirket'imizde gerçek kişi nihai hakim pay sahibi 

yoktur.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan  

      Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler listesi faaliyet 

raporunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst  

Yönetim başlığı altında yer almaktadır ve faaliyet 

raporu ile birlikte kamuya duyurulmuştur.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri, 

ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan 

açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler.  

Şirket çalışanları uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları 

diğer konularda, toplantılar, seminerler, eğitimler, 

e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler ve yayımlanan 

duyurular aracılığı ile bilgilendirilmektedirler.

Çalışanlar Şirket iletişim ağı üzerinde yer alan 

e-uygulamalar ile kendilerini ilgilendirecek  

her türlü bilgi ve dokümanlara ulaşabilmekte  

farklı süreçleri elektronik ortamda 

yönetebilmektedirler.

Müşteri ve tedarikçilerle her konuda bilgi 

alışverişi yapılmakta, süreçleri iyileştirmek için 

ortak çalışmalar ve projeler yürütülmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinden pay sahiplerinin Genel 

Kurul'da, tedarikçilerin yapılan iyileştirme 

görüşmelerinde ve anketlerde, müşterilerin de 

müşteri ziyaretleri ve toplantılarında yönetim 

konusunda katılımları sağlanmaktadır. 

Çalışanların yönetime katılım; paylaşım günleri, 

çeşitli toplantılar (kalite, çevre, iş güvenliği, 

performans gözden geçirme, öz değerlendirme, 

iletişim toplantıları gibi), iyileştirme çemberleri, proje 

grupları, mükemmellik grupları ve çalışma hayatını 

değerlendirme anketi gibi araçlar ile sağlanmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'imizin, gelişen ve değişen yarınlara 

ulaşmasındaki en önemli değerin insan olduğu 

bilinciyle;

• Çalışanların içinde bulunmaktan gurur duyduğu,

• Yaratıcılıklarını ortaya koyabildikleri,

• Karşılıklı güven ve açık iletişime dayalı,

• Başarıların takdir edildiği,

• Ortak hedeflere ulaşmak için sorumlulukların  

   üstlenildiği 

bir çalışma ortamı sağlamak ve sürekli kılmak 

temel hedefimizi oluşturur.

Bu amaçla Şirket'imizin gerek duyduğu insan 

kaynağı, gelişim potansiyeli yüksek, esnek ve  

değişimlere pozitif katkıda bulunan kişiler 
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arasından eşit fırsat ilkesi ile seçilmektedir. 

Çalışanlarımızın bireysel ve mesleki gelişimine, 

iş etkinliğine ve çalışma verimliliğine katkıda 

bulunacak eğitim ve gelişim fırsatları 

yaratılmaktadır. Çalışanlarımızın hedeflerine 

ulaşmasını ölçümlemede önceden tanımlanmış 

kriterler doğrultusunda, adil, sistemli, anlaşılır ve 

ölçülebilir performans sistemleri uygulanmaktadır. 

2010 yılı içinde ve öncesinde çalışanlardan 

ayrımcılık konusunda gelen bir şikâyet  

olmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı, 

hedef olarak seçtiği pazarlarda hedeflediği satış 

büyüklüklerine ulaşmak için pazarda doğru 

bağlantıları kurar, pazarın ihtiyaç duyduğu 

ürünün ve tasarımların fabrika yetenekleri 

ölçüsünde yaratılmasını sağlar, değişen pazar ve 

rekabet koşulları altında varlığını ve büyümesini 

sağlamak için esnek fiyatlandırma stratejileri 

izler. Tüm bunları yaparken, kumaş pazarlama 

ve satışında kişisel ilişkilerin önemini göz önüne 

alarak, fuarlar, karşılıklı müşteri ziyaretleri gibi 

vasıtalarla müşterilerle olan ilişkilerin mümkün 

olduğunca artırılmasına ve yakınlaştırılmasına 

gayret eder. Ticari sır kapsamında, müşteri ve 

tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen 

gösterilir ve uyumlu çalışma için gerekli her türlü 

önlem alınır.

Satın alma konusunda da tedarikçiler ile sağlam 

temelli ve uzun dönemli ilişkiler kurmak ve 

sürdürmek, haksız rekabet, ilgili diğer yasalar 

ve etik değerlere karşı duyarlı tedarikçilerle 

çalışmak, kalite, maliyet, verimlilik, teslimat, işçi 

sağlığı, iş güvenliği ve çevre sağlığı konularında 

duyarlı firmaları tercih etmek misyonumuzdur.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirket'imizin tüm faaliyetlerinde önem sırası; iş 

sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalitedir. Çevre 

politikamız yayımlanarak tüm çalışanlarımıza 

duyurulmuştur. Çerkezköy’de kurulu işletmemiz 

ISO 14001 belgesine sahiptir. Ayrıca mevzuat 

gereği sahip olmamız gereken tüm belge ve 

izinlerle ilgili takip faaliyetleri periyodik olarak 

yapılmaktadır.  

ISO 14001 sistemimiz dahilinde fabrikamızda 

ortaya çıkan veya çıkabilecek her türlü çevre 

etkisi belirlenmiş olup bu etkileri azaltıcı veya 

ortadan kaldırıcı tedbirler alınmaktadır. 

Yapılan tüm çevre faaliyetleri aylık çevre 

toplantılarında takip edilmektedir. Günlük olarak 

sahada yapılan Günaydın Kalite Toplantıları’nda 

ve aylık olarak yapılan fabrika iç/dış teknik 

gezilerinde çevreye olan etkilerimiz yerinde 

gözden geçirilmekte ve aksiyonlar alınmaktadır.

Bacalardaki toz ve gaz emisyonları akredite 

kuruluşlarca yapılan emisyon ölçümleriyle 

düzenli olarak kontrol edilmekte olup Çevre ve 

Orman Bakanlığı’na raporlanmaktadır. 

Yünsa, sektöründe bir ilki gerçekleştirerek 2010 

yılında karbon saydamlık projesine katılarak sera 

gazı emisyonlarını tüm yatırımcılara ve kamuya 

açıklamıştır.

Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmesinin 

önlenmesi için, fabrikada oluşan atık suların 

arıtılması sağlanmaktadır.

Ayrıca yağmur suyu ve kullanılabilir diğer atık sular, 

toplama havuzlarında biriktirilerek, fabrikamızın 

yeşil alan sulamasında kullanılmaktadır.

Tesiste oluşan her türlü katı atığın çevre ve insan 

sağlığına zarar vermesini önlemek amacıyla 

sınıflandırılmasını, toplanmasını, taşınmasını, 

yeniden kullanılmasını, geri kazanımını, 

değerlendirilmesini ve geri kazanılamayan katı 

atıkların sistemli ve uygun bir şekilde bertaraf 

edilmesini sağlamak Yünsa’nın öncelikleri 

arasındadır.

2010 yılında çevreye verilen zararlardan dolayı 

şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

Yünsa’da her kademe çalışana çevre bilincinin 

artırılması, çevre yönetiminin desteklenmesi ve 

çevre yönetiminin iş yapış biçimi haline getirilmesi 

amacıyla periyodik eğitimler verilmektedir. Çevre 

bilincinin sosyal sorumluluk boyutu kapsamında, 

fabrikamızın bulunduğu Çerkezköy bölgesinde 

çeşitli okullarda öğrencilere çevre konusunda 

bilinçlendirme eğitimleri verilmektedir.

Yünsa, doğaya duyduğu saygı ve sosyal 

sorumluluk bilinciyle, sağlıklı bir geleceğe 

katkıda bulunmak amacıyla İstanbul-Edirne 

otoyolu Çerkezköy kavşağında 25.000 m2lik 

alanda Yünsa Ormanı oluşturmuştur.

Şirket'imiz sosyal sorumluluk kapsamında 

üstüne düşen görevleri Hacı Ömer Sabancı 

Vakfı’na yaptığı kâr payı katkılarıyla, 

çalışanlarımız ve yakınlarımıza yönelik sosyal 

sorumluluk projeleriyle, üretim tesisimizin kurulu 

olduğu Çerkezköy’de bulunan okul ve diğer  

kurum/kuruluşlara yaptığı yardım ve katkılarla, 

her yıl yaklaşık 60 öğrenciye staj imkanı tanıyarak, 

özürlü ve eski hükümlülere iş imkanı sağlayarak 

yerine getirmektedir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve  

      Bağımsız Üyeler

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri 

çerçevesinde pay sahipleri arasından Genel 

Kurul'ca seçilecek 5 üyeden oluşan bir Yönetim 

Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında görev 

almaları belirli kurallara bağlanmadığı gibi 

herhangi bir sınırlandırma da yoktur. Yönetim 

Kurulu üyelerimiz Türk Ticaret Kanunu’nun 334. 

ve 335. maddeleri doğrultusunda iş ve işlemler 

yapmaları konusunda Genel Kurul tarafından 

serbest bırakılmışlardır. 

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri 

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan ilgili 

maddeler ile örtüşmektedir.  

Yönetim Kurulu üyelerinde aranılacak asgari 

özelliklere Esas Sözleşme'de yer verilmemiştir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik  

      Hedefleri

Şirket'imizin misyon ve vizyonu, Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenmiş olup, www.yunsa.com 

adresinde kamuya açıklanmıştır.

Şirket'imizin misyonu, tekstilin farklı alanlarında, 

öncü ve rekabetçi yaklaşımlarla tercih edilen ve 

değer yaratan lider bir kuruluş olmaktır.

Şirket'imizin vizyonu ise, tekstil ürün ve 

hizmetlerinde farklılık yaratarak büyümek ve 

ADI SOYADI UNVANI KONUMU

Mehmet N. Pekarun Başkan İcracı değil

Mehmet Göçmen Başkan Vekili İcracı değil

Serra Sabancı Üye İcracı değil

Mevlüt Aydemir Üye İcracı değil

Cezmi Kurtuluş Üye İcracı değil

F. Cem Çelikoğlu Genel Müdür İcracı
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global bir güç olmaktır.

Şirket'imiz Yönetim Kurulu, üst yönetim tarafından 

benimsenen stratejik hedeflerin oluşturulması, 

onaylanması ve uygulaması hakkında bilgi 

sahibidir. Her ay yapılan Yönetim Kurulu 

Toplantıları sayesinde, hedeflere ulaşma derecesi 

ve Şirket performansı gözlemlenmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket'imiz risk yönetimi ve iç kontrol 

mekanizmasını, sahip olduğumuz Kalite Belgesi 

gereği oluşturulmuş Kalite Güvence Bölümü 

aracılığıyla işletmektedir. Düzeltici Faaliyetler 

Prosedürü ile mevcut aksaklıklar ortadan 

kaldırılmakta, Önleyici Faaliyetler Prosedürü 

ile olası riskler doğmadan önlem alınmaktadır. 

Ayrıca Kalite Güvence Bölümü tarafından, belirli 

aralıklarla yapılan iç tetkikler sayesinde tüm 

birimler bilgilendirilmektedir.

Şirket'imizde 2 Yönetim Kurulu üyesinin 

oluşturduğu bir Denetim Komitesi ve ayrıca 

Şirket'in hak ve çıkarlarını korumak, işletme içi 

ve işletme dışı risklere karşı öneriler geliştirmek 

üzere denetim, soruşturma ve incelemeler 

yapmak için şirket bünyesinde bir İç Denetim 

Birimi bulunmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki  

      ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları, 

Türk Ticaret Kanunu’na atıfta bulunularak Esas 

Sözleşme'de tanımlanmıştır. Yöneticilerin yetki ve 

sorumluluklarına ise şirket Esas Sözleşmesi'nde 

yer verilmemiştir. Ancak, söz konusu yetki ve 

sorumluluklar Şirket Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenmiştir.

23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu 2010 yılı içinde 12 adet 

yüz yüze,  12 adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas 

Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay 

alınmak sureti ile toplam 24 toplantı yapmıştır. 

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirket 

Yönetim Kurulu Başkanı'nın, Yönetim Kurulu 

üyeleri ve Genel Müdür ile görüşmeleri sonucu 

belirlenmektedir. Yönetim Kurulu'muz şirket işleri 

ve muameleleri gereklilik gösterdikçe toplanır. 

Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. 

Şirket'imizde sekreterya görevi Mali İşler Genel 

Müdür Yardımcılığı tarafından yürütülmektedir. 

Toplantı gündemi ile ilgili bilgilendirme ve iletişim, 

toplantı tutanağının hazırlanması görevleri 

sekreterya tarafından yapılmaktadır.

2010 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu 

Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı 

görüş açıklanmamıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm 2.17.4. 

maddesinde yer alan konular karara bağlanırken 

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. Yönetim Kurulu 

üyelerinin yazılı veya sözlü olumsuz görüş 

bildirme hakları vardır.  2010 yılı içinde yapılan 

toplantılarda söz konusu hak Yönetim Kurulu 

üyeleri tarafından kullanılmamıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2010 yılı içinde  

şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet 

konularında rekabet edecek girişimlerde 

bulunmamıştır.

25. Etik Kuralları

Şirket'imizin iş etiği kuralları www.yunsa.com 

adresinde yayımlanarak kamuya açıklanmıştır. 

Şirket ve çalışanlar için oluşturulan etik kurallar, 

tüm çalışanlar ile paylaşılmış ve taahhütlerini 

içeren çalışan bildirgeleri alınmıştır. İşe yeni 

başlayan çalışanlar da aynı uygulamaya tabi 

tutulmaktadır. Ayrıca yılda bir kez doldurulan 

İş Etiği Uygunluk Bildirimi ile hatırlatmalar 

yapılmakta ve taahhütler yenilenmektedir. 

26. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin  

      Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket'imizde Yönetim Kurulu'nun görev ve 

sorumluluklarının sağlıklı olarak yerine getirilmesi 

amacı ile Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Bu 

komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde 

hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde 

bulunur. Denetim Komitesi iki kişiden oluşur. Bu 

kişiler aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeleridir. 

Komite üyeleri arasında 2010 yılı içinde hiçbir 

çıkar çatışması meydana gelmemiştir. Ayrıca 

oluşturulan İç Denetim Komitesi, Yönetim 

Kurulu'na direkt bir üyesi aracılığı ile raporlayacak 

şekilde çalışmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu, kurumsal yönetim ilkeleri 

ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendiğinden 

ayrı bir komite kurulmasına gerek görülmemiştir.

27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Esas Sözleşme'ye göre Yönetim Kurulu üyelerine 

verilecek huzur hakkı miktarı ve ücreti Genel 

Kurul tarafından tayin ve tespit edilir. Yönetim 

Kurulu üyelerinin mali haklarının tespitinde 

Yönetim Kurulu üyelerinin performansına dayalı 

olacak ve Şirket'in performansını yansıtacak bir 

ödüllendirme uygulanması mevcut değildir.

2010 yılı içinde, Şirket hiçbir Yönetim Kurulu 

üyesine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, 

verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini 

uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü 

bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi 

kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi 

teminatlar vermemiştir. 
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Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ
Yönetim Kurulu’na

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ (“Şirket” olarak anılacaktır.) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan 
bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, kapsamlı gelir tablosunu, özkaynak değişim tablosunu 
ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetimi'nin Sorumluluğu

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

Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Sorumluluğu

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

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

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

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 
finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası 
Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

İstanbul, 11 Mart 2011
 

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Gaye Şentürk
Sorumlu Ortak Başdenetçi
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

Cari Dönem 
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)

Geçmiş Dönem 
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)

Not 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar 97.602.444 83.614.827

Nakit ve Nakit Benzerleri 6 729.228 2.005.689

Ticari Alacaklar 10 52.113.674 44.651.018

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37 12.057 224.421

- Diğer Ticari Alacaklar 10 52.101.617 44.426.597

Diğer Alacaklar 11 234.206 240.608

- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 37 162.432 114.647

- Diğer Alacaklar 11 71.774 125.961

Stoklar 13 39.929.516 34.576.404

Diğer Dönen Varlıklar 26 4.595.820 2.141.108

Duran Varlıklar 46.118.307 45.021.941

Finansal Yatırımlar 7 782.660 782.660

Maddi Duran Varlıklar 18 43.238.877 42.199.145

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 103.984 78.021

Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 1.980.168 1.946.535

Diğer Duran Varlıklar 26 12.618 15.580

TOPLAM VARLIKLAR 143.720.751 128.636.768
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İlişikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Cari Dönem  
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)

Geçmiş Dönem 
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)

Not 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler 89.061.762 79.249.361

Finansal Borçlar 8 70.540.894 64.004.256

Ticari Borçlar 10 14.633.673 10.894.681

- İlişkili Taraflara Borçlar 37 870.337 837.350

- Diğer Ticari Borçlar 10 13.763.336 10.057.331

Diğer Borçlar 11 590.762 774.937

Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 35 - 160.062

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 911.131 1.212.438

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 2.385.302 2.202.987

Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.476.213 4.425.717

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 4.476.213 4.425.717

ÖZKAYNAKLAR 50.182.776 44.961.690

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 50.182.776 44.961.690

Ödenmiş Sermaye 27 29.160.000 29.160.000

Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 30.657.866 30.657.866

Hisse Senetleri İhraç Primleri 92.957 92.957

Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27 2.944.563 2.928.435

Geçmiş Yıllar Kâr/Zararları 27 (17.893.696) (12.814.329)

Net Dönem Kârı/ Zararı 5.221.086 (5.063.239)

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 - -

TOPLAM KAYNAKLAR 143.720.751 128.636.768
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

Cari Dönem 
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)

Geçmiş Dönem 
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)

Not 1 Ocak – 31 Aralık 2010 1 Ocak – 31 Aralık 2009

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

Satış Gelirleri (net) 28 157.156.787 136.441.066

Satışların Maliyeti (-) 28 (119.924.046) (103.671.402)

BRÜT KÂR/(ZARAR) 37.232.741 32.769.664

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 (17.813.676) (19.288.574)

Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (6.002.490) (7.034.626)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29 (3.301.240) (3.068.396)

Diğer Faaliyet Gelirleri 31 1.674.427 2.113.408

Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 (1.448.006) (3.922.503)

FAALİYET KÂRI/(ZARARI) 10.341.756 1.568.973

Finansal Gelirler 32 8.395.498 11.436.165

Finansal Giderler (-) 33 (13.549.801) (19.465.734)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ  
KÂRI/(ZARARI)

5.187.453 (6.460.596)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri 35 33.633 (405.843)

    - Dönem Vergi Gelir/(Gideri) - (551.073)

    - Ertelenmiş Vergi Geliri 33.633 145.230

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/(ZARARI) 5.221.086 (6.866.439)

DÖNEM KÂRI/(ZARARI) 5.221.086 (6.866.439)

Dönem Kârı/(Zararı) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 - (1.803.200)

Ana Ortaklık Payları 5.221.086 (5.063.239)

Hisse Başına Kazanç/(Kayıp) 36 0,179 (0,174)

Cari Dönem 
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)

Geçmiş Dönem 
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)

Not 1 Ocak – 31 Aralık 2010 1 Ocak – 31 Aralık 2009

DÖNEM KÂRI/(ZARARI) 5.221.086 (6.866.439)

Diğer Kapsamlı Gelir - -

DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) - -

TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER) 5.221.086 (6.866.439)

Toplam Kapsamlı Gelirin/(Giderin) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 - (1.803.200)

Ana Ortaklık Payları 5.221.086 (5.063.239)
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İlişikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

Not Sermaye
Sermaye Enflasyon 

Düzeltmesi
Farkları

Hisse Senedi
İhraç 

Primleri

Kârdan Ayrılan 
Kısıtlanmış 

Yedekler

Geçmiş Yıllar
Kâr/Zararları

Net Dönem
Kârı/Zararı

Ana Ortaklığa 
Ait Özkaynaklar

Kontrol 
Gücü 

Olmayan 
Paylar

Toplam 
Özkaynaklar

1 Ocak 2009 27 29.160.000 30.657.866 92.957 2.674.504 9.865.760 (22.426.158) 50.024.929 - 50.024.929

Kısıtlanmış 
yedeklere 
transfer

- - - 253.931 - (253.931) - - -

Geçmiş yıl kâr 
zararına transfer

- - - - (22.680.089) 22.680.089 - - -

Bağlı ortaklık 
sermaye artışı

- - - - - - - 1.803.200    1.803.200    

Toplam kapsamlı 
gider

- - - - - (5.063.239) (5.063.239) (1.803.200) (6.866.439)

31 Aralık 2009 27 29.160.000 30.657.866 92.957 2.928.435 (12.814.329) (5.063.239) 44.961.690 - 44.961.690

1 Ocak 2010 27 29.160.000 30.657.866 92.957 2.928.435 (12.814.329) (5.063.239) 44.961.690 - 44.961.690

Kısıtlanmış 
yedeklere 
transfer

- - 16.128 - (16.128) - - -

Geçmiş yıl kâr 
zararına transfer

- - - - (5.079.367) 5.079.367 - - -

Toplam kapsamlı 
gelir

- - - - - 5.221.086 5.221.086 - 5.221.086

31 Aralık 2010 27 29.160.000 30.657.866 92.957 2.944.563 (17.893.696) 5.221.086 50.182.776 - 50.182.776
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İlişikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

Not 1 Ocak -31 Aralık 2010 1 Ocak -31 Aralık 2009

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı

Net dönem kârı/(zararı) 27 5.221.086 (5.063.239)

İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net 
nakit tutarının net dönem (zararı)/kârı ile mutabakatını sağlayan 
düzeltmeler

Ana ortaklık dışı zarar 27 - (1.803.200)

Amortisman ve itfa payları 18-19 5.984.930 6.181.639

Vergiler 35 (33.633) 405.843

Kıdem tazminatı karşılığı 24 1.067.689 1.332.441

Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 24 (301.307) 126.520

Faiz geliri 32 (84.412) (1.546.344)

Faiz gideri 33 4.082.404 8.828.407

Maddi varlık satış kârı 31 (22.322) (553.401)

Alacak reeskontu 10-37 53.141 (601.890)

Borç reeskontu 10-37 (56.968) 5.603

Stok değer düşüş karşılığındaki değişim 13 (1.854.955) (834.731)

Şüpheli alacak karşılığı 31 - 816.786

Kapanan mağazaya ait sabit kıymet iptali 155.173 -

Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi net nakit 14.210.826 7.294.434

Ticari alacaklardaki (artış)/azalış (7.509.395) 11.179.985

Stoklardaki (artış)/azalış (3.498.157) 8.790.117

Diğer dönen varlıklardaki (artış)/azalış (1.433.107) 937.657

Diğer duran varlıklardaki azalış/(artış) 26 2.962 (15.580)

Ticari borçlardaki artış/(azalış) 10 3.795.960 (3.532.746)

Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/(azalış) 11-26 (1.860) (787.309)

Faaliyetlerden sağlanan nakit 5.567.229 23.866.558

Ödenen vergiler 35 (1.181.667) (678.332)

Ödenen kıdem tazminatı 24 (1.017.193) (1.109.870)

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 3.368.369 22.078.356

Yatırım faaliyetleri

Maddi varlık alımları 18 (7.136.109) (2.628.064)

Maddi olmayan varlık alımları 19 (69.689) (48.389)

Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit 22.322 1.083.056

Alınan faiz 32 84.412 1.546.344

Yatırım faaliyetlerinden kullanılan nakit (7.099.064) (47.053)

Finansal faaliyetler

Banka kredilerindeki değişim 7.161.692 (13.268.859)

Bağlı ortaklık sermaye artışında ana ortaklık dışı katkılar - 1.803.200

Ödenen faiz (4.707.458) (9.700.697)

Finansal faaliyetlerden sağlanan/(kullanılan) net nakit 2.454.234 (21.166.356)

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış (1.276.461) 864.947

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 6 2.005.689 1.140.742

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 6 729.228 2.005.689
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NOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ (“Şirket”) 21 Haziran 1973 tarihinde kurulmuştur.

Şirket’in ana faaliyet konusu yünlü tekstil mamülleri üretimi ve pazarlamasıdır. Şirket’in ana ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding 
AŞ’dir ve Şirket’in ve ana ortağının hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kote edilmiş olup ulusal pazarda işlem 
görmektedir.

Şirket’in bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı: 1.393 kişidir (31 Aralık 2009: 1.104).

Şirket’in kayıtlı olduğu ofis adresi aşağıdaki gibidir: 

Sabancı Center 
Kule 2, 34330 4.Levent
İSTANBUL

Şirket, 21 Aralık 2010 itibariyle iştiraki olan SKT Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ‘nin, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği yasal formalitelerini tamamlayarak tasfiye sürecini sonlandırmıştır. Bu sebepten dolayı 
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ’i uyarınca, 31 Aralık 2010 
tarihinden başlayarak ‘Bireysel Mali Tablo’ düzenlemektedir.

Finansal tabloların onaylanması:
Finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve 11 Mart 2011 tarihinde yayımlanması için yetki verilmiştir. 

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

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

Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar 
Tebliğ” (“Seri: XI, No:29 sayılı Tebliğ”) ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması 
ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan 
hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve bu Tebliğ ile birlikte  
Seri: XI, No: 25 “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Tebliğ'e 
istinaden, işletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları’na (“UMS/UFRS”) göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen  
UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”)  tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe 
Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen 
standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) 
esas alınacaktır.
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Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından ilan 
edilinceye kadar, finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS’ye göre hazırlanmaktadır. İlişikteki 
finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 Şubat 2009 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan 
formatlara uygun olarak sunulmuştur. 

Finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.

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

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

2.3 Netleştirme/Mahsup

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

2.4 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları 
yeniden düzenlenmektedir. UMS 27'de ve UFRS 3'teki değişikliklerden dolayı muhasebe politikalarında değişiklikler olmuş, 
bu değişikliklerin Şirket'in cari yıl performansına ve finansal durumuna bir etkisi olmamıştır. 

2.5 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar

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

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

2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Aşağıdaki yeni ve güncellenmiş standartlar ve yorumlar Şirket tarafından uygulanmış ve bu finansal tablolarda raporlanan 
tutarlara ve yapılan açıklamalara etkisi olmuştur. Bu finansal tablolarda uygulanmış fakat raporlanan tutarlar üzerinde etkisi 
olmayan diğer standart ve yorumların detayları da ayrıca bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanmıştır.
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(a) Şirket’in sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar 
       Bulunmamaktadır.

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

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

UFRS 3 (revize), “İşletme Birleşmeleri” ve UMS 27, “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”, UMS 28, “İştiraklerdeki 
Yatırımlar” ve UMS 31, “İş Ortaklıklarındaki Paylar” standartlarındaki değişiklikler, ileriye dönük olarak 1 Temmuz 2009 tarihinde 
veya bu tarihten sonra başlayan mali dönemlerde meydana gelen işletme birleşmeleri için geçerlidir. Şirket bireysel mali 
tablo hazırladığından bu standartlardaki değişiklikler Şirket için geçerli değildir.

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

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

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

UFRS 2 “Hisse Bazlı Ödemeler – Şirket’in Nakit Olarak Ödediği Hisse Bazlı Anlaşmalar”, 1 Ocak 2010 tarihinde ya da bu tarihten 
sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir. Şirket’in hisse bazlı ödeme planı olmadığı için bu değişikliği uygulamamaktadır. 

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

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

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

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

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

Şirket halihazırda UFRS’ye uygun finansal tablo hazırladığından bu değişiklikler Şirket için geçerli değildir.

UFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar”  

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

UFRS 9 "Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme"

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

UMS 12 “Gelir Vergisi”

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

Şirket, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.
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UMS 24 (2009) "İlişkili Taraf Açıklamaları"

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

UMS 32 (değişiklikler) Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu   

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

UFRYK 14 (değişiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi    

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

UFRYK 19 "Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi"   

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

Mayıs 2010, Yıllık İyileştirmeler  

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

Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir:

a) Hasılat

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

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

• Şirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
• 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.  

Perakende satışlar genellikle nakit ya da kredi kartı karşılığında yapılır. Kaydedilen gelir, kredi kartı işlem ücretlerini de 
kapsayan brüt tutardır.

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

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

b) İlişkili taraflar

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve onlar 
tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir.

c) Stoklar

Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Stokların maliyeti tüm satın alma 
maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer 
maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, aylık hareketli ağırlıklı ortalama yöntemi ile belirlenir. Net gerçekleşebilir değer, 
olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile satışı gerçekleştirmek için 
yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir. 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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d) Finansal araçlar

Finansal varlıklar 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe uygun değerinden 
kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen 
harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun 
olarak  teslimatı  koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan finansal varlıkların alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar, işlem 
tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır. 

Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde tutulacak 
yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlığın elde 
edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında belirlenmektedir. 

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 kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler 
etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır. 
Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske 
karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar  da gerçeğe 
uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yeralan varlıklar, dönen 
varlıklar olarak sınıflandırılırlar. 

Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar 
Şirket’in vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli 
borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar 
etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler 
etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır.

Satılmaya hazır finansal varlıklar
 Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya (b) alım satım amaçlı finansal 
varlık olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir 
şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir 
şekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır 
finansal varlıklara ilişkin kâr veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varlıkların makul değerinde 
meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. İlgili varlığın elden çıkarılması veya değer düşüklüğü 
olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kâr/zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır finansal 
varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeleştirilen 
değer düşüş karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak 
araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi 
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sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı gelir 
tablosunda iptal edilebilir.

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

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

Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda, 
değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda 
söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 
 
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, 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 muhasabeleştirilmemiş 
olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.

Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen artış, doğrudan 
özkaynaklarda muhasebeleştirilir.

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

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

• Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle 
muhasebeleştirilir. 

Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz 
yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir. 

Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu 
döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha 
kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net 
bugünkü değerine indirgeyen orandır. 

e) Maddi duran varlıklar 

Maddi varlıklar, elde etme maliyetinden, birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğü düşüldükten sonraki net değeri 
ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman metoduna göre 
ayrılmaktadır. Arsalar, faydalı ömürleri sonsuz olarak kabul edildiğinden amortismana tabi tutulmamışlardır.

Maddi varlıklar için tahmin edilen faydalı ömürler aşağıdaki gibidir:  

             Yıl

Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya  kayıp 
satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.

İtfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da olayların ortaya çıkması 
halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer 
düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer 
veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit 
akımlarının olduğu en düşük seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan 
varlıklar her raporlama tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir. 

Maddi varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi varlığın kapasitesini 
genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi varlığın maliyetine 
eklenmektedir.

Yerüstü ve yeraltı düzenleri   10-25
Binalar      25-50
Makine, tesis ve cihazlar    4-12
Taşıt araçları     5
Döşeme ve demirbaşlar    3-10
Özel maliyetler     5



66

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

f)  Maddi olmayan duran varlıklar 

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

g) Borçlanma maliyetleri

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar (özellikli varlıklar) söz konusu olduğunda, 
satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa 
hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. 

Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir.

h) Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler

Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin vermediğinden, 
ekli konsolide finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır.

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

Cari vergi 
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem kârının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda 
vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan 
kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü 
bilanço tarihi 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 bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasallaşmış 
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 kâr 
elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse 
konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kâr/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 kâr elde etmek 
suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının  
muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.

Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, 
bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel 
olmadığı ölçüde azaltılır.
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Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde 
geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi 
düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in 
bilanço 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
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin 
ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda 
alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak 
muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın 
tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini 
aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.

i) Çalışanlara sağlanan faydalar

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

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

j) Kur değişiminin etkileri

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

Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) gerçekleşen 
işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık 
ve yükümlülükler bilanço 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 kâr 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,
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• 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 kâr ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan yurtdışı faaliyetlerden kaynaklanan  
    parasal borç ve alacaklardan doğan kur farkları.

k) Hisse başına kazanç

Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net kârın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama 
sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.

Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl kârlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile artırabilmektedirler. 
Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, 
bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri 
de dikkate alınarak bulunmuştur.

l) Sermaye ve temettüler

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

m) Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler

Geçmiş  olaylardan  kaynaklanan  mevcut  bir  yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün  yerine  getirilmesinin muhtemel 
olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda 
karşılık ayrılır.

Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibariyle 
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.

Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz 
konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir. 

Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının 
beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde 
ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.
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n) Nakit akımının raporlanması

Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde 
sınıflandırılarak raporlanır.

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in esas faaliyetlerinden (tekstil ve konfeksiyon satışı) kaynaklanan 
nakit akımlarını gösterir. 

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve 
elde ettiği nakit akımlarını gösterir. 

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri 
ödemelerini gösterir.

Hazır değerler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen 
nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli 
yatırımlardır. 

o) Bilanço tarihinden sonraki olaylar
  
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kâra ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya 
açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki 
tüm olayları kapsar.

Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları 
bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.

p) Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması

Faaliyet bölümü, bir işletmenin, hasılat elde edebildiği ve harcama yapabildiği işletme faaliyetlerinde bulunan, faaliyet 
sonuçlarının, bölüme tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümün performansının değerlendirilmesi 
amacıyla işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak gözden geçirildiği ve 
hakkında ayrı finansal bilgilerin mevcut olduğu bir kısmıdır.

Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri açıklanması zorunlu olan bir faaliyet bölümüdür. Bir faaliyet bölümünün 
raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için gereklilik; bölüm hasılatının büyük bir çoğunluğunun grup dışı 
müşterilere yapılan satışlardan kazanılması ve grup dışı müşterilere yapılan satışlardan ve diğer bölümler ile 
gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen bölüm hasılatının, tüm bölümlere ilişkin iç ve dış toplam hasılatın en az 
%10’unu oluşturması veya kâr veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun, kâr elde eden bölümlerin toplam sonuçları 
ile zarar eden bölümlerin toplam sonuçlarının mutlak anlamda büyük olanının en az %10’una isabet etmesi veya bölüm 
varlıklarının, tüm bölümlerin toplam varlıklarının en az %10’unu oluşturmasıdır.
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r) Şirket’in muhasebe politikalarını uygularken aldığı kritik kararlar 

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

Şirket her yılın sonunda uygun indirgeme oranını belirler. Bu oran kıdem tazminat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi 
için gerekli olan gelecekteki tahmini nakit çıkışlarının bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılan orandır.  
(Dipnot 24)

Stokların net gerçekleşebilir değeri
Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlenir. Şirket yönetimi, bilanço tarihi itibariyle 
bazı mamül stoklarının maliyetinin net gerçekleşebilir değerinden yüksek olduğunu tespit etmiştir. Yönetim, değer düşüklüğü 
hesaplamasında, stokların satışından gelecekte elde edilecek nakit akım tutarlarını, yerine koyma maliyetlerini ve olağan 
ticari faaliyet içerisinde oluşacak satış fiyatını tahmin etmiştir. Yapılan tahminler neticesinde, stokların değeri 268.579 TL  
(31 Aralık 2009: 2.123.534 TL) tutarında indirilmiştir. (Not 13)

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değer düşüklüğü
Şirket, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle maddi ve maddi olmayan duran varlıklarını değer düşüklüğü için test etmiştir. 
Varlıkların geri kazanılabilir tutarı kullanımdaki değer hesaplamalarıyla belirlenmiştir. Kullanımdaki değer hesaplamaları için 
kullanılan başlıca  tahminler iskonto oranı, büyüme oranı, satış fiyatları ve dönem süresindeki direkt maliyetlere yöneliktir. 
İskonto oranı, paranın zaman değerine ilişkin geçerli piyasa değerlendirmelerini ve varlığa özgü riskleri  yansıtan vergi 
öncesi orandır. Şirket, iskonto oranı olarak ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini kullanmaktadır. Büyüme oranı ilgili sektör 
büyüme tahminlerine göre belirlenmektedir. Satış fiyatlarında ve direkt maliyetlerdeki değişiklikler geçmiş tecrübelere 
ve gelecekteki beklentilerine dayanmaktadır. Kullanımdaki değer hesaplaması bölüm bazında değerlendirilmiştir. Şirket, 
konfeksiyon segmentindeki binaları için yaptığı değer düşüklüğü çalışmasında satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun 
değeri kullanmıştır. Diğer varlıklar için kullanımdaki değer hesaplamalarından faydalanılmıştır. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 
yapılan inceleme sonucunda, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerin üzerinde 
tespit edilmiş ve değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yapılan değerlendirme neticesinde, ilave 
bir değer düşüş karşılığı ayrılmamıştır.

Ertelenmiş vergiler
Şirket, vergiye esas yasal mali tabloları ile UFRS’ye göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici 
zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı 
gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile UFRS’ye göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından 
kaynaklanmaktadır. Şirket’in gelecekte oluşacak kârlardan indirilebilecek kullanılmamış mali zararlar ve diğer indirilebilir 
geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi varlıklarının kısmen ya da tamaman geri 
kazanılabilir tutarı mevcut koşullar altında tahmin edilmiştir. Değerlendirme sırasında, gelecekteki kâr projeksiyonları, cari 
dönemlerde oluşan zararlar, kullanılmamış zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde 
kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuştur. Şirket, yapılan çalışmalar neticesinde, ertelenmiş 
verginin geri kazanabileceğine ilişkin kanaat oluşmaması sebebiyle, ertelenmiş vergi varlıklarını kayıtlara almamıştır.
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Şüpheli alacaklar
Şüpheli alacak karşılıkları, Şirket yönetiminin bilanço tarihi itibariyle varolan ancak cari ekonomik koşullar çerçevesinde 
tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayacağına inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların 
değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı değerlendirilirken ilişkili kuruluş ve anahtar müşteriler dışında kalan borçluların 
geçmiş performansları piyasadaki kredibiliteleri ve bilanço tarihinden finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan 
performansları ile yeniden görüşülen koşullar da dikkate alınmaktadır. İlgili bilanço tarihi itibariyle şüpheli alacak karşılıkları 
not 10‘da yansıtılmıştır.

Karşılıklar
Dava karşılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği taktirde katlanılacak olan sonuçlar Şirket hukuk 
müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve Şirket Yönetimi elindeki verileri kullanarak en iyi tahminlerini 
yapıp gerekli gördüğü karşılığa ilişkin açıklamalar not 22’de yeralmaktadır.

NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ :

Yoktur (2009: Yoktur). 

NOT 4 -  İŞ ORTAKLIKLARI:

Yoktur (2009: Yoktur).
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NOT 5 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Şirket, UFRS 8’i 1 Ocak 2009’dan itibaren uygulamaya başlamış olup, Şirket’in faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili mercii 
tarafından düzenli olarak gözden geçirilen iç raporlara dayanarak faaliyet bölümleri belirlemiştir. Şirket’in karar almaya yetkili 
mercisi genel müdür ile yönetim kuruludur.

Şirket’in karar almaya yetkili mercisi, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümlerin 
performansının değerlendirilmesi amacıyla sonuçları ve faaliyetleri ürün çeşitleri bazında incelemektedir. Şirket’in ürün 
grupları bazında faaliyet bölümlerinin dağılımı şu şekildedir: Tekstil ve konfeksiyon. 

31 Aralık 2010 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirket’in en yüksek satışı 25.578.738 TL ile Şirket ile ilişkili olmayan bir 
firmaya gerçekleştirilmiştir (31 Aralık 2009: 17.740.210 TL). Bu satışlar tekstil bölümü altında raporlanmaktadır.

Şirket’in satışlarının 63.404.744 TL tutarı yurtiçinden, 93.752.043 TL tutarı yurtdışından elde edilmektedir
(31 Aralık 2009: 55.054.503 TL yurtiçi, 81.386.563 TL yurtdışı).

Şirket’in yurt dışı satışlarının ülkelere göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

1 Ocak – 31 Aralık 2010 1 Ocak – 31 Aralık 2009

Almanya 25.553.834 18.825.407

Serbest Bölge 12.957.745 13.326.467

Mısır 7.609.221 5.181.039

İngiltere 7.017.036 8.136.271

Fransa 4.966.947 4.701.374

İspanya 3.045.626 4.005.520

Romanya 2.689.358 1.722.306

Litvanya 2.622.366 1.797.851

Tayland 2.007.324 1.233.156

Çin 1.837.790 592.958

İran 1.425.539 882.974

İsviçre 1.364.800 711.705

Kanada 1.322.118 809.180

Portekiz 1.103.171 2.615.950

Slovakya 1.085.459 443.480

Bulgaristan 963.249 437.033

Macaristan 823.725 1.250.940

Amerika 770.685 339.597

Hollanda 720.997 1.046.420

Malta 672.427 249.463

İtalya 632.574 761.064

Rusya 215.974 720.475

Diğer 12.344.078 11.595.933

Toplam 93.752.043 81.386.563
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

a) Dışarıdan sağlanan bölüm gelirleri 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Tekstil 146.811.661 128.293.972 

Konfeksiyon 10.345.126 8.147.094

157.156.787 136.441.066

b) Bölüm varlıkları 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Tekstil 138.679.539 161.489.417

Konfeksiyon 5.041.212 3.405.574

Bölüm varlıkları 143.720.751 164.894.991

Bölümlerle ilişkilendirilmeyen varlıklar - (34.912.660)

Eksi: Bölümler arası düzeltme    - (1.345.563)

Finansal tablolara göre toplam varlıklar 143.720.751 128.636.768

c) Bölüm yükümlülükleri 31 Aralık  2010 31 Aralık 2009

Tekstil    93.071.624 82.825.060

Konfeksiyon 466.351 1.720.793

Bölüm yükümlülükleri 93.537.975 84.545.853

Bölümlerle ilişkilendirilmeyen yükümlülükler - -

Eksi: Bölümler arası düzeltme       - (870.775)

Finansal tablolara göre toplam yükümlülükler 93.537.975 83.675.078
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

d-1) 1 Ocak - 31 Aralık 2010 dönemi bölüm analizi:

d-2) 1 Ocak - 31 Aralık 2009 dönemi bölüm analizi:

Tekstil Konfeksiyon Bölümler arası 
eliminasyon Toplam

Satış gelirleri 147.462.387 10.345.126 (650.726)    157.156.787 

Satışların maliyeti (115.815.742) (5.770.845) 1.662.541 (119.924.046)

Brüt esas faaliyet kârı 31.646.645 4.574.281 1.011.815 37.232.741 

Pazarlama satış ve dağıtım giderleri  (13.960.968)  (3.852.708)  -  (17.813.676)

Genel yönetim giderleri  (5.414.847) (587.643)  -  (6.002.490)

Araştırma ve geliştirme giderleri  (3.301.240)  -  -  (3.301.240)

Diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar        1.048.449 625.978  -        1.674.427 

Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar  (1.206.955) (241.051)  - (1.448.006)

Bölüm sonucu   8.811.084 518.857 1.011.815 10.341.756

Tekstil Konfeksiyon Bölümler arası 
eliminasyon Toplam

Satış gelirleri    129.359.815      11.706.976  (4.625.725)    136.441.066 

Satışların maliyeti (99.449.425)  (9.415.028)          5.193.051 (103.671.402)

Brüt esas faaliyet kârı      29.910.390        2.291.948 567.326      32.769.664 

Pazarlama satış ve dağıtım giderleri  (14.794.154)  (4.494.420)  -  (19.288.574)

Genel yönetim giderleri  (5.913.564)  (1.121.062)  -  (7.034.626)

Araştırma ve geliştirme giderleri  (3.068.396)  -  -  (3.068.396)

Diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar 1.785.017       328.391  - 2.113.408

Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar (1.868.369) (2.054.134)  -  (3.922.503)

Bölüm sonucu 6.050.924    (5.049.277)  567.326      1.568.973 
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

f-1) 1 Ocak - 31 Aralık 2010 dönemi nakit çıkışı gerektirmeyen giderler:

f-2) 1 Ocak - 31 Aralık 2009 dönemi nakit çıkışı gerektirmeyen giderler:

e) Yatırım harcamaları 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Tekstil                                                                         6.975.923 2.235.540

Konfeksiyon 229.875 440.913

7.205.798 2.676.453

Tekstil Konfeksiyon Toplam

Amortisman ve itfa payları   5.673.196 311.734 5.984.930

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 680.494 85.888 766.382

6.353.690 397.622 6.751.312

Tekstil Konfeksiyon Toplam

Amortisman ve itfa payları 5.881.034 300.605 6.181.639

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 1.212.069 246.892 1.458.961

7.093.103 547.497 7.640.600

NOT 6 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

Nakit ve nakit benzerlerindeki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 38. notta açıklanmıştır.

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Banka

 - Vadesiz mevduat 719.642 1.999.814

Diğer 9.586 5.875

729.228 2.005.689
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

NOT 7 – FİNANSAL YATIRIMLAR

(*) Bu şirketler Şirket’in net kârı, finansal pozisyonu ve buna bağlı ortaya çıkan sonuçları üzerindeki önem taşımayan etkisi nedeniyle 
konsolide edilmemiş ve kayıtlı değerleriyle gösterilmiştir.

Finansal yatırımlardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 38. notta açıklanmıştır.

Satılmaya hazır finansal varlıklar 2010 2009

(%) TL (%) TL

Yünsa Germany Gmbh (*) 100 661.350 100 661.350

Yünsa Italia SRL (*) 100 110.977 100 110.977

Yünsa UK Limited (*) 100 2.451 100 2.451

Yünsa Americas Inc. (*) 100 7.882 100 7.882

782.660 782.660

NOT 8 - FİNANSAL BORÇLAR

NOT 9 - DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Yoktur (2009: Yoktur). 

Finansal borçlardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 38. notta açıklanmıştır.

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Yıllık ağırlıklı
ortalama etkin

faiz oranı %
TL

Yıllık ağırlıklı
ortalama etkin

faiz oranı %
TL

Kısa vadeli banka kredileri

TL krediler 6,89 39.485.000 8,43 38.476.170

Euro krediler 2,40 17.529.026 5,91 13.877.184

ABD Doları krediler 2,37 9.863.480 4,63 7.385.459

İngiliz Sterlini krediler 3,12 3.559.014 4,61 3.536.015

70.436.520 63.274.828

Faiz tahakkuku 104.374 729.428

70.540.894 64.004.256
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Ticari alacaklar genel olarak 4 aydan kısa (2009: 4 aydan kısa) vadeye sahiptir ve 31 Aralık 2010 tarihinde TL ve yabancı para 
ticari alacaklar sırasıyla yıllık %6,38 ve LIBOR oranları kullanılarak iskonto edilmiştir. 

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, ticari alacakların 296.572 TL (31 Aralık 2009: 2.875.243 TL) tutarındaki kısmı şüpheli alacak olarak 
değerlendirilmiş, bu tutara şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, geçmiş tahsil 
edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir. Şirket, bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski 
kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. 
Ticari alacaklar, Şirket politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı 
ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. 

Şüpheli alacak karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

1 Ocak itibariyle bakiyeler 2.875.243 2.325.137

İlaveler - 816.786

Tahsilatlar - (266.680)

İptal edilen şüpheli alacak karşılığı (2.578.671) -

31 Aralık 296.572 2.875.243

NOT 10 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

Kısa vadeli ticari alacaklar 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Ticari alacaklar 46.121.422 41.413.789

İlişkili taraflardan alacaklar (Not: 37) 12.243 828.970

Alacak senetleri 6.551.261 5.503.582

52.684.926 47.746.341

Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman geliri (-) (274.680) (220.080)

Eksi: İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar karşılığı (-) - (602.904)

Eksi: Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (296.572) (2.272.339)

Ticari alacaklar, net 52.113.674 44.651.018

Ticari borçların vadesi 1 ila 3 ay arasında olup 31 Aralık 2010 tarihinde TL ve yabancı para cinsinden ticari borçlar sırasıyla yıllık 
%6,10 ve LIBOR oranları kullanılarak iskonto edilmiştir. 

Ticari borçlardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 38. notta verilmiştir.

Kısa vadeli ticari borçlar 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Yurtdışı satıcılara borçlar 6.348.709 6.489.597

Yurtiçi satıcılara borçlar 5.045.105 1.867.502

İş ve hizmet borçları 2.506.376 1.780.546

İlişkili taraflara borçlar (Not: 37) 873.258 840.057

14.773.448 10.977.702

Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman gideri (-) (139.775) (83.021)

14.633.673 10.894.681

Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 38. notta verilmiştir. 
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

NOT 11 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR

Diğer Alacaklar 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

İlişkili taraflardan alacaklar (Not: 37) 162.432 114.647

Personelden alacaklar 53.608 66.982

Diğer 18.166 58.979

234.206 240.608

Diğer Borçlar 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Alınan sipariş avansları 590.762 774.937

590.762 774.937

NOT 12 - FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN  ALACAK VE BORÇLAR

Yoktur (2009: Yoktur). 

Piyasa koşulları ve müşteri taleplerindeki azalmalar, Şirket stoklarında artışa, eskimeye veya stokların kayıtlı değerlerinin 
piyasa değerinin üstünde kalmasına sebep olmaktadır. Şirket yönetimi, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle stok değer analizleri 
doğrultusunda 268.579 TL tutarındaki mamül için değer düşüş karşılığı hesaplamıştır. Stok değer düşüklüğü karşılığında 
gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:

NOT 13 - STOKLAR

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Hammadde 4.940.094 4.412.755

Yarımamüller 15.997.423 14.291.181

Mamüller 10.414.857 9.041.571

Ticari mallar 1.187.277 2.729.501

Yoldaki mallar 7.578.819 5.877.614

Diğer stoklar 79.625 347.316

Stok değer düşüş karşılığı (-) (268.579) (2.123.534)

39.929.516 34.576.404

2010 2009

1 Ocak (2.123.534) (2.958.265)

Dönem içinde konusu kalmayan karşılık 
(Not 28) 1.854.955 834.731

31 Aralık (268.579) (2.123.534)
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

NOT 14 - CANLI VARLIKLAR

Yoktur (2009: Yoktur).

NOT 15 - DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR

Yoktur (2009: Yoktur).

NOT 16 - ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR

Yoktur (2009: Yoktur).

NOT 17 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

Yoktur (2009: Yoktur).

NOT 18 - MADDİ DURAN VARLIKLAR

Maddi varlıkların dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir.

Cari dönem amortisman giderlerinin 5.590.257 TL’si satılan malın maliyetine, 336.169 TL’si  faaliyet giderlerine dahil edilmiştir 
(31 Aralık 2009 : 5.794.120 TL’si satılan malın maliyetine, 268.394 TL’si faaliyet giderlerine dahil edilmiştir).

1 Ocak 2010 İlaveler Çıkışlar Transferler  31 Aralık 2010

Maliyet bedeli

Arazi ve arsalar 482.197 - - - 482.197

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 6.466.634 22.557 - - 6.489.191

Binalar 38.073.993 68.229 - 233.460 38.375.682

Makine, tesis ve cihazlar 152.597.865 1.737.431 (125.768) 2.722.087 156.931.615

Taşıt araçları 237.467 - (126.190) - 111.277

Döşeme ve demirbaşlar 4.038.459 130.380 (3.993) - 4.164.846

Özel maliyetler 3.172.146 159.135 (93.781) - 3.237.500

Yapılmakta olan yatırımlar 1.477.556 5.018.377 - (2.972.710) 3.523.223

206.546.317 7.136.109 (349.732) (17.163) 213.315.531

Birikmiş amortismanlar

Yerüstü ve yeraltı düzenleri (5.437.496) (112.119) - - (5.549.615)

Binalar (21.157.343) (1.126.019) - - (22.283.362)

Makine, tesis ve cihazlar (131.908.985) (4.209.787) 46.507 - (136.072.265)

Taşıt araçları (237.165) (260) 126.190 - (111.235)

Döşeme ve demirbaşlar (3.611.781) (167.102) 3.993 - (3.774.890)

Özel maliyetler (1.994.402) (311.139) 20.254 - (2.285.287)

(164.347.172) (5.926.426) 196.944 - (170.076.654)

Net defter değeri 42.199.145 43.238.877
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Maddi varlıkların dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

 1 Ocak 2009 İlaveler Çıkışlar Transferler  31 Aralık 2009

Maliyet bedeli

Arazi ve arsalar 482.197 - - - 482.197

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 6.461.680 4.954 - - 6.466.634

Binalar 38.999.265 197.213 (1.122.485) - 38.073.993

Makine, tesis ve cihazlar 151.197.692 1.054.919 (50.193) 395.447 152.597.865

Taşıt araçları 310.953 - (73.486) - 237.467

Döşeme ve demirbaşlar 4.011.144 27.315 - - 4.038.459

Özel maliyetler 2.504.697 420.383 - 247.066 3.172.146

Yapılmakta olan yatırımlar 1.196.789 923.280 - (642.513) 1.477.556

205.164.417 2.628.064 (1.246.164) - 206.546.317

Birikmiş amortismanlar

Yerüstü ve yeraltı düzenleri (5.323.511) (113.985) - - (5.437.496)

Binalar (20.650.615) (1.138.536) 631.808 - (21.157.343)

Makine, tesis ve cihazlar (127.670.441) (4.255.813) 17.269 - (131.908.985)

Taşıt araçları (271.987) (32.610) 67.432 - (237.165)

Döşeme ve demirbaşlar (3.390.952) (220.829) - - (3.611.781)

Özel maliyetler (1.693.661) (300.741) - - (1.994.402)

(159.001.167) (6.062.514) 716.509 - (164.347.172)

Net defter değeri 46.163.250 42.199.145
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

NOT 19 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Cari dönem itfa paylarının tamamı faaliyet giderlerine dahil edilmiştir (2009: Tamamı).

 1 Ocak 2010 İlaveler Çıkışlar Transferler 31 Aralık  2010

Maliyet bedeli

Haklar 282.911 16.680 (11.913) - 287.678

Bilgisayar programları 2.854.217 53.009 - 17.163 2.924.389

3.137.128 69.689 (11.913) 17.163 3.212.067

Birikmiş amortismanlar

Haklar (245.290) (29.913) 9.528 - (265.675)

Bilgisayar programları (2.813.817) (28.591) - - (2.842.408)

(3.059.107) (58.504) 9.528 - (3.108.083)

Net defter değeri 78.021 103.984

 1 Ocak 2009 İlaveler Çıkışlar Transferler  31 Aralık 2009

Maliyet bedeli

Haklar 274.106 8.805 - - 282.911

Bilgisayar programları 2.814.633 39.584 - - 2.854.217

3.088.739 48.389 - - 3.137.128

Birikmiş amortismanlar

Haklar (170.674) (74.616) - - (245.290)

Bilgisayar programları (2.769.308) (44.509) - - (2.813.817)

(2.939.982) (119.125) - - (3.059.107)

Net defter değeri 148.757 78.021
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NOT 22 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Alınan teminatlar esas itibariyle yapılan satışlarla ilgili olarak müşterilerden alınmıştır. Alınan teminat mektuplarının finansal 
risk ile ilişkilendiren bölümü 38. dipnotta gösterilmiştir. Şirket , ayrıca yaptığı ihracatları Türk Eximbank’a sigorta ettirmektedir.

Koşullu varlık ve yükümlülükler 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Alınan kefalet ve teminat senetleri 12.892.932 10.189.956

Alınan teminat mektupları 1.117.175 922.478

Alınan ipotekler 1.188.050 1.188.050

15.198.157 12.300.484

NOT 20 - ŞEREFİYE

Yoktur (2009: Yoktur).

NOT 21 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

ARGE Teşviği (*) 127.162 -

127.162 -

(*) Şirket ARGE Merkezi başvurusu neticesinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 25 Ekim 2010 tarihi itibariyle ARGE Merkezi 
Belgesi almaya hak kazanmış olup, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 
çerçevesinde sağlanan tutarlardan ve  ARGE Merkezi personeli ücretleri üzerinden faydalanılan Gelir Vergisi, Damga Vergisi 
tutarlarından oluşmaktadır.    
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31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

TL Karşılığı TL ABD 
Doları

Avro Diğer TL Karşılığı TL ABD 
Doları

Avro Diğer

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş 
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı

2.063.965 1.863.118 115.043 11.220 - 2.118.452 2.005.655 58.815 11.220 -

              Teminat 2.063.965 1.863.118 115.043 11.220 - 2.118.452 2.005.655 58.815 11.220 -

              Rehin - - - - - - - - - -

              İpotek - - - - - - - - - -

B. Konsolidasyon kapsamına dahil 
edilen ortaklıklar lehine vermiş 
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı

              Teminat - - - - - - - - - -

              Rehin - - - - - - - - - -

              İpotek - - - - - - - - - -

C.Olağan ticari faaliyetlerinin 
yürütülmesi amacıyla diğer 3. 
kişilerin borcunu temin amacıyla 
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam 
tutarı

              Teminat - - - - - - - - - -

              Rehin - - - - - - - - - -

              İpotek - - - - - - - - - -

D. Diğer verilen TRİ’lerin 
toplam tutarı

i.Ana ortak lehine vermiş olduğu 
TRİ’lerin toplam tutarı

              Teminat - - - - - - - - - -

              Rehin - - - - - - - - - -

              İpotek - - - - - - - - - -

ii.B ve C maddeleri kapsamına 
girmeyen diğer grup şirketleri  
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin 
toplam tutarı

              Teminat - - - - - - - - - -

              Rehin - - - - - - - - - -

              İpotek - - - - - - - - - -

iii.C maddesi kapsamına girmeyen 
3. kişiler lehine vermiş olduğu 
TRİ’lerin toplam tutarı

              Teminat - - - - - - - - - -

              Rehin - - - - - - - - - -

              İpotek - - - - - - - - - -

Toplam TRİ 2.063.965 1.863.118 115.043 11.220 - 2.118.452 2.005.655 58.815 11.220 -

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Şirket’in teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
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NOT 23 - TAAHHÜTLER 

Şirket’in dahilde işleme izin belgeleri kapsamında 19.395.795 ABD Doları tutarında ihracat taahhüdü bulunmaktadır.
(31 Aralık 2009: 18.000.000 ABD Doları).

Kiralama sözleşmeleri:
Şirket’in cari yıl içinde faaliyet kiralamaları ile ilişkilendirilen direkt giderleri 1.966.046 TL’dir (31 Aralık 2009: 2.782.134 TL).

Faaliyet kiralamalarına ilişkin Şirket’in kira taahhütleri aşağıdaki gibidir:

Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet yılını 
(kadınlarda 20) dolduran ve emekliliğini kazanan, askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle 
yükümlüdür. 

31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yıla ait izin karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir: 

NOT 24 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR

  
31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

1 yıl içinde 1.331.763 1.908.100

1-5 yıl içinde 2.590.823 3.283.420

3.922.586 5.191.520

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Kısa Vadeli 

İzin karşılığı 911.131 1.212.438

911.131 1.212.438

Uzun Vadeli 

Kıdem tazminatı karşılığı 4.476.213 4.425.717

4.476.213 4.425.717

2010 2009

1 Ocak 1.212.438 1.085.918

Dönem gideri - 126.520

İzin karşılığı iptali (301.307) -

31 Aralık 911.131 1.212.438

Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle % 0’dır (31 Aralık 2009: %0).

Verilen teminat mektupları çeşitli Gümrük Müdürlükleriyle ilgilidir. 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Şirket’in vermiş 
olduğu diğer TRİ’ler bulunmamaktadır.



85

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait kıdem tazminatı karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir: 

Toplam karşılık gideri genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.

Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle  
2.517 TL (31 Aralık 2009 – 2.365 TL) ile sınırlandırılmıştır.

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 2.623,23 TL’ye yükselmiştir.

Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) 19 (Çalışanlara Sağlanan Faydalar)’a uygun olarak Şirket’in yükümlülüklerinin 
hesaplanabilmesi için aktüer hesaplama gerekmektedir. Şirket, kıdem tazminatı karşılığını, UMS 19’a uygun olarak “Projeksiyon 
Metodu”nu kullanarak ve profesyonel aktüer tarafından yapılan hesaplamaları baz alarak aktüer metod ve varsayımlar 
çerçevesinde finansal tablolara yansıtmıştır. Oluşan tüm aktüer kazanç ve kayıplar, diğer kapsamlı gider olarak özkaynaklar 
içerisinde yansıtılmıştır.

Bilanço tarihleri itibariyle yükümlülüğü hesaplamak için kullanılan temel aktüeryal varsayımlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

İskonto oranı (%) 10,00 11,00

Tahmin edilen maaş artış oranı (%) 5,10 5,00

Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı (%) 97 96

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

1 Ocak 4.425.717 4.203.146

Faiz maliyeti 262.002 248.826

Hizmet maliyeti ve aktüeryal kazanç 805.687 1.083.615

Ödemeler (1.017.193) (1.109.870)

31 Aralık 4.476.213 4.425.717

NOT 25 - EMEKLİLİK PLANLARI

Yoktur (2009: Yoktur).

NOT 26 - DİĞER  VARLIK VE  YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer  Dönen Varlıklar 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

İadesi talep edilecek KDV 487.159 331.572

Devreden KDV 2.290.001 1.070.414

Peşin ödenen giderler 409.539 306.264

İş avansları 176.112 185.973

Peşin ödenen vergiler 1.021.605 17.659

Diğer 211.404 229.226

4.595.820 2.141.108

Diğer Duran Varlıklar 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Peşin ödenen giderler 12.618 15.580

12.618 15.580
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Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Ödenecek işçi ücretleri 816.266 570.321

Ödenecek vergi ve fonlar 626.628 643.848

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 907.979 649.565

Diğer 34.429 339.253

2.385.302 2.202.987

NOT 27 - ÖZKAYNAKLAR

A) Ödenmiş Sermaye:

Şirket’in hissedarları ve hisse oranları 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

(*) Sermayenin %10’dan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

Şirket’in onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr kayıtlı nominal bedeldeki 2.916.000.000 adet (2009: 2.916.000.000 
adet) hisseden oluşmaktadır.

B) Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler:

Kanuni finansal tablolarda yasal yedekler dışında, birikmiş kârlar, aşağıda belirtilen yasal yedek şartına tabi olmak kaydıyla 
dağıtıma açıktır.

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

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

TL Pay (%) TL Pay (%)

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ 16.878.507 57,88 16.878.507 57,88

Halka açık kısım 8.930.838 30,63 6.845.972 23,48

Diğer (*) 3.350.655 11,49 5.435.521 18,64

29.160.000 100,00 29.160.000 100,00

2010 2009

1 Ocak itibariyle - -

Sermaye artışı - 1.803.200

Net dönem zararı - (1.803.200)

31 Aralık itibariyle - -

C) Kontrol Gücü Olmayan Paylar:



87

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

D) Geçmiş Yıllar Kâr/Zararları

31 Aralık 2010 tarihi itibari ile Şirket’in (17.893.696) TL tutarındaki geçmiş yılı zararları, 3.062 TL tutarında öz sermaye enflasyon 
düzeltme farkları, 17.890.634 TL tutarında olağanüstü ve özel yedeklerden oluşmaktadır (31 Aralık 2009: 12.814.329 TL, 
tutarında geçmiş yıl kârları 3.062 TL tutarında öz sermaye enflasyon düzeltme farkları, 12.811.267 TL tutarında olağanüstü ve 
özel yedekler).

SPK’nin 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’nin kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, 
enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolara göre dağıtılabilecek kâr rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate 
alınmaktaydı. Bununla birlikte, “Geçmiş yıllar zararları”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem kârı ve dağıtılmamış geçmiş 
yıl kârları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon 
muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktaydı.

Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca, enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo düzenlenmesi 
sonucunda özkaynak kalemlerinden “sermaye, emisyon primi, yasal yedekler, statü yedekleri, özel yedekler ve olağanüstü 
yedek” kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde 
özkaynak grubu içinde “özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” hesabında yer almaktaydı. Tüm özkaynak kalemlerine ilişkin 
“özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece bedelsiz sermaye artırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin 
kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kâr 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”, “kârdan 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;

- “Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “hisse senedi ihraç primleri”nden kaynaklanmakta ve henüz kâr dağıtımı veya  
    sermaye artırımına konu olmamışsa “geçmiş yıllar kâr/zararıyla”, ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri  
     ise SPK Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir. 

Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.

Hisseleri İMKB’de işlem gören şirketler, SPK tarafından getirilen temettü şartına aşağıdaki şekilde tabidir:

Sermaye Piyasası Kurulu’nca (“Kurul”)  27 Ocak 2010 tarihinde 2009 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârların dağıtım esasları ile 
ilgili olarak; payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, herhangi bir asgari kâr dağıtım zorunluluğu getirilmemesine 
(31 Aralık 2009: %20), bu kapsamda, kâr dağıtımının Kurul’un Seri: IV, No: 27 sayılı “ Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka 
Açık Anonim Ortaklıkların Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği”nde yer alan esaslar, ortaklıkların 
Esas Sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde 
gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 
   
Bunun yanında söz konusu Kurul kararı ile finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketlerin, yasal kayıtlarında 
bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kâr tutarını, Seri: XI No: 29 Tebliği çerçevesinde hazırlayıp 
kamuya ilan edecekleri finansal tablolarında yer alan net dönem kârlarını dikkate alarak hesaplamaları gerektiği düzenlenmiştir.
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Kâr Dağıtımına Konu Edilebilecek Kaynaklar:
Şirketin yasal kayıtlarında geçmiş yıl zararı bulunmamasına rağmen bilanço tarihi itibariyle yasal kayıtlarında bulunan net 
dönem zararı 29.971.288 TL (31 Aralık 2009 net dönem kârı 322.567 TL) olduğu için kâr dağıtımına konu edilebilecek herhangi 
bir kaynağı bulunmamaktadır.

NOT 28 – SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

NOT 29 – PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  VE 
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ

a) Satış gelirleri 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Yurtdışı satışlar 93.752.043 81.386.563

Yurtiçi satışlar 63.404.744 55.054.503

157.156.787 136.441.066

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 31 Aralık 2010 31 Aralık  2009

Personel (4.073.078) (4.063.612)

Danışmanlık ve denetim (4.030.734) (4.476.924)

İhracat ve navlun (4.785.313) (4.153.328)

Pazarlama (320.908) (327.047)

Kira (1.462.774) (2.263.957)

Nakliyat (1.321.536) (1.969.341)

Fuar ve sergi giderleri (183.413) (449.333)

Amortisman ve itfa payları (367.732) (354.996)

Reklam giderleri (279.804) (193.716)

Diğer (988.384) (1.036.320)

Toplam pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (17.813.676) (19.288.574)

b) Satışların maliyetleri 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

İlk madde ve malzeme gideri (59.221.038) (37.428.041)

Doğrudan işçilik gideri (17.563.830) (12.106.300)

Genel üretim giderleri (33.723.640) (27.174.805)

Amortisman giderleri (5.590.257) (5.794.120)

Yarı mamul stoklarındaki değişim 1.706.242 1.779.160

Mamul stoklarındaki değişim 1.373.286 (8.519.970)

Satılan mamullerin maliyeti (113.019.237) (89.244.076)

Satılan ticari malların maliyeti (8.759.764) (15.262.057)

Stok değer düşüş karşılığı 1.854.955 834.731

Satışların maliyeti (119.924.046) (103.671.402)
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Genel Yönetim Giderleri 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Personel (3.554.195) (3.830.839)

Danışmanlık ve denetim (460.072) (624.968)

Kira (503.272) (518.177)

Kıdem tazminatı (1.067.689) (1.332.441)

İzin karşılıkları 301.308 (410.741)

Amortisman ve itfa payları (19.935) (32.523)

Diğer (698.635) (284.937)

Toplam genel yönetim giderleri (6.002.490) (7.034.626)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri  31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Personel (446.653) (342.876)

İhracat ve navlun (335.134) (326.341)

Kartela ve numune giderleri (2.519.453) (2.399.179)

Toplam araştırma geliştirme giderleri (3.301.240) (3.068.396)

NOT 30 – NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

A) Tahakkuk eden ücret ve maaşlar 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Satılan malın maliyetine giden (24.572.419) (19.713.963)

Pazarlama satış ve dağıtım giderlerindeki (3.012.031) (3.318.572)

Genel yönetim giderlerindeki (3.032.150) (3.016.424)

Araştırma geliştirme giderlerindeki (446.653) (342.876)

(31.063.253) (26.391.835)

B) Amortisman giderleri dağılımı 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Satılan malın maliyetine giden (5.590.257) (5.794.120)

Pazarlama satış ve dağıtım giderlerindeki (367.732) (354.996)

Genel yönetim giderlerindeki (19.935) (32.523)

Araştırma geliştirme giderlerindeki (7.006) -

(5.984.930) (6.181.639)
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NOT 31 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER

NOT 32 – FİNANSAL GELİRLER

NOT 33 – FİNANSAL GİDERLER

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Maddi varlık satış kârı 22.322 553.401

Konusu kalmayan karşılıklar 169.839 266.680

Hammadde ve hurda satışı geliri 189.202 86.549

Komisyon geliri 310 19.017

Fiyat farkı reklamasyon geliri 271.851 324.802

ARGE Teşvikleri 127.162 -

Diğer 893.741 862.959

Toplam diğer faaliyetlerden gelirler/ kârlar 1.674.427 2.113.408

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Tahsil kabiliyetini kaybetmiş konfeksiyon bölümü alacakları - (1.053.659)

Şüpheli alacak gideri karşılığı - (816.786)

Harçlar ve aidatlar (148.625) (129.235)

Özel işlem vergisi (33.211) (40.332)

Tazminat ve cezalar (22.433) (32.224)

Hammadde ve hurda satışı gideri (59.660) (14.246)

Diğer (1.184.077) (1.836.021)

Toplam diğer faaliyetlerden giderler/zararlar (1.448.006)     (3.922.503)     

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Kur farkı gideri (8.817.991) (10.637.327)

Faiz gideri (4.082.404) (8.828.407)

Diğer finansman giderleri (649.406) -

(13.549.801) (19.465.734)

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Kur farkı geliri 8.311.086 9.889.821

Faiz geliri 84.412 1.546.344

8.395.498 11.436.165

 NOT 34 – SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER

Yoktur (2009: Yoktur).
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NOT 35 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bilanço tablolarına yansıtılmış vergi tutarları aşağıdaki gibidir:

Kurumlar Vergisi
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirketin cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi 
yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi 
matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleşik şirketlerden alınan temettüler, vergiye tabi olmayan 
gelirler ve kullanılan yatırım indirimleri düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.

2010 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2009: %20).

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2010 yılı kurum kazançlarının 
geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden %20 oranında geçici vergi 
hesaplanmıştır (2009: % 20). Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kârdan düşülmek üzere, azami 5 yıl taşınabilir. 
Oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan kârlardan düşülemez.

Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler vergi 
beyannamelerini, ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yıl 1–25 Nisan tarihleri arasında hazırlamaktadır. Vergi 
Dairesi tarafından söz konusu beyannameler ve bunlara baz teşkil eden muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek 
değiştirilebilmektedir.

Gelir Vergisi Stopajı:
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kâr payı elde eden ve bu kâr paylarını kurum kazancına dahil ederek 
beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kâr payları 
üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 
tarihleri arasında tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kâr payları gelir vergisi stopajına 
tabi değildir. 

24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden %19,8 
vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı 
yapılmamaktadır. 

1 Ağustos 2010 tarihli ve 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6009 sayılı Kanun’un 5. maddesi ile 
Anayasa Mahkemesi’nin 8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/144 sayılı kararı ile iptal edilen 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu’nun geçici 69. maddesindeki “sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait” ibaresi yeniden düzenlenmiştir. Yeni 
düzenleme ile kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen ve sonraki dönemlere devreden yatırım indirimi istisnasından 
yıl sınırlaması olmaksızın yararlanılmaya devam edilmesi sağlanmakta, ancak vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi 
istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutarın ise ilgili yıl kazanç tutarının %25’ini aşmaması öngörülmektedir. Yine yapılan 
değişiklikle, yatırım indirimden yararlanacak olanların kurumlar vergisi oranının %30 değil yürürlükteki oran (%20) olması 
esası benimsenmiştir. 

Şirket yatırım indiriminden faydalanmadığından kurumlar vergisi oranını %20 olarak uygulamıştır.

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Ödenecek kurumlar vergisi - 551.073

Eksi: Peşin ödenen vergiler (1.021.605) (391.011)

(1.021.605) 160.062
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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. Söz konusu farklılıklar 
genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas finansal tablolar ile UFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı 
dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.

Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (2009: %20).

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi yükümlülüklerinin yürürlükteki 
vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir.

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Cari dönem vergi gideri - (551.073)

Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) 33.633 145.230

33.633 (405.843)

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllara ait gelir tablolarına yansıtılmış vergi tutarları aşağıda özetlenmiştir:

                                                                              Birikmiş geçici farklar Ertelenen vergi varlığı/(yükümlülüğü)

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009    31 Aralık 2010     31 Aralık 2009

Birikmiş mali zarar  (28.868.987)      (38.573.929)        5.773.797       7.714.786

Maddi ve maddi olmayan varlıklar (4.803.990) (4.194.738) 960.798 838.948

Stoklar 423.393 1.460.534 (84.679) (292.107)

Kıdem tazminatı karşılığı (4.476.213) (4.400.882) 895.243 880.176

Diğer karşılıklar (911.131) (1.160.675) 182.226 232.135

Tahakkuk etmemiş finansman gideri (net) (132.903) (1.436.916) 26.580 287.383

Birikmiş mali zarardan kaynaklanan vergi 
varlığı iptali (*) (5.773.797) (7.714.786)

Ertelenmiş vergi varlıkları - net 1.980.168    1.946.535

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

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Bir yıldan uzun sürede yararlanılması 
beklenen  ertelenmiş vergi varlıkları 1.856.041 1.719.124

Ertelenmiş vergi varlıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

2010 2009

1 Ocak bakiyesi 1.946.535 1.801.305

Cari dönem ertelenmiş vergi geliri 33.633 145.230

31 Aralık bakiyesi 1.980.168 1.946.535
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Bilanço tarihinde Şirket’in, 28.868.987 TL değerinde (2009: 38.573.929 TL) geleceğe ait kârlara karşı netleştirebileceği 
kullanılmayan vergi zararı vardır. Geleceğe ait karlılığın tahmin edilememesinden ötürü bu zararlara ilişkin ertelenmiş vergi 
varlığı kayıtlara alınmamıştır. Kayda alınmamış vergi zararlarının vadesi aşağıdaki şekilde sona erecektir:

Dönem vergi giderinin dönem kârı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:

1 Ocak -  31 Aralık 2010 1 Ocak - 31 Aralık 2009

Faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi kâr/(zarar) 5.187.453 (6.460.596)

Gelir vergisi oranı %20 (2009: %20) 1.037.491 (1.292.119)

Vergi etkisi:

  - kanunen kabul edilmeyen giderler 206.489 1.484.353

  - kullanılamayacak vergi zararlarının etkisi 38.597 4.585.448

  - kullanılan vergi zararlarının etkisi (1.194.774) -

  - vergiye konu olmayacak zamanlama farklarının etkisi (121.436) (4.371.839)

Gelir tablosundaki vergi karşılık gideri/(geliri) (33.633) 405.843

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

2012 yılında sona erecek - 4.215.391

2013 yılında sona erecek - 11.431.297

2014 yılında sona erecek - 22.927.241

2015 yılında sona erecek 28.868.987 -

28.868.987 38.573.929

NOT 36 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Net dönem kârı/(zararı) 5.221.086 (5.063.239)

Beheri 1 Kr nominal değerdeki  hisselerin ağırlıklı ortalama adedi 2.916.000.000 2.916.000.000

Hisse başına kazanç/(kayıp) (Kr) 0,179 (0,174)

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Bir yıldan uzun sürede yararlanılması 
beklenen  ertelenmiş vergi varlıkları 1.856.041 1.719.124

Ertelenmiş vergi varlıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

2010 2009

1 Ocak bakiyesi 1.946.535 1.801.305

Cari dönem ertelenmiş vergi geliri 33.633 145.230

31 Aralık bakiyesi 1.980.168 1.946.535
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NOT 37 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

a) İlişkili taraflardan ticari alacaklar 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ - 828.970

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ 1.800 -

Advansa Sasa Polyester Sanayi AŞ 517 -

Temsa Global San.Tic. AŞ 4.308 -

Kordsa Global End. İplik Kord Bezi San. ve Tic. AŞ 5.618 -

12.243 828.970

Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman geliri (186) (1.645)

Eksi: Şüpheli alacak karşılığı - (602.904)

12.057 224.421

b) İlişkili taraflara borçlar 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Advansa Sasa Polyester Sanayi AŞ 5.201 43.674

Aksigorta AŞ 32.388 18.612

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ 22.661 9.920

Yünsa Germany Gmbh 811.444 760.425

Bimsa Uluslararası İş, Bilgi ve Yönetim Sistemleri AŞ 1.564 7.426

873.258 840.057

Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman giderleri (2.921) (2.707)

870.337 837.350

İlişkili taraflara borçların vadesi 1 aydan kısa olup 31 Aralık 2010 tarihinde TL ve yabancı para cinsinden ilişkili taraflara borçlar 
sırasıyla yıllık %6,10 ve LIBOR oranları kullanılarak iskonto edilmiştir.

İlişkili taraflardan alacaklar genel olarak 4 aydan kısa (2009: 4 aydan kısa) vadeye sahiptir ve 31 Aralık 2010 tarihinde  yabancı 
para cinsinden ilişkili taraflardan alacaklar LIBOR oranları kullanılarak iskonto edilmiştir.

Şirket ile Şirket’in ilişkili tarafları olan bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen işlemler konsolidasyon sırasında elimine 
edildiklerinden, bu notta açıklanmamıştır.

c) Banka mevduatları 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Akbank T.A.Ş.

 - vadesiz mevduat 538.079 1.876.896

538.079 1.876.896

d) Banka kredileri 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Akbank T.A.Ş. 16.326.942 8.941.671

16.326.942 8.941.671
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e) İlişkili taraflara yapılan ürün satışları 1 Ocak - 31 Aralık 2010 1 Ocak - 31 Aralık 2009

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ 18.627 -

Advansa Sasa Polyester Sanayi AŞ 2.081 -

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. Tic. AŞ 2.544 -

Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ 840 -

Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj San. Tic. AŞ 1.878 -

Temsa ARGE ve Teknoloji AŞ 524 -

Temsa Global San. Tic. AŞ 5.824 -

Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış AŞ 741 -

Enerjisa Enerji Üretim AŞ 5.711 -

Kordsa Global End. İplik Kord Bezi San. ve Tic. AŞ 5.202 -

Ak Finansal Kiralama AŞ 111 -

Bimsa Uluslararası İş, Bilgi ve Yönetim Sistemleri AŞ 8.400 -

52.483 -

f) İlişkili taraflardan yapılan ürün alımları 1 Ocak - 31 Aralık 2010 1 Ocak - 31 Aralık 2009

Advansa Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi AŞ 184.944 265.201

184.944 265.201

g) İlişkili taraflardan yapılan hizmet alımları 1 Ocak -31 Aralık 2010 1 Ocak -31 Aralık 2009

Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ - 589.354

Aksigorta AŞ 676.600 751.483

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ 904.530 762.645

Bimsa Uluslararası İş, Bilgi ve Yönetim Sistemleri AŞ 67.977 42.566

Exsa UK Limited 13.320 451.476

Avivasa Emeklilik ve Hayat AŞ 58.254 57.057

Exsa Americas Inc. - 91.759

Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ - 101

Yünsa Americas Inc. 84.571 310.931

Yünsa Germany Gmbh 1.103.621 1.180.850

Yünsa Italia S.R.L 229.377 129.060

Yünsa UK Limited 938.009 965.826

4.076.259 5.333.108

h) İlişkili taraflardan yapılan sabit kıymet alımları 1 Ocak - 31 Aralık 2010 1 Ocak - 31 Aralık 2009  

Bimsa Uluslararası İş, Bilgi ve Yönetim Sistemleri AŞ 15.428 51.780

15.428 51.780

i) Diğer gelirler 1 Ocak - 31 Aralık 2010 1 Ocak - 31 Aralık 2009 

Aksigorta AŞ 310 21.962

310 21.962
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j) Faiz ve kur farkı geliri 1 Ocak - 31 Aralık 2010 1 Ocak - 31 Aralık 2009 

Akbank T.A.Ş. 2.010.543 2.171.443

Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ 682 617.319

Advansa Sasa Polyester Sanayi AŞ 2.481 1.254

Aksigorta AŞ 8.431 32.933

2.022.137 2.822.949

k) Faiz ve kur farkı gideri 1 Ocak - 31 Aralık 2010 1 Ocak - 31 Aralık 2009 

Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ 8.148 434.334

Akbank T.A.Ş. 2.207.800 3.866.034

Advansa Sasa Polyester Sanayi AŞ 1.067 11.721

Aksigorta AŞ 623 2.284

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ 673 -

2.218.311 4.314.373

l) Diğer giderler 1 Ocak - 31 Aralık 2010 1 Ocak - 31 Aralık 2009

Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ - 20.872

Aksigorta AŞ - 2.818

- 23.690

m) Kira gideri 1 Ocak - 31 Aralık 2010 1 Ocak - 31 Aralık 2009

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ 818.213 690.566

818.213 690.566

n) Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yönetim personeline 
ödenen ücret ve benzeri menfaatler

1 Ocak - 31 Aralık 2010 1 Ocak - 31 Aralık 2009

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar 1.894.379 1.722.662

Diğer uzun vadeli faydalar 22.284 61.245

1.916.663 1.783.907

o) İlişkili taraflardan diğer alacaklar 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Yünsa Americas 50.386 -

Yünsa UK Limited 112.046 114.647

162.432 114.647
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31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Toplam borçlar 70.540.894 64.004.256

Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (729.228) (2.005.689)

Net borç 69.811.666 61.998.567

Toplam özkaynak 50.182.776 44.961.690

Toplam sermaye  119.994.442 106.960.257

Özkaynak/borç oranı                   %58 %58

b) Finansal Risk Faktörleri

Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski), 
kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, 
Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. 

b.1) Kredi riski yönetimi
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket’e finansal bir 
kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, işlemlerini yalnızca kredi güvenirliliği olan taraflarla gerçekleştirme 
ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirket’in maruz kaldığı 
kredi riskleri devamlı olarak izlenmektedir. Şirket’in ihracat alacakları çeşitli finans kuruluşları nezdinde sigortalı olduğu için 
önemli tahsil edilememe riski taşımamaktadır. 

NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

a) Sermaye Risk Yönetimi

Şirket'in sermaye yönetimindeki amacı; Şirket’in gelir getiren bir işletme olarak devamlılığını sağlamak, hissedar ve kurumsal 
ortakların faydasını gözetmek, aynı zamanda sermayenin maliyetini azaltmak için en verimli sermaye yapısının  sürekliliğini 
sağlamaktır.
 
Şirket, sermaye yapısını düzenlemek ve  bunun sürekliliğini sağlamak için hissedarlara ödenen temettü tutarını ve hissedar 
sermaye kazanç getiri tutarını ayarlayabilir, yeni hisse senedi ihraç edebilir ve borcunu azaltmak için varlıklarını satabilir.
 
Endüstrideki diğer firmalarla tutarlı olmak üzere sermayeyi  kaldıraç oranına göre inceler. Söz konusu rasyo  net borcun toplam 
sermayeye bölünmesi ile hesaplanır. Net borç ise toplam kredilerden (cari ve cari olmayan kredilerin bilançoda gösterildiği 
gibi dahil edilmesiyle) nakit ve nakit benzerlerinin çıkarılması suretiyle elde edilir. Toplam sermaye, bilançodaki “öz kaynak” 
kalemi ile net borcun toplanması ile hesaplanır.
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Alacaklar

Finansal araç türleri itibariyle maruz 
kalınan kredi riskleri Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

31 Aralık 2010 İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf Bankalardaki 
Mevduat Türev Araçlar Diğer

Raporlama tarihi itibariyle maruz 
kalınan azami kredi riski (*)  
(A+B+C+D+E)

12.057 52.101.617 162.432 71.774 719.642 - -

- Azami riskin teminat, vs ile güvence 
altına alınmış kısmı - 18.287.648      - - - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer 
düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri

12.057 51.280.239 162.432 71.774 719.642 - -

B. Koşulları yeniden görüşülmüş 
bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş 
veya değer düşüklüğüne uğramış 
sayılacak finansal varlıkların defter 
değeri

- - - - - - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer 
düşüklüğüne uğramamış varlıkların 
net defter değeri

- 821.378 - - - - -

- Teminat, vs ile güvence altına alınmış 
kısmı - - - - - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan 
varlıkların net defter değerleri - - - - - - -

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 296.572 - - - - -

        • Değer düşüklüğü (-) - (296.572) - - - - -

        • Net değerin teminat, vs ile     
          güvence altına alınmış kısmı - - - - - - -

- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) -  - - - - - -

        • Değer düşüklüğü (-) - - - -   - - -

        • Net değerin teminat, vs ile  
          güvence altına alınmış kısmı - - - - - - -

E. Bilanço dışı kredi riski içeren 
unsurlar - - - - - - -

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar (kefalet, teminat mektubu, alacak sigortası) gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan 
unsurlar dikkate alınmamıştır.
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Alacaklar

Finansal araç türleri itibariyle maruz 
kalınan kredi riskleri Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

31 Aralık 2009 İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf Bankalardaki 
Mevduat Türev Araçlar Diğer

Raporlama tarihi itibariyle maruz 
kalınan azami kredi riski (*) 
(A+B+C+D+E)

224.421 44.426.597 114.647 125.961 1.999.814 - -

- Azami riskin teminat, vs ile güvence 
altına alınmış kısmı - 17.207.408      - - - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer 
düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri

122.110 42.818.552 114.647 125.961 1.999.814 - -

B. Koşulları yeniden görüşülmüş 
bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş 
veya değer düşüklüğüne uğramış 
sayılacak finansal varlıkların defter 
değeri

- - - - - - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer 
düşüklüğüne uğramamış varlıkların 
net defter değeri

- 1.608.045 - - - - -

- Teminat, vs ile güvence altına alınmış 
kısmı - 1.159.919 - - - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan 
varlıkların net defter değerleri 102.311 - - - - - -

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 705.215 2.272.339 - - - - -

        • Değer düşüklüğü (-) (602.904) (2.272.339) - - - - -

        • Net değerin teminat, vs ile  
          güvence altına alınmış kısmı 102.311 - - - - - -

- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) -  - - - - - -

        • Değer düşüklüğü (-) - - - -   - - -

        • Net değerin teminat, vs ile  
          güvence altına alınmış kısmı - - - - - - -

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - - -

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar (kefalet, teminat mektubu, alacak sigortası) gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan 
unsurlar dikkate alınmamıştır.

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle ticari alacakların 1.060.516 TL tutarındaki bölümü kredi kartı slip alacaklarından oluşmakta olup vadeleri  
3 aya kadardır (31 Aralık 2009: 41.341 TL).

Bilanço tarihi itibariyle, vadesi geçmiş alacakların tutarları ve bu alacaklara ilişkin alınan teminatlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş - 161.502

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 19.410 1.309.600

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 368.252 136.943

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 730.288 2.977.554

Toplam vadesi geçen alacaklar 1.117.950 4.585.599

Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı 300.225 1.262.230
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

b.2) Likidite riski yönetimi
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Şirket yönetiminin kısa, orta ve uzun 
vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Şirket, likidite riskini tahmini ve 
fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli 
fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle yönetir. 

Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Türev 
olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz 
konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. 

Vadesi geçmiş, karşılık ayrılmamış alacaklar için alınan teminatlar:

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Kefalet - 1.159.919

İhracat sigortası 300.225 102.311

300.225 1.262.230

31 Aralık 2010

Sözleşme uyarınca 
vadeler

Defter değeri Sözleşme uyarınca 
nakit çıkışlar toplamı 

(I+II+III+IV)

3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II)

Türev olmayan finansal yükümlülükler

Banka kredileri  70.540.894 71.056.684 51.779.756  19.276.928 

Ticari borçlar 14.633.673 14.773.448 13.428.073 1.345.375

Diğer borçlar 590.762 590.762 590.762 -

Toplam yükümlülük 85.765.329 86.420.894 65.798.591 20.622.303 

31 Aralık 2009

Sözleşme uyarınca 
vadeler

Defter değeri Sözleşme uyarınca 
nakit çıkışlar toplamı 

(I+II+III+IV)

3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II)

Türev olmayan finansal yükümlülükler

Banka kredileri  64.004.256  67.364.747  14.085.817  53.278.930 

Ticari borçlar 10.894.681 10.977.702 10.026.005 951.697

Diğer borçlar 774.937 774.937 774.937 -

Toplam yükümlülük 75.673.874 79.117.386 24.886.759 54.230.627 

Likidite riski tablosu:
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

b.3) Piyasa riski yönetimi
Şirket’in faaliyetleri öncelikle, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili 
finansal risklere maruz kalmaktadır. 

Piyasa riskleri duyarlılık analizleri  ile de değerlendirilmektedir.

Cari yılda Şirket’in maruz kaldığı piyasa riskinde veya  maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, önceki yıla 
göre bir değişiklik olmamıştır. 

b.3.1) Kur riski yönetimi
Şirket, başlıca ABD Doları, EURO ve GBP cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. 

Şirket’in yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan yükümlülüklerinin 
bilanço tarihi itibariyle  dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık  2010 TL Karşılığı (Fonksiyonel 
para birimi) ABD Doları Avro Yen GBP Diğer

1. Ticari alacak 24.528.482 3.202.423 7.713.631 - 1.578.973 -

2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil) 469.193 228.035 52.187 - 3.610 664

2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - - -

3. Diğer - - - - - -

4. Dönen varlıklar (1+2+3) 24.997.675 3.430.458 7.765.818 - 1.582.583 664

5. Ticari alacaklar - - - - - -

6a. Parasal finansal varlıklar - - - - - -

6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - - -

7. Diğer - - - - - -

8. Duran varlıklar (5+6+7) - - - - - -

9. Toplam varlıklar (4+8) 24.997.675 3.430.458 7.765.818 - 1.582.583 664

10. Ticari borçlar 7.022.404 2.376.298 1.552.481 - 15.603 79.200

11. Finansal yükümlülükler 31.047.955 6.402.870 8.579.341 - 1.494.260 -

12a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - - -

12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - - -

13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 38.070.359 8.779.168 10.131.822 - 1.509.863 79.200

14. Ticari borçlar - - - - - -

15. Finansal yükümlülükler - - - - - -

16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - - -

16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - - -

17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) - - - - - -

18. Toplam yükümlülükler (13+17) 38.070.359 8.779.168 10.131.822 - 1.509.863 79.200

19. Bilanço dışı türev araçların net varlık/yükümlülük pozisyonu 
       (19a-19b)

- - - - - -

19.a Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı - - - - - -

19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı - - - - - -

20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (9-18+19) (13.072.684) (5.348.710) (2.366.004) - 72.720 (78.536)

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık/yükümlülük pozisyonu  
       (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (13.072.684) (5.348.710) (2.366.004) - 72.720 (78.536)

22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun    
        değeri

- - - - - -

23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı - - - - - -

24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı - - - - - -

25. İhracat 93.752.043 12.312.506 30.373.814 - 6.436.470 -

26. İthalat 58.796.642 31.437.979 4.588.703 - 22.647 499.998
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31 Aralık  2009 TL Karşılığı (Fonksiyonel 
para birimi) ABD Doları Avro Yen GBP Diğer

1. Ticari alacak 21.998.101 1.928.412 7.013.848 - 1.650.124 -

2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)            1.465.298 911.252 37.866 - 4.781 1

2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - - -

3. Diğer - - - - - -

4. Dönen varlıklar (1+2+3) 23.463.399 2.839.664 7.051.714 - 1.654.905 1

5. Ticari alacaklar - - - - - -

6a. Parasal finansal varlıklar - - - - - -

6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - - -

7. Diğer - - - - - -

8. Duran varlıklar (5+6+7) - - - - - -

9. Toplam varlıklar (4+8) 23.463.399 2.839.664 7.051.714 - 1.654.905 1

10. Ticari borçlar 6.647.089 3.091.958 912.660 - 8.333 -

11. Finansal yükümlülükler 25.374.754 5.003.135 6.618.485 - 1.483.183 -

12a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - - -

12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - - -

13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 32.021.843 8.095.093 7.531.145 - 1.491.516 -

14. Ticari borçlar - - - - - -

15. Finansal yükümlülükler - - - - - -

16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - - -

16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - - -

17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) - - - - - -

18. Toplam yükümlülükler (13+17) 32.021.843 8.095.093 7.531.145 - 1.491.516 -

19. Bilanço dışı türev araçların net varlık/yükümlülük 
        pozisyonu (19a-19b)

- - - - - -

19.a Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı - - - - - -

19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı - - - - - -

20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (9-18+19) (8.558.444) (5.255.429) (479.431) - 163.389 1

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık/yükümlülük  
        pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)

(8.558.444) (5.255.429) (479.431) - 163.389 1

22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların toplam  
        gerçeğe uygun değeri

- - - - - -

23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı - - - - - -

24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı - - - - - -

25. İhracat 81.386.563 7.088.547 24.546.075 - 6.362.868 -

26. İthalat 42.559.911 22.332.756 2.900.790 49.950 5.022 375.905
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31 Aralık 2010

Kâr/Zarar

 Yabancı paranın 
 değer kazanması 

 Yabancı paranın 
 değer kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde

1 - ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (826.911) 826.911

2-  ABD Doları riskinden korunan kısım (-)   -   - 

3- ABD Doları net etki (1+2) (826.911) 826.911

Avro’nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde

4 - Avro net varlık/yükümlülük (484.818) 484.818

5 - Avro riskinden korunan kısım (-)   -   - 

6- Avro net etki (4+5) (484.818) 484.818

GBP’nin TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde

7- GBP net varlık/yükümlülüğü 17.370 (17.370)

8- GBP kuru riskinden korunan kısım (-)   -   - 

9- GBP varlıkları net etki (7+8) 17.370 (17.370)

CHF’nin TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde

10- CHF net varlık/yükümlülüğü (12.910) 12.910

11- CHF kuru riskinden korunan kısım (-)   -   - 

12- CHF varlıkları net etki (10+11) (12.910) 12.910

TOPLAM (3 + 6 +9+12) (1.307.269) 1.307.269

Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden 
doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip 
edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

Aşağıdaki tablo Şirket’in ABD Doları, EURO ve GBP kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını göstermektedir. 
%10’luk oran, üst düzey yöneticilere Şirket içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran 
yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı 
para cinsinden parasal kalemleri kapsar  ve söz konusu kalemlerin yıl sonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Bu 
analiz, dış kaynaklı krediler ile birlikte Şirket içindeki yurt dışı faaliyetler için kullanılan,  krediyi alan ve de kullanan tarafların  
fonksiyonel para birimi dışındaki kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, kâr/zararda  ve diğer  özkaynak kalemlerindeki artışı 
ifade eder.
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31 Aralık 2009

Kâr/Zarar

 Yabancı paranın 
 değer kazanması 

 Yabancı paranın 
 değer kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde

1 - ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (791.310) 791.310

2-  ABD Doları riskinden korunan kısım (-)   -   - 

3- ABD Doları net etki (1+2) (791.310) 791.310

Avro’nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde

4 - Avro net varlık/yükümlülük (103.571) 103.571

5 - Avro riskinden korunan kısım (-)   -   - 

6- Avro  net etki (4+5) (103.571) 103.571

GBP’nin TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde

7- GBP net varlık/yükümlülüğü 39.037 (39.037)

8- GBP kuru riskinden korunan kısım (-)   -   - 

9- GBP varlıkları net etki (7+8) 39.037 (39.037)

TOPLAM (3 + 6 +9) (855.844) 855.844

b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi

Faiz Pozisyonu Tablosu

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Değişken Faizli Finansal Araçlar

Finansal varlıklar - -

Finansal yükümlülükler 15.265.588 25.374.754

Şirket’in sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirket’i faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Söz konusu 
risk, Şirket tarafından sabit ve değişken oranlı borçlar arasında uygun bir dağılım yapılmak suretiyle yönetilmektedir. Riskten 
korunma stratejileri, faiz oranı beklentisi ve tanımlı olan risk ile uyumlu olması için düzenli olarak değerlendirilmektedir. 
Böylece optimal riskten korunma stratejisinin oluşturulması, gerek bilançonun pozisyonunun gözden geçirilmesi gerekse 
faiz harcamalarının  farklı faiz oranlarında kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır.

Şirket’in faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir:

Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde türevsel olmayan enstrümanların maruz kaldığı  faiz oranı riskleri baz 
alınarak belirlenmiştir. Değişken faizli yükümlülüklerin analizinde yıl sonundaki bakiyenin tüm yıl boyunca var olduğu 
varsayımı kullanılmıştır. Şirket yönetimi, faiz oranlarında %1’lik bir dalgalanma beklemektedir. Söz konusu tutar, Şirket içinde 
üst düzey yönetime yapılan raporlamalarda da kullanılmaktadır.

Raporlama tarihinde faiz oranlarında %1’lik bir düşüş/yükseliş olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda:

31 Aralık 2010 tarihinde TL para birimi cinsinden olan faiz %1 puan yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit 
kalsaydı, vergi öncesi kâr/zarar 152.656 TL (31 Aralık 2009: 253.748 TL) daha yüksek/düşük olacaktı.
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NOT  39 – FİNANSAL ARAÇLAR

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

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

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

1) 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 kayıtlı değerlerinin makul değerlerini gösterdiği tahmin edilmektedir.

2) Parasal borçlar
Banka kredileri ile diğer parasal borçların makul değerlerinin, kısa vadeli olmalarından dolayı kayıtlı değerlerine yaklaştığı 
kabul edilmektedir.

Ticari borçlar, makul değerleri üzerinden gösterilmiştir.
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31 Aralık 2010
Krediler ve alacaklar 

(nakit ve nakit benzerleri 
dahil)

Satılmaya 
hazır finansal 

varlıklar

İtfa edilmiş değerinden 
gösterilen finansal 

yükümlülükler

Defter 
değeri Not

Finansal varlıklar

Nakit ve nakit benzerleri 729.228 - - 729.228 6

Ticari alacaklar 52.101.617 - - 52.101.617 10

İlişkili taraflardan alacaklar 12.057 - - 12.057 37

Diğer alacaklar 71.774 - - 71.774 11

İlişkili taraflardan diğer alacaklar 162.432 - - 162.432 37

Finansal yatırımlar - 782.660 - 782.660 7

Finansal yükümlülükler

Finansal borçlar - - 70.540.894 70.540.894 8

Ticari borçlar - - 13.763.336 13.763.336 10

İlişkili taraflara borçlar - - 870.337 870.337 37

Diğer borçlar - - 590.762 590.762 11

31 Aralık 2009
Krediler ve alacaklar 

(nakit ve nakit benzerleri 
dahil)

Satılmaya 
hazır finansal 

varlıklar

İtfa edilmiş değerinden 
gösterilen finansal 

yükümlülükler

Defter 
değeri Not

Finansal varlıklar

Nakit ve nakit benzerleri 2.005.689 - - 2.005.689 6

Ticari alacaklar 44.426.597 - - 44.426.597 10

İlişkili taraflardan alacaklar 224.421 - - 224.421 37

Diğer alacaklar 125.961 - - 125.961 11

İlişkili taraflardan diğer alacaklar 114.647 - - 114.647 37

Finansal yatırımlar - 782.660 - 782.660 7

Finansal yükümlülükler

Finansal borçlar - - 64.004.256 64.004.256 8

Ticari borçlar - - 10.057.331 10.057.331 10

İlişkili taraflara borçlar - - 837.350 837.350 37

Diğer borçlar - - 774.937 774.937 11

NOT 40  – BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Yoktur.

NOT 41 - FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE 
ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.
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