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Bireysel sorumluluklarını bilen çalışanlar, 
sosyal sorumluluğunu ön planda tutan 
bir yönetim anlayışı ve istikrarlı bir 
büyümenin ışığında yaratılan moda 
öncüsü tasarımlar... Dünya çapındaki 
başarımızın sırrı; yıllardır süregelen bu 
kusursuz dengede saklı. Tıpkı tabiatta 
olduğu gibi...

Yaşanabilir 
bir dünya
ve dünyanın dört bir yanında 
yaşayan bir moda!
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18 Nisan 2012 Tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşekkülü,
Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu’nun ve Bağımsız Denetim 
Raporu’nun özetinin okunması ve müzakeresi,
2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
2011 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya 
menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere ait 
ücretlendirme politikası hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
2011 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile Yönetim Kurulu’nun 
2011 yılı kârının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izne istinaden;  
Şirket Esas Sözleşmesi’nin 9. ve 36. maddelerinin değiştirilmesinin ve 37. maddenin ilave  
edilmesinin onaylanması,
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin belirlenmesi ve Yönetim  
Kurulu Üyeleri’nin sürelerinin tespiti,
Denetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu’nun seçiminin onaylanması, 
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, Üst Düzey  
Yöneticileri’ne ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı  
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri  
hususunda izin verilmesi,
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı  
muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
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YÜNSA 
Yünlü Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi
Esas Sözleşmesi'nin
Tadil Tasarısı

ESKİ ŞEKİL

İDARE MECLİSİ:  

Madde 9 - Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay 
sahipleri arasından Genel Kurulca seçilecek beş azadan oluşan bir 
İdare Meclisi tarafından yönetilir ve temsil edilir.

UYGULANACAK HÜKÜMLER:

Madde 36 - İşbu Esas mukavelede mevcut olmayan konularda 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat 
hükümleri uygulanır.

YENİ ŞEKİL

İDARE MECLİSİ:  

Madde 9 - Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay 
sahipleri arasından Genel Kurulca seçilecek altı azadan oluşan bir 
İdare Meclisi tarafından yönetilir ve temsil edilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Madde 36 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması 
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu 
ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan İdare Meclisi 
kararları geçersiz olup Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli 
nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf 
işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 
verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

İdare Meclisi'nde görev alacak bağımsız azaların sayısı ve 
nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemelerine göre tespit edilir.

UYGULANACAK HÜKÜMLER:

Madde 37 - İşbu Esas mukavelede mevcut olmayan konularda 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat 
hükümleri uygulanır.
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Mehmet Nurettin PEKARUN

Yönetim Kurulu 
Başkanı Mesajı

Değerli Ortaklarımız,

Geride bıraktığımız bu yıl dünya ekonomisi için, 2010’daki büyüme ivmesinin yavaşlayarak devam ettiği, çok 

değişken bir yıl oldu. Ham madde fiyatları, kurlar ve iş hacimleri yıl boyunca yoğun hareketlilik gösterdi. Ancak, 

son dönemde Avrupa ülke/banka borç sorunlarının büyük ülkelere sıçraması ve gerekli önlemin alınamaması 

riski, büyüme hızını zayıflattı; hatta Çin ekonomisinin de yavaşlamasıyla birlikte ikinci bir resesyon olasılığını 

güçlendirdi. 

Türkiye'nin 2011’in ilk yarısında yakaladığı iç talep ağırlıklı büyümeyi ise, hız keserek ama yine güçlü bir büyüme 

ile tüm yıl için %8’in üzerinde sonuçlandırması, 2012’de ise bu büyümenin nispeten yavaşlaması bekleniyor. 

Küresel risklerin arttığı bu dönemde, geçtiğimiz yıllardaki gibi, şirketlerin değişken şartları yönetecek şekilde 

hareket etmeleri kritik önemini koruyor.

Etkin mali yapısı ve üretim yetkinlikleri ile sektöründe Avrupa’nın en büyük üreticisi unvanına sahip olan Yünsa, 

geçtiğimiz dönemde tasarım yetkinlikleri, hızlı ve esnek ürün portföyüyle pazarlarındaki mevcut payını artırmaya 

devam etmiştir. Şirketimiz, sürdürülebilir kârlı büyüme hedefi etrafında oluşturduğu stratejik planlarının 

önceliklerinden olan, üst segment payını ve mevcut Ar-Ge yetkinliklerini artırma çalışmalarına yönelik çok önemli 

adımlar atmıştır. Yünsa’nın 2012 yılında önceliği, bu ivmeyi artırmak ve Ar-Ge çalışmalarıyla inovatif, fark yaratacak 

çözümler sunmaya devam etmek olacaktır. 

Yönetim Kurulumuz adına, özverili çalışmalarıyla Yünsa’nın sektöründeki katma değerini ve iddiasını artıran 

çalışanlarımıza, bizi her zaman destekleyen hissedarlarımıza, şirketimize duydukları güvenden dolayı 

müşterilerimize, tedarikçilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Sürdürülebilir bir dünya 
için sürdürülebilir marka 
anlayışı...
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Yönetim Kurulu

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 Bölümü'nde 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. 
1 Mart 2011 tarihi itibariyle Lastik, Takviye Malzemeleri ve 
Otomotiv Grup Başkanlığı, Sanayi Grup Başkanlığı olarak 
yeniden yapılandırılmış olup; Mehmet Nurettin Pekarun, 
Sanayi Grubu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Mehmet GÖÇMEN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
1957 yılında doğan Mehmet Göçmen, Galatasaray Lisesi ve ODTÜ 
Endüstri Mühendisliği eğitiminin ardından Amerika’da Syracuse 
Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması 
üzerine yüksek lisans yapmıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında 
Çelik Halat ve Tel San. 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 
Başkanlığı görevine atanmış ve 20 Temmuz 2009 tarihinden itibaren 
Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı görevi ile birlikte 
yürütmüş, 2010 yılı içerisinde İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı 
görevinden ayrılmıştır ve halen Çimento Grup Başkanlığı görevini 
yürütmektedir. 

Serra SABANCI
Yönetim Kurulu Üyesi
1975 yılında Adana'da doğmuş, 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 yılında Erzincan’da doğmuş, 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 
Üyelikleri'nde bulunmuştur. 2010 yılı Mayıs ayından itibaren 
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Cezmi KURTULUŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
1958 yılında İstanbul'da doğan 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 tarihinde Sabancı Holding Bütçe, 
Muhasebe ve Konsolidasyon Bölüm Başkanlığı görevine 
getirilmiştir.
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Genel Müdür Mesajı Değerli Paydaşlarımız,

2011 yılı dünya, sektör ve şirket olarak hızlı 
değişimlerin yaşanmaya devam ettiği bir 
yıl olmuştur. Etkin değişim yönetimi, fark 
yaratma yetkinliğine sahip insan kaynağı 
ve organizasyonel esneklik Yünsa’nın 
sektörün en iyileri arasındaki yerini her 
türlü pazar koşulunda sürekli kılmıştır. 

Şirketimizin 2011 faaliyetlerini 
değerlendirdiğimizde geride bıraktığımız 
yıl, hem finansal sonuçlarımız hem 
de operasyonel etkinliğimiz açısından 
memnuniyet vericidir. 

Mevcut pazarlarımızda pazar paylarımızın 
artmasının yanısıra, A+ segmentindeki 
satışların, toplam satış portföyü içindeki 
payının artırılmasına dönük şirket 
stratejisine paralel olarak 2011 yılında bu 
segmentte ciddi bir ivme kaydedilmiştir. 
2011 yılı Yünsa için yalnız ölçekleri ile 
değil; yenilikçiliği, tasarım gücü, içsel 
dinamikleri ve saygın marka değeri ile de 
büyümeyi sürdürdüğü bir yıl olmuştur.

Bugün bulunduğu nokta itibariyle teknoloji 
ile estetiğin sanatsal ifadesini, ürettiği 
kumaşlarda buluşturan, moda dünyasının 
lider kumaş üreticilerinden Yünsa, yünlü 
kumaş sektöründe Avrupa’nın en büyük 
üreticisi ünvanı ile dünyanın ilk beş firması 
arasında yer almaktadır. Türkiye’nin yün 
ve yün karışımı kumaş ihracatında lider 
olan Yünsa, vizyonu, yüksek ürün kalitesi, 
sektördeki duruşu ve üretimde sunduğu 
esneklikler ile öne çıkmaktadır.

2011 yılı finansal sonuçlarımıza 
baktığımızda, Yünsa’nın toplam kumaş 
satışı %10 artışla 12 milyon metre, ciro 
%36 artışla 214 milyon TL, faaliyet kârı 
%112 artışla 21.9 milyon TL ve net kâr 
%173 artışla 14,2 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. Ayrıca yıl içerisinde 
ağırlıklı olarak modernizasyona ve 
kapasite artırmaya yönelik yatırımlara 
yer verilmiş olup, yaptığımız yatırımların 
toplam değeri yaklaşık 7.9 milyon dolara 
ulaşmıştır.

2011 yılına ait hisse senedi 
performansımıza baktığımızda ise; İMKB 
100 endeksinin % 22 değer kaybettiği on 
iki aylık dönemde, Yünsa hisse senedinin  
%60 oranında değer kazandığını 
görüyoruz.

Çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerimizin 
farkındalığı ile sürdürülebilirlik 
çalışmalarımız 2011 yılı içerisinde de 
en önem verdiğimiz konuların 
başında gelmektedir. ‘Sürdürülebilirliği 
faaliyetlerimizle nasıl bütünleştirebiliriz?’ 
sorusunu kendimize sıklıkla sorarken, 
bir yandan da çocuklarımız için daha 
yaşanabilir bir geleceğin inşasına katkıda 
bulunacak güçlü bir sinerji oluşturmak 
için çalışmalar yapıyoruz. Sürdürebilirlik 
anlayışımızın tüm kademelerde yayılımını 
sağlayarak, faaliyetlerimizi yürütürken 
bıraktığımız ve ürünlerimizin tüm yaşam 
döngüsü boyunca bıraktığı çevresel 
etkileri ölçümleyerek azaltmak için 
çalışıyoruz.

Bu çerçevede, Türkiye'de karbon 
salınımını ölçerek Karbon Saydamlık 
Projesi (CDP) kapsamında raporlama 
yapan ilk tekstil şirketi olarak, 2011 yılında 
ikinci defa karbon salınım miktarını 
kamuoyuna açıkladık. Projeye katılımımız 
paralelinde, iklim değişikliğinin en önemli 
nedenlerinden biri olarak gösterilen 
sera gazı oluşumundaki etkilerimizi 
azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak 
amacıyla fabrikamızda çeşitli programlar 
yürütüyoruz.

Yünlü tekstilde inovatif ürünler ve proses 
geliştirme faaliyetleri ile global bir güç 
olan Yünsa, kaliteli üretim çerçevesinde 
aldığı ödüllere 2011 yılında yenilerini 
eklemiştir. Moda dünyasının devlerine 
üstün kaliteli kumaşlar üreten Yünsa, 
KalDer ödülleri ile kaliteye verdiği 
önemi bir kez daha gösterirken, azami 
önem verdiğimiz ARGE çalışmaları ile 
de sektöre yenilikler getirmeye devam 
etmektedir.

2012 yılının tekstil sektörü açısından, 
sektör dinamiklerinin ve temel yapılarının 
yeniden tanımlanacağı, faaliyetlerinde 
yeniliğe, değişime, yatırıma önem veren 
firmaların öne çıkacağı bir yıl olacağını 
düşünüyoruz. Makroekonomik bazda, 
Avrupa’daki borç krizi gibi risklerin 
etkisinin sürdürmesini ve ekonomik 
dinamiklerin sağlamlığının ölçüldüğü bir 
yıl olmasını bekliyoruz.

2012 yılında temel hedefimiz, 
portföyümüzdeki katma değeri yüksek 
ve inovatif ürünlerimizi artırmak, yeni 
pazarlarda güçlenmek ve iş hacmimizi 
genişleterek uzun vadeli stratejileri 
paralel olarak yünlü kumaş sektöründe 
dünya liderliği yolunda kârlı büyüme  
yolculuğuna sağlam adımlarla devam 
etmek olacaktır. Önümüzdeki dönemde 
bir yandan faaliyet sonuçlarımızı 
ilgilendiren kritik konulara odaklanmış 
bir şekilde verimlilik çalışmalarımıza 
hız verip operasyonel mükemmelliğimizi 
daha da üst seviyelere yükseltirken bir 
yandan da üst kategori satış oranlarındaki 
artışın devam etmesini ve bu artışın şirket 
kârlılığına olumlu etkilerini gözlemlemeyi 
hedefliyoruz. 

Yakaladığımız   ivme, sürdürebilir  büyümeye 
verdiğimiz önem ve çözüm odaklı 
yaklaşımımız, tüm paydaşlarımıza katma 
değer yaratmamızı sağlıyor. Kuşkusuz bu 
neticeler, Yünsa ailesinin özverili ve içten 
çalışmalarının bir sonucudur. Bu vesile 
ile bu çıtayı her zaman yükselten çalışma 
arkadaşlarıma, Şirketimize duydukları 
güven ve sağladıkları destekten 
ötürü hissedarlarımıza ve tüm diğer 
paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür eder, 
saygılarımı sunarım.

Büyümek, 
yarını bugünden 
düşünmeye 
başlamaktır.

F. Cem ÇELİKOĞLU
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Cem ÇELİKOĞLU
Genel Müdür
1962 doğumlu, ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü mezunu olup Şirketimizde 17.12.1987’den 
beri görev yapmaktadır. 01.12.2002 tarihinden bu yana Genel 
Müdürlük görevini üstlenmiştir.

Semih UTKU
Genel Müdür Yardımcısı / Mali İşler
1962 doğumlu, Baltimore Üniversitesi İşletme - Finans Bölümü 
mezunu olup 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, Manchester Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 
Bölümü'nde lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlamış olup, 
Şirketimizde 01.04.1999 tarihinden beri görev yapmaktadır. 
01.05.2000 tarihinden bu yana Genel Müdür Yardımcılığı görevini 
üstlenmiştir.

Bora BİRGİN
Genel Müdür Yardımcısı  / Pazarlama ve Satış
1973 doğumlu, University of Nottingham Endüstri Ekonomisi 
Bölümü 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.

Muhammet EKEN
Üretim Direktörü
1968 doğumlu, 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. 01.04.2011’de 
bugünkü görevine atanmıştır.

Üst Yönetim
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Yünsa Ailesi’nde yer alan 
her birey bizim için paha 

biçilmezdir.

Başarılarımızın gerçek mimarları 
olan çalışanlarımızın ne kadar 

kıymetli olduğunu biliyor; 
geniş sosyal imkanlar, fırsat eşitliği 

ve sosyal güvenlik ilkeleriyle en 
büyük yatırımı çalışanlarımıza 

yapmaya özen gösteriyoruz.



Murat YILDIRIM

Kalite Kontrol Müdürü

1968 doğumlu, 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, 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, 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, İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği 

Bölümü mezunudur. Şirketimizde 07.09.2010’dan bu 

yana bugünkü görevini yürütmektedir.

Engin SARIBÜYÜK

İplik İşletmeleri Müdürü

1981 doğumlu, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 

mezunudur. Executive MBA programını Sabancı 

Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Şirketimizde 27.12.2005’ten 

bu yana görev yapmaktadır. 01.04.2011’de bugünkü görevine 

atanmıştır.

Muhterem BAHÇIVANOĞLU

Planlama Müdürü

1958 doğumlu, 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, 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, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 

mezunudur. Şirketimizde 01.10.1990’dan bu yana görev 

yapmaktadır. 10.11.2005’de bugünkü görevine atanmıştır.

Melik ERDİNÇ

İkmal Müdürü

1970 doğumlu, 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, 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.

Gürhan AKINCIOĞLU

Boya İşletmeleri Müdürü

1971 doğumlu, Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü 

mezunudur. Şirketimizde 16.09.1996'dan bu yana görev 

yapmaktadır. 29.12.2006'da bugünkü görevine atanmıştır.

Yönetim
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Misyon

Vizyon
Tekstil ürün ve 

hizmetlerinde farklılık 
yaratarak büyümek ve 
global bir güç olmak.

Tekstilin farklı alanlarında, öncü 
ve rekabetçi yaklaşımlarla tercih 
edilen ve değer yaratan lider bir 
kuruluş olmak.
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Teknoloji ve tasarımı ürettiği kumaşlarda buluşturan, 
moda dünyasının lider kumaş üreticilerinden Yünsa, yüzde 
yüz yerli sermayeli bir Türk markası olarak, Avrupa’nın en 
büyük yünlü kumaş üreticisi ünvanı ile dünyanın ilk beş 
firması arasında yer almaktadır.

Altmıştan fazla ülkeye ihracat yapan Yünsa'nın 
İngiltere, Almanya ve Çin' de satış ofisleri; İtalya, 
İspanya, Fransa, Çek  Cumhuriyeti, Sırbistan, Slovakya, 
Finlandiya, İsveç, Kanada, Rusya, Japonya, Kore, Hong Kong 
ve Brezilya’da acenteleri mevcuttur. Üretim tesisleri 
Çerkezköy’de bulunan Yünsa’nın, İtalya Biella’da tasarım 
ofisi bulunmaktadır. 

2011 yılı, Yünsa için daha yüksek verimlilik ve sürdürülebilir 
büyümeye odaklı yatırımların devam ettiği ve faaliyet 
gösterilen pazarların genişletildiği başarılı bir yıl olmuştur. 
Yünsa, her sene olduğu gibi 2011 yılında da dünyanın önde 
gelen fuarlarına katılım sağlamış, İtalya' daki tasarım 
ofisinde yerli ve yabancı tasarımcılar tarafından hazırlanan 
koleksiyonları ile dünya markaları tarafından yüksek 
beğeni ve talep görmüştür.

2012 yılına, güçlendirilmiş satış ağı ve yeni pazarlar 
ile giren Yünsa, fiyat unsurunun ötesinde farklılaşarak 
rekabet etme amacıyla önemli ARGE projelerine imza 
atmaktadır. Kuruluşundan bugüne, sektörün en iyisi 
olmak adına; daha iyi üretim, daha kaliteli ürünler, ve 
daha seçkin müşteri profiline odaklanan Yünsa; sahip 
olduğu lider konumu, farklılıklarını ve kalite anlayışını, iç 
ve dış pazarlara duyurmaya ve etkili iletişim çalışmalarını 
yürütmeye de devam etmektedir. 

2011 
yılında da 
modanın 
sınırlarını 
zorlayan 
marka!
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Tüm dünyada 
60’tan fazla 
ülkeye ihracat

Satış Ofisleri
Almanya
İngiltere
Çin

Temsilcilikler
İtalya, İspanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, 
Slovakya, Finlandiya, İsveç, Kanada, Rusya, Japonya, 
Kore,  Hong Kong, Brezilya
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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 mevsim iki farklı koleksiyon 
hazırlar.  

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 yaratıcılık 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 Bölümü'nün uzmanlık alanları 
ise şöyle sıralanabilir: 

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 bölümdeki 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. 

Yünsa 
Ürün Grupları

Erkek Giyim Kumaşları

Kadın Giyim Kumaşları

Döşemelik Kumaşlar

Üniformalık Kumaşlar

Doğanın sonsuzluğundan ilham alarak 
yarattığımız tasarımlar ile tüm dünyayı 
sarıyoruz... Bugün zarif kumaşlara 
attığımız her ilmekte, yarınların 
sorumluluğunu taşıyoruz.
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Yünsa, yatırımlarını teknoloji düzeyinin yükseltilmesi 
ile sınırlandırmamakta, inovasyon yeteneğinin 
geliştirilmesine ve şirket genelinde inovasyon 
kültürünün yerleştirilmesine odaklanmaktadır.

Rekabetçi gücümüzü artırmak ve dünya tekstil 
ticaretindeki lider konumumuzu sürdürmek için, katma 
değeri yüksek, inovatif ürünler yaratmanın ve yüksek 
teknoloji kullanımını sürekli olarak geliştirmenin 
kaçınılmaz olduğu öngörülmektedir.

Sürekli bir inovasyon kültürünün yaratılması ve 
yeni teknolojilerin geliştirilmesi konusunda sektöre 
öncülük etmek amacıyla 2010 yılında kurulan Yünsa 
ARGE Merkezi'nde sektörde bir ilk niteliği taşıyan ürün 
geliştirme projelerinin yanı sıra maliyet düşürücü ve 
verimlilik artırıcı teknolojileri geliştirme projelerinin 
gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. 

2011 yılında çalışmalarına hız veren Yünsa ARGE 
Merkezi, çeşitli kurumlar ile kurulan işbirliklerini hızla 
artırmıştır.

Üniversite - Sanayi İşbirliği (USI) kapsamında, 2011 
yılında Türkiye genelinde 12 üniversite ile iletişime 
geçilmiş, çeşitli seminer ve toplantılar düzenlenmiştir. 
Bu toplantılarda enerji sarfiyatının azaltılması,  
organik ham madde kullanımı, görüntü işleme, robot 
uygulamaları, fonksiyonel kumaş geliştirme ve benzeri 
konuları içeren birçok proje ortaya çıkarılmıştır. 

Yurt içi işbirliklerinin yanı sıra, Avrupa Birliği çalışmalarına 
ve projelerine de etkin olarak katılmak için 2012’de 
devreye alınacak çözüm ortaklıkları kapsamında  
7 uluslararası üniversite ve ARGE merkeziyle 
anlaşmalar imzalanmıştır.

ARGE

Teknolojik yenilikler ile gelişiyor, 
ekolojik dengeyi koruyan çözümler 
ile geleceğimizi güvence altına 
alıyoruz.

Doğaya saygılı ve 
çevreye duyarlı 
tasarımlar... 
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Çevre 
Politikası

Büyük 
olmak, büyük 
sorumluluk 
gerektirir...

Dünya markası olmak, dünyanın 
sorumluluğunu üzerine almaktır. 
Her geçen yıl büyüyen bir marka 
olmamızın ve dünyanın dört 
bir yanına yayılan başarımızın 
ardında, sürdürülebilir bir yaşam 
için oluşturduğumuz politikalar 
yatmaktadır.

Yünsa, ülke ekonomisine olan katkısı ve sağladığı 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, iklim değişikliği konusunda duyarlılığını bu yıl 
da göstererek CDP aracılığı ile sera gazı salınımlarını 
tüm kamuoyuna açıklamıştır.

Tekstil sektöründe bir ilki başaran Yünsa, 2011 yılında 
da raporlamalarına devam etmiş; projeye gönüllü 
olarak katılan firmalar arasında Türkiye’de 3, dünyada 
ise 4000 kuruluş arasında yer almıştır.

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 olan dünya çapında standart bir 
test ve sertifikalandırma sistemidir. Müşterilerine 
sağlık açısından sorunsuz ürünler sağlamak isteyen 
Yünsa, 2011 yılında da Eko-Tex® 100 sertifikasını 
yenilemiştir. Üretim süreçlerimizde yasaklanmış olan 
hiçbir kimyasal kullanılmamakta ve tedarikçilerimiz bu 
konuda yakından takip edilmektedir.

Atıkların Ayrıştırılması
Yünsa’nın faaliyetleri sırasında ortaya çıkan tüm atıklar 
ayrıştırılmakta ve bu atıklar, lisanslı bertaraf/geri 
dönüşüm kuruluşlarına gönderilmektedir. 

Doğal Kaynak Kullanımı
Doğal kaynak kullanımının optimize edilmesi ve çevreye 
olan etkinin azaltılması amacı ile çeşitli ARGE projeleri 
başlatılmıştır.

Çevre Eğitimleri
Tek Nokta Eğitimi adı altında çevre bilinçlendirme eğitimlerine 
2011 süresince devam edilmiş ve çalışanların bu konudaki 
farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır.

Gözden Geçirme 
Yapılan tüm çevre faaliyetleri, Genel Müdür Yardımcısı 
düzeyinde aylık Çevre Toplantıları’nda takip edilmekte ve 
gerekli kaynak ayrımları yapılmaktadır. Günaydın Kalite 
Toplantıları’nda günlük olarak çevre ile ilgili konular gözden 
geçirilmekte ve aksiyon alınmaktadır. 

Atık Firmalarının Bilinçlendirilmesi 
Her yıl, çalışılan atık firmalarına yapılan denetimlerde ISO 
9001,14001 ve diğer kalite standartları ile çevre mevzuatı 
konularında değerlendirmeler yapılıp, iyileştirmeye açık 
alanlar tespit edilerek, eksiklikleri konusunda firmaların 
aksiyon alması sağlanmaktadır. Bu firmalara çevre ve 
5S konularında eğitimler verilerek gelişimlerine katkıda 
bulunulmaktadır.

Organik Atıkların Kompostlaştırılması
2011 yılında başladığımız “Sıfır Atık” projesinde başarıya 
ulaşılmış ve ilk kompost elde edilmiştir. Yemekhaneden çıkan 
tüm organik atıklarımız kompostlaştırılmaya başlanmış olup, 
aylık toplam 1 ton atık geri kazanılmaktadır. Bu atıklardan 
toprak iyileştirici elde edilmekte ve bahçe toprağının 
verimliliğini artırmada kullanılmaktadır.

ÇOSB Öğrenme Platformu “Çevre” Grubu
ÇOSB çatısı altında ve Yünsa liderliğinde Türkiye’de ilk kez 
büyük ölçekli 10 firmanın bir araya gelerek, küçük ve orta 
ölçekli firmaları ve toplumu, çevre konusunda bilinçlendirmesi 
hedeflenmektedir.
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Avrupa’nın en büyük yünlü kumaş üreticisi Yünsa, 
2011 yılında "dünya yünlü kumaş sektör liderliği" 
hedefi doğrultusunda kuruluşundan bu yana en yüksek 
performansını göstererek %36 büyüme ve %173 kârlılık 
artışı sağlamıştır. Yurt dışında güçlü bağlantı ağı ile 
dünya çapında 400’ü aşkın müşteri ile çalışan ve 60’dan 
fazla ülkeye ihracat yapan Yünsa’nın İngiltere, Almanya 
ve Çin’de satış ofisleri; birçok ülkede de acente ve 
temsilcilikleri bulunmaktadır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan “hızlı moda” akımı fiyat 
dışında; üretimde esneklik, hızlı sevkiyat, sürekli ve 
geniş koleksiyon gibi başka unsurları da önemli hale 
getirmektedir. Değişen talepleri karşılama konusundaki 
yüksek performansı ile Yünsa, rakiplerinin arasından 
sıyrılarak dünya yünlü kumaş sektör liderliği için en 
önemli aday olmayı başarmıştır.

2011 yılı, sürdürülebilir kârlılık stratejimize paralel 
olarak Çin, Japonya ve Brezilya gibi yeni pazarlarda 
etkinliğin artırıldığı ve A+ segmentindeki satışların 
ivme kazandığı bir yıl olmuştur. Stratejik hedeflerine 
odaklanarak, her zaman daha yüksek kalite ve daha iyi 
tasarımı hedefleyen Yünsa, 2011 yılında dünya çapındaki 
satış ağını güçlendirirken, müşteri odaklı yaklaşımını 
kaybetmeden istikrarlı bir şekilde büyümeye devam 
etmektedir.

2011 yılında toplam ciromuz, 214 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

2011 yılında toplam kumaş satışlarımız 12.008 km, 
birçok farklı ülkeye pazarladığımız kumaş satışı ise 
7.479 km olarak gerçekleşmiştir. Yünsa toplam kumaş 
üretiminin %62.3’ünü ihraç ederken, %37.7’sini de 
iç piyasaya sunmaktadır.

Satışlar

Başarı, 
sürdürülebilir 
olduğu zaman 
değerlidir...

Uzun ömürlü kumaşlar, uzun vadeli başarılar 
ve uzun soluklu bir marka yolculuğu için var 
gücümüzle çalışıyor; büyük coğrafyalarda 
yarattığımız olumlu finansal etkilerin, süreklilik 
sağlayan kârlılığımızın ve ülke ekonomisine 
kattığımız artı değerin gücüyle yolumuza devam 
ediyoruz.
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A. Yatırımlar

Yatırımlardaki Gelişmeler

T.C. Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı 
Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınan 02.12.2011 tarihli 
C 95428 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi'ne istinaden 2011 yılı 
içerisinde yapılan yerli ve ithal malı teşvikli yatırımların 
toplam değeri 1.819.176 ABD Doları, 03.08.2011 tarih ve  
102221 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi'ne istinaden 2011 yılı 
içerisinde yapılan yerli ve ithal malı teşvikli yatırımların 
toplam değeri 1.619.780 ABD Doları olmuştur.

Teşviksiz diğer yatırım harcamaları da dikkate alındığında, 
2011 yılında yaptığımız tüm yatırımların toplam değerinin 
ABD Doları bazında yaklaşık 7,9 milyon ABD Doları’na, 
TL bazında ise 13,2 milyon Türk Lirası’na ulaştığı 
görülmektedir.

Yararlanılan Teşvikler

Şirketimiz, mevcut teşvik belgesine istinaden 2011 yılında 
gümrük muafiyeti, vergi indirimi, KDV istisnası, vergi resim 
ve harç istisnası gibi teşviklerden istifade etmiştir. 

Bununla birlikte Yünsa 2011 yılında, 5476 sayılı Araştırma 
ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun çerçevesinde sağlanan tutarlar ve ARGE Merkezi 
personeli ücretleri üzerinden faydalanılan gelir vergisi, 
damga vergisi, SSK teşviği ve Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) onaylı projeler 
ile ilgili alınan teşvik tutarlarından oluşmak üzere toplam 
944 bin TL teşvikten yararlanmıştır. T.C. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) kapsamında 
alınan destekler de mevcuttur.

Bir diğer destek ise Marka Geliştirme programı 
TURQUALITY® kapsamında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon 
İhracatçı Birlikleri ( İTKİB)’nden alınmıştır.

Ayrıca İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 
(İTKİB)’nden ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri 
Sendikası (TÜTSİS)’dan fuarlar kapsamında alınan 
teşvikler bulunmaktadır. 

Faaliyetler

Dün öğrendiklerimizle bugünün 
modasını yaratıyor; bugün elde ettiğimiz 
başarılar ile yarınlara yatırım yapıyoruz 
çünkü kumaşlarımızda dünyanın 
sorumluluğunu taşıyoruz!

Bizim için her 
gün yeni bir 
başlangıç...
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2. Faaliyet konusu mamul üretimindeki gelişmeler

   2011      2010’a göre     
                           değişim

Kamgarn İplik  % 99,5     (+) %   1,5

Kumaş   % 95        (+) %     -

1. Kapasite kullanımı ve gelişme

2011 yılında üretim hatlarındaki kapasite 
kullanım oranları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. 

3. Faaliyet konusu mamullere ait satış miktarı

          2011 
Tekstil      (TL) 200.292.866
Konfeksiyon (TL) 13.786.472

2011 yılına ait satış hasılatının dağılımı ise aşağıdaki 
gibidir:

B. Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Faaliyetler

         2011         2010’a göre     
                                      değişim
Kumaş             km      12,008         (+) %   10,4
İç Piyasa      km      4,529         (+) %   13,5
İhracat  km      7,479          (+) %   8,6   

   2011      2010’a göre     
                           değişim

Kamgarn İplik    3,487       (+) %  15,1

Kumaş   13,342      (+) %  13,7

ton

km
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Denetçiler Raporu                12 Mart 2012

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 : Nur ŞENOL, 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 01.01.2011 - 31.12.2011 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 31.12.2011 tarihi itibarı ile düzenlenmiş bilânço, ortaklığın anılan tarihdeki gerçek mali durumunu ve 
01.01.2011 - 31.12.2011 dönemine ait Kâr/Zarar tablosu, anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır.

Bilânço ve Kâr/Zarar cetvelinin onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını Genel Kurul’un oylarına arz ederiz.

Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş olan, Bilanço ve Kâr/Zarar 
hesaplarının incelenmesi neticesinde 01.01.2011-31.12.2011 döneminde, 12.672.610 TL’lık geçmiş yıl zararlarının mahsubundan sonra kalan 
1.599.148 TL kârdan 398.696 TL kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra  29.160.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine % 4,115 
oranında toplam 1.199.934 TL  kâr paylarının brüt olarak nakden dağıtılmasına, ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak %15 gelir vergisi 
stopajı yapılmasına, tam mükellef kurum ortaklarımıza 0,04115 TL brüt=net kâr payı, diğer ortaklarımıza ise brüt 0,04115 TL , net 0,03498 TL kâr payı 
ödenmesine, kalan 518 TL kârın Olaganüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar vermenizi teklif eder, saygılarımızı sunarız.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, SPK mevzuatına ve yasal düzenlemelere de uygun olarak her yıl ortaklara dağıtılabilir kârın asgari %50’si 
oranında nakit kâr payı dağıtmaktadır. Bu politika ulusal ve ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim 
Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir

Kâr Dağıtım Politikası

Kâr Dağıtım Önerisi

Nur ŞENOL   Levent DEMİRAĞ     Soner AKKAYA

DENETLEME KURULU
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YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET AŞ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE  KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş Sermaye 29.160.000,00 TL

2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.944.562,97 TL

Esas Sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok

SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı 14.271.758,00 TL 15.054.831,69 TL

4. Ödenecek Vergiler (-) 0,00 TL 0,00 TL

5. Net Dönem Kârı (=) 14.271.758,00 TL 15.054.831,69 TL

6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -12.672.610,00 TL -7.080.910,36 TL

7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-) -398.696,07 TL -398.696,07 TL

8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) 1.200.451,93 TL 7.575.225,26 TL

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) 57.068,75 TL

10. Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir 
Dönem Kârı

1.257.520,68 TL

11. Ortaklara Birinci Temettü 251.504,14 TL

-Nakit 251.504,14 TL

-Bedelsiz 0,00 TL

-Toplam 251.504,14 TL

12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 0,00 TL

13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü 0,00 TL

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 0,00 TL

15. Ortaklara İkinci Temettü 948.429,86 TL

16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 0,00 TL

17. Statü Yedekleri 0,00 TL 0,00

18. Özel Yedekler 0,00 TL 0,00

19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 517,93 TL 6.375.291,26

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

-    Geçmiş Yıl Kârı

-    Olağanüstü Yedekler

-    Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ   
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

Toplam Temettü Tutarı (TL) 1 TL Nominal Değerli Hisseye İsabet Eden Temettü

Tutarı            (TL) Oran (%)

Brüt 1.199.934,00 0,04115 4,115

Net 1.019.943,90 0,03498 3,498

Dağıtılan Kâr Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârına Oranı

Ortaklara 
Dağıtılan Kâr Payı 

Tutarı (TL)

Ortaklara Dağıtılan Kâr Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârına Oranı (%)        

1.199.934,00 95,42
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taşımayan, ancak yatırımcıları ilgilendirebilecek 

diğer konular da, kişi ve kuruluşlara SPK'nın "İçsel 

Bilgilerin Kamuoyuna Açıklanması" esasları 

doğrultusunda, zamanında, doğru, eksiksiz, 

anlaşılabilir bir biçimde duyurulmaktadır.

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden 

Genel Müdür Yardımcısı sorumludur.

Ayrıca tüm bildirimlerimiz www.yunsa.com adlı 

internet sitemizde de yayınlanmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

2011 yılı içerisinde Şirketimiz 8 adet Özel Durum 

Açıklama Formu düzenlemiştir ve bunların hiç 

birisi için SPK veya İMKB tarafından ek açıklama 

istenmemiştir. Söz konusu açıklamaların tamamı 

zamanında yapıldığından dolayı Şirketimize SPK 

tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. 

Şirketimiz hisseleri yurt dışı borsalarda kote değildir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi bulunmaktadır. 

İnternet sitesinin adresi aşağıdaki gibidir.

www.yunsa.com

Şirketimizin internet sitesinde yatırımcı ilişkileri 

bölümünde, ticaret sicili bilgileri, son durum 

itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı, paylar 

hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı 

Ticaret Sicili Gazeteleri'nin tarih ve sayısı ile 

birlikte Esas Sözleşmesi'nin son hali, kurumsal 

yönetim ilkeleri 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 Toplantıları'nın 

gündemleri, hazirun cetvelleri ve toplantı 

tutanakları, vekâleten oy kullanma formu,  

Sermaye Piyasası araçlarının değerine etki 

edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararlarının 

toplantı tutanakları ve sıkça sorulan sorular 

başlığı altında şirkete 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 yayınlanmaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/ 

       Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizde 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 yayınlanan 

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 katılımı, paylaşım 

günleri, çeşitli toplantılar (kalite, çevre, iş güvenliği, 

performans gözden geçirme, özdeğerlendirme, 

iletişim toplantıları gibi), iyileştirme çemberleri, proje 

grupları, mükemmellik grupları ve çalışma hayatını 

değerlendirme anketi gibi araçlar ile sağlanmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin, 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;

Şirketimizin gerek duyduğu insan kaynağı, gelişim 

potansiyeli yüksek, esnek ve değişimlere pozitif 

katkıda bulunan kişiler arasından eşit fırsat ilkesi ile 

seçilmektedir. Çalışanlarımızın bireysel ve mesleki 

gelişimine, iş etkinliğine ve çalışma verimliliğine 

katkıda bulunacak eğitim ve gelişim fırsatlarını 

yaratılmaktadır. Çalışanlarımızın hedeflerine 

ulaşmasını ölçümlemede önceden tanımlanmış 

kriterler doğrultusunda, adil, sistemli, anlaşılır ve 

ölçülebilir performans sistemleri uygulanmaktadır. 

2011 yılı içinde ve öncesinde çalışanlardan 

ayrımcılık konusunda gelen bir şikâyet olmamıştır.

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirket tarafından, 2005 yılında revize edilerek 

yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan 

uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden 

aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2011 yılında 

uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Ayrıca SPK 

tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

Seri: IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin 

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” 

kapsamında Şirketimizde uyumlaştırma çalışmaları 

için ön hazırlıklara aynı tarih itibariyle başlanmıştır. 

Söz konusu Tebliğ’de yer alan uyulması zorunlu olan 

yükümlülüklere uyum çalışmaları sürdürülmekte 

olup ilgili Tebliğ’de ve SPK Bildirimlerinde yer alan 

süreler içerisinde tamamlanacaktır. 

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile olan ilişkiler, Mali 

İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışan Finansman 

ve Ortaklık İlişkileri Yönetmeni Aslıhan Ece İRTİŞ 

(Tel: 0212 385 87 00 Fax: 0212 282 50 68 E-posta: 

airtis@yunsa.com) tarafından yürütülmektedir.

Bölümümüze 2011 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 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel 

Kurul Toplantısı'na çağrı Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi ile ulusal gazetelerin birinde yayınlanan 

ilan ile pay sahiplerine duyurulmuştur. Bu 

toplantıya %67,21 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 2010 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 yayınlanmaktadır.

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

Şirketimizin 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

Şirketimizde SPK'nin Kurumsal Yönetim 

İlkelerine uygun bir bilgilendirme politikası 

mevcuttur.

Şirketimizde 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 yayınlanması zorunlu olan bu 

bildirimler dışında kalan ve ticari sır niteliği 

Kurumsal
Yönetim İlkeleri
Uyum Raporu
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Şirketimiz 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

Şirketimiz 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 İç Tetkikler sayesinde tüm 

birimler bilgilendirilmektedir.

Şirket, risklerini daha iyi yönetmek adına 

bünyesinde bir Risk Yönetimi Birimi 

oluşturmuştur. Risk Yönetimi Birimi, Şirket 

Yönetimi tarafından onaylanmış politika, 

standart ve prosedürler çerçevesinde Şirketin 

ana ve kritik risklerinin belirlenmesi, risk 

sorumluları ile beraber çalışarak söz konusu 

risklerin azaltılması, yok edilmesi veya transfer 

edilmesine yönelik önerilerde bulunulması, 

fonksiyonların aksiyon planlarının takibi, Şirketin 

risk iştahının belirlenmesine yönelik çalışmaların 

gerçekleştirilmesi ve risklerin bu iştah 

çerçevesinde yönetildiğinin takibi konularında, 

Yönetimin tam desteği ve sorumluluğu ve 

Şirket çalışanlarının aktif katılımı içerisinde 

faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketimizde 2 Yönetim Kurulu Üyesi'nin 

oluşturduğu bir Denetim Komitesi ve ayrıca 

Şirketin 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 2011 yılı içinde 6 adet 

yüz yüze 12 adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas 

Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay 

alınmak sureti ile toplam 18 toplantı yapmıştır. 

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Şirket 

Yönetim Kurulu Başkanı'nın, Yönetim Kurulu 

üyeleri ve Genel Müdür ile görüşmeleri sonucu 

belirlenmektedir. Yönetim Kurulumuz Şirket 

işleri ve muameleleri gereklilik gösterdikçe 

toplanır. Ancak en az 2 ayda bir defa toplanması 

mecburidir. Şirketimizde sekreterya görevi 

Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı tarafından 

yürütülmektedir. Toplantı gündemi ile ilgili 

bilgilendirme ve iletişim, toplantı tutanağının 

hazırlanması görevleri sekreterya tarafından 

yapılmaktadır.

2011 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.  2011 yılı içinde yapılan 

toplantılarda söz konusu hak Yönetim Kurulu 

Üyeleri tarafından kullanılmamıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2011 yılı içinde 

şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet 

konularında rekabet edecek girişimlerde 

bulunmamıştır.

25. Etik Kuralları

Şirketimizin 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

Şirketimizde 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 2011 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 Şirketin performansını yansıtacak bir 

ödüllendirme uygulanması mevcut değildir.

2011 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.  

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler 

        Hakkında Bilgiler

Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı, 

hedef olarak seçtiği pazarlarda hedeflediği satış 

büyüklüklerine ulaşmak için pazarda doğru 

kontaktları kurar, pazarın ihtiyaç duyduğu ürün 

ve tasarımları 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

Şirketimizin tüm faaliyetlerinde önem sırası; 

iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalitedir. Çevre 

politikamız yayınlanarak 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 

Toplantıları’nda 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 

Şehircilik Bakanlığı’na raporlanmaktadır. 

Yünsa sektöründe bir ilki gerçekleştirerek 2010 

yılında karbon saydamlık projesine katılarak sera 

gazı emisyonlarını tüm yatırımcılara ve kamuya 

açıklamıştır. 2011 yılında da raporlama yaparak 

Dünyadaki 4000 kuruluş arasında yer almıştır. 

Türkiye' de gönüllü olarak sera gazı emisyonlarını 

raporlayan 3 kuruluştan biri olmuştur.

Çevreye olan etkilerin azaltılması amacı ile 

enerji verimliliği ve doğal kaynak kullanımının 

optimizasyonu için çeşitli 6 Sigma ve ARGE 

projeleri yürütülmektedir.

Yer altı ve yer üstü 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.

2011 yılında çevreye verilen zararlardan dolayı 

Şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

Yünsa’ da her kademedeki 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 m2’lik ve 

Çerkezköy - Saray devlet yolunun Büyükçavuşlu 

mevkiinde yaklaşık 2.500 m2’lik alanda Yünsa 

Ormanları oluşturmuştur. Orman alanlarının 

tüm dikim, sulama ve bakım çalışmaları Yünsa 

tarafından kurumsal gönüllülük esaslı olarak 

yürütülmektedir. 

Şirketimiz 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 imkânı 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 

Kurulca 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

Şirketin 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

Şirketimizin misyon ve vizyonu Şirket 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup,  

www.yunsa.com adresinde kamuya açıklanmıştır.

Şirketimizin misyonu, tekstilin farklı alanlarında, 

öncü ve rekabetçi yaklaşımlarla tercih edilen 

ve değer yaratan lider bir kuruluş olmaktır. 

Şirketimizin vizyonu ise, tekstil ürün ve 

hizmetlerinde farklılık yaratarak büyümek ve 

global bir güç olmaktır.

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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Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ
Yönetim Kurulu’na

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ (“Şirket” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2011 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 Yönetiminin Sorumluluğu

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

Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Sorumluluğu

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

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

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

Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ’ nin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 
finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası 
Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

İstanbul, 12 Mart 2012
 

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 2011 31 Aralık 2010

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar 141.851.699 97.602.444

Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1.772.414 729.228

Ticari Alacaklar 10 65.659.107 52.113.674

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37 43.755 12.057

- Diğer Ticari Alacaklar 10 65.615.352 52.101.617

Diğer Alacaklar 11 53.488 234.206

- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 37 - 162.432

- Diğer Alacaklar 11 53.488 71.774

Stoklar 13 67.131.272 39.929.516

Diğer Dönen Varlıklar 26 7.235.418 4.595.820

Duran Varlıklar 55.824.106 46.118.307

Finansal Yatırımlar 7 782.660 782.660

Maddi Duran Varlıklar 18 47.331.200 42.403.805

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 5.292.079 939.056

Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 2.406.658 1.980.168

Diğer Duran Varlıklar 26 11.509 12.618

TOPLAM VARLIKLAR 197.675.805 143.720.751

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 2011 31 Aralık 2010

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler 128.047.770 89.061.762

Finansal Borçlar 8 94.014.200 70.540.894

Ticari Borçlar 10 27.107.799 14.633.673

- İlişkili Taraflara Borçlar 37 1.060.513 870.337

- Diğer Ticari Borçlar 10 26.047.286 13.763.336

Diğer Borçlar 11 1.520.229 590.762

Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 35 - -

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 1.135.273 911.131

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 4.270.269 2.385.302

Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.173.501 4.476.213

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 5.173.501 4.476.213

ÖZKAYNAKLAR 64.454.534 50.182.776

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 2.944.563

Geçmiş Yıllar Zararları 27 (12.672.610) (17.893.696)

Net Dönem Kârı 14.271.758 5.221.086

TOPLAM KAYNAKLAR 197.675.805 143.720.751
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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 2011 1 Ocak – 31 Aralık 2010

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

Satış Gelirleri (net) 28 214.079.338 157.156.787

Satışların Maliyeti (-) 28 (157.225.246) (119.924.046)

BRÜT KÂR 56.854.092 37.232.741

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 (26.012.526) (17.813.676)

Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (7.963.537) (6.002.490)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29 (832.548) (3.301.240)

Diğer Faaliyet Gelirleri 31 840.551 1.674.427

Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 (972.557) (1.448.006)

FAALİYET KÂRI 21.913.475 10.341.756

Finansal Gelirler 32 15.393.950 8.395.498

Finansal Giderler (-) 33 (23.462.157) (13.549.801)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ  
KÂRI

13.845.268 5.187.453

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri 35 426.490 33.633

    - Dönem Vergi Gelir/(Gideri) - -

    - Ertelenmiş Vergi Geliri 426.490 33.633

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI 14.271.758 5.221.086

Hisse Başına Kazanç 36 0,489 0,179

Cari Dönem 
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)

Geçmiş Dönem 
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)

Not 1 Ocak – 31 Aralık 2011 1 Ocak – 31 Aralık 2010

DÖNEM KÂRI 14.271.758 5.221.086

Diğer Kapsamlı Gelir - -

DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) - -

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 14.271.758 5.221.086

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

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

Not Sermaye
Sermaye Enflasyon 

Düzeltmesi
Farkları

Hisse Senedi
İhraç 

Primleri

Kârdan Ayrılan 
Kısıtlanmış 

Yedekler

Finansal Riskten 
Korunma Fonu

Geçmiş Yıllar
Zararları/ Kârı

Net Dönem
Zararı/ Kârı

Toplam 
Özkaynaklar

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

Kısıtlanmış yedeklere 
transfer

- - - 16.128 - - (16.128) -

Geçmiş yıl kâr 
zararına transfer

- - - - - (5.079.367) 5.079.367 -

Toplam kapsamlı 
gider

- - - - - - 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

1 Ocak 2011 27 29.160.000 30.657.866 92.957 2.944.563 - (17.893.696) 5.221.086 50.182.776

Geçmiş yıl kâr 
zararına transfer

- - - - - 5.221.086 (5.221.086) -

Toplam kapsamlı gelir - - - - - - 14.271.758 14.271.758

Finansal risk koruma 
fonundaki değişim

- - - - (6.739.110) - - (6.739.110)

Finansal risk koruma 
fonundan kâr  / zarara 
transfer

- - - - 6.739.110 - - 6.739.110

31 Aralık 2011 27 29.160.000 30.657.866 92.957 2.944.563 - (12.672.610) 14.271.758 64.454.534
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

Not 1 Ocak -31 Aralık 2011 1 Ocak -31 Aralık 2010

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı

Net dönem kârı 27 14.271.758 5.221.086

İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan      
net nakit tutarının net dönem kârı ile mutabakatını sağlayan          
düzeltmeler

Amortisman ve itfa payları 18-19 6.847.436 5.984.930

Vergiler 35 (426.490) (33.633)

Kıdem tazminatı karşılığı 24 2.246.720 1.067.689

Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 24 224.142 (301.307)

Faiz geliri 32 (35.965) (84.412)

Faiz gideri 33 5.101.566 4.082.404

Maddi varlık satış kârı 31 - (22.322)

Alacak reeskontu 10-37 387.375 53.141

Borç reeskontu 10-37 (239.426) (56.968)

Stok değer düşüş karşılığındaki değişim 13 (101.150) (1.854.955)

Kapanan mağazaya ait sabit kıymet iptali 16.227 155.173

Gelir tahakkukları (531.966) -

Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi net nakit 27.760.227 14.210.826

Ticari alacaklardaki (artış) (13.932.808) (7.509.395)

Stoklardaki (artış) (27.100.606) (3.498.157)

Diğer dönen varlıklardaki (artış) (2.945.481) (1.433.107)

Diğer duran varlıklardaki azalış 26 1.109 2.962

Ticari borçlardaki artış 10 12.713.552 3.795.960

Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış) 11-26 2.814.434 (1.860)

Faaliyetlerde (kullanılan) / sağlanan nakit (689.573) 5.567.229

Geçmiş yıl ödenen peşin vergi tahsilatı 1.020.415 -

Ödenen vergiler 35 (1.848) (1.181.667)

Ödenen kıdem tazminatı 24 (1.549.432) (1.017.193)

İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan net nakit (1.220.438) 3.368.369

Yatırım faaliyetleri

Maddi varlık alımları 18 (12.994.491) (7.136.109)

Maddi olmayan varlık alımları 19 (3.149.590) (69.689)

Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit - 22.322

Alınan faiz 32 35.965 84.412

Yatırım faaliyetlerinden kullanılan nakit (16.108.116) (7.099.064)

Finansal faaliyetler

Banka kredilerindeki değişim 22.033.240 7.161.692

Ödenen faiz (3.661.500) (4.707.458)

Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit 18.371.740 2.454.234

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/ (azalış) 1.043.186 (1.276.461)

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 6 729.228 2.005.689

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 6 1.772.414 729.228

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

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: 1.709 kişidir. (2010 ortalama personel sayısı: 1.393).

Şirket’in kayıtlı olduğu ofis adresi aşağıdaki gibidir: 

Sabancı Center 
Kule 2, 34330 4.Levent
İSTANBUL

Finansal tabloların onaylanması:
Finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve 12 Mart 2012 tarihinde yayınlanması 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 Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ” 
(“Seri: XI, No:29 sayılı Tebliğ”) ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere 
sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine 
ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve bu Tebliğ ile birlikte  Seri: XI, No: 25 “Sermaye 
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmeler finansal 
tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UMS/UFRS”) göre 
hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları 
Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan 
edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından 
yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.

İlişikteki finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye 
edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak ve yürürlüğe giren 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2499 sayılı 
Kanun’un Ek 1. Maddesi iptal edilmiş ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“Kurum”) kurulmuştur. 
Bu Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 1. maddesi uyarınca, Kurum tarafından yayımlanacak standart ve düzenlemeler 
yürürlüğe girinceye kadar, bu hususlara ilişkin mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam  edilecektir. Bu nedenle, söz 
konusu durum, raporlama tarihi itibarıyla, bu finansal tablo dipnotunda açıklanan ‘Finansal Tabloların Hazırlanma İlkeleri’nde 
herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır.

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. 

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK’nın  17 Mart  2005  tarih ve  11/367  sayılı  kararı  uyarınca,  Türkiye'de  faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları'na 
(UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak  finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden 
itibaren UMSK tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı  
(“UMS/TMS 29”) uygulanmamıştır.

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. Şirket cari dönem finansal tabloların sunumu ile 
uygunluk sağlaması açısından önceki dönem finansal tablolarında herhangi bir değişiklik yapmamıştır.

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. Şirket, cari yıl içerisinde standartlardaki değişikliklerin etkileri nedeniyle muhasebe politikalarında 
herhangi bir değişiklik yapmamıştır.

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. 

Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. 
Şirket, 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolarında Maddi Duran Varlıklar içerisinde gösterilen 835.072 TL tutarındaki Ar-Ge 
yatırımlarını ilgili finansal tablolarda Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesabına sınıflamıştır. 

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

2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

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

UMS 1 (Değişiklikler) Finansal Tablolar Sunumu (2010 yılında yayınlanan UFRS`lerde Yapılan İyileştirmeler’in bir kısmı olarak)

UMS 1’e yapılan değişiklik, Şirket’in diğer kapsamlı gelir kalemleri ile ilgili gerekli analizini özkaynak hareket tablosunda veya 
dipnotlarda verebileceğine açıklık getirmektedir. Cari yılda Şirket, özkaynağın her kalemi için, bu analizleri finansal tablolara 
ilişkin dipnotlarda, özkaynak değişim tablosunda göstermeyi seçmiştir.

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

(c) 2011 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara 
        getirilen değişiklikler ve yorumlar

UMS 24 İlişkili Taraflar ile İlgili Açıklamalar (2009)

UMS 24 (2009) iki yönden değiştirilmiştir: (a) UMS 24 (2009) ilişkili tarafların tanımını değiştirmiş ve (b) UMS 24 (2009) devlet 
bağlantılı kuruluşlara bazı dipnotlar için kısmi istisna getirmiştir. 

Şirket devlet bağlantılı kuruluş değildir. UMS 24 (2009)`te belirlenen revize edilmiş ilişkili taraf tanımı sonucunda cari yıl 
içerisinde daha önce ilişkili taraf olarak sınıflanmayan şirketler bu kapsama dahil edilmiştir. 

UFRS 3 (Değişiklikler) İşletme Birleşmeleri

2010 yılında yayınlanan UFRS’lerde Yapılan İyileştirmeler’in bir kısmı olarak, UFRS 3, kontrol gücü olmayan paylara satın alma 
tarihinde uygulanacak değerleme yöntemi tercihinin sadece mevcut sahiplik payları bulunan kontrol gücü olmayan paylar 
ve tasfiye halinde sahiplerine net varlık toplamı ile orantılı pay veren kontrol gücü olmayan payların olması halinde mümkün 
olduğuna açıklık getirmektedir. Başka Standartlar aksini öngörmediği sürece, geriye kalan bütün kontrol gücü olmayan paylar 
satın alma tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile ölçülür. Buna ek olarak, UFRS 3, şirketin çalışanlarının sahip olduğu hisse 
bazlı ödemeler konusunda yol göstermek amacıyla değiştirilmiştir. Değişiklikler, devir olan şirket çalışanlarının sahip olduğu 
ve yenisiyle değiştirilmemiş hisse bazlı ödemeler UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler’in öngördüğü şekilde satın alma tarihinde 
değerlenmelidir (‘piyasa bazlı ölçüm’). Şirket bireysel mali tablo hazırladığından bu standartlardaki değişiklikler Şirket için 
geçerli değildir.

Aşağıdaki yeni ve güncellenmiş standartlar ve yorumlar cari yılda Şirket tarafından benimsenerek finansal tablolarında 
uygulanmıştır. Standartların cari ve önceki yıllar finansal tabloları üzerinde materyal bir etkisi olmamıştır, fakat gelecekte 
yapılacak işlemlerin muhasebeleştirilmesini etkileyebilecektir. 

UMS 32 (Değişiklikler) Yeni Haklar İçeren İhraçların Sınıflandırılması

Değişiklikler, döviz cinsinden olan bazı ihraç edilen hakların özkaynağa dayalı finansal araç veya finansal borç olarak 
sınıflanmasını öngörmektedir. Yapılan değişikliğe göre; herhangi bir para birimi cinsinden belirli bir tutar karşılığında 
işletmenin özkaynağına dayalı finansal araçlarının elde edilmesine ilişkin hak, opsiyon ya da teminatlar; işletmenin, bunları, 
özkaynağına dayalı ve aynı sınıftaki türev olmayan finansal araçlarını ellerinde bulunduranların tümüne oransal olarak sunması 
durumunda özkaynağa dayalı finansal araç niteliğindedir. UMS 32’ye yapılan değişiklikler öncesi, herhangi bir para birimi 
cinsinden belirli bir tutar karşılığında işletmenin özkaynağına dayalı finansal araçlarının elde edilmesine ilişkin hak, opsiyon 
ya da teminatlar türev işlem olarak muhasebeleştirilmekteydi. Değişikliklerin geriye dönük olarak uygulanması zorunludur. 
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Şirket’in bu nitelikle enstrümanları olmadığı için, bu değişikliklerin uygulanmasının Şirket’in cari ve önceki yıllar finansal 
tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır.

UFRYK 14 (Değişiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi

UFRYK 14 plandan yapılan geri ödemeler veya plana gelecekte yapılacak katkılardan kaynaklanan indirimlerin UMS 19’un  
58. paragrafı uyarınca ne zaman kullanılabilir olduğuna, asgari fonlama koşullarının gelecekte yapılacak katkılardan kaynaklanan 
indirimlerin kullanılabilirliğini nasıl etkileyebileceğine ve asgari fonlama koşullarının ne zaman bir yükümlülük doğurabileceğine 
değinmektedir. Değişiklikler şu anda peşin ödenen asgari fonlama gerekliliklerinin varlık olarak muhasebeleştirilmesine izin 
vermektedir. Değişikliklerin uygulanmasının Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

UFRYK 19 (Değişiklikler) Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi

Bu yorum bir finansal borcun ödenmesi amacıyla ihraç edilen özkaynağa dayalı finansal araçların nasıl muhasebeleştirilmesi 
gerektiğini düzenlemektedir. UFRYK 19 gereği, bu koşullar altında çıkarılan özkaynağa dayalı finansal araçlar gerçeğe uygun 
değerleri ile ölçülür ve ödenen finansal borcun defter değeri ile ödenen tutar arasındaki fark kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

Şirket’in bu nitelikte işlemleri olmadığı için UFRYK 19’un uygulanmasının Şirket’in cari ve önceki yıllar finansal tablolarına 
etkisi olmamıştır. 

2010, Yıllık İyileştirmeler

(a) ve (b) bölümlerinde daha önce belirtilen UFRS 3 ve UMS 1’e yapılan değişiklikler haricinde, 2010 yılında yayımlanan 
UFRS`lerde yapılan değişiklikler ve yorumların Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

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

Şirket henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki değişiklik ve 
yorumları henüz uygulamamıştır:

UFRS 7 (Değişiklikler) Sunum – Finansal Varlıkların Transferi; Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
UFRS 9    Finansal Araçlar
UFRS 10  Konsolide Finansal Tablolar
UFRS 11  Müşterek Anlaşmalar
UFRS 12  Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar
UFRS 13  Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri
UMS 1 (Değişiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu
UMS 12 (Değişiklikler) Ertelenmiş Vergi – Mevcut Aktiflerin Geri Kazanımı
UMS 19 (2011)  Çalışanlara Sağlanan Faydalar
UMS 27 (2011)  Bireysel Finansal Tablolar
UMS 28 (2011)  İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
UFRYK 20  Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri
UMS 32 (Değişiklikler) Finansal Araçlar: Sunum - Finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesi
UFRS 7`de yapılan değişiklikler, finansal varlıkların transferine ilişkine dipnot açıklamalarını artırmayı amaçlamıştır. UFRS 
7’ye yapılan değişiklikler finansal varlıkların transferini içeren işlemlere ilişkin ek dipnot yükümlülükleri getirmektedir. Bu 

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

değişiklikler bir finansal varlık transfer edildiği halde transfer edenin hala o varlık üzerinde etkisini bir miktar sürdürdüğünde 
maruz kalınan riskleri daha şeffaf olarak ortaya koyabilmek adına düzenlenmiştir. Bu değişiklikler ayrıca finansal varlık 
transferlerinin döneme eşit olarak yayılmadığı durumlarda ek açıklamalar gerektirmektedir.

Şirket yönetimi UFRS 7’ye yapılan bu değişikliklerin Şirket’in dipnotları üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını düşünmektedir. 
Fakat gelecek dönemlerde Şirket diğer türlerde finansal varlık transferi işlemleri yaparsa, bu transferlere ilişkin verilecek 
dipnotlar etkilenebilecektir.

UFRS 7’ye yapılan değişiklikler, işletmenin, netleştirmeye ilişkin haklar ve netleştirmeye ilişkin uygulanabilir ana sözleşme veya 
benzer düzenlemelere tabi olan finansal araçlarla ilgili dipnotlarda açıklama yapmasını gerektirir. Yeni dipnot açıklamaları, 
1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan ara dönem veya mali dönemlerden itibaren sunulmalıdır.

Kasım 2009’da yayınlanan UFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni zorunluluklar getirmektedir. 
Ekim 2010’da değişiklik yapılan UFRS 9 finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili 
değişiklikleri içermektedir.

UFRS 9’un getirdiği önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

• TFRS 9, TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardı kapsamında kayıtlara alınan tüm varlıkların, 
ilk muhasebeleştirmeden sonra, itfa edilmiş maliyet veya gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmesini gerektirir. Belirli 
bir biçimde, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsilini amaçlayan bir yönetim modeli kapsamında elde tutulan ve belirli 
tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerinin yapılmasına yönelik nakit akışlarına yol açan 
borçlanma araçları yatırımları genellikle sonraki dönemlerde itfa edilmiş maliyet üzerinden ölçülürler. Bunun dışındaki 
tüm borçlanma araçları ve özkaynağa dayalı finansal araçlara yapılan yatırımlar, sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri 
üzerinden ölçülür.

• TFRS 9’un finansal borçların sınıflandırılması ve ölçümü üzerine olan en önemli etkisi, finansal borcun (gerçeğe uygun değer 
farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanmış borçlar) kredi riskinde meydana gelen değişikliklerle ilişkilendirilebilen 
değişim tutarının muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir. TFRS 9 uyarınca, finansal borcun gerçeğe uygun değerinde meydana gelen 
ve söz konusu borcun kredi riskinde meydana gelen değişikliklerle ilişkilendirilebilen değişim tutarı, tanımlanan borcun 
kredi riskinde meydana gelen değişikliklerin muhasebeleştirme yönteminin, kâr veya zararda yanlış muhasebe eşleşmesi 
yaratmadıkça ya da artırmadıkça, diğer kapsamlı gelirde sunulur. Finansal borcun gerçeğe uygun değerinde meydana gelen 
değişikliklerin kredi riskinde meydana gelen değişikliklerle ilişkilendirilebilen tutarı, sonradan kar veya zarara sınıflandırılmaz. 
Halbuki TMS 39 uyarınca, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan borçlara ilişkin gerçeğe 
uygun değerinde meydana gelen tüm değişim tutarı kar veya zararda sunulmaktaydı.

TFRS 9’da yapılan değişiklik ile TFRS 9’un 2009 ve 2010 versiyonlarının uygulama tarihi 1 Ocak 2015 veya bu tarih sonrasında 
başlayan mali dönemler olarak ertelemiştir. Değişiklik öncesi, TFRS 9’un uygulama tarihi 1 Ocak 2013 veya sonrasında başlayan 
mali dönemler olarak belirlenmişti. Değişiklik, erken uygulama seçeneğine izin vermeye devam etmektedir. Ayrıca değişiklik, 
TMS 8 “ Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler, Hatalar” ve TFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar”daki 
mevcut karşılaştırmalı geçiş dipnot sunumuna ilişkin hükümlerini güncellemiştir. Karşılaştırılmalı olarak sunulan finansal 
tabloların yeniden düzenlenmesi yerine, işletmeler, TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardından, 
TFRS 9’a geçişlerde güncelleştirilmiş dipnot sunum açıklamalarını, işletmenin TFRS 9’u uygulama tarihine ve önceki dönem 
finansal tablolarını yeniden düzenlemeyi seçmesine bağlı olarak, yapabilirler veya yapmak zorundadırlar.
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Şirket yönetimi TFRS 9’un, Şirket’in finansal tablolarında, 1 Ocak 2015 sonrasında başlayan mali dönemlerde uygulanacağını 
tahmin etmektedir. TFRS 9 uygulamasının Şirket’in finansal varlık ve yükümlülükleri üzerinde önemli derecede etkisi 
olmayacağı tahmin edilmektedir.

Mayıs 2011’de konsolidasyon, müşterek anlaşmalar, iştirakler ve bunların sunumuyla ilgili olarak UFRS 10, UFRS 11, UFRS 12, 
UMS 27 (2011) ve UMS 28 (2011) olmak üzere beş standart yayınlanmıştır.

Bu beş standardın getirdiği önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

UFRS 10, UMS 27 “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar” standardının konsolide finansal tablolar ile ilgili kısmının yerine 
getirilmiştir. UFRS 10’un yayımlanmasıyla UFRYK 12 “Konsolidasyon – Özel Amaçlı İşletmeler” yorumu da yürürlükten 
kaldırılmıştır. UFRS 10’a göre konsolidasyon için tek bir esas vardır, kontrol. Ayrıca UFRS 10, üç unsuru içerecek şekilde 
kontrolü yeniden tanımlamaktadır: (a) yatırım yaptığı işletme üzerinde güce sahip olması (b) yatırım yaptığı işletmeyle olan 
ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kalması veya bu getirilerde hak sahibi olması (c) elde edeceği getirilerin miktarını 
etkileyebilmek için yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücünü kullanma imkânına sahip olması. Farklı örnekleri içerek şekilde 
UFRS 10’nun ekinde uygulama rehberi de bulunmaktadır.

UFRS 11, UMS 31 “İş Ortaklıklarındaki Paylar” standardının yerine getirilmiştir. UFRS 11, iki veya daha fazla tarafın müşterek 
kontrolü olduğu müşterek anlaşmaların nasıl sınıflanması gerektiğini açıklamaktadır. UFRS 11’in yayımlanması ile UFRYK 
13 “Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler - Ortak Girişimcilerin Parasal Olmayan Katılım Payları” yorumu yürürlükten 
kaldırılmıştır. UFRS 11 kapsamında müşterek anlaşmalar, tarafların anlaşma üzerinde sahip oldukları hak ve yükümlülüklerine 
bağlı olarak müşterek faaliyet veya iş ortaklığı şeklinde sınıflandırılır. Buna karşın UMS 31 kapsamında üç çeşit müşterek 
anlaşma bulunmaktadır: müştereken kontrol edilen işletmeler, müştereken kontrol edilen varlıklar, müştereken kontrol 
edilen faaliyetler.

Buna ek olarak, UFRS 11 kapsamındaki iş ortaklıklarının özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmesi gerekirken, 
UMS 31 kapsamındaki birlikte kontrol edilen ortaklıklar ya özkaynak yöntemiyle ya da oransal konsolidasyon yöntemiyle 
muhasebeleştirilebilmektedir. 

UFRS 12 dipnot sunumuna ilişkin bir standart olup bağlı ortaklıkları, müşterek anlaşmaları, iştirakleri ve/veya konsolide 
edilmeyen yapısal şirketleri olan işletmeler için geçerlidir. UFRS 12’ye göre verilmesi gereken dipnot açıklamaları genel olarak 
yürürlükteki standartlara göre çok daha kapsamlıdır.

Bu beş standart 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. Erken 
uygulama opsiyonu ancak bu beş standardın aynı anda uygulanması şartıyla mümkündür. 

Şirket bireysel mali tablo hazırladığından bu standartlardaki değişiklikler Şirket için geçerli değildir.

UFRS 13, gerçeğe uygun değer ölçümü ve bununla ilgili verilmesi gereken notları içeren rehber niteliğinde tek bir kaynak 
olacaktır. Standart, gerçeğe uygun değer tanımını yapar, gerçeğe uygun değerin ölçümüyle ilgili genel çerçeveyi çizer, gerçeğe 
uygun değer hesaplamaları ile ilgili verilecek açıklama gerekliliklerini belirtir. UFRS 13’ün kapsamı geniştir; finansal kalemler 
ve UFRS’de diğer standartların gerçeğe uygun değerinden ölçümüne izin verdiği veya gerektirdiği finansal olmayan kalemler 
için de geçerlidir. Genel olarak, UFRS 13’ün gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili açıklama gereklilikleri şu andaki 
mevcut standartlara göre daha kapsamlıdır. Örneğin, şu anda UFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” standardının açıklama 
gerekliliği olan ve sadece finansal araçlar için istenen üç-seviye gerçeğe uygun değer hiyerarşisine dayanan niteliksel ve 
niceliksel açıklamalar, UFRS 13 kapsamındaki bütün varlıklar ve yükümlülükler izin zorunlu hale gelecektir.

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

UFRS 13 erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden 
itibaren geçerlidir.

Yönetim, UFRS 13’ün Şirket’in finansal tablolarında 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden 
itibaren uygulanacağını, bu yeni standardın uygulanmasının finansal tabloları etkileyebileceğini ve finansal tablolarla ilgili 
daha kapsamlı dipnotların verilmesine neden olacağını tahmin etmektedir.

UMS 1’e yapılan değişiklikler kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirlerin ya tek bir tablo halinde ya da birbirini izleyen iki tablo 
halinde sunulması opsiyonunu devam ettirmektedir. Ancak, UMS 1’e yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir bölümünde 
ilave dipnotlar gerektirmektedir. Buna göre diğer kapsamlı gelir kalemleri iki gruba ayrılır: (a) sonradan kar veya zarara yeniden 
sınıflandırılmayacak kalemler ve (b) bazı özel koşullar sağlandığında sonradan kar veya zarara yeniden sınıflandırılacak 
kalemler. Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergiler de aynı şekilde dağıtılacaktır.

UMS 1’e yapılan değişiklikler 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. 
Buna göre, diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu, değişiklikler gelecek muhasebe dönemlerinde uygulandığında 
değiştirilecektir.

UMS 12’e yapılan değişiklikler 1 Ocak 2012 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. 
Yönetim, UMS 12’ye yapılan değişikliklerin gelecek muhasebe dönemlerinde uygulanmasının, Şirket’in defter değerinin satış 
yoluyla geri kazanılacağı yatırım amaçlı gayrimenkullerine ilişkin olarak geçmiş dönemlerdeki ertelenmiş vergi yükümlülükleri 
tutarında düzeltme gerektireceğini tahmin etmektedir. Ancak, yönetim bu değişikliklerin uygulanması sonucunda finansal 
tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.

UMS 19’a yapılan değişiklikler tanımlanmış fayda planları ve işten çıkarma tazminatının muhasebesini değiştirmektedir. 
En önemli değişiklik tanımlanmış fayda yükümlülükleri ve plan varlıkların muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir. Değişiklikler, 
tanımlanmış fayda yükümlülüklerinde ve plan varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim olduğunda bu değişikliklerin 
kayıtlara alınmasını gerektirmekte ve böylece UMS 19’un önceki versiyonunda izin verilen ‘koridor yöntemi’ni ortadan 
kaldırmakta ve geçmiş hizmet maliyetlerinin kayıtlara alınmasını hızlandırmaktadır. Değişiklikler, bilançolarda gösterilecek 
net emeklilik varlığı veya yükümlülüğünün plan açığı ya da fazlasının tam değerini yansıtabilmesi için, tüm aktüeryal kayıp 
ve kazançların anında diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir.

UMS 19’a yapılan değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerli 
olup bazı istisnalar dışında geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Yönetim, UMS 19’a yapılan değişikliklerin Şirket’in finansal 
tablolarında 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren uygulanacağını, bu yeni 
standardın uygulanmasının finansal tablolarındaki tanımlanmış fayda planlarını etkileyebileceğini tahmin etmektedir. Ancak, 
yönetim bu değişikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.

19 Ekim 2011 tarihinde UMSK yerüstü maden işletmelerinde üretim aşamasındaki hafriyat maliyetlerinin muhasebeleştirilmesine 
açıklık getiren UFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri yorumunu 
yayınlamıştır. Yorum, üretim aşamasındaki hafriyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak muhasebeleşeceği, 
muhasebeleşen varlığın ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine açıklık getirmektedir. Yorum 1 Ocak 2013 
tarihinde ya da sonrasında başlayan finansal dönemler için yürürlüğe girecek olup erken uygulamaya izin verilmektedir.

UMS 32’ye yapılan değişiklikler ile netleştirme kuralları ile ilgili mevcut uygulama hususlarına açıklık getirmek ve mevcut 
uygulamalardaki farklılıkları azaltmak amaçlanmaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında 
başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
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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.

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

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 kar 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 kar 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 kar / 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 kar 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 kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğer finansal 
yükümlülükler olarak sınıflandırılır. 

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

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

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
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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.

İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıklar– araştırma ve geliştirme giderleri

Araştırma masrafları, oluştuğu dönem içerisinde gelir tablosuna kaydedilir. 

Geliştirme faaliyetleri (ya da Şirket içi bir projenin gelişim aşaması) sonucu ortaya çıkan işletme içi yaratılan maddi olmayan 
duran varlıklar yalnızca aşağıda belirtilen şartların tamamı karşılandığında kayda alınırlar:

• maddi olmayan duran varlığın kullanıma hazır ya da satılmaya hazır hale getirilebilmesi için tamamlanmasının teknik  
 anlamda mümkün olması,
• maddi olmayan duran varlığı tamamlama, kullanma veya satma niyetinin olması,
• maddi olmayan duran varlığın kullanılabilir veya satılabilir olması,
• varlığın ne şekilde ileriye dönük olası bir ekonomik fayda sağlayacağının belli olması,
• maddi olmayan duran varlığın gelişimini tamamlamak, söz konusu varlığı kullanmak ya da satmak için uygun teknik, 
 finansal ve başka kaynakların olması, ve varlığın geliştirme maliyetinin, geliştirme sürecinde güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması.

İşletme içi yaratılan maddi olmayan varlık tutarı, maddi olmayan duran varlığın yukarıda belirtilen muhasebeleştirme 
şartlarını karşıladığı andan itibaren oluşan harcamaların toplam tutarıdır. İşletme içi yaratılan maddi olmayan varlıklar kayda 
alınamadıklarında, geliştirme harcamaları oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir.

Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında, işletme içi yaratılan maddi olmayan varlıklar da ayrı olarak satın alınan maddi 
olmayan duran varlıklar gibi maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki 
tutar üzerinden gösterilirler.

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

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

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 kar 
elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse 
konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve 
yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez. 

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

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

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

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

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

Kâr payı ve ikramiye ödemeleri
Şirket, bazı düzeltmeler sonrası şirket hissedarlarına ait kârı dikkate alan bir yönteme dayanarak hesaplanan kâr payı ve 
ikramiyeyi  yükümlülük ve gider olarak kaydetmektedir. Şirket, sözleşmeye bağlı bir zorunluluk ya da zımni bir yükümlülük 
yaratan geçmiş bir uygulamanın olduğu durumlarda karşılık ayırmaktadır.

j) Kur değişiminin etkileri

Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu 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. 

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

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

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

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

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

Yurtdışındaki işletmenin elden çıkarılmasında, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmiş ve özkaynağın ayrı bir bileşeninde 
biriktirilmiş söz konusu işletmeye ait birikmiş kur farkları, elden çıkarmadan kaynaklanan kazanç veya kayıp muhasebeleştirildiğinde, 
özkaynaktan kar veya zarara aktarılarak (yeniden sınıflandırmaya ilişkin bir düzeltme olarak) yeniden sınıflandırılır.

k) Hisse başına kazanç

Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net karın, 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 arttırabilmektedirler. 
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 kardan 
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.

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

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.

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; kara 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 bölümün 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 kar veya 
zararla sonuçlanan bölüm sonucunun, kar 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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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

r) Devlet teşvik ve yardımları

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

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

Şirket, Türkiye Bilim ve Teknik Araştırma Kurulu’ndan (“TÜBİTAK”) yardım almaktadır. TÜBİTAK, Türkiye'de bulunan sanayilerin 
araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini cesaretlendirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini organize etmek 
ve düzenlemek için bir program yürütmektedir. Bu program çerçevesinde, sanayi şirketlerinin geliştirme masraflarının belli 
bir kısmı geri ödenmektedir.

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

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

s) 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 167.429 TL  
(31 Aralık 2010: 268.579 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 

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

edilmiş ve değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır. 31 Aralık 2010 ve 2011 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 karlardan 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 kar projeksiyonları, cari 
dönemlerde oluşan zararlar, kullanılmamış zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde 
kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuştur. Taşınabilir mali zararın beş yılı aşmamak kaydıyla 
dönem kurum kazancından indirilebilmesi ve öngörülen sürede Şirket’in yüksek tutardaki mali zararını kullanabilecek ölçüde 
vergilenebilir kar yaratma ihtimali muhasebedeki ihtiyatlılık prensibi ile birlikte değerlendirilmiş ve söz konusu mali zararlar 
için ertelenen vergi varlığı hesaplanmamıştır.

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.

İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıkların geri kazanımı 
Geliştirme faaliyetleri (ya da Şirket içi bir projenin gelişim aşaması) sonucu ortaya çıkan işletme içi yaratılan maddi olmayan duran 
varlıklar yalnızca bu varlıkların kullanıma veya satışa hazır hale gelebilmesinin teknik olarak mümkün olması, işletmenin bu varlığı 
tamamlama, kullanma veya satma niyetinin bulunması, maddi olmayan varlığı kullanma veya satma imkanının bulunması, maddi 
olmayan duran varlığın muhtemel ekonomik faydayı nasıl oluşturacağının belirli olması, ayrıca, maddi olmayan duran varlığın 
çıktısının veya maddi olmayan duran varlığın kendisinin bir piyasasının olması veya işletme bünyesinde kullanılacaksa maddi 
olmayan duran varlığın kullanılabilir olması, geliştirme safhasını tamamlamak ve maddi olmayan duran varlık kullanmak veya 
satmak için yeterli teknik, mali ve diğer kaynakların mevcut olması ve geliştirme sürecinde maddi olmayan duran varlıkla ilgili 
yapılan harcamaların güvenilir bir biçimde ölçülebilir olması halinde kayda alınırlar. İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran 
varlıklar kayda alınamadıklarında, geliştirme harcamaları olarak oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir. 

Dönem içinde Şirket yönetimi işletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıkların muhtemel ekonomik faydalarının 
varlığını yeniden tetkik etmiştir. Şirket yönetimi projelerin beklenildiği gibi devam edeceğine inanmaktadır ve yapılan analiz 
üzerine projelerin benzer ekonomik fayda yaratacağını öngörmektedir. Yönetim ekonomik fayda azalsa dahi varlıkların 
kayıtlı bedellerinin geri kazanılmasının söz konusu olduğundan emindir. Bu durum Şirket yönetimi tarafından yakından 
takip edilmektedir ve yönetim gelecekteki piyasa faaliyetlerinin düzeltme yapılmasını gerektirdiği durumlarda söz konusu 
düzeltmeleri yapacaktır.

NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ :

Yoktur (2010: Yoktur). 

NOT 4 -  İŞ ORTAKLIKLARI:

Yoktur (2010: 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 2011 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirket’in en yüksek satışı 28.905.942 TL ile Şirket ile ilişkili olmayan bir 
firmaya gerçekleştirilmiştir (31 Aralık 2010: 25.578.738 TL). Bu satışlar tekstil bölümü altında raporlanmaktadır.

Şirket’in satışlarının 86.783.546 TL tutarı yurtiçinden, 127.295.792 TL tutarı yurtdışından elde edilmektedir (31 Aralık 2010: 
63.404.744 TL yurtiçi, 93.752.043 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 2011 1 Ocak – 31 Aralık 2010

Almanya 33.966.246 25.553.834

Serbest Bölge 15.177.274 12.957.745

İngiltere 6.983.357 7.017.036

Ürdün 3.253.810 1.473.288

Fransa 8.366.105 4.966.947

Romanya 4.749.401 2.689.358

Hong-Kong 5.926.892 910.564

Litvanya 3.824.923 2.622.366

Mısır 8.901.090 7.609.221

İtalya 2.202.653 632.574

Kanada 2.603.419 1.322.118

Çin 2.707.036 1.837.790

Slovakya 1.536.511 1.085.459

İran 2.870.784 1.425.539

İsviçre 2.178.659 1.364.800

Portekiz 1.813.233 1.103.171

İspanya 1.014.410 3.045.626

Hollanda 1.231.120 720.997

Rusya 883.676 215.974

Sırbistan 763.757 416.705

Bulgaristan 2.004.000 963.249

Macaristan 974.543 823.725

Amerika 2.580.727 770.685

Finlandiya 260.722 233.300

Tayland 282.828 2.007.324

Malta 500.323 672.427

Diğer 9.738.293 9.310.221

Toplam 127.295.792 93.752.043

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

a) Dışarıdan sağlanan bölüm gelirleri 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Tekstil 200.292.866 146.811.661 

Konfeksiyon 13.786.472 10.345.126

214.079.338 157.156.787

b) Bölüm varlıkları 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Tekstil 189.979.442 138.679.539

Konfeksiyon 7.696.363 5.041.212

Bölüm varlıkları 197.675.805 143.720.751

c) Bölüm yükümlülükleri 31 Aralık  2011 31 Aralık 2010

Tekstil    131.044.228 93.071.624

Konfeksiyon 2.177.043 466.351

Bölüm yükümlülükleri 133.221.271 93.537.975
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

d-1) 1 Ocak - 31 Aralık 2011 dönemi bölüm analizi:

d-2) 1 Ocak - 31 Aralık 2010 dönemi bölüm analizi:

Tekstil Konfeksiyon Bölümler arası 
eliminasyon Toplam

Satış gelirleri 200.292.866 13.786.472  -    214.079.338 

Satışların maliyeti (150.026.263) (7.198.983) - (157.225.246)

Brüt esas faaliyet kârı 50.266.603 6.587.489 - 56.854.092 

Pazarlama satış ve dağıtım gideri  (20.785.565)  (5.226.961)  -  (26.012.526)

Genel yönetim giderleri  (7.392.369)  (571.168)  -  (7.963.537)

Araştırma ve geliştirme giderleri  (832.548)  -  -  (832.548)

Diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar       749.293        91.258  -        840.551 

Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar  (806.674) (165.883)  - (972.557)

Bölüm sonucu 21.198.740 714.735 - 21.913.475

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 gideri  (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 

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

f-1) 1 Ocak - 31 Aralık 2011 dönemi nakit çıkışı gerektirmeyen giderler:

f-2) 1 Ocak - 31 Aralık 2010 dönemi nakit çıkışı gerektirmeyen giderler:

e) Yatırım harcamaları 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Tekstil                                                                         15.761.361 6.975.923

Konfeksiyon 382.719 229.875

16.144.080 7.205.798

Tekstil Konfeksiyon Toplam

Amortisman ve itfa payları   6.510.825  336.611 6.847.436

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 2.457.694 13.168 2.470.862

8.968.519 349.779 9.318.298

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

NOT 6 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

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

31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Banka

 - Vadesiz mevduat 1.751.783 719.642

Diğer 20.631 9.586

1.772.414 729.228
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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 2011 2010

(%) 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 (2010: Yoktur). 

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

31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Yıllık ağırlıklı
ortalama etkin

faiz oranı %
TL

Yıllık ağırlıklı
ortalama etkin

faiz oranı %
TL

Kısa vadeli banka kredileri

TL krediler 9,92 54.968.000 6,89 39.485.000

Euro krediler 3,28 23.310.186 2,40 17.529.026

ABD Doları krediler 3,04 10.691.174 2,37 9.863.480

İngiliz Sterlini krediler 5,85 3.500.400 3,12 3.559.014

92.469.760 70.436.520

Faiz tahakkuku 1.544.440 104.374

94.014.200 70.540.894

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

Ticari alacaklar genel olarak 4 aydan kısa (2010: 4 aydan kısa) vadeye sahiptir ve 31 Aralık 2011 tarihinde TL ve yabancı para 
ticari alacaklar sırasıyla yıllık %10,75 ve LIBOR oranları kullanılarak iskonto edilmiştir. 

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, ticari alacakların 296.572 TL (31 Aralık 2010: 296.572 TL) tutarındaki kısmı şüpheli alacak olarak 
değerlendirilmiş, bu tutara şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. 

Şüpheli alacak karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

1 Ocak itibariyle bakiyeler 296.572 2.875.243

İptal edilen şüpheli alacak karşılığı - (2.578.671)

296.572 296.572

NOT 10 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

Kısa vadeli ticari alacaklar 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Ticari alacaklar 50.916.298 46.121.422

İlişkili taraflardan alacaklar (Not: 37) 44.444 12.243

Alacak senetleri 15.656.992 6.551.261

66.617.734 52.684.926

Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman geliri (-) (662.055) (274.680)

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

Ticari alacaklar, net 65.659.107 52.113.674

Ticari borçların vadesi 1 ila 3 ay arasında olup 31 Aralık 2011 tarihinde TL ve yabancı para cinsinden ticari borçlar sırasıyla yıllık 
%10,08 ve LIBOR oranları kullanılarak iskonto edilmiştir. 

Ticari borçların ortalama ödeme süresi 50 gündür. Ticari borçlardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 38. notta 
verilmiştir.

Kısa vadeli ticari borçlar 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Yurtdışı satıcılara borçlar 13.428.719 6.348.709

Yurtiçi satıcılara borçlar 9.849.198 5.045.105

İş ve hizmet borçları 3.141.127 2.506.376

İlişkili taraflara borçlar (Not: 37) 1.067.956 873.258

27.487.000 14.773.448

Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman gideri (-) (379.201) (139.775)

27.107.799 14.633.673

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 2011 31 Aralık 2010

İlişkili taraflardan alacaklar (Not: 37) - 162.432

Personelden alacaklar 46.950 53.608

Diğer 6.538 18.166

53.488 234.206

Diğer Borçlar 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Alınan sipariş avansları 1.520.229 590.762

1.520.229 590.762

NOT 12 - FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN  ALACAK VE BORÇLAR

Yoktur (2010: Yoktur). 

Piyasa koşulları ve müşteri taleplerindeki azalmalar, Şirket stoklarında artışa, eskimeye veya stokların kayıtlı değerlerinin 
piyasa değerinin üstünde kalmasına sebep olmaktadır. Stok değer düşüklüğü karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki 
gibidir:

NOT 13 - STOKLAR

31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Hammadde 11.735.314 4.940.094

Yarımamüller 28.019.934 15.997.423

Mamüller 13.385.007 10.414.857

Ticari mallar 983.148 1.187.277

Yoldaki mallar 13.049.945 7.578.819

Diğer stoklar 125.353 79.625

Stok değer düşüş karşılığı (-) (167.429) (268.579)

67.131.272 39.929.516

2011 2010

1 Ocak (268.579) (2.123.534)

Dönem içinde konusu kalmayan karşılık 
(Not 28) 101.150 1.854.955

31 Aralık (167.429) (268.579)

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

NOT 14 - CANLI VARLIKLAR

Yoktur (2010: Yoktur).

NOT 15 - DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR

Yoktur (2010: Yoktur).

NOT 16 - ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR

Yoktur (2010: Yoktur).

NOT 17 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

Yoktur (2010: Yoktur).

NOT 18 - MADDİ DURAN VARLIKLAR

Maddi varlıkların dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir.

Cari dönem amortisman giderlerinin  6.101.026 TL’si satılan malın maliyetine, 157.461 TL’si  faaliyet giderlerine dahil edilmiştir 
(31 Aralık 2010 : 5.590.257 TL’si satılan malın maliyetine, 336.169 TL’si faaliyet giderlerine dahil edilmiştir).

1 Ocak 2011 İlaveler Çıkışlar Transferler  31 Aralık 2011

Maliyet bedeli

Arazi ve arsalar 482.197 - - - 482.197

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 6.489.191 151.858 - - 6.641.049

Binalar 38.375.682 3.092.672 (18.828) - 41.449.526

Makine, tesis ve cihazlar 156.931.615 6.255.484 (10.379) 1.171.019 164.347.739

Taşıt araçları 111.277 5.792 - - 117.069

Döşeme ve demirbaşlar 4.164.846 200.725 (6.370) - 4.359.201

Özel maliyetler 3.237.500 127.357 - - 3.364.857

Yapılmakta olan yatırımlar 2.688.151 3.160.603 - (2.963.401) 2.885.353

212.480.459 12.994.491 (35.577) (1.792.382) 223.646.991

Birikmiş amortismanlar

Yerüstü ve yeraltı düzenleri (5.549.615) (119.241) - - (5.668.856)

Binalar (22.283.362) (1.087.052) 7.462 - (23.362.952)

Makine, tesis ve cihazlar (136.072.265) (4.587.347) 4.748 - (140.654.864)

Taşıt araçları (111.235) (76) - - (111.311)

Döşeme ve demirbaşlar (3.774.890) (173.067) 7.140 - (3.940.817)

Özel maliyetler (2.285.287) (291.704) - - (2.576.991)

(170.076.654) (6.258.487) 19.350 - (176.315.791)

Net defter değeri 42.403.805 47.331.200
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Maddi varlıkların dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

 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 4.183.305 - (2.972.710) 2.687.951

206.546.317 6.301.037 (349.732) (17.163) 212.480.459

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 42.403.805

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

NOT 19 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Cari dönem itfa paylarının tamamı faaliyet giderlerine dahil edilmiştir (2010: Tamamı).

 1 Ocak 2011 İlaveler Çıkışlar Transferler 31 Aralık  2011

Maliyet bedeli

Haklar 287.678 46.856 - - 334.534

Bilgisayar programları 2.924.389 174.757 - 1.792.382 4.891.528

Devam etmekte olan      
Ar-Ge projeleri 835.072 2.927.977 - - 3.763.049

4.047.139 3.149.590 - 1.792.382 8.989.111

Birikmiş amortismanlar

Haklar (265.675) (15.537) - - (281.212)

Bilgisayar programları (2.842.408) (249.908) - - (3.092.316)

Ar-Ge Projeleri - (323.504) - - (323.504)

(3.108.083) (588.949) - - (3.697.032)

Net defter değeri 939.056 5.292.079

 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

Ar-Ge Projeleri - 835.072 - - 835.072

3.137.128 904.761 (11.913) 17.163 4.047.139

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 78.021 939.056
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

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 2011 31 Aralık 2010

Alınan kefalet ve teminat senetleri 3.996.162 12.892.932

Alınan teminat mektupları 1.253.176 1.117.175

Alınan ipotekler 130.050 1.188.050

5.379.388 15.198.157

NOT 20 - ŞEREFİYE

Yoktur (2010: Yoktur).

NOT 21 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 

31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

ARGE Teşviği (*) 944.252 127.162

944.252 127.162

(*) Şirket Ar-Ge Merkezi başvurusu neticesinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı’nın 25 Ekim 2010 tarihi itibariyle Ar-Ge Merkezi 
Belgesi almaya hak kazanmış olup, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 
çerçevesinde sağlanan tutarlardan ve Ar-Ge Merkezi personeli ücretleri üzerinden faydalanılan Gelir Vergisi, Damga Vergisi, 
SSK Teşviği ve Tübitak onaylı projeler ile ilgili alınan teşvik tutarlarından oluşmaktadır.  

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

31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

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

6.779.540 6.572.925 94.868 11.220 - 2.063.965 1.863.118 115.043 11.220 -

              Teminat 6.779.540 6.572.925 94.868 11.220 - 2.063.965 1.863.118 115.043 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 6.779.540 6.572.925 94.868 11.220 - 2.063.965 1.863.118 115.043 11.220 -

 Şirket’in teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

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 2011 tarihinde sona eren yıla ait izin karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir: 

NOT 24 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR

  
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

1 yıl içinde 1.445.162 1.331.763

1-5 yıl içinde 3.076.296 2.590.823

4.521.458 3.922.586

31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Kısa Vadeli 

İzin karşılığı 1.135.273 911.131

1.135.273 911.131

Uzun Vadeli 

Kıdem tazminatı karşılığı 5.173.501 4.476.213

5.173.501 4.476.213

31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

1 Ocak 911.131 1.212.438

Dönem gideri 224.142 -

İzin karşılığı iptali - (301.307)

1.135.273 911.131

Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Şirket'in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle % 0'dır (31 Aralık 2010: %0).

Verilen teminat mektupları çeşitli Gümrük Müdürlükleriyle ilgilidir. 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle Şirket’in 
vermiş olduğu diğer TRİ’ler bulunmamaktadır.

(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 2011 tarihi itibariyle 2.805 TL  
(31 Aralık 2010 – 2.623 TL) ile sınırlandırılmıştır.

UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal 
değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında 
kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

Ana varsayım,  her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. Dolayısıyla, 
uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, ekli finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak 
muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık % 5,00 
enflasyon ve % 9.95 iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaşık % 4,66 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle 
hesaplanmıştır (31 Aralık 2010: %4,66). Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı %97,19 olarak hesaplanmıştır. İsteğe 
bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate 
alınmıştır. 31Aralık 2011 itibariyle Şirket çalışanlarının kendi istekleri ile işten ayrılma olasılığı %2,81’dir (31 Aralık 2010: %2,78).

31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

1 Ocak 4.476.213 4.425.717

Faiz maliyeti 208.592 262.002

Hizmet maliyeti ve aktüeryal kazanç 2.038.128 805.687

Ödemeler (1.549.432) (1.017.193)

5.173.501 4.476.213

NOT 23 - TAAHHÜTLER 

Şirket’in dahilde işleme izin belgeleri kapsamında 7.500.000 ABD Doları tutarında ihracat taahhüdü bulunmaktadır  
(31 Aralık 2010: 19.395.795 ABD Doları).

Kiralama sözleşmeleri:
Şirket’in cari yıl içinde faaliyet kiralamaları ile ilişkilendirilen direkt giderleri 3.152.548 TL’dir 
(31 Aralık 2010: 1.966.046 TL).

Faaliyet kiralamalarına ilişkin Şirket’in kira taahhütleri aşağıdaki gibidir:
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Ödenecek işçi ücretleri 1.563.110 816.266

Ödenecek vergi ve fonlar 789.194 626.628

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 1.903.880 907.979

Diğer 14.085 34.429

4.270.269 2.385.302

NOT 27 - ÖZKAYNAKLAR

A) Ödenmiş Sermaye

Şirket’in hissedarları ve hisse oranları 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 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 (2010: 2.916.000.000 
adet) hisseden oluşmaktadır. 

31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

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 8.930.838 30,63

Diğer (*) 3.350.655 11,49 3.350.655 11,49

29.160.000 100,00 29.160.000 100,00

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

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 kardan %5 oranında ayrılmasını öngörür. İkinci yasal yedek ise, 
ödenmiş sermayenin %5’ini aşan tüm nakit kar dağıtımları üzerinden %10 oranında ayrılır. TTK hükümleri çerçevesinde yasal 
yedekler, sadece zararları netleştirmek için kullanılabilmekte ve ödenmiş sermayenin %50’sini aşmadıkça diğer amaçlarla 
kullanılamamaktadır. 

C) Geçmiş Yıllar Kar/Zararları

31 Aralık 2011 tarihi itibari ile Şirket’in 12.672.610 TL tutarındaki geçmiş yılı zararları, 3.062 TL tutarında öz sermaye enflasyon 
düzeltme farkları, 12.669.548 TL tutarında olağanüstü ve özel yedeklerden oluşmaktadır (31 Aralık 2010: 17.893.696 TL, 
tutarında geçmiş yıl zararları 3.062 TL tutarında öz sermaye enflasyon düzeltme farkları, 17.890.634 TL tutarında olağanüstü 
ve özel yedekler).

D) Kâr  Dağıtımı

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

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

NOT 25 - EMEKLİLİK PLANLARI

Yoktur (2010: Yoktur).

NOT 26 - DİĞER  VARLIK VE  YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer  Dönen Varlıklar 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

İadesi talep edilecek KDV 570.866 487.159

Devreden KDV 4.724.011 2.290.001

Peşin ödenen giderler 933.933 409.539

İş avansları 203.313 176.112

Peşin ödenen vergiler 1.848 1.021.605

Diğer 801.447 211.404

7.235.418 4.595.820

Diğer Duran Varlıklar 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Peşin ödenen giderler 11.509 12.618

11.509 12.618
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

NOT 28 – SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

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

a) Satış gelirleri 1 Ocak - 31 Aralık 2011 1 Ocak - 31 Aralık 2010

Yurtdışı satışlar 127.295.792 93.752.043

Yurtiçi satışlar 86.783.546 63.404.744

214.079.338 157.156.787

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 1 Ocak - 31 Aralık 2011 1 Ocak - 31 Aralık  2010

Personel (4.651.377) (4.073.078)

Danışmanlık ve denetim (5.167.274) (4.030.734)

İhracat ve navlun (9.677.110) (4.785.313)

Pazarlama (692.017) (504.321)

Kira (2.313.537) (1.462.774)

Nakliyat (1.564.219) (1.321.536)

Amortisman ve itfa payları (342.726) (367.732)

Reklam giderleri (311.391) (279.804)

Diğer (1.292.875) (988.384)

Toplam pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (26.012.526) (17.813.676)

b) Satışların maliyetleri 1 Ocak - 31 Aralık 2011 1 Ocak - 31 Aralık 2010

İlk madde ve malzeme gideri (95.116.369) (59.221.038)

Doğrudan işçilik gideri (23.109.885) (17.563.830)

Genel üretim giderleri (44.477.151) (33.723.640)

Amortisman giderleri (6.101.026) (5.590.257)

Yarı mamul stoklarındaki değişim 12.022.511    1.706.242

Mamul stoklarındaki değişim 2.970.150 1.373.286

Satılan mamullerin maliyeti (153.811.770) (113.019.237)

Satılan ticari malların maliyeti (3.514.626) (8.759.764)

Stok değer düşüş karşılığı 101.150 1.854.955

Satışların maliyeti (157.225.246) (119.924.046)

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

 
Genel Yönetim Giderleri 1 Ocak - 31 Aralık 2011 1 Ocak - 31 Aralık 2010

Personel (3.740.579) (3.554.195)

Danışmanlık ve denetim (325.011) (460.072)

Kira (555.669) (503.272)

Kıdem tazminatı (2.246.720) (1.067.689)

İzin karşılıkları (224.142) 301.308

Amortisman ve itfa payları (21.416) (19.935)

Diğer (850.000) (698.635)

Toplam genel yönetim giderleri (7.963.537) (6.002.490)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1 Ocak - 31 Aralık 2011 1 Ocak - 31 Aralık 2010

Personel (592.518) (446.653)

İhracat ve navlun - (335.134)

Kartela ve numune giderleri - (2.519.453)

Diğer (240.030) -

Toplam araştırma geliştirme giderleri (832.548) (3.301.240)

NOT 30 – NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

A) Tahakkuk eden ücret ve maaşlar 1 Ocak - 31 Aralık 2011 1 Ocak - 31 Aralık 2010

Satılan malın maliyetine giden (26.344.174) (24.572.419)

Pazarlama satış ve dağıtım giderlerindeki (3.395.581) (3.012.031)

Genel yönetim giderlerindeki (3.147.029) (3.032.150)

Araştırma geliştirme giderlerindeki (592.518) (446.653)

(33.479.302) (31.063.253)

B) Amortisman giderleri ve itfa payları dağılımı 1 Ocak - 31 Aralık 2011 1 Ocak - 31 Aralık 2010

Satılan malın maliyetine giden (6.101.026) (5.590.257)

Pazarlama satış ve dağıtım giderlerindeki (342.726) (367.732)

Genel yönetim giderlerindeki (21.416) (19.935)

Araştırma geliştirme giderlerindeki (382.268) (7.006)

(6.847.436) (5.984.930)

Kâr Dağıtımına Konu Edilebilecek Kaynaklar:
Bilanço tarihi itibariyle, Şirket’in kar dağıtımına konu edilebilecek, kaynaklarının toplamı geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden 
sonra 1.599.148 TL’dir (31 Aralık 2010 birikmiş zararı 12.672.610 TL).
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

NOT 31 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER

NOT 32 – FİNANSAL GELİRLER

NOT 33 – FİNANSAL GİDERLER

1 Ocak - 31 Aralık 2011 1 Ocak - 31 Aralık 2010

Maddi varlık satış karı - 22.322

Komisyon geliri - 310

Konusu kalmayan karşılıklar - 169.839

Hammadde ve hurda satış geliri 285.863 189.202

Fiyat farkı reklamasyon geliri 121.000 271.851

Diğer 433.688 1.020.903

Toplam diğer faaliyetlerden gelirler/ kârlar 840.551 1.674.427

1 Ocak - 31 Aralık 2011 1 Ocak - 31 Aralık 2010

Harçlar ve aidatlar (202.279) (148.625)

Özel işlem vergisi (30.883) (33.211)

Tazminat ve cezalar (10.939) (22.433)

Hammadde ve hurda satışı gideri (70.088) (59.660)

Sigorta hasar gideri (186.734) -

Diğer (471.634) (1.184.077)

Toplam diğer faaliyetlerden giderler/zararlar (972.557)     (1.448.006)     

31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Kur farkı gideri (17.280.211) (8.817.991)

Faiz gideri (5.101.566) (4.082.404)

Diğer finansman giderleri (1.080.380) (649.406)

(23.462.157) (13.549.801)

1 Ocak - 31 Aralık 2011 1 Ocak - 31 Aralık 2010

Kur farkı geliri 15.357.985 8.311.086

Faiz geliri 35.965 84.412

15.393.950 8.395.498

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

Yoktur (2010: Yoktur).

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

NOT 35 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bilanço tablolarına yansıtılmış vergi tutarları aşağıdaki gibidir:

Kurumlar Vergisi
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in 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.

2011 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2010: %20).

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2011 yılı kurum kazançlarının 
geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden %20 oranında geçici vergi 
hesaplanmıştır (2010: % 20). 

Zararlar gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, azami 5 yıl taşınabilir. Oluşan zararlar geriye 
dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan 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 kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına dahil ederek 
beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar 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 kar 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

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

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

31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Ödenecek kurumlar vergisi  - -

Eksi: Peşin ödenen vergiler  (1.848) (1.021.605)

(1.848) (1.021.605)
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

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 (2010 :%20).

31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin 
yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Cari dönem vergi gideri - -

Ertelenmiş vergi geliri 426.490 33.633

426.490 33.633

31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren yıllara ait gelir tablolarına yansıtılmış vergi tutarları aşağıda özetlenmiştir:

                                                                              Birikmiş geçici farklar Ertelenen vergi varlığı/(yükümlülüğü)

31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Birikmiş mali zarar (13.463.637) (28.868.987) 2.692.727 5.773.797

Maddi ve maddi olmayan varlıklar (6.003.226) (4.803.990) 1.200.646 960.798

Stoklar 312.208 423.393 (62.442) (84.679)

Kıdem tazminatı karşılığı (5.173.501) (4.476.213) 1.034.700 895.243

Diğer karşılıklar (1.135.273) (911.131) 227.055 182.226

Tahakkuk etmemiş finansman gideri (net) (33.497) (132.903) 6.699 26.580

Birikmiş mali zarardan kaynaklanan vergi 
varlığı iptali (*) (2.692.727) (5.773.797)

Ertelenmiş vergi varlıkları - net 2.406.658    1.980.168

(*) 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 değerlendirilmiş ve söz konusu mali zararlar için ertelenen vergi varlığı hesaplanmamıştır. Ancak, belli bir zaman 
kısıtına tabi olmaksızın vergi matrahına konu olan kıdem tazminatı karşılığı ve maddi ve maddi olmayan duran varlıklar gibi
kalemler için ertelenen vergi varlığı hesaplanmıştır.

31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Bir yıldan uzun sürede yararlanılması 
beklenen  ertelenmiş vergi varlıkları 2.235.346 1.856.041

Ertelenmiş vergi varlıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

1 Ocak bakiyesi 1.980.168 1.946.535

Cari dönem ertelenmiş vergi geliri 426.490 33.633

2.406.658 1.980.168

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

Bilanço tarihinde Şirket’in, 13.463.637 TL değerinde (2010: 28.878.987 TL) geleceğe ait karlara karşı netleştirebileceği 
kullanılmayan vergi zararı vardır. Geleceğe ait karlılığın tahmin edilememesinden ötürü bu zararlara ilişkin ertelenmiş vergi 
varlığı kayıtlara alınmamıştır. Kayda alınmamış vergi zararları 2014 yılında sona erecektir.

Dönem vergi giderinin dönem kârı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:

1 Ocak -  31 Aralık 2011 1 Ocak - 31 Aralık 2010

Faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi kâr 13.485.268 5.187.453

Gelir vergisi oranı %20 (2010: %20) 2.697.054 1.037.491

Vergi etkisi:

  - kanunen kabul edilmeyen giderler 70.104 206.489

  - kullanılamayacak vergi zararlarının etkisi - 38.597

  - kullanılan vergi zararlarının etkisi (3.081.070) (1.194.774)

  - vergiye konu olmayacak zamanlama farklarının etkisi (112.578) (121.436)

Gelir tablosundaki vergi karşılık gideri/(geliri) (426.490) (33.633)

NOT 36 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ

31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Net dönem kârı 14.271.758 5.221.086

Beheri 1 Kr nominal değerdeki  hisselerin ağırlıklı ortalama adedi 2.916.000.000 2.916.000.000

Hisse başına kazanç (Kr) 0,489 0,179
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

NOT 37 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

a) İlişkili taraflardan ticari alacaklar 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ 2.376 1.800

Sasa Polyester Sanayi AŞ 4.043 517

Temsa Global San.Tic. AŞ 2.253 4.308

Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj San.ve Tic. AŞ 644 -

Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış AŞ 5.128 -

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

Aksigorta AŞ 30.000 -

44.444   12.243

Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman geliri (689) (186)

43.755 12.057

b) İlişkili taraflara borçlar 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Sasa Polyester Sanayi AŞ - 5.201

Aksigorta AŞ 62.843 32.388

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ 81.572 22.661

Yünsa Germany Gmbh 860.217 811.444

Bimsa Uluslararası İş, Bilgi ve Yönetim Sistemleri AŞ 63.324 1.564

1.067.956 873.258

Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman giderleri (7.443) (2.921)

1.060.513 870.337

İlişkili taraflara borçların vadesi 3 aydan kısa olup (2010:3 aydan kısa) 31 Aralık 2011 tarihinde TL ve yabancı para cinsinden 
ilişkili taraflara borçlar sırasıyla yıllık %10,08 ve LIBOR oranları kullanılarak iskonto edilmiştir.

İlişkili taraflardan alacaklar genel olarak 4 aydan kısa (2010: 4 aydan kısa) vadeye sahiptir ve 31 Aralık 2011 tarihinde TL ve 
yabancı para cinsinden ilişkili taraflardan alacaklar sırasıyla yıllık %10,08 ve LIBOR oranları kullanılarak iskonto edilmiştir.

c) Banka mevduatları 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Akbank T.A.Ş.

 - vadesiz mevduat 930.700 538.079

930.700 538.079

d) Banka kredileri 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Akbank T.A.Ş. 4.648.143 16.326.942

4.648.143 16.326.942

e) İlişkili tarafladan yapılan ürün alımları 1 Ocak - 31 Aralık 2011 1 Ocak - 31 Aralık 2010

Sasa Polyester Sanayi AŞ 33.226 184.944

33.226 184.944

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

f) İlişkili taraflara yapılan ürün satışları 1 Ocak - 31 Aralık 2011 1 Ocak - 31 Aralık 2010

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ 20.735 18.627

Sasa Polyester Sanayi AŞ 4.086 2.081

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. Tic. AŞ - 2.544

Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ 700 840

Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj San. Tic. AŞ 1.280 1.878

Temsa ARGE ve Teknoloji AŞ - 524

Temsa Global San. Tic. AŞ 6.775 5.824

Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış AŞ 878 741

Enerjisa Enerji Üretim AŞ 5.964 5.711

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

Ak Finans Kiralama AŞ - 111

Aksigorta AŞ 27.778 -

Bimsa Uluslararası İş, Bilgi ve Yönetim Sistemleri AŞ 3.260 8.400

Hacı Ömer Sabancı Vakfı 1.595 -

73.051 52.483

g) İlişkili taraflardan yapılan hizmet alımları 1 Ocak -31 Aralık 2011 1 Ocak -31 Aralık 2010

Aksigorta AŞ 838.134 676.600  

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ 1.028.464 904.530

Bimsa Uluslararası İş, Bilgi ve Yönetim Sistemleri AŞ 71.328 67.977

Avivasa Emeklilik ve Hayat AŞ 68.087 58.254

Exsa UK Limited - 13.320

Yünsa Americas Inc. 151.916 84.571

Yünsa Germany Gmbh 1.535.316 1.103.621 

Yünsa Italia S.R.L 574.717 229.377

Yünsa UK Limited 1.256.107 938.009

 5.524.069 4.076.259

h) İlişkili taraflardan yapılan sabit kıymet alımları 1 Ocak - 31 Aralık 2011 1 Ocak - 31 Aralık 2010  

Bimsa Uluslararası İş, Bilgi ve Yönetim Sistemleri AŞ 100.316 15.428

Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ 4.652 -

104.968 15.428

i) Diğer gelirler 1 Ocak - 31 Aralık 2011 1 Ocak - 31 Aralık 2010 

Aksigorta AŞ 375.856 310

375.876 310
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

j) Faiz ve kur farkı geliri 1 Ocak - 31 Aralık 2011 1 Ocak - 31 Aralık 2010 

Akbank T.A.Ş. 1.512.448 2.010.543

Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ - 682

Sasa Polyester Sanayi AŞ 832 2.481

Aksigorta AŞ 2.224 8.431

1.515.504 2.022.137

k) Faiz ve kur farkı gideri 1 Ocak - 31 Aralık 2011 1 Ocak - 31 Aralık 2010 

Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ - 8.148

Akbank T.A.Ş. 4.174.012 2.207.800

Sasa Polyester Sanayi AŞ 436 1.067

Aksigorta AŞ 2.270 623

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ 733 673

4.177.451 2.218.311

I) Kira gideri 1 Ocak - 31 Aralık 2011 1 Ocak - 31 Aralık 2010

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ 888.767 818.213

888.767 818.213

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

1 Ocak - 31 Aralık 2011 1 Ocak - 31 Aralık 2010

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar 1.952.181 1.894.379

Diğer uzun vadeli faydalar 24.684 22.284

1.976.865 1.916.663

n) İlişkili taraflardan diğer alacaklar 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Yünsa Americas - 50.386

Yünsa UK Limited - 112.046

- 162.432

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

31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Toplam borçlar 94.014.200 70.540.894

Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (1.772.414) (729.228)

Net borç 92.241.786 69.811.666

Toplam özkaynak 64.454.534 50.182.776

Toplam sermaye  156.696.320 119.994.442

Özkaynak/borç oranı                   %59 %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.
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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 2011 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)

43.755 65.615.352 - 53.488 1.751.783 - -

- Azami riskin teminat, vs ile güvence 
altına alınmış kısmı - 16.602.028      - - - - -

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

43.755 62.739.017 - 53.488 1.751.783 - -

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

- 2.876.335 - - - - -

- Teminat, vs ile güvence altına alınmış 
kısmı - 2.429.850 - - - - -

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.

(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 - 300.225 - - - - -

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.

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ticari alacakların 1.715.057 TL tutarındaki bölümü kredi kartı slip alacaklarından oluşmakta olup vadeleri  
3 aya kadardır (31 Aralık 2010: 1.060.516 TL).

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

31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 1.026.525 -

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 1.261.518 19.410

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 404.560 368.252

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 480.304 730.288

Toplam vadesi geçen alacaklar 3.172.907 1.117.950

Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı 2.429.850 300.225
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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. 

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 2011 31 Aralık 2010

İhracat sigortası 2.429.850 300.225

2.429.850 300.225

31 Aralık 2011

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  94.014.200 94.678.039 76.815.401  17.862.638 

Ticari borçlar 27.107.799 27.487.000 26.083.210 1.403.790

Diğer borçlar 1.520.229 1.520.229 1.520.229 -

Toplam yükümlülük 122.642.228 123.685.268 104.418.840 19.266.428 

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 

Likidite riski tablosu:

(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  2011 TL Karşılığı (Fonksiyonel 
para birimi) ABD Doları Avro Yen GBP Diğer

1. Ticari alacak 36.957.895 4.619.176 10.128.308 - 1.193.409 -

2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)            1.683.560 471.800 321.037 - 2.634 72

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

3. Diğer - - - - - -

4. Dönen varlıklar (1+2+3) 38.641.455 5.090.976 10.449.345 - 1.196.043 72

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) 38.641.455 5.090.976 10.449.345 - 1.196.043 72

10. Ticari borçlar 13.428.719 6.231.731 571.171 - - 130.483

11. Finansal yükümlülükler 37.722.610 5.707.345 9.586.569 - 1.204.782 -

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

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

13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 51.151.329 11.939.076 10.157.740 - 1.204.782 130.483

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) 51.151.329 11.939.076 10.157.740 - 1.204.782 130.483

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) (12.509.874) (6.848.100) 291.605 - (8.739) (130.411)

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık/yükümlülük pozisyonu  
       (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (12.509.874) (6.848.100) 291.605 - (8.739) (130.411)

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 127.295.792 19.983.043 35.327.100 - 5.812.126 -

26. İthalat 101.798.840 48.621.699 7.114.336 855.900 8.504 935.255
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

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 1 Ocak - 31 Aralık 2010 93.752.043 12.312.506 30.373.814 - 6.436.470 -

26. İthalat 1 Ocak - 31 Aralık 2010 58.796.642 31.437.979 4.588.703 - 22.647 499.998

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

31 Aralık 2011

Kâr/Zarar

 Yabancı paranın 
 değer kazanması 

 Yabancı paranın 
 değer kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde

1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü   (1.293.538)   1.293.538 

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

3- ABD Doları net etki (1 +2)   (1.293.538)   1.293.538 

Avro’nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde

4 - Avro net varlık / yükümlülük   71.262   (71.262) 

5 - Avro riskinden korunan kısım (-)   -   - 

6- Avro  net etki (4+5)   71.262   (71.262) 

GBP’nin TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde

7- GBP net varlık / yükümlülüğü   (2.549)   2.549

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

9- GBP Varlıkları net etki (7+8)   (2.549)   2.549

CHF’nin TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde

10- CHF net varlık / yükümlülüğü   (26.163)   26.163

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

12- CHF Varlıkları net etki (10+11)   (26.163)   26.163

TOPLAM (3 + 6 +9+12) (1.250.988) 1.250.988

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

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

Faiz Pozisyonu Tablosu

31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Değişken Faizli Finansal Araçlar

Finansal varlıklar - -

Finansal yükümlülükler - 15.265.588

b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi

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. 

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

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

31 Aralık 2011 tarihinde TL para birimi cinsinden olan faiz %1 puan yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit 
kalsaydı, vergi öncesi kar/zarar oluşmamaktadır.(31 Aralık 2010: 152.656 TL)

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

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. 

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

31 Aralık 2011
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 1.772.414 - - 1.772.414 6

Ticari alacaklar 65.615.352 - - 65.615.352 10

İlişkili taraflardan alacaklar 43.755 - - 43.755 37

Diğer alacaklar 53.488 - - 53.488 11

İlişkili taraflardan diğer alacaklar - - - - 37

Finansal yatırımlar - 782.660 - 782.660 7

Finansal yükümlülükler

Finansal borçlar - - 94.014.200 94.014.200 8

Ticari borçlar - - 26.047.286 26.047.286 10

İlişkili taraflara borçlar - - 1.060.513 1.060.513 37

Diğer borçlar - - 1.520.229 1.520.229 11

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

-

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.






