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içindekiler

Aksa ürün ve hizmetlerinden yararlanmaktad›r.

50'den fazla ülkede 300'e yak›n yerli ve yabanc› sanayi kuruluﬂu

entegre akrilik elyaf üreticisidir. Bugün Türkiye dahil 5 k›tada

kapasitesine ulaﬂan Aksa, dünyan›n tek çat› alt›ndaki en büyük

üretim politikas›ndan ödün vermeden 308.000 ton/y›l üretim

d›ﬂ pazarlara aç›ld›. Y›llar içinde geliﬂime ve ilerlemeye odakl›

1971'de 5.000 ton/y›l kapasiteyle üretime baﬂlad›. ‹lk kez 1977'de

550 dönüm alan üzerinde kurulu Yalova'daki fabrikas›nda

Anonim ﬁirketi 1968'de 100 Türk sermayesiyle kuruldu. Bugün

Akkök ﬁirketler Grubu'na ba€l› Aksa Akrilik Kimya Sanayi

otuz y›l›n güvencesiyle
ak›lc› ad›mlarla ileriye!

k›saca aksa
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Aksa, havac›l›k ve uzay sektörü
malzemeleri, endüstriyel malzemeler ve
spor malzemelerinin yap›m›nda
kullan›lan karbon elyaf›n›n üretimi için
2006 y›l›nda baﬂlatt›€› çal›ﬂmalar›,
hedeflerine uygun olarak 2007'de de
sürdürmüﬂtür. Projenin ve yat›r›m›n
tamamlanmas›yla, 2008'in ikinci
yar›s›ndan itibaren 34 ton/y›l, 2009'un
ikinci yar›s›ndan baﬂlayarak 1.500
ton/y›l karbon elyaf üretmeyi
planlamaktad›r.

daha güvenli mutluluk...
Aksa sayesinde!..

karbon elyaf

Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Ali R. Dinçkök

sunulmas›,

6- Sermaye Piyasas› Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanl›€›'dan gerekli izinler al›nd›ktan sonra ﬁirket
ana sözleﬂmesinin 'Maksat ve Mevzuu' baﬂl›kl› 3. maddesine ait tadil tasar›s›n›n Genel Kurul’un onay›na

5- Sermaye Piyasas› mevzuat› uyar›nca; ﬁirketin 2007 y›l›nda yapt›€› ba€›ﬂ ve yard›mlar hakk›nda
Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve Ba€›ms›z Denetim Kuruluﬂunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu
karar›n›n onaylanmas›,

4- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklar›n›n
tespiti ile Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerinde yaz›l› yetkinin verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,

2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Ba€›ms›z Denetçi Raporlar›, bilanço ve gelir tablosu
ile Yönetim Kurulu taraf›ndan haz›rlanan kar da€›t›m teklifinin okunmas›, müzakeresi ve tümünün
onaya sunulmas›,

1- Aç›l›ﬂ, divan teﬂekkülü ve toplant› tutana€›n›n imzalanmas› hususunda Divan'a yetki verilmesi,

gündem

aksa akrilik kimya sanayi anonim ﬂirketi'nin
15.04.2008 tarihinde yap›lacak 2007 y›l›na ait ola€an genel kurul
toplant›s›na ait

ola€an genel kurul
gündemi

Teknolojimize yat›r›m yaparak
katma de€eri kendimizde ve
müﬂterimizde en yüksek düzeye
taﬂ›mak ve akrilik elyaf için kârl›
yeni kullan›m alanlar› yaratmak.

vizyonu

‹ﬂ Ahlak›: Aksa, etik de€erlere öncelik verir ve sadece bu
de€erlere uyan kiﬂi ve firmalarla çal›ﬂmay› tercih eder.

Dünya akrilik bazl› tekstil ve
teknik elyaf sektöründe, verimli
ve çevreyle uyumlu çal›ﬂan,
yenilikçi ve müﬂteri odakl›
yaklaﬂ›m›yla ilk tercih edilen
üretici olmak.

Kesintisiz Ö€renme ve Geliﬂim: Aksa, ilerleme gücünü
çal›ﬂanlar›n›n profesyonel donan›m›, kendilerini yenileme
potansiyeli ve yarat›c› katk›lar›ndan al›r. Çal›ﬂanlar›n›n
kat›l›m›na, yetkilendirilmesine ve ekip çal›ﬂmas›na önem verir,
sürekli ö€renme ve geliﬂme için en uygun ortam› yarat›r.

Sa€l›k, Güvenlik ve Çevre: Aksa, güvenlik ve çevre
konular›ndaki mükemmeliyetçi yaklaﬂ›m ve uygulamalar›n›n
fiziki çevre ve iﬂyeri koﬂullar›ndan, ürün ve tüm üretim
süreçlerine kadar her aﬂamada etkin olmas›na en yüksek
özeni gösterir. Tasar›mdan sat›ﬂ sonras› servislere kadar tüm
çal›ﬂmalar›nda iﬂ sa€l›€› ve güvenli€ini ön planda tutar.

Yarat›c›l›k ve Yenilikçilik: Aksa, müﬂterilerinin de€iﬂen
ihtiyaçlar›n› ve beklentilerini karﬂ›lamak için üretim ve
pazarlaman›n tüm süreçlerinde yarat›c›l›k ve yenilikçili€i ön
planda tutar.

Müﬂteri Odakl›l›k: Aksa, müﬂterilerinin memnuniyetini,
müﬂterilerine de€er yaratan yeni ürünler ve hizmetle sa€lar.
Hedef, kalite, servis, üretebilirlik, fiyat ve termin konular›nda
en iyi olmakt›r.

Sürdürülebilir Kârl›l›k: Aksa, kârl›l›€›n›, verimlili€i ve
operasyonel mükemmelli€i dayatarak sürdürülebilir k›lar.

kurum de€erleri

misyonu

aksa’n›n...
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17.393.160

Stoklar
Di€er Dönen Varl›klar

22.998.576
10.165.380
47.490.745

Faaliyet Kâr›
Net Kar
FVAÖK

2,31
2,49

Aktif Kârl›l›€› (ROIC)
Sermaye Kârl›l›€› (ROE)

* Seri XI / 20 No.lu Tebli€ ve Seri XI / 21 No.lu Tebli€ hükümlerine göre düzenlenmiﬂtir.
** Seri XI / 25 No.lu Tebli€ hükümlerine göre düzenlenmiﬂtir.

8,98
1,91

Net Kâr Marj›

2,2
FVAÖK Kâr Marj›

2,13

2,73

Cari Oran
Likidite Oran›

11,26

7,53

7,39

13,97

1,70

2006* ()

93.415.012

49.409.012

69.813.449

668.637.494

2006**

438.712.370

2005** ()

F‹NANSAL RASYOLAR

2005**
529.030.733

Net Sat›ﬂlar

407.813.981

ABD Dolar›

SOLO GEL‹R TABLOSU ÖZET‹

Özsermaye

4,06

2,91

3,27

6,51

1,80

2,47

2007* ()

43.285.720

21.743.881

16.555.040

665.247.329

2007**

536.056.710

13.775.339

8.733.327
11.933.900

22.653.970

10.787.777

10.459.750

41.097.616

Ertelenen Vergi Yükümlülü€ü

22.721.677

9.043.352

105.720.981

56.150.882

170.915.215

748.069.541

699

301.723.466

23.343.004

325.067.169

12.562.202

114.514.101

253.828.794

42.097.275

423.002.372

Borç Karﬂ›l›klar›

33.113.720

Uzun Vadeli Yükümlülükler

36.525.540

81.970.522

76.555.324

195.051.386

656.485.433

5.388

210.812.385

30.375.980

241.193.753

38.364.550

83.215.080

271.546.543

22.165.507

415.291.680

2007**
748.069.541

18.588.950

14.570.339

Di€er K›sa Vadeli Yük.

2006**
656.485.433

Finansal Borçlar

38.287.157
52.250.817

Ticari Borçlar

105.108.313

K›sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)

546.036.014

Yükümlülükler

11.541

Maddi/Maddi Olmayan D.V.
Di€er Duran Varl›klar

33.081.365
226.376.961

‹ﬂtirakler/Ba€l› Ortakl›k

259.469.867

50.957.319

Ticari Alacaklar

Duran Varl›klar

18.960.305
199.255.363

Haz›r De€erler

286.566.147

Dönen Varl›klar

2005**
546.036.014

Varl›klar

ABD dolar›

SOLO B‹LANÇO ÖZET‹

Aksa, 2007 sonunda ulaﬂt›€› 308.000 ton/y›l üretim kapasitesiyle
dünyan›n en büyük akrilik elyaf üreticisidir. Beﬂ k›tada 50'den fazla ülkenin
sanayisine hizmet veren Aksa, 2003'te 8,25 olan dünya pazar pay›n›,
2007 sonunda 11'e yükseltmiﬂtir.

baﬂl›ca
finansal göstergeler

ﬁirketimiz 2006 y›l›nda sermaye art›r›m›nda bulunmuﬂ ve
82.843.712 YTL artan sermayeyi temsil eden hisse senedi ihraç
etmiﬂ, tahvil ve finansman bonosu ihraç etmemiﬂtir.
Halen tedavülde bulunan menkul k›ymetimiz mevcut de€ildir.

Aksa, 2499 Say›l› Kanun hükümlerine göre kay›tl› sermaye
sistemini kabul etmiﬂ ve Sermaye Piyasas› Kurulu'nun 20
ﬁubat 1992 tarih ve 90 say›l› izniyle bu sisteme geçmiﬂtir.
ﬁirket'in kay›tl› sermayesi, Sermaye Piyasas› Kurulu'nun 16
Ocak 2007 tarih 908 say›l› izni ile 40.000.000 YTL'den 425.000.000
YTL'ye art›r›lm›ﬂt›r. Ödenmiﬂ sermayesi 110.000.000 YTL'dir.
100'ünü temsil eden hisse senetlerimiz ‹MKB kodundad›r.

sermaye ve
ortakl›k yap›s›

2005

2006

47.490.745

43.285.720
93.415.012

Toplam

Di€er

International Value Fund

100,00

32,5

9,2

18,72
Oppenheimer Quest

39,58
Emniyet Ticaret A.ﬁ.

Pay› ()
Geliﬂtirme A.ﬁ.

Akkök Sanayi ve Yat›r›m

Hissedar

110.000.000

35.737.305

10.120.000

20.596.070

43.546.625

De€er (YTL)

Sermayedeki paylar› 5 ve üzerinde olan ortaklar›m›z›n
sermaye da€›l›m› ﬂöyledir:

2005

2006

2007

Aksa, 2007 y›l›nda dünya pazarlar›ndaki talep daralmas›,
yükselen hammadde ve enerji maliyetleri nedeniyle
FVAÖK’nda bir önceki y›la oranla önemli düﬂüﬂ kaydetmiﬂtir.

Aksa, dünya pazarlar›ndaki daralma nedeniyle net
sat›ﬂlar›nda art›ﬂ kaydetmese de pazar pay›n›
8,25'ten 11’e yükseltmeyi baﬂarm›ﬂt›r.

665.247.329
668.637.494
529.030.733

43.285.720

665.247.329
2007

fvaök (abd dolar›)

2005

2006

net sat›ﬂlar (abd dolar›)

2005

2006

536.056.710
438.712.370
407.813.981

Aksa, geçti€imiz y›l sermaye yap›s›n› güçlendirmeye
devam etti. ﬁirket'in özsermayesi 2006 ve 2007 y›llar›nda
s›ras›yla 8 ve 22 art›ﬂ kaydetmiﬂtir..

Aksa, istikrarl› büyümesine 2007 y›l›nda da devam etti.
ﬁirket'in toplam varl›klar›, 2006 y›lsonuna oranla 14
artarak 748,1 milyon ABD dolar›na ulaﬂm›ﬂt›r.
2007

536.056.710

748.069.541
748.069.541
656.485.433
546.036.014

özsermaye (abd dolar›)

toplam varl›klar (abd dolar›)

2007
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2007 y›l›n›n özellikle ikinci yar›s›ndan bu yana hammadde
fiyatlar›na ba€l› olarak elyaf fiyatlar›nda tüketicilerin
kabullenmekte zorland›€› art›ﬂlar oldu. Ancak, Çin
piyasas›nda ayn› düzeyde art›ﬂ yaﬂanmay›nca global
bazda fiyat dengesizli€i oluﬂtu. Kendine özel koﬂullar›
nedeniyle oluﬂan Çin pazar fiyatlar›, bu ülkeye yap›lan
ihracat› önemli miktarda azaltt›. Çin'e sat›ﬂ› istenmeyen
miktar, daha fazla fiyat elde edilebilen Ortado€u pazarlar›na
yönelmeye baﬂlad›. Bu durum, rekabetin artmas›na,
dolay›s›yla fiyat al›nabilen pazarlarda da fiyat üzerinde bask›
oluﬂmas›na neden oldu.

2006'dan itibaren hammadde (ACN) fiyatlar›nda yaﬂanan
art›ﬂ 2007 y›l›nda da sürdü. Ancak hammadde fiyatlar›ndaki
bu art›ﬂ, piyasa ﬂartlar› nedeniyle elyaf fiyatlar›na tam olarak
yans›t›lamad›. Bu durum PAN elyaf üreticilerinin kâr
marjlar›n›n erimesine neden oldu. PAN elyaf fiyatlar›, tarihinin
en yüksek seviyelerine geldi€i için tüketiciler ikame elyaf
aray›ﬂlar›na yöneldi. Bunun sonucunda özellikle poliester ve
pamuk akrilikten ciddi pay almaya baﬂlad›lar. ‹kame elyaf›n
baﬂta Çin ve Uzakdo€u pazarlar› olmak üzere tüm dünyada
devreye girmesiyle akrilik talebinde gerileme süreci baﬂlad›.
Bu süreç, öncelikle fiyatlar üzerine bask› oluﬂturdu ve hem
talebin hem de kâr marj›n›n düﬂmesi sonucu akrilik
üreticilerinin kapasite azaltma operasyonlar› baﬂlad›. 2007
y›l›na ait tüketim rakamlar›n›n tam olarak aç›klanmam›ﬂ
olmas›na ra€men 2005 y›l›ndan 2007 y›l› sonuna kadar 11
civar›nda bir daralma oldu€u tahmin edilmektedir. Bu ﬂartlar
alt›nda, hammadde üreticileri tamamen “seller market”,
akrilik tüketicileri ise tamamen “buyer market”
konumundad›r.

330.000

Ortado€u

230.000
400.000

Japonya
Di€er Asya

2.400.000

800.000

Çin

Toplam

140.000

Amerika

0

100.000

Do€u Avrupa

Afrika

400.000

Bat› Avrupa

Üretim

2.400.000

310.000

10.000

1.100.000

240.000

50.000

490.000

90.000

110.000

Tüketim

global akrilik elyaf üretim ve talebi (2007)
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220.000
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Tüm bu geliﬂmelere ra€men dünyan›n tek çat› alt›ndaki en
büyük akrilik elyaf üreticisi olan Aksa, 2007 y›l›nda da pazar
pay›n› korumuﬂ ve en yüksek KKO ile çal›ﬂm›ﬂt›r. Beﬂ k›taya
yay›lan ve 50'den fazla ülkenin sanayisine hizmet veren Aksa,
2003'te 8,25 olan dünya pazar pay›n›, 2007 sonunda 11'e
yükseltmiﬂtir.

Hammadde ve enerji fiyatlar›ndaki art›ﬂ devam ederse,
tüketimde de daralma devam edecektir. Akrilik elyaf
üreticilerinin global bazda kapasite kullan›m oran› ortalama
75-80 aral›€›na gerileyebilir. Baz› üreticilerin durma ve iﬂten
ç›kma kararlar›yla karﬂ›laﬂ›labilir
.
Özetle, 2007 y›l›, dünya hammadde arz›nda yaﬂanan
daralman›n, petrol fiyatlar›ndaki art›ﬂ›n ve ABS sektöründe
yaﬂanan h›zl› büyüme e€iliminin daha da güçlendi€i bir y›l
olmuﬂtur. Bu geliﬂmelerle ortaya ç›kan yüksek hammadde
talebi, hammadde fiyatlar›n› sektörün tarihinde görülmemiﬂ
ölçüde art›rm›ﬂ ve dünya akrilik elyaf üretiminde ciddi
daralmalara yol açm›ﬂt›r.

gelece€e uzanan yollar aç›k...
yeter ki ak›lc› ad›mlar atal›m!

k›saca
akrilik elyaf
sektörü

2000 • Üretim kapasitesini 250.000 ton/y›l'a ç›kard›.
• TSKD Ar-Ge Ödülü'nü kazand›. 2001 • Türkiye'de ilk "Toplumsal
Dan›ﬂma Paneli" uygulamas›n› baﬂlatt›. • Türkiye Kimya
Sanayicileri Derne€i taraf›ndan verilen Üçlü Sorumluluk
Büyük Ödülü ve "Toplumsal Dan›ﬂma Paneli" konulu proje
ödülünü kazand›. • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›€›'n›n
Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi taraf›ndan sanayi kuruluﬂlar›
aras›nda beﬂ ayr› kategoride düzenlenen "Enerji Tasarrufu
Proje Yar›ﬂmas›"na 1997-1999 y›llar›n› kapsayan projeleriyle
kat›ld› ve "En Fazla Enerji Tasarrufu Projesi Uygulayan
Kuruluﬂ" ödülünü kazand›. • Yeni ürünü pigment boyal› elyaf›
pazara sürdü. 2002 • Yeni Genel Müdür Say›n Mustafa Y›lmaz
göreve baﬂlad›. • ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi
al›nd›. 2003 • AKSA Gaziantep bürosu hizmete aç›ld›. • M›s›r ‹skenderiye'de "Aksa Egypt" kuruldu. • Planlanan yeni
yat›r›mlar için Fitco B.V. kuruldu. 2005 • Aksa Egypt üretime
geçti. • ISO Sektör Çevre Ödülü al›nd› 2006 • Karbon elyaf
üretmek üzere yat›r›mlara baﬂlad›. 2007 • Üretim kapasitesi
308.000 ton/y›la ulaﬂt›. • 2008 y›l› Ulusal Kalite Ödülü
baﬂvurusu için gerekli ön çal›ﬂmalar baﬂlad›. • Ard› ard›na "iﬂ
kazas›zl›k" rekorlar› k›r›ld› ve 1,5 milyon adam/saat'e yak›n
“iﬂ kazas›zl›k” süresine ulaﬂ›ld›. • ‹ﬂ Sa€l›€› Güvenli€i Yönetim
Sistemi (TS 18001) Belgesi al›nd›. • ‹ngiliz Accountability
Derne€i, Su CSR ve Capital Dergisi taraf›ndan yap›lan ortak
de€erlendirme sonucunda Etik Hesap Verebilirlik ve ﬁeffafl›k
Ödülü al›nd›.

1968 • Yalova'da kuruldu.

1990 • Kalite kontrol'den kalite yönetimi anlay›ﬂ›na
geçiﬂ için gereken organizasyonel de€iﬂim gerçekleﬂtirdi.
1991 • ISO 9000 ve Toplam Kalite Yönetimi çal›ﬂmalar›na
baﬂlad›. 1993 • ISO 9002 Kalite Güvence Sistemi Belgesi ald›.
• Üçlü Sorumluluk Taahhütnamesi imzalad›. 1995 • ÖKO-TEX
100 Tekstilde Sa€l›€a Uygunluk Belgesi ald›. • Türkiye Kimya
Sanayicileri Derne€i Üçlü Sorumluluk Ödülü'nü kazand›. 1996
• ‹stanbul Sanayi Odas› Çevre Teﬂvik Ödülü'nü kazand›. 1997
• Kapasite, 200.000 ton/y›l'a ç›kt›. • ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi Belgesi ald› • Avrupa Kalite Yönetimi Vakf› (EFQM)
üyesi oldu. • ‹stanbul Sanayi Odas› Çevre Jüri Özel Ödülü'nü
kazand›. 1999 • 7,4 richter ölçe€indeki Marmara depremini
hiçbir yaralanma ve can kayb› olmaks›z›n yaﬂad›. Akrilonitril
tank sahas›nda oluﬂan akrilonitril dökülmesine baﬂar›yla
müdahele ederek etkinin sadece 150-200 metre çap›ndaki
tank sahas›nda kalan bitkilerde küçük hasarlarla s›n›rl›
tutulmas›n› sa€lad›. Onar›mlar›, depremin 9. gününde
tamamlayarak üretime yeniden baﬂlad›. • ISO 9002 Belgesi,
ISO 9001 olarak yenilendi.

90’lar

1986 • Mart ay›nda ‹MKB'ye kat›ld›. • Kapasite 116.000 ton/y›l'a
ç›kt›.

80’ler

1971 • 5.000 ton/y›l kapasiteyle üretime geçti. 1974 • ‹lk kapasite
artt›r›m›n› gerçekleﬂtirdi. 1977 • ‹lk ihracat›n› yapt›.

70’ler

2000’ler

60’lar

her ad›mda daha ileriye,
güvenle!

kilometre taﬂlar›
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Yaﬂ çekim sistemiyle üretilmiﬂ üstün
aﬂ›nma dayan›m› ve hava hasl›€›na
sahip elyaft›r. Gölgelik, tente, bahçe
mobilyas› döﬂemeleri, tekne örtüleri ve
araba aç›l›r-kapan›r tavanlar› gibi d›ﬂ
mekân uygulamalar›nda kullan›l›r. 2,2
dtex kesik elyaftan üretilir. Sipariﬂe göre
farkl› denyelerde de üretilebilir.

güneﬂin alt›nda daha koruyucu
bir mutluluk...
Aksa sayesinde!..

outdoor elyaf

• Standart tekstil ürünlerinde rekabet gücünü sürdürebilmek
amac›yla enerji maliyetlerinin aﬂa€› çekilmesi bir zorunluluktur.
Bu nedenle kömüre dayal› enerji üretim projesi baﬂlat›lm›ﬂ ve
gerekli ÇED baﬂvurusunda bulunulmuﬂtur. Yat›r›m›n
tamamlanmas›yla beraber enerji maliyetimizde 40'a varan bir
iyileﬂtirme olacakt›r.

Aksa, sektördeki geliﬂmelerin mali performans› üzerindeki
olumsuz etkilerini gidermek için 2007 y›l›nda öncelikli olarak
üç y›ll›k stratejik hedeflerine ulaﬂacak plan›n› uygulamaya
alm›ﬂt›r. Bu stratejik plan, ﬂu temel yat›r›mlar› içermektedir:

Küresel gündem ve ülke gündemi, içinde bulundu€umuz tekstil
sektörünü destekler durumda de€ildir. Bu koﬂullar› do€ru ve
zaman›nda yap›lm›ﬂ saptamalar ve etkin de€erlendirmelerle
iyi yönetti€ini düﬂündü€ümüz Aksa yönetimi önümüzdeki y›llar›
daha rekabetçi koﬂullarda geçirebilmek için bir dizi stratejik
önlem üretmektedir. Bu do€rultuda ﬁirketimiz büyüme hedefini,
standart ürün kapasitesinden ödün vermeksizin, katma de€erli
ürünlere, yeni ürünlere ve yeni alanlara yat›r›m yapmak üzere
belirlemiﬂtir.

Ülkemizde ise gündemi,
• Ekonomik büyüme,
• Cari aç›k ve bütçe aç›€›,
• Enerji aç›€› ve enerji maliyetlerinin yüksekli€i belirledi.

Küresel gündem üzerinde,
• Petrol fiyatlar› ve buna ba€l› olarak enerji fiyatlar›,
• Küresel ›s›nma,
• Finansal piyasalardaki dalgalanmalar ve
• Dünya ekonomisinde ve ticaretindeki de€iﬂimler belirleyici
oldu

Küresel ekonomide yaﬂanan geliﬂmeler tüm ülkeleri hemen
hemen ayn› oranda etkiliyor. Bu süreçte sadece zaman
fark›ndan söz edebiliriz. Aksa olarak biz de hem ülkemizin hem
de sektörümüzün dünyadaki ekonomik ve politik geliﬂmelerden
oldukça etkilendi€i bir y›l› arkada b›rakt›k.

De€erli hissedarlar›m›z, de€erli müﬂterilerimiz, de€erli
paydaﬂlar›m›z,

ali dinçkök
yönetim kurulu baﬂkan›

36 y›l› arkam›zda b›rakt›k ve önümüzdeki 36 y›l›n gerek üretim,
gerekse pazarlama hedeflerini oluﬂturduk. Hedeflerimizi
gerçekleﬂtirmek için gereken beyin gücüne de, teknolojik alt
yap›ya da sahibiz. Sektörümüzde dün taﬂ›d›€›m›z iddiay› yar›n
da taﬂ›mak için gereken tüm donan›ma sahibiz. O zaman,
güvenle ilerlemekten baﬂka yapacak bir iﬂimiz kalmad›.
‹lerleyelim.

Hisse senedinin ﬂu andaki fiyat›, ﬁirketimizin gerçek de€erini
yans›tmamaktad›r. Aksa'n›n aktif de€eri 31.12.2007 itibariyle
748.069.541 ABD dolar›d›r. 2007 cirosu ise 665 milyon ABD
dolar›d›r. Ayr›ca Aksa'n›n yeniden kurma maliyeti 750 milyon
ABD dolar›d›r. Tüm bu göstergelere bakt›€›m›zda, Aksa'n›n
piyasa de€eri gerçek de€erinin çok alt›ndad›r.

Stratejik plan sonuçlar› Aksa'n›n FVAÖK marj›nda ciddi ve kal›c›
bir art›ﬂ yaratacakt›r. Mali performanstaki iyileﬂme ve teknik
elyaflar›n›n portföydeki pay›n›n artmas› sonucu tekstil sektörü
kaynakl› risklerin bertaraf edilmesi, Aksa'n›n ﬂirket de€erini
mutlaka yükseltecektir.

• 2007'de karbon elyaf› yat›r›m›na baﬂlad›k. 2008'in ikinci
yar›s›nda 34 ton/y›l kapasiteli pilot tesis devreye girecektir.
2009'un ikinci yar›s›nda ise 1.500 ton/y›l kapasiteli tesisimiz
devreye girecektir.

• Portföyümüzdeki katma de€erli tekstil elyaflar›n›n pay›n›
artt›rmak ve akrilik elyafa yeni teknik kullan›m alanlar›
yaratmak üzere Ar-Ge çal›ﬂmalar›n› son y›llarda h›zland›rd›k.
2007-2009 dönem stratejik plan›na göre 30 milyon ABD dolar›
tutar›nda Ar-Ge yat›r›m› planlad›k.

olumsuz koﬂullar›n etkilerini
ak›lc› stratejilerle yok ediyoruz...
güvenle ilerliyoruz.

yönetim kurulu
baﬂkan›'n›n mesaj›

Aksa yönetimi önümüzdeki y›llar› daha
rekabetçi koﬂullarda geçirebilmek için bir dizi
stratejik önlem üretmektedir. Bu do€rultuda
ﬁirketimiz büyüme hedefini, standart ürün
kapasitesinden ödün vermeksizin, katma
de€erli ürünlere, yeni ürünlere ve yeni alanlara
yat›r›m yapmak üzere belirlemiﬂtir.
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4. nevzat ayaz 1930'da Çank›r›'da do€du. Lise ö€renimini Polis
Koleji'nde tamamlad›. 1954'te Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nden mezun oldu. 1954'te Emniyet Teﬂkilat›'nda
komiser muavini olarak göreve baﬂlad›. 1959-1975 y›llar›nda
Sinop ve Bal›kesir'de Emniyet Müdürü olarak çal›ﬂt›. Emniyet
Genel Müdürlü€ü'nde ﬁube Müdürü, Daire Baﬂkan› ve Emniyet
Genel Müdür Yard›mc›s› olarak görev yapt›. 1975-1979 y›llar›
aras›nda Zonguldak, 1979-1988 y›llar› aras›nda ‹stanbul, 19881989 y›llar› aras›nda ise ‹zmir Valisi olarak görev yapt›. 1991
y›l›nda Çank›r› Milletvekili oldu. 1991-1993 y›llar›nda Milli
Savunma Bakan›, 1993-1995 y›llar›nda ise Milli E€itim Bakan›
olarak görev yapt›. ‹talya, Vatikan, Romanya ve Bulgaristan
Devlet ﬁeref Madalyalar›'na sahiptir.
5. hasan denizkurdu 1948'de ‹zmir'de do€du. 1965-1969
y›llar›nda ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu.
1970'de ‹stanbul ‹ﬂletme ‹ktisadi Enstitüsü'nü bitirdi. 19721982 y›llar› aras›nda avukatl›k yapt› ve 1982'de profesyonel
yönecili€e baﬂlad›. 1982-1989 y›llar› aras›nda ‹zmir'de kurulu
Yaﬂar Holding A.ﬁ.'nde ‹dare Komitesi Üyesi ve Baﬂkan
Yard›mc›s› olarak çal›ﬂt›. 1989'da kendi dan›ﬂmanl›k ﬂirketini
kurdu. Pasta-Villa Makarnac›l›k, Vestel, Hitit Seramik,
Çimentaﬂ gibi birçok ﬂirkete Yönetim Dan›ﬂmanl›€› hizmeti
verdi ve Yönetim Kurulu üyeli€inde bulundu. 1995 y›l›nda
‹zmir 2. Bölge'den milletvekili seçildi ve 9 y›l boyunca bu
görevini sürdürdü. 1998-1999 y›llar› aras›nda Adalet
Bakanl›€›'nda görev ald›. 2002 y›l›ndan bu yana Yaﬂar Holding
A.ﬁ. ‹cra Baﬂkan› olarak görev yapmaktad›r. Evli ve iki çocuk
babas›d›r.

3. erol lodrik 1944'te ‹stanbul'da do€du. Orta ö€renimini
Saint Benoit Lisesi'nde, üniversite ö€renimini ise ‹ngiltere'de
tamamlad›. Emboy ve Emniyet Ticaret A.ﬁ'de çeﬂitli görevlerde
bulundu. Halen Yönetim Kurulu Baﬂkanl›€› görevini
sürdürmektedir. ‹ngilizce, Frans›zca ve ‹talyanca bilmektedir.
Evli ve iki çocuk babas›d›r.

2. ömer dinçkök 1948'de ‹stanbul'da do€du. Robert Koleji
Yüksek Okulu ‹ﬂ ‹daresi ve Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. 1971
y›l›nda, ‹ngiltere'de, lisansüstü ö€renimini tamamlad›. ‹ﬂ
hayat›na Akkök ﬁirketler Grubu'nda baﬂlad›. Halen Akkök
Sanayi Yat›r›m ve Geliﬂtirme A.ﬁ.'de ‹cra Kurulu Eﬂ Baﬂkan›'d›r.
Ayr›ca Grup bünyesinde yer alan ﬁirketlerin Yönetim
Kurullar›nda Baﬂkan, Baﬂkan Vekili olarak görev yapmaktad›r.
‹ngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babas›d›r.

1. ali dinçkök 1944'te ‹stanbul'da do€du. Lise ö€renimini
Avusturya Lisesi'nde tamamlad›.1969 y›l›nda Aachen
Üniversitesi Tekstil Mühendisli€i Bölümü'nden mezun oldu.
‹ﬂ hayat›na Akkök ﬁirketler Grubu'nda baﬂlad›. Halen Grup
bünyesinde yer alan ﬁirketlerin Yönetim Kurullar›nda Baﬂkan,
Baﬂkan Vekili ve murahhas üye olarak görev yapmaktad›r.
Ali Dinçkök, Almanca, ‹ngilizce ve ‹talyanca bilmektedir.

yönetim kurulu

yönetim kurulu ve
denetçiler

bülent üstünel
hilmi yazan

denetçiler

7. mustafa y›lmaz 1949'da Tekirda€'da do€du. 1971 y›l›nda
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisli€i
bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ö€renimini yine bu
fakültede tamamlad›. ‹ﬂ hayat›na Etibank Ergani Bak›r
‹ﬂletmesinde baﬂlayan Y›lmaz, iﬂletme mühendisi olarak
göreve baﬂlad›€› AKSA Akrilik Kimya Sanayi A.ﬁ.'de araﬂt›rma,
üretim, kalite yönetimi alanlar›nda çal›ﬂt›. 1985 y›l›nda Teknik
Genel Müdür Yard›mc›l›€›'na, 2002 y›l›nda ise Genel Müdürlük
görevine atand›. 1998 y›l›nda Ulusal Kalite Ödülü
de€erlendiricisi olarak seçilen Y›lmaz 2002 y›l›ndan bu yana
Kal-Der üyesidir. EFQM, CIRFS, TÜS‹AD, Türkiye Kimya
Sanayicileri Derne€i, Kimya Mühendisleri Odas›, Ça€daﬂ
Yaﬂam› Destekleme Derne€i, Yalova Spor Kulubü, Yalova
Sanayiciler Derne€i ve Yalova ﬁehir Kulübü üyesi olan Y›lmaz,
ayr›ca, Yalova Spor Vakf› Yürütme Kurulu ve Yalova Belediye
Bisiklet ‹htisas Spor Kulubü Derne€i Baﬂkanl›€› görevlerini
yürütmektedir. ‹ki çocuk babas›d›r.

1999'dan beri TÜS‹AD üyesi olan Dinçkök, 2004'te TÜS‹AD
Yönetim Kurulu üyesi seçilmiﬂtir. TÜS‹AD Bilgi Toplumu ve
Yeni Teknolojiler Komisyonu Baﬂkan›'d›r. ‹ki çocuk annesidir.

6. ayça dinçkök 1973'te ‹stanbul'da do€du. 1994 y›l›nda
Boston Üniversitesi ‹ﬂletme Bölümü'nden mezun oldu. Akkök
ﬁirketler Grubu'nda çal›ﬂmaya baﬂlad›. Grupta bugüne kadar
çeﬂitli görevlerde bulunan Ayça Dinçkök, Akkök Sanayii
Yat›r›m ve Geliﬂtirme A.ﬁ. Yönetim Kurulu ve ‹cra Kurulu üyesi
olarak görev yapmaktad›r. Ayn› zamanda Grup ﬁirketlerinin
birço€unda da Yönetim Kurulu üyeli€i ve Baﬂkan Vekilli€i
görevini sürdürmektedir.

zeki öztürk
iﬂletmeler genel müdür yard›mc›s›

sabri arca
yeni iﬂ geliﬂtirme ve sat›n alma genel müdür yard›mc›s›

w›lfr›ed walkenhorst
ürün geliﬂtirme direktörü

mustafa y›lmaz
genel müdür

mithat okay
pazarlama ve sat›ﬂ genel müdür yard›mc›s›

betül sad›ko€lu
mali iﬂler genel müdür yard›mc›s›

üst yönetim
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Dünyada yaﬂanan olumsuz geliﬂmelere ra€men dünyan›n tek
çat› alt›ndaki en büyük akrilik elyaf üreticisi olan Aksa, 2007
y›l›nda da pazar pay›n› korumuﬂtur. Gelece€e bakarken
iyimserli€imizi koruyoruz ama ayn› zamanda yerel ve global
üretim-pazarlama hareketlerimizi ayr›nt›lar› iyi düﬂünülmüﬂ
planlamalarla kontrol etmek yönündeki kararl›l›€›m›z› da
sürdürüyoruz. Dünyada yaﬂanan geliﬂmelere uyum göstermek
üzere, 2008 y›l› için iﬂ plan›m›z› oluﬂturduk. Bu plan›
gerçekleﬂtirecek projelerimizi en ekonomik ve en h›zl› ﬂekilde
uygulamaya alma çabalar›m›z› yo€unlaﬂt›rmaktay›z.

• ‹kame elyaflar›n çok düﬂük fiyatlarda olmas›, üretim
maliyetinin düﬂürülmesi üzerinde büyük bask› oluﬂturmaktad›r.

• Petrol fiyatlar›ndaki art›ﬂa paralel olarak hammadde fiyatlar›
sektörün tarihinde görülmemiﬂ ölçüde artm›ﬂt›r. Petrol
fiyatlar›ndan kaynaklanan yüksek enerji fiyatlar›n›n yan› s›ra
tüm kimyasallarda ve yard›mc› üretim malzemelerinde fiyat
art›ﬂlar› söz konusudur.

• Dünyadaki geliﬂmelere paralel olarak, Çin'in tüketim düzeyinde
de daralma gözlenmiﬂtir. Çin 2007 y›l›nda da kendi kendine
yeterlilik stratejisini sürdürmüﬂtür.

Yukar›da özetlenen bu durumu gerçekleﬂtirebilmek için;

• Akrilik elyaf tüketiminde dünya çap›ndaki daralmaya ra€men
Aksa'n›n pazar pay›nda bir küçülme yaﬂanmam›ﬂt›r. Beﬂ k›taya
yay›lan ve 50'den fazla ülkenin sanayisine hizmet veren Aksa'n›n
dünyadaki pazar pay› 11’dir.

mustafa y›lmaz
genel müdür

Sayg› ve sevgilerimle,

Aksa, büyük bir ailenin parças› olarak güçlü bir sinerji yarat›yor.
Bu yüzden gelece€e umutla bak›yorum; sizin de bu umudu tüm
içtenli€inizle paylaﬂt›€›n›z› biliyorum.

2010 ve 2011 y›llar› sonras›nda Aksa, geçmiﬂ y›llara göre daha
h›zl› büyüyen, daha kârl› ve çok daha dayan›kl› bir yap›ya
kavuﬂacakt›r.

yap›lmaktad›r.

• Farkl› polimerler üretebilecek yat›r›mlar

• Karbon elyaf› üretimine geçiﬂ yat›r›mlar› ve

• ﬁirketin problem çözme kabiliyet ve kapasitesine esneklik
kazand›racak yat›r›mlar,

• Yeni kullan›m alanlar›na yönelik yeni ürünler ve yeni
fonksiyonlara sahip teknik tekstil elyaflar› üretmek.

• Özellikle enerji maliyetleri baﬂta olmak üzere toplam üretim
maliyetini düﬂürmek

Yeni prosesler ve yeni teknolojik uygulamalar›n uyarlanmas›
yaklaﬂ›m›yla stratejik hedeflerimizin a€›rl›€›n› iki eksene
oturtmaktay›z:

2007 y›l› sonuçlar›n› de€erlendirdi€imizde,

2007 y›l›n›n kendine özgü zorluklar›n› birlikte yaﬂad›k. Dünya
ekonomisindeki ve ticaretindeki de€iﬂimler her sektör gibi tekstil
sektörünü de etkiledi. Dünya akrilik elyaf üretimi y›l içinde ciddi
daralmalara konu oldu.

De€erli paydaﬂlar›m›z,

Yaratt›€›m›z sinerji, bizi gelecek y›llara
inançla taﬂ›yor!

genel müdür’ün
mesaj›

Dünyada yaﬂanan olumsuz geliﬂmelere
ra€men dünyan›n tek çat› alt›ndaki en büyük
akrilik elyaf üreticisi olan Aksa, 2007 y›l›nda
da pazar pay›n› korumuﬂtur. Gelece€e
bakarken iyimserli€imizi koruyoruz ama ayn›
zamanda yerel ve global üretim-pazarlama
hareketlerimizi ayr›nt›lar› iyi düﬂünülmüﬂ
planlamalarla kontrol etmek yönündeki
kararl›l›€›m›z› da sürdürüyoruz.
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Toplant›larda, ﬁirket'in mali tablolar›, sektörel geliﬂmeler ve
yat›r›mlar hakk›nda bilgilendirme yap›l›r. Daha sonra
kat›l›mc›lar›n sorular› cevapland›r›l›r. Toplant›ya Aksa
Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Dinçkök, Yönetim Kurulu üyesi
ve Genel Müdür Mustafa Y›lmaz, Mali ‹ﬂler Genel Müdür
Yard›mc›s› Betül Sad›ko€lu, Muhasebe Müdürü Hasan Sar›
ve Akkök Finansman Koordinatörü Özlem Ataünal kat›l›r.

Aksa üç ayl›k mali tablolar›n aç›klanmas›n› takiben
yat›r›mc›lar› bilgilendirmeye yönelik toplant›lar düzenler. Bu
toplant›lar, y›lda dört kez yap›lmaktad›r. Toplant› tarihi ve
yeri Özel Durum Aç›klama Formu'yla duyurulur. Toplant›ya
bireysel yat›r›mc›lar, arac› kurum analistleri, bankac›lar davet
edilir. Toplant›, bas›na kapal› olarak yap›l›r.

Pay sahipleriyle internet üzerinden iletiﬂim kurmak amac›yla
yatirimciiliskileri@aksa.com elektronik posta adresi
kurulmuﬂtur. Telefon, faks ve elektronik posta yoluyla Aksa'ya
yöneltilen sorular, en geç 5 iﬂgünü içinde, Mali ‹ﬂler Genel
Müdür Yard›mc›s› ve onun taraf›ndan görevlendirilmiﬂ
kiﬂilerce yaz›l› ya da sözlü olarak cevapland›r›l›r.

Aksa'da yat›r›mc› iliﬂkileri faaliyetlerinin sorumlulu€u Mali
‹ﬂler Genel Müdür Yard›mc›s›'na verilmiﬂtir. Bu sorumluluk,
ﬁirket'in Bilgilendirme Politikas›'nda belirtilmiﬂtir. Mali ‹ﬂler
Genel Müdür Yard›mc›s›, pay sahiplerini periyodik olarak
ﬁirket'in mali tablolar› ve performans› hakk›nda
bilgilendirmek, pay sahiplerinden gelen sorular› ve talepleri
cevapland›rmak, pay sahiplerinin haklar›n› koruyacak
uygulamalar›n ﬁirket taraf›ndan yap›lmas›n› sa€lamakla
sorumludur.

ﬂeffaf bir yap› ve
h›zl› bilgilendirme

yat›r›mc› iliﬂkileri

Piyasa De€eri
Halka Aç›kl›k oran›
‹MKB'de ‹ﬂlem Gören Oran
Yabanc› Yat›r›mc› Pay›

aksa akrilik kimya sanayii a.ﬂ.
256,9 milyon ABD dolar›
41,7
38
46,70

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ﬁ. Yönetim Kurulu, ﬁirket'in
finansal performans›n› ve devaml›l›€›n› daha kârl› bir biçimde
sürdürebilmek için öngörülen yat›r›m projelerini, sektörel ve
ekonomik koﬂullar› dikkate alarak Kâr Pay› Da€›t›m
Politikas›'n› her y›l yeniden gözden geçirebilir.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ﬁ. Kâr Pay› Da€›t›m Politikas›
çerçevesinde, paydaﬂlar›n hisse senetleri getirilerinin yan›
s›ra düzenli kâr paylar›ndan da gelir elde etmeleri sa€lan›r.
2006 y›l›ndan bu yana, Sermaye Piyasas› Kurulu'nun mevcut
düzenlemeleriyle çeliﬂmemek kayd›yla, ﬁirket'in misyon ve
vizyonununda belirlenen hedeflere ulaﬂabilmek amac›yla,
özellikle 2010 y›l›na kadar öngörülen yat›r›m harcamalar› ve
di€er fon ihtiyaçlar› dikkate al›narak, her y›l, da€›t›labilir
kâr›n en az 20 ile 50'si aras›nda bir kâr pay›n›n nakit veya
bedelsiz olarak da€›t›lmas›na karar verilmiﬂtir.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ﬁ., kâr pay› da€›t›m›n›, ﬁirket'in
finansal performans›n›, sektörel konjonktürü ve ülkemizin
içinde bulundu€u ekonomik koﬂullar› her zaman dikkate
alarak ve Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan
mevzuata uygun bir biçimde gerçekleﬂtirir. Kâr pay›n›
ortaklar›na nakit veya bedelsiz hisse senedi olarak da€›t›r.

ak›lc› yat›r›mlarla güvenli
bir gelece€e, hep birlikte...

kâr da€›t›m politikas›
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Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ﬁ., kâr
pay› da€›t›m›n›, ﬁirket'in finansal
performans›n›, sektörel konjonktürü
ve ülkemizin içinde bulundu€u
ekonomik koﬂullar› her zaman dikkate
alarak ve Sermaye Piyasas› Kurulu
taraf›ndan yay›mlanan mevzuata
uygun bir biçimde gerçekleﬂtirir. Kâr
pay›n› ortaklar›na nakit veya bedelsiz
hisse senedi olarak da€›t›r.

aksa akrilik kimya sanayii a.ﬂ.
2007 faaliyet raporu

Kesme iﬂlemiyle belli boyda kesilen elyafa
kesik elyaf (staple fiber) denir. Elyaf boyu
kullan›m yerine göre 22 ile 150 mm
aras›ndad›r ve genelde homojendir.
Kullan›lan elyaf kal›nl›€›na ba€l› olarak
hem kamgarn - ring hem de OE sistemlerde
triko ipli€i, ﬂönil ipli€i, döﬂemelik iplik,
fantezi iplik, hal› ve battaniye ipli€i, çorap
ipli€i, ayr›ca peluﬂ kumaﬂ üretimlerinde
Aksa akrili€i hem yurtiçi hem de yurtd›ﬂ›
pazarlarda yo€un olarak kullan›l›r. 100
akrilik kullan›m›n›n yan› s›ra di€er elyaf
hammaddeleriyle de kar›ﬂt›r›larak
(melanj) kullan›ma uygundur.

daha s›cak,
daha renkli kar keyfi...
Aksa sayesinde!..

kesik elyaf

‹nce trikotaj, çorap, pamukla
kar›ﬂ›m, pelüﬂ
Trikotaj, kadife, battaniye,
el örgü, pelüﬂ, çorap
Battaniye, el örgü
Hal›

0,8 dtex(mikro) -2,2 dtex
3,3 dtex
3,3 dtex - 5,6 dtex
6,6 dtex - 17 dtex

Tov bant›ndan belirli boylarda kesilerek elde edilen ve hem
ring hem de aç›k uç (open-end) sistemler için kullan›lan kesik
elyaftan (staple) kopart›larak elde edilen ve ring sistemler
için kullan›lan tops/bumps ise Aksa'n›n tov d›ﬂ›ndaki di€er
bir ürünüdür.
Akrilonitril ve komonomerin reaksiyonu sonucunda oluﬂan
polimerden elde edilen akrilik elyaf, yaﬂ ve kuru çekim
sistemleriyle üretilir. Aksa'da yaﬂ çekim sistemiyle yap›lan akrilik
üretiminde elyaf kesiti fasulyedir. Aksa tovu ekru ve geniﬂ renk
yelpazesiyle renkli olarak sat›l›r. Jel boyama ve kontinu tov
boyama sistemleri de bulunur. Talebe göre yar›mat (YM) - parlak

KULLANIM YER‹

DTEX

Ktex ise 1 metre uzunlu€undaki tovun "gram" cinsinden
a€›rl›€›d›r. Ktex ölçüleri ± 5 de€erindedir. Tov, kamgarn ve
yar› kamgarn sistemiyle iplik yapan firmalar için ana
girdilerden biridir ve kopartma (tov to tops) iﬂlemiyle iplik
yap›m›na uygun hale getirilerek kullan›l›r. Bu sistemlerle elde
edilen iplikler triko, döﬂemelik kumaﬂ, fantazi kumaﬂ
sektörlerinde yo€un bir ﬂekilde tüketilir. 100 akrilik
kullan›m›n›n yan› s›ra di€er elyaf hammaddeleriyle de
kar›ﬂt›r›larak (melanj) kullan›ma uygundur.

Sentetik liflerin kal›nl›k ölçüm birimi dtex'tir. Bir lifin 10.000
metresinin gram cinsinden a€›rl›€› o lifin kaç dtex oldu€unu
gösterir. Aksa'n›n lif kal›nl›klar› 0,8 (mikro) ile 17,0 dtex
aras›nda de€iﬂir ve talebe göre üretim yap›l›r. Akrilik elyaf›n
dtex'lerine göre kullan›m yerleri:

TOV
Say›lar› 249.228 ile 427.248 aras›nda de€iﬂen çeﬂitli kal›nl›ktaki
lif demetlerinin bir araya gelmesi ve k›v›rc›kland›r›lmas›yla
oluﬂan sürekli elyaf banta TOV ad› verilir.

2007'de üretim kapasitesini 308.000 ton/y›la ç›karan Aksa,
geniﬂ bir ürün yelpazesiyle üretim yapmaktad›r.

ürünler ve kapasite

ürün çeﬂitlili€i
müﬂteri memnuniyetinin
garantisi!

2007 y›l›
faaliyetleri

Peluﬂ
Triko
Open-end ve pamuk kar›ﬂ›mlar›
Battaniye
Yün kar›ﬂ›mlar›
Hal›

22 mm -32 mm
60 mm
38 mm - 40 mm
50 mm - 60 mm
80 mm - 120 mm
120 mm - 150 mm

M‹KRO ELYAF
Üretim ﬂekli aç›s›ndan tov, tops ya da kesik elyaf ürünlerde
elyaf inceli€i 1 dtex alt›nda olan elyafa "mikro elyaf” (microfiber) denir. Aksa mikro elyaf olarak 0.9 dtex elyaf üretir. Mikro
elyaf, ﬂönil ipli€inde ve peluﬂ ürünlerde oldu€u gibi kamgarn
ve OE sistemlerde 100 PAC ya da pamuk ve yünle kar›ﬂ›m
halinde kullan›l›r. Kullan›m yerlerine göre farkl› apreler
verilmektedir. Mikro elyaf› renkli ya da ekru tov, tops ve kesik
elyaf olarak temin etmek mümkündür. Tops ya da kesik elyaf
formundaki mikro-elyaftan ipliklerin zemin ve hav ipli€inde
kullan›lmas›yla elde edilen ﬂönil iplikleri, triko ve döﬂemelik
ürünlerde tuﬂe ve parlakl›k aç›s›ndan iyi bir etki yaratmaktad›r.

Parlak (P) - yar›mat (YM), ekru, renkli ve melanj tops ürünleri
aras›ndad›r.

TOPS
Tops, çal›ﬂan tov bant›n›n konvertör ad› verilen kopartma
makinelerinde çekim uygulanarak kopart›lm›ﬂ ve belirli bir
formda sar›lm›ﬂ halidir. Kullan›lan elyaf kal›nl›€›na ba€l›
olarak triko ipli€i, döﬂemelik iplik, fantazi iplik, hal› ipli€i ve
battaniye ipli€i sektörlerinde yo€un bir ﬂekilde kullan›l›r.

Kullan›lan elyaf kal›nl›€›na ba€l› olarak hem kamgarn - ring
hem de OE sistemlerde triko ipli€i, ﬂönil ipli€i, döﬂemelik iplik,
fantazi iplik, hal› ve battaniye ipli€i, çorap ipli€i, ayr›ca peluﬂ
kumaﬂ üretimlerinde Aksa akrili€i hem yurtiçi hem de yurtd›ﬂ›
pazarlarda yo€un olarak kullan›l›r. 100 akrilik kullan›m›n›n
yan› s›ra di€er elyaf hammaddeleriyle de kar›ﬂt›r›larak
(melanj) kullan›ma uygundur.

KULLANIM YER‹

KES‹M BOYU

Kesik elyaf›n boylar›na göre kullan›m yerleri:

KES‹K ELYAF
Kesme iﬂlemiyle belli boyda kesilen elyafa kesik elyaf (staple
fiber) denir. Elyaf boyu kullan›m yerine göre 22 ile 150 mm
aras›nda istenen de€erde ve genelde homojendir.

(P) - çeyrekmat (ÇM) üretim yap›l›r ve müﬂterilerin kulland›€›
iplik e€irme sistemlerine ve taleplerine göre uygun yumuﬂat›c›
ve kayganlaﬂt›r›c› (apre) malzemelerin kar›ﬂ›m› verilir (ring apre,
open-end apre, repco apre). Müﬂteri gereksinimleri gözetilerek
müﬂteri baz›nda özel üretimler de yap›l›r.

Aksa WR: Yaﬂ çekim sistemiyle üretilmiﬂ üstün hava hasl›€›na
ve su iticili€ine sahip elyaft›r.‹nﬂaat sektörü için nonwoven
üretiminde kullan›l›r. 2,2 dtex kesik elyaftan üretilir.

Aksa FT: Yaﬂ çekim sistemiyle üretilmiﬂ k›sa kesime uygun,
kuru ya da ›slak k›v›rc›ks›z elyaft›r.Teknik uygulamalarda
kullan›l›r. 1,7 dtex - 60 dtex tek elyaf kal›nl›€›na sahip tovdan
üretilir.

Aksa HP: Yaﬂ çekim sistemiyle üretilmiﬂ yüksek aﬂ›nma
dayan›m› ve hava hasl›€›na ek olarak üstün "hot-wet"
özelliklerine sahip elyaft›r. Gölgelik ve tekne örtüleri gibi
sarkmamas› gereken d›ﬂ mekan uygulamalar›nda kullan›l›r.
2,2 dtex kesik elyaftan üretilir. Sipariﬂe göre farkl› denyelerde
de üretilebilir.

Aksa OD: Yaﬂ çekim sistemiyle üretilmiﬂ üstün aﬂ›nma
dayan›m› ve hava hasl›€›na sahip elyaft›r. Gölgelik, tente,
bahçe mobilyas› döﬂemeleri, tekne örtüleri ve araba aç›l›rkapan›r tavanlar› gibi d›ﬂ mekân uygulamalar›nda kullan›l›r.
2,2 dtex kesik elyaftan üretilir. Sipariﬂe göre farkl› denyelerde
de üretilebilir.

Aksa HS: Yaﬂ çekim sistemiyle üretilmiﬂ iplikte 28 suda çekim
veren yüksek çekimli elyaft›r. Havl› ürünler ve HB iplikler için
uygundur. Battaniye gibi havl› ürünler, trikolar ve çoraplarda
kullan›l›r. 2,2 dtex - 3,3 dtex aras› kesik elyaftan üretilir.
Sipariﬂe göre kal›n denyelerde de üretilebilir. Müﬂteri iste€ine
göre ekru ya da boyal› üretim yap›l›r.

Aksa XS: Yaﬂ çekim sistemiyle üretilmiﬂ, iplikte 35 suda çekim
veren çok yüksek çekimli elyaft›r. Yumuﬂat›lm›ﬂ standart ya
da dikdörtgen kesitli elyaflarla birlikte kullan›larak do€al
hayvan kürkü özelliklerinin taklit edilmesinde kullan›ma
uygundur. Genellikle yapay kürk ve battaniye gibi havl›
ürünlerde kullan›l›r. 2,2 dtex - 3,3 dtex aras› kesik elyaftan
üretilir. Sipariﬂe göre daha kal›n denyeler de üretilebilir.
Müﬂteri iste€ine göre ekru ya da boyal› üretim yap›l›r.

Aksa RC: Yaﬂ çekim sistemiyle üretilmiﬂ, en/boy oran 1:10
olan dikdörtgen kesitli elyaft›r. Do€al hayvan kürkü özellikleri
taklit edilerek tasarlanm›ﬂt›r. Yapay kürk ve battaniye gibi
havl› ürünlerde kullan›l›r. 5,6 dtex'ten 22 dtex'e kadar tov ve
kesik elyaf üretilir. Müﬂteri iste€ine göre ekru ya da boyal›
üretim yap›l›r.

Aksa YC: Yaﬂ çekim sistemiyle üretilen, trilobal kesitli, üstün
rezilyansa ve sürtünme dayan›m›na sahip elyaft›r. Yapay
kürk ve kadife gibi havl› ürünlerde kullan›l›r. 2,75 dtex'ten 7,7
dtex'e kadar tov ve kesik elyaf üretilir. Müﬂteri iste€ine göre
ekru ya da boyal› üretim yap›l›r.

YEN‹ ÜRÜNLER
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2007 y›l›nda üretim kapasitesini
308 bin ton/y›la ç›karan Aksa, tov,
kesik elyaf, tops ve mikro elyaf
üretimin yan› s›ra özel kullan›m
alanlar› için elyaflar da üretmektedir.

aksa akrilik kimya sanayii a.ﬂ.
2007 faaliyet raporu

Aksa, havac›l›k ve uzay sektörü malzemeleri, endüstriyel
malzemeler ve spor malzemelerinin yap›m›nda kullan›lan
karbon elyaf›n›n üretimi için 2006 y›l›nda baﬂlatt›€›
çal›ﬂmalar›, hedeflerine uygun olarak 2007'de de
sürdürmüﬂtür. Projenin ve yat›r›m›n tamamlanmas›yla,
2008'in ikinci yar›s›ndan itibaren 34 ton/y›l, 2009'un ikinci
yar›s›ndan baﬂlayarak 1.500 ton/y›l karbon elyaf üretmeyi
planlamaktad›r.

35

‹hracat

39

61

2005

38

62

2006

Ortado€u
Kuzey Amerika
Avrupa
Asya
Afrika

2007 y›l› ihracat›n›n bölgelere göre da€›l›m›:

65

2004
‹ç Piyasa

Sat›ﬂlar ()

36
24
22
11
8

40

60

2007

Aksa, 2007'de söz konusu küresel etkenlerin olumsuz etkilerini
finansal aç›dan en aza indirecek önlemleri de h›zla alm›ﬂt›r.
2004 baﬂ›ndan itibaren YTL'de yaﬂanan de€erleme Aksa
müﬂterilerinin ihracat performans›n› olumsuz etkilemiﬂtir.
Aksa, tüm sat›ﬂlar›n› Amerikan Dolar› cinsinden yapmaktad›r
ve nakit pozisyonunun önemli bölümü Amerikan Dolar›
baz›ndad›r. YTL'nin USD karﬂ›s›nda de€erlenme sürecinde
yaz›lan kur fark›/kambiyo zararlar› nedeniyle 2007 mali
tablolar› olumsuz etkilenmiﬂtir.

Aksa, 2012 itibariyle toplam üretimi içinde katma de€erli
ürünlerin ve teknik elyaflar›n pay›n› artt›rmay›
hedeflemektedir ve bu hedef do€rultusunda 10 adet proje
oluﬂturmuﬂtur. Aksa, standart ürün kapasitesini talebi
karﬂ›layacak boyutta tutmas›na ra€men, katma de€erli ve
teknik elyaflar›n ürün portföyü içindeki pay›n› 5 ten 10 a
ç›karacakt›r.

‹ç piyasa sat›ﬂlar› ve ihracat›n
Toplam sat›ﬂlara oran› y›llar itibariyle da€›l›m›:

Tüm bu geliﬂmelere ra€men Aksa, 2007'de de pazar pay›n›
korumuﬂtur. Beﬂ k›taya yay›lan ve 50'den fazla ülkenin
sanayisine hizmet veren Aksa, 2003'te 8,25 olan dünya pazar
pay›n›, 2007 sonunda 11'e yükseltmiﬂtir.

Toplam üretimi içindeki özel ürünlerin pay›n› art›rmay›
hedefleyen Aksa, ürün geliﬂtirme pilot tesis yat›r›mlar›n› 2007
y›l›nda da ayn› h›zla sürdürmüﬂ ve önemli ölçüde
sonuçland›rm›ﬂt›r.

Yeni iﬂ alanlar›nda, öncelikli olarak “karbon elyaf” üretimini
seçen Aksa, uzun dönemde polimer bilimine yapaca€›
yat›r›mlarla kendisine baﬂka iﬂ alanlar› yaratmay›
hedeflemekte ve bu do€rultudaki çal›ﬂmalar›n›
sürdürmektedir.

2007, petrol fiyatlar›ndaki art›ﬂa paralel olarak hammadde
fiyatlar› sektörün tarihinde görülmemiﬂ ölçüde artm›ﬂt›r.
Yine, petrol ve do€algaz fiyatlar›ndaki yükseliﬂ, enerji
maliyetlerini art›rm›ﬂt›r. Ayr›ca, dünya hammadde arz›nda
daralma yaﬂanm›ﬂ ve ABS sektöründe h›zl› büyüme e€ilimleri
daha da güçlenmiﬂtir. Bu geliﬂmelerle ortaya ç›kan yüksek
hammadde talebi dünya akrilik elyaf üretiminde ciddi
daralmalara yol açm›ﬂt›r.

Aksa, yeni ve özel ürünlerin say›s›n› her geçen y›l
art›rmaktad›r. 2007'de outdoor elyaf sat›ﬂlar›nda hedefledi€i
pazar pay›na ulaﬂm›ﬂt›r. Hedeflenen özel ürünlerde müﬂteri
portföyünü geniﬂletmiﬂ, ürün performans›n› ve kalitesini
art›rmak yönündeki çal›ﬂmalar›n› sürdürmüﬂtür. Ayr›ca,
teknik tekstil alan›nda geliﬂtirilen yeni ürünlerle ilgili olarak
büyük bir aﬂama kaydetmiﬂ, ürünleri pazara sunma
çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂt›r.

pazarlama ve sat›ﬂ

hedefler gerçekleﬂtirildi...
ürünler çeﬂitlendi...

2007 y›l›
faaliyetleri

faaliyet konusu
D›ﬂ Ticaret
Han Yönetimi

faaliyet konusu
D›ﬂ Yat›r›m
Fason
Yat›r›m

iﬂtirakler
unvan›
Akpa Tekstil Pazarlama A.ﬁ.
Ak Han Bak›m Yönetim A.ﬁ.

ba€l› ortakl›klar
unvan›
Fitco V.B.
Aktops Tekstil Pazarlama A.ﬁ.
Ak Giriﬂim Kimya San A.ﬁ.

iﬂtirakler

58.000,00

15.450.000,00

7.754.136,02

iﬂtirak tutar›

39.969,73

2.226.133,05
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60

100

iﬂtirak
()

33

13,47

iﬂtirak
()

0,00

200.708,00

0,00

2006

242.460,00

2006

2007

0,00

2007

0,00

335.695,00

temettü

400.457,24

temettü

Aksa, ayr›ca enerji maliyetlerini
düﬂürmek ve rekabet gücünü
art›rmak için alternatif enerji
üretimlerini araﬂt›rm›ﬂ, konuyla
ilgili fizibilite çal›ﬂmalar›n›
tamamlam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar
sonucunda, buhar ve elektrik
ihtiyac›n› karﬂ›lamak için Yalova'daki
fabrika sahas›nda kömür yak›tl›
enerji üretim tesisi kurmak üzere
harekete geçmiﬂ ve gerekli izinleri
almak için baﬂvurularda
bulunmuﬂtur.

iﬂtirak tutar›

Aksa, ayr›ca enerji maliyetlerini düﬂürmek ve rekabet gücünü
art›rmak için alternatif enerji üretimlerini araﬂt›rm›ﬂ, konuyla
ilgili fizibilite çal›ﬂmalar›n› tamamlam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar
sonucunda, buhar ve elektrik ihtiyac›n› karﬂ›lamak için
Yalova'daki fabrika sahas›nda kömür yak›tl› enerji üretim
tesisi kurmak üzere harekete geçmiﬂ ve gerekli izinleri almak
için baﬂvurularda bulunmuﬂtur. Üstelik, enerjinin daha etkin,
verimli ve güvenilir kullan›m› amac›yla mevcut do€algaz
enerji santrali için 5,1 milyon USD tutar›nda yenileme yat›r›m›
yapm›ﬂt›r.

• Müﬂteri memnuniyeti projeleri (5 proje)
• Katma de€eri yüksek özel ürünlere yönelik projeler
(19 proje)
• Verimlili€in art›r›lmas›na yönelik tasarruf projeleri
(67 proje)
• Karbon elyaf projesi
• Çevre, kalite ve sosyal sorumluluk projeleri (44 proje)
• Süreç Yönetimi (3 proje)
• Yeni Proses ve Yeni Teknoloji projeleri (11 proje)

Aksa, 2007'de belirledi€i stratejik alanlarda 150 proje
yürütmüﬂ ve kesilen fatura toplam›n› baz al›nd›€›nda,
67.392.837,71 USD tutar›nda yat›r›m yapm›ﬂt›r:

yat›r›mlar

aksa rekabet gücünü
gelecekte de
korumaya haz›r!
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Çeﬂitli kal›nl›ktaki lif demetlerinin
k›v›rc›k hale getirilmesiyle oluﬂan sürekli
elyaf banda TOV ad› verilir. Tov,
kamgarn ve yar› kamgarn sistemle iplik
yapan firmalar için ana girdilerden
biridir ve kopartma (tov to tops)
iﬂlemiyle iplik yap›m›na uygun hale
getirilir. Bu sistemlerle elde edilen
iplikler triko, döﬂemelik kumaﬂ, fantazi
kumaﬂ üretiminde yo€un bir ﬂekilde
kullan›l›r. 100 akrilik kullan›m›n›n yan›
s›ra di€er elyaf hammaddeleriyle de
kar›ﬂt›r›larak (melanj) kullan›ma da
uygundur.

S›cac›k, yumuﬂac›k,
sa€l›kl› bir dokunuﬂ…
Aksa sayesinde!..

tov

Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Ön Lisans
Lise ve Dengi
‹lkö€retim

aksa çal›ﬂanlar›n›n e€itim düzeyleri
4 kiﬂi
27 kiﬂi
109 kiﬂi
102 kiﬂi
304 kiﬂi
62 kiﬂi

Aksa'da ortalama iﬂ deneyim süresi 10 y›l ve yaﬂ ortalamas›
35,2'dir. Toplam 608 kiﬂi çal›ﬂmaktad›r.

Aksa insan kaynaklar› politikas›n›n temelini, Aksa'n›n
kurumsal hedeflerine ulaﬂmas›n› sa€layacak sorumlu,
yarat›c›, kat›l›mc›, özgüven sahibi, kendini sürekli geliﬂtiren
ve mutlu çal›ﬂanlar› Aksa'ya kazand›rmak oluﬂturur.
Çal›ﬂanlar›n insana, çevreye, kaliteye, müﬂteriye ve maliyete
duyarl› olmalar› önceliklerin baﬂ›nda yer al›r. ‹nsan kaynaklar›
politikas›n›n bir di€er temel taﬂ› ise “tak›m ruhu”dur.
Çal›ﬂanlar, kendilerini Aksa ailesinin bir ferdi olarak görür ve
Aksa'y› sahiplenir. Çal›ﬂanlar›n gerek kiﬂisel gerekse teknik
aç›dan geliﬂimleri için her türlü deste€i sa€layacak kurumsal
atmosfer yarat›lm›ﬂt›r.

insan kaynaklar›

yüksek verimle ve
eﬂgüdümle çal›ﬂan
tak›mlar yaratmak için
profesyonel yetkinlik!

2007 y›l›
faaliyetleri

Tan›ma E€itimleri
Uzman ve k›demli uzman pozisyonunda iﬂe baﬂlayan
çal›ﬂanlar›n alm›ﬂ olduklar› e€itimlerdir. Aksa Prosesi ve di€er
tüm süreçler hakk›nda 2 haftal›k s›n›f e€itimleri ve fabrika
saha gezisinden oluﬂan bir e€itim program›d›r.

‹ﬂbaﬂ› E€itimleri
Uzman yard›mc›s› pozisyonunda iﬂe baﬂlayan çal›ﬂanlar›n
ald›klar› mesleki e€itimlerdir. E€itimler ve süreleri pozisyona
ba€l› olarak de€iﬂkenlik gösterir.

Kalite, Çevre ve ‹SG E€itimleri
Kalite Yönetimi Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve ‹ﬂ Sa€l›€›
ve Güvenli€i Yönetim Sistemi/TS-18001 kapsam›nda yap›lan
e€itimlerdir.

Kiﬂisel Geliﬂim E€itimleri
Davran›ﬂsal yetkinliklerimizi geliﬂtirmeye dönük e€itimlerdir.
Bu kapsamda, 2007 y›l›nda, Sunum Teknikleri, Yetkinlik Bazl›
Mülakat Teknikleri, Zor Kiﬂilerle Baﬂa Ç›kma, Kiﬂisel
Performans ve Zaman Yönetimi e€itimleri gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

Teknik E€itimler
Yap›lan iﬂlere dönük mesleki e€itimler, prosese yönelik
e€itimler, çal›ﬂanlar›n süreçleriyle ilgili e€itimlerdir.

Oryantasyon E€itimi
Aksa'da iﬂe yeni baﬂlayan her çal›ﬂan ve stajyere verilen 1
günlük e€itim program›d›r. Aksa Prosesi ve fabrika sahas›
hakk›nda genel bir tan›t›m yap›lmaktad›r.

Aksa'da çal›ﬂanlar›n görev baﬂ›nda yeteneklerini
göstermelerini sa€lamak, profesyonel yetkinliklerini
artt›rmak, bireysel hedeflerini kurumsal hedeflerle
buluﬂturmak için kurum içi e€itimlere de önem verilir ve farkl›
düzeylerde farkl› e€itimler gerçekleﬂtirilir.

Aksa'da çal›ﬂma dinami€ini h›zland›rmak ve motivasyonu
art›rmak için ödüllendirme sistemlerinin yan› s›ra gönüllülük
esas›na dayal› olarak faaliyet gösteren Aksa Sosyal Etkinlikler
Tak›m›'ndan (AKSET) da yararlan›l›r. AKSET bünyesinde
kurulan kayak, dalma, foto€raf, tenis, do€a sporlar›, futbol
ve basketbol gibi kulüpler, çal›ﬂan motivasyonunu art›rmaya
yönelik çal›ﬂmalar yürütmektedir.

Stajyer Ö€rencilere Yönelik E€itimler
‹ﬂ Sa€l›€› ve Güvenli€i, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Yönetim
Sistemi, Çevre Bilgilsi ve Çevre Yönetimi e€itimleri
verilmektedir. Bu e€itimlerin bitiminde stajyer ö€rencilere
sertifika verilmektedir.

D›ﬂ Paydaﬂlara Yönelik E€itimler
Alt iﬂverende görev yapan çal›ﬂanlar, görev yapacaklar›
sahan›n Aksa s›n›rlar› dahilinde olmas› halinde, iﬂe
baﬂlamadan önce Çevre, Enerji ve ‹ﬂ Sa€l›€› ve Güvenli€i
E€itimi al›rlar. Ayr›ca Çevre Yönetim Sistemi gere€i alt iﬂveren
temsilcileriyle her y›l rutin paylaﬂ›m toplant›lar› ve e€itimleri
yap›lmaktad›r. Bu organizasyonlarda Aksa'n›n çevre
uygulamalar› hakk›nda bilgi verilmektedir.

Bilgi Paylaﬂ›m Toplant›lar›
Yönetimin çal›ﬂanlarla bir araya gelerek proses veya
sistemlerle ilgili geliﬂmeleri paylaﬂt›€› toplant›lard›r.

Kongre,Seminer ve Fuarlar
Bu program çerçevesinde, çal›ﬂanlar, dünyada ve Türkiye'de
proses veya sistem konular›ndaki teknik geliﬂim ve de€iﬂimleri
takip etmek amac›yla, yurtiçi ve yurtd›ﬂ› seminer, konferans
ve fuarlara kat›l›rlar.

Aksa Okulu
Uzman yard›mc›s› pozisyonunda çal›ﬂanlar›n kat›ld›€› bir
ayl›k e€itim program›d›r. Bu program kapsam›nda Aksa
Prosesi ve süreçler, çal›ﬂanlara daha yak›ndan tan›t›larak,
toplam iﬂ veriminin art›r›lmas› amaçlanmaktad›r.
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kazand›rmak oluﬂturur. Çal›ﬂanlar›n
insana, çevreye, kaliteye, müﬂteriye
ve maliyete duyarl› olmalar›
önceliklerin baﬂ›nda yer al›r.
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Akçevre Resim-Kompozisyon yar›ﬂmas›: 2007 y›l›nda on
birincisi gerçekleﬂtirilen proje, ilkö€retim ve lise
ö€rencilerinde çevre bilincinin geliﬂtirilmesini
amaçlamaktad›r. Her y›l farkl› temalar çerçevesinde,
ilkö€retim okullar› için resim, lise ö€rencileri için kompozisyon
dal›nda gerçekleﬂtirilen yar›ﬂmaya, 2007 y›l›nda, “Çevrenin
Korunmas›nda Su Tasarrufunun Önemi” temas› alt›nda 113'ü
kompozisyon ve 109'u resim dal›nda toplam 222 ö€renci
kat›lm›ﬂt›r. Ödül töreni, her y›l Dünya Çevre Haftas›'nda
yap›l›r.

Toplumsal Dan›ﬂma Paneli: Yalova'da kurulu AKSA Akrilik
Kimya Sanayi A.ﬁ. tesisleri temsilcileriyle çevre halk›
temsilcilerinin bir araya geldi€i periyodik toplant›lar
düzenlenmiﬂtir. Bu kapsamda, sanayi-toplum aras›nda aç›k
ve sistemli bir bilgi al›ﬂveriﬂi, özgür ve rahat bir iletiﬂim ortam›
oluﬂturmak amac›yla gerçekleﬂtirilen “Toplumsal Dan›ﬂma
Panelleri”yle Aksa, 2001 y›l›nda,Türkiye Kimya Sanayicileri
Derne€i taraf›ndan verilen “Üçlü sorumluluk Proje Ödülünü”
almaya hak kazanm›ﬂt›r.

• Toplumun ç›karlar›n› kendi bireysel ç›karlar›n›n önünde
tutmak,
• Finansal aç›dan baﬂkalar›na ba€›ml› hale gelebilecek
iliﬂkiler içinde olmamak,
• Tarafs›z olmak,
• Ulaﬂ›labilir olmak,
• Hesap verebilir olmak,
• ﬁeffaf olmak,
• Aç›k ve dürüst davranmak,
• Tüm bu ilkeler çerçevesinde örnek ve öncü olmak
amac›yla 2007'de de pek çok sosyal sorumluluk projesi
gerçekleﬂtirmiﬂtir.

“Sürdürülebilir ekonomik geliﬂme için, içinde bulundu€umuz
ve etkin oldu€umuz yak›n çevredeki topluma ilgimizi
geliﬂtirerek daha iyi bir toplum ve çevre için gönüllü olarak
katk›da bulunmak” ilkesiyle sosyal sorumluluk çal›ﬂmalar›n›
kesintisiz sürdüren Aksa,

sosyal sorumluluk politikalar›

sosyal sorumluluk
kurumsal bir
sorumluluktur.

2007 y›l›
faaliyetleri

A€açland›rma Faaliyetleri: Aksa seras›nda yetiﬂtirilen bitki
ve a€aç fideleri yurt çap›nda ücretsiz olarak da€›t›lmaktad›r.

Aksa Meslek Lisesi Mezuniyet törenleri : Aksa Meslek Lisesi
Mezuniyet Törenleri, ﬁirket sosyal tesislerinde ve ﬁirket'in
sponsorlu€unda gerçekleﬂtirilmektedir.

Bahar Yürüyüﬂü: Yalova'da, uzun y›llard›r, çevre halk›n›n
kat›l›m›yla sürdürülen ve dayan›ﬂmay› güçlendirmeyi
hedefleyen bu etkinlik 2007 y›l›nda da sürdürülmüﬂtür.

Aksa Yaz Spor Okulu: 02 Temmuz - 24 A€ustos tarihleri
aras›nda toplam 101 ö€rencinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen
dört dönemlik e€itimler sonucunda ö€rencilere mezuniyet
töreni yap›lm›ﬂt›r.

At›k Yönetimi Kitapç›€›: Kitapç›k Aksa Yaz Spor Okulu
ö€rencilerine ve Yalova Anadolu Otelcilik ve Meslek Lisesi
ö€rencilerine verilen “çevre ve at›k yönetimi” seminerleri
s›ras›nda da€›t›lm›ﬂt›r.

Okullara At›k Yönetim Sistemi Kurulmas›: Yalova Anadolu
Otelcilik ve Meslek Lisesi'nde, at›k kaynak noktalar›na özellikle
geri kazan›labilen at›klar›n toplanmas› için uygun at›k
kutular› konulmuﬂtur. Çevre ve At›k Yönetim Sistemi
konular›nda Çevre Kulübü ö€rencilerine seminerler
verilmiﬂtir. ‹ki adet çevre panosu yap›lm›ﬂ ve ö€renciler çevre,
at›klar, at›k yönetimi ve geri kazan›m konular›nda
bilgilendirilmiﬂtir. Her ö€renciye “at›k yönetimi” kitapç›€›
verilmiﬂtir.

Yang›n Havuzlar› Projesi: Turizm Yat›r›mc›lar› Derne€i'nin
önerisiyle baﬂlat›lan proje kapsam›nda Antalya Orman Bölge
Müdürlü€ü'ne teslim edilmek üzere bir yang›n suyu havuzu
yapt›r›lm›ﬂt›r.

Halka Aç›k Gün: Halka Aç›k Gün, Aç›k Kap› uygulamalar›na
ek olarak gerçekleﬂtirilmektedir. Bu y›l bu etkinlik Aksa Yaz
Spor Okulu ö€rencileri ve velilerinin kat›l›m›yla
gerçekleﬂmiﬂtir.

Aç›k Kap›: Çevre halk›n›n Aksa tesislerine davet edilerek çevre,
sosyal sorumluluk, kalite gibi uygulamalar konusunda
bilgilendirilmesidir. Bu çal›ﬂma uzun y›llard›r devam
etmektedir.

Bir dünya ﬂirketi olmak için at›lmas› gereken ilk ad›m›n tüm
organizasyona “stratejik yönetim” bak›ﬂ aç›s›n› kazand›rmak
oldu€unu iyi bilen Aksa, bu süreçte mükemmelleﬂme
çabalar›n› ön planda tutmaktad›r. Tekstil ve akrilik elyaf
sektörünün dünya ve Türkiye'deki ekonomik, siyasi ve sosyal
dinamiklerini yak›ndan izleyen ﬁirket, de€iﬂen koﬂullara göre,
bak›ﬂ aç›s›n› ve tutumunu belirleyerek hareket etmektedir.
Böylelikle yakalanmas› mümkün olan f›rsatlar› zaman›nda
alg›layabilmekte, kriz ihtimallerini de erken uyar› sistemiyle
önceden saptayabilmektedir. Risklere ve olabilecek krizlere
haz›r olan Aksa, 2007-2012 y›llar› aras›ndaki strateji haritas›n›
ve projelerini oluﬂturmuﬂtur.

Aksa: Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda strateji lideri
2007 y›l›nda Capital Dergisi, AccountAbility ve Türkiye orta€›
SU CSR'›n iﬂbirli€iyle ﬂirketleri, kurumsal sosyal sorumluluklar›
aç›s›ndan strateji, yönetim ve paydaﬂ kat›l›m› olmak üzere
üç ana alanda de€erlendiren bir çal›ﬂma gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Bu çal›ﬂma sonucunda, ﬂirketlerin, stratejilerinde sosyal,
ekonomik ve çevresel sorumluluklara ne ölçüde yer verdi€ine
göre de€erlendirildi€i "strateji" baﬂl›€› alt›nda Aksa, lider
kuruluﬂ olarak belirlenmiﬂtir. Ayn› araﬂt›rma sonuçlar›na
göre Aksa, faaliyet alan›n› ve gelecek perspektifini en do€ru
biçimde tan›mlayan ﬂirket olarak rakipleri aras›ndan
s›yr›lm›ﬂt›r.

Tenis Turnuvas›: 2000 y›l›ndan beri Aksa taraf›ndan hem
Aksa hem de Yalova'daki tüm sporculara aç›k olan tenis
turnuvas›, çeﬂitli yaﬂ gruplar›na göre bayan, erkek ve çiftler
kategorisinde düzenlenmektedir.

Yalova Müesseseler Aras› Futbol Turnuvas›: 2002 y›l›ndan
beri, ﬂirketimiz sosyal tesislerinde, Aksa ad›na “Müesseseler
Aras› Futbol Turnuvas›” düzenlenmektedir. Bu turnuvaya her
y›l ortalama 16 kuruluﬂ kat›l›m göstermiﬂtir.

Aksa Genel Müdürlük Futbol Turnuvas›: Aksa taraf›ndan
1991 y›l›ndan beri düzenlenen fubol turnuvas›na, Aksa ve
Yalova'daki kardeﬂ kuruluﬂ çal›ﬂanlar›n›n oluﬂturduklar› 910 tak›m kat›l›m göstermektedir.

Aksa MTB Da€ Bisikleti Turnuvas›: Türkiye Bisiklet
Federasyonu ve Yalova Bisiklet ‹htisas Spor Kulübü ile
beraber Aksa'n›n sponsorlu€unda 2002 y›l›ndan beri
Uluslararas› Denizçal› Aksa MTB (Da€ Bisikleti) Yar›ﬂmalar›
düzenlenmektedir.
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K›yaslama: Aksa, 2007 y›l›nda çok say›da k›yaslama çal›ﬂmas›
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Süreçlerin k›yasland›€› bu çal›ﬂmalar
yoluyla sürekli ö€renme ve geliﬂme sa€lanmaktad›r.

ICRON: Üretim Planlama çal›ﬂmalar›nda etkinlik ve
izlenebilirli€i geliﬂtirmek amac›yla ICRON yaz›l›m›ndan
faydalanmak üzere çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r.

Cognos: Mali süreçlerin izlenmesi, raporlanmas› ve bütçefinans çal›ﬂmalar› için 2007'den bu yana Cognos yaz›l›m›ndan
yararlan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.

Çevre Süreçlerinin Otomasyonu: Çevre süreçlerinin
otomasyonu kapsam›nda Çevre Etki Envanteri, Çevre Yönetim
Program› ve Çevre Aksiyon Planlar›'n›n daha etkin bir biçimde
yönetilmesi ve izlenebilmesi amac›yla bir yaz›l›m sat›n
al›nm›ﬂt›r. Ayr›ca, fabrika faaliyetlerinden kaynaklanabilecek
her tür at›€›n kaynak noktalar›ndan son bertaraf›na kadar
izlenme ve onay aﬂamalar›n› içeren bir yaz›l›m, di€er bir
AKKÖK ﬁirketi olan AKTEK'le birlikte geliﬂtirilmektedir.

Bilgi Yönetimi: Özgün bir Bilgi Yönetimi ve Entellektüel
Sermaye modeli geliﬂtirilmiﬂtir.

Kurumsal Performans Yönetimi: Kalite literatüründe
“Balanced Scorecard” olarak geçen, Aksa'n›n kurumsal
literatüründe ise “Kurumsal Karne” olarak benimsenen
yaklaﬂ›m kapsam›nda stratejilerin günlük yaﬂama
entegrasyonu amaçlanmaktad›r. Bu sayede, tüm süreçler ve
alanlar için finans, müﬂteri, süreç ve ö€renme/geliﬂim
düzeylerindeki kurumsal performans› gösterecek göstergeler
ve hedefler belirlenmiﬂ ve QPR Kurumsal Performans ve Süreç
Yönetimi yaz›l›m› ile izlenmeye baﬂlanm›ﬂt›r.

Süreç Yönetimi: Aksa, 2007'de süreç yönetim sisteminin
tamam›n› gözden geçirmiﬂ, süreç ak›ﬂlar›n›, süreç performans
göstergelerini yeniden belirlemiﬂ ve süreçlerin yay›l›m›
amac›yla QPR Kurumsal Performans ve Süreç Yönetimi
yaz›l›m›ndan yararlanmaya baﬂlam›ﬂt›r.

Aksa, iﬂ verimlili€i ve kurumsal geliﬂim standartlar›n›
iyileﬂtirmek için yapt›€› kalite yat›r›mlar›n› 2007'de de
sürdürmüﬂtür:

çevre ve kalite

çevre kalitesi yaﬂam
kalitesidir...

2007 y›l›
faaliyetleri

Aksa “sürdürülebilir büyüme” ilkesine dayal› bir çevre
yaklaﬂ›m›na sahiptir. Çevre kültürünü ve bilincini geliﬂtirmeye
yönelik çal›ﬂmalar›nda, üretimin girdilerinden ürünün
kullan›m›na kadar her aﬂamada, çal›ﬂanlara ve üretimden
dolayl›-dolays›z etkilenebilecek tüm ilgi gruplar›na sayg›l›
bir anlay›ﬂ içindedir. Kararl› bir biçimde benimsenen ve
uygulanan bu çevre politikalar› tüm Aksa ailesinin
sorumlulu€undad›r. Aksa'n›n çevre politikas› ﬂu ana baﬂl›klar
alt›nda toplan›r:

Süreçlerin otomasyonu için 1999'dan bu yana Lotus Notes
veri tabanlar›ndan, 2000'den bu yana ise Oracle ERP alt
yap›s›ndan yararlan›lmaktad›r. 2007 y›l›nda süreçlerin, süreç
performanslar›n›n, kurumsal performans hedeflerinin ve bu
hedeflerin gerçekleﬂme düzeylerinin izlenmesi amac›yla QPR
Kurumsal Performans ve Süreç Yönetimi yaz›l›m›ndan
yararlan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Mali süreçlerin izlenmesi, bütçe
ve finans çal›ﬂmalar› içinse Cognos yaz›l›m› kullan›lm›ﬂt›r.
Üretim planlama çal›ﬂmalar›nda etkinlik ve izlenebilirli€i
geliﬂtirmek amac›yla ICRON yaz›l›m›ndan faydalanmak
konusunda çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r.

Ayr›ca, fabrika faaliyetlerinden kaynaklanabilecek her tür
at›€›n kaynak noktalar›ndan son bertaraf›na kadar izlenme
ve onay aﬂamalar›n› içeren bir yaz›l›m Aktek'in iﬂbirli€iyle
geliﬂtirilmektedir. 2007'de baﬂlayan çal›ﬂmalar›n 2008'in ilk
çeyre€inde tamamlanmas› planlanmaktad›r. Bu sistem
sayesinde, fabrika faaliyetlerinden kaynaklanan at›klar,
at›klar›n miktarlar›, bertaraf yöntemleri, sorumlular› vb.
konularda izleme ve raporlama süreçleri daha etkin bir
biçimde gerçekleﬂtirilecektir.

Çevresel Etkilerin Denetimi konusunda Aksa'da 1993'ten bu
yana Üçlü Sorumluluk Taahhüdü, 1997'den bu yana ise ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktad›r. Sistem
içindeki Çevre Boyutlar›, Çevre Etki Envanteri, Çevre Yönetim
Program› ve Aksiyon Planlar›'n›n daha etkin bir biçimde
yönetilmesi ve izlenmesi amac›yla bir yaz›l›m sat›n al›nm›ﬂt›r.

Yönetim Sistemleri: 1993'ten bu yana ISO 9000 Kalite Yönetim
Sistemi, 1997'den bu yana ise ISO 14000 Çevre Yönetim
Sistemine sahip olan Aksa, TSE ve DQS taraf›ndan yap›lan
d›ﬂ denetimler sonucunda, uzun y›llard›r sürdürdü€ü “s›f›r
uygunsuzluk” baﬂar›s›n› 2007'de de devam ettirmiﬂtir. 2007
y›l›nda Aksa TS 18001 ‹ﬂ Sa€l›€› ve Güvenli€i Yönetim Sistemi
belgesine sahip olmuﬂtur.

Özde€erlendirme: Aksa özde€erlendirme çal›ﬂmalar›n› EFQM
Mükemmellik Modeli'ne göre gerçekleﬂtirmektedir. 2006
y›lsonunda gerçekleﬂtirdi€i özde€erlendirme çal›ﬂmalar›
sonucunda belirlenen iyileﬂtirmeye aç›k alanlar için proje,
uygulama ve süreç iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›n› 2007'de
tamamlam›ﬂt›r.

Aksa'n›n çevre politikas› “küresel kaynaklar› olabilecek en
verimli biçimde kullanarak üretimin girdilerinden ürünün
kullan›m›na kadar her aﬂamada do€aya, çal›ﬂanlara ve
topluma sayg›l› bir anlay›ﬂ içinde üretim yapmak” biçiminde
belirlenmiﬂtir. Bu amaç do€rultusunda, do€al kaynaklar›n
verimli ve tasarruflu bir biçimde kullan›lmas›n› sa€lamak
amac›yla, y›ll›k çevre ve verimlilik hedefleri belirlenmekte ve
bu hedefleri gerçekleﬂtirmeye yönelik projeler, planlar ve
geliﬂtirme çal›ﬂmalar› yap›lmaktad›r.

Geliﬂim: Sürdürülebilir kalk›nmaya iliﬂkin çevre anlay›ﬂ›n›n,
çal›ﬂanlar baﬂta olmak üzere tüm paydaﬂlarca
benimsenmesini sa€lamak ve çevre yönetim sisteminin
performans›n› sürekli geliﬂtirmektir.

E€itim: Çevre konusundaki geliﬂme ve de€iﬂimleri, çeﬂitli
e€itimler ve bilgi paylaﬂ›m platformlar› düzenleyerek
paylaﬂmak hedefler aras›ndad›r.

Bilinçlendirme: Kullan›lan tüm kimyasallar›n, üretim
süreçlerinin ve ürünlerin çevre ve insan sa€l›€›na muhtemel
etkileri konusunda tüm paydaﬂlar› ve toplumu bilgilendirmek
ve çevre bilincini geliﬂtirmektir.

Enerji ve Hammadde: Enerji, hammadde, yard›mc› madde
vb. do€al kaynak kullan›mlar›nda verimlilik ve tasarruf
sa€lamak, bunlar› sürekli takip etmek ve gerekli her türlü
önleyici ve iyileﬂtirici çal›ﬂmay› gerçekleﬂtirmektir.

Teknoloji: Üretim ve pazarlaman›n tüm süreçlerinde,
sürdürülebilir kalk›nma ve çevreyle en uyumlu
teknolojilerden yararlanmakt›r.

Sa€l›k ve Güvenlik: Tasar›m aﬂamas›ndan ürünlerin
kullan›m›na kadar tüm süreçlerde çevreyi, iﬂ sa€l›€›n› ve
güvenli€ini korumak, ürün sorumlulu€unun gereklerini yerine
getirmektir.

Önleme ve Azalt›m: At›klar›n kayna€›nda azalt›m›, tekrar
kullan›m›, geri kazan›m› ya da uygun bir biçimde bertaraf›n›
sa€lamak ve geri dönüﬂümlü, çevre dostu malzeme
kullan›m›n› tercih etmek tüm faaliyetlerde temel prensiptir.

Kanunlar: Çevre konular›ndaki kanuni yükümlülük ve
standartlara uygun bir biçimde çal›ﬂarak yeni mevzuat,
standart ve kurallar›n geliﬂtirilmesine katk›da bulunmakt›r.
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Aksa'n›n çevre politikas› “küresel
kaynaklar› olabilecek en verimli
biçimde kullanarak üretimin
girdilerinden ürünün kullan›m›na
kadar her aﬂamada do€aya,
çal›ﬂanlara ve topluma sayg›l› bir
anlay›ﬂ içinde üretim yapmak”
biçiminde belirlenmiﬂtir.
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Tops, kontinu halde bulunan tov
bant›n›n konvertör ad› verilen
makinelerde belirli miktarda cer
(çekim) uygulanarak kopart›lm›ﬂ ve
belirli bir formda sar›lm›ﬂ halidir.
Tow to tops sistemi mevcut olmayan
kamgarn ve yar› kamgarn sistemler için
tops ana hammaddelerden biridir.
Kullan›lan elyaf kal›nl›€›na ba€l› olarak
triko ipli€i, döﬂemelik iplik, fantazi iplik,
hal› ipli€i ve battaniye ipli€i üretiminde
yo€un olarak tüketilir. Tops/bumps, tov
bant›n›n belirli boylarda kesilmesiyle,
kesik elyaftan kopart›larak elde edilir
ve ring sistemler için kullan›l›r.

güzelli€in huzurunu
y›llarca yaﬂamak…
Aksa sayesinde!..

tops/bumps

*Toplant›lar, yüz yüze olabilece€i gibi telefon veya telekonferans ﬂeklindede olabilir.

• Kurumsal internet sitesi,
• Faaliyet raporu,
• Pay sahipleri ve potansiyel yat›r›mc›larla yap›lan
toplant›lar,*
• Banka, finans kurumlar› ve arac› kurumlarla yap›lan
toplant›lar,*
• Medya kuruluﬂlar› kanal›yla yap›lan duyuru ve programlar,
• Elektronik veri da€›t›m kanallar›,
• Faks ve elektronik posta gönderileri,
• Cep telefonu üzerinden iletiﬂim (wap ve benzeri
teknolojiler).

Kamuyu Ayd›nlatma Araç ve Yöntemleri
Aksa ile ilgili bilgilerin kamuya aç›klanmas›nda, yasal
düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak aﬂa€›da belirtilen
yöntem ve iletiﬂim araçlar› belirlenmiﬂtir.

Aksa Bilgilendirme Politikas›'n›n uygulanmas›, takibi ve
kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve
izlemek üzere Genel Müdür Yard›mc›s›-Mali ‹ﬂler
görevlendirilmiﬂtir.

Aksa Bilgilendirme Politikas›, Yönetim Kurulu taraf›ndan
haz›rlan›r, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur
ve kurumsal internet sitesinde kamuya aç›klanmak üzere
yay›mlan›r. Aksa Bilgilendirme Politikas›'nda bir de€iﬂiklik
olmas› halinde, de€iﬂiklik yap›lan hususlar Yönetim
Kurulu'nun onay›ndan geçtikten sonra, Genel Kurul'un
bilgisine sunulur ve kurumsal internet sitesinde yay›mlan›r.

Aksa, kamuyu ayd›nlatma konusunda, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasas› Mevzuat› ve bu konuda otoriter kurumlar
olan Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) ve ‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas› (‹MKB) düzenlemeleri ile Sermaye Piyasas›
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'ne ayk›r› davran›ﬂlarda bulunmaz.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ﬁ. (AKSA ) Yönetim Kurulu, ticari
s›r niteli€inde ve ﬁirket'in rekabet gücünü engelleyerek
zarar›na neden olabilecek bilgiler hariç olmak üzere, pay ve
menfaat sahiplerinin, sermaye piyasas› araçlar›n›n de€erine
etki etme ihtimali bulunan ve ﬁirket'in yönetimi, finansal ve
hukuki durumu ile ilgili düzenli ve güvenilir bilgiye,
zaman›nda, do€ru, eksiksiz eriﬂebilmeleri amac›yla
bilgilendirme politikas› oluﬂturmuﬂtur.

bilgilendirme politikas›

kurumsal yönetim
ilkeleri uyum raporu

Mali Tablolar›n Kamuya Aç›klanmas›
Periyodik mali tablolar, yasal düzenlemelerde öngörülenlere
ek olarak ‹MKB'ye bildirilmesine müteakip, 2 iﬂ günü içinde
kurumsal internet sitesinde yay›mlan›r. Ayr›ca y›ll›k mali
tablolar, faaliyet raporunda pay sahiplerinin bilgisine
sunulur.

Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler Birimi
Pay sahipleri ile iliﬂkiler Genel Müdür Yard›mc›s›-Mali ‹ﬂler
bünyesinde ifa edildi€i için ayr›ca bir birim kurulmas›na
gerek görülmemiﬂtir. Pay sahipleri ile internet üzerinden
iletiﬂim kurmak amac›yla yatirimciiliskileri@aksa.com
elektronik posta adresi tan›mlanm›ﬂt›r. Telefon, faks,
elektronik posta veya çeﬂitli ﬂekillerde AKSA'ya yöneltilen
sorular en geç 5 iﬂ günü içerisinde yaz›l› veya sözlü olarak
Genel Müdür Yard›mc›s›-Mali ‹ﬂler veya görevlendirece€i
kiﬂi/kiﬂiler taraf›ndan cevapland›r›l›r.

ﬁirket'in internet sitesinde yer alan aç›klamalar, Sermaye
Piyasas› Mevzuat› hükümleri uyar›nca yap›lmas› gereken
bildirim ve özel durum aç›klamalar›n›n yerine geçmez.

Aksa, kamunun ayd›nlat›lmas›nda ve ﬂeffafl›€›n
sa€lanmas›nda internet sitesini etkin olarak kullan›r. Kamuya
aç›klanm›ﬂ olan bilgilere internet üzerinden eriﬂim imkan›
sa€lan›r, internet sitesi buna uygun olarak yap›land›r›l›r ve
bölümlendirilir. Aksa'n›n internet sitesinde Sermaye Piyasas›
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nde yer almas› istenen bilgiler,
internet sitesinde bulundurulur, sürekli olarak güncellenir
ve internet sitesinin geliﬂtirilmesine ve yay›mlanan bilgilerin
de€iﬂtirilmesini önleyecek güvenlik önlemlerine yönelik
çal›ﬂmalara sürekli olarak devam edilir.

Kurumsal ‹nternet Sitesi
Aksa'n›n kurumsal internet sitesi “www.aksa.com” dur.

Bilgilendirme Politikas› Kapsam›
Ticari s›r kapsam›nda olmamas› ve ﬁirket'in rekabet gücünü
engelleyerek zarar›na neden olabilecek sonuçlar
do€urmamas› kayd›yla, pay ve menfaat sahiplerinden gelen
sorular en geç 5 iﬂ günü içinde cevapland›r›l›r. Ancak aktif
büyüklü€ün 5'ini etkileyebilecek her türlü finansal ve hukuki
durumun gerçekleﬂmesi veya çok büyük olas›l›kla
gerçekleﬂecek olmas› halinde kamuya aç›klama yap›l›r.
Kamuya aç›klama, ‹MKB'ye özel durum aç›klama formu
gönderilerek ve kurumsal internet sitesinde yay›mlanarak
yap›l›r.

Banka, Finans Kurumlar› ve Arac› Kurumlarla Yap›lan
Toplant›lar
Banka ve finans kurumlar› ile arac› kurumlarlan gelen sözlü
veya yaz›l› talepler, üçer ayl›k dönemlerde periyodik ve ara
dönemlerde talep gelmesi halinde toplant› yaparak ve/veya
elektronik posta ile cevapland›r›l›r. ﬁirket'in finansal durumu,
stratejik ve finansal hedefleri hakk›nda, arac› kurumlar
üzerinden pay sahipleri ve potansiyel yat›r›mc›lar
bilgilendirilmeye çal›ﬂ›l›r. Ancak aktar›lacak bilgiler daha
önceden kamuya aç›klanm›ﬂ bilgilerden farkl› olamaz, bir
baﬂka deyiﬂle kamuya aç›klanm›ﬂ bilgi olmas› gerekir.

Pay Sahipleri ve Potansiyel Yat›r›mc›larla Toplant›lar
Pay sahipleri ve potansiyel yat›r›mc›lardan gelen talepler,
üçer ayl›k dönemlerde periyodik ve ara dönemlerde talep
gelmesi halinde toplant› yaparak ve/veya elektronik posta
ile cevapland›r›l›r. Ayr›ca y›lda en az bir kez olmak üzere
ﬁirket'in yurtd›ﬂ›ndaki yat›r›mc›lara tan›t›m›n›
gerçekleﬂtirmek ve ﬁirket'in stratejik ve finansal durumuyla
ilgili bilgi vermek amac›yla Road Show yap›labilir. Ancak
aktar›lacak bilgiler daha önceden kamuya aç›klanm›ﬂ
bilgilerden farkl› olamaz, bir baﬂka deyiﬂle, kamuya
aç›klanm›ﬂ bilgi olmas› gerekir.

Genel Kurul Toplant›lar›n›n Kamuya Aç›klanmas›
Yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, Genel Kurul
tarihinden en geç 15 gün önce kurumsal internet sitesinde
toplant›n›n günü, saati, gündem maddesi ve vekalet örne€i
yay›mlan›r.

Özel Durum Aç›klama Formlar›n›n Kamuya Aç›klanmas›
SPK'n›n yay›mlam›ﬂ oldu€u "Özel Durumlar›n Kamuya
Aç›klanmas›na ‹liﬂkin Esaslar Tebli€i" ile belirlenen özel
durumlar›n gerçekleﬂmesi durumunda bu konuya iliﬂkin özel
durum aç›klamalar› ‹MKB'ye gönderilmesine mütaekip iki iﬂ
günü içinde kurumsal internet sitesinde yay›mlan›r.

Faaliyet Raporunun Kamuya Aç›klanmas›
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas› Mevzuat› ve Sermaye
Piyasas› Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'ne uygun olarak
haz›rlanm›ﬂ faaliyet raporu, Ola€an Genel Kurul tarihinden
en geç 15 gün önce kurumsal internet sitesinde yay›mlan›r.
Ayr›ca dileyen pay ve menfaat sahipleri, bas›l› faaliyet
raporunu, telefonla Genel Müdür Yard›mc›s›-Mali ‹ﬂler'den
veya yatirimciiliskileri@aksa.com elektronik posta
adresinden talep edebilirler.
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‹çerden Bilgiye Ulaﬂabilecek Kiﬂi/Kurumlar (Insider Trading)
‹çerden ö€renilen bilgi, kamunun sahip olmad›€›, bir baﬂka
ifadeyle kamuya aç›klanmam›ﬂ bilgilerin kullan›m›n›n
önlenmesi amac›yla sermaye piyasas› araçlar›n›n de€erini
etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaﬂabilecek konumdaki
yöneticilerin, çal›ﬂanlar›n ve hizmet ald›€› di€er
kiﬂi/kurumlar›n listesi Genel Müdür Yard›mc›s›-Mali ‹ﬂler
taraf›ndan haz›rlan›r ve kurumsal internet sitesinde
yay›mlan›r.

Kâr Pay› Da€›t›m Politikas›
Aksa Yönetim Kurulu taraf›ndan oluﬂturulan kâr da€›t›m
politikas›, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur
ve faaliyet raporunda yer al›r. Genel Kurul'a müteakip 2 iﬂ
günü içinde kurumsal internet sitesinde de yay›mlan›r. Kâr
Pay› Da€›t›m Politikas›'nda bir de€iﬂiklik olmas› halinde,
de€iﬂiklik yap›lan hususlar Yönetim Kurulu'nun onay›ndan
geçtikten sonra, Genel Kurulun bilgisine sunulur ve kurumsal
internet sitesinde yay›mlan›r.

Etik Kurallar
Etik kurallar, Aksa Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanmas›na
müteakip 2 iﬂ günü içinde kamuya aç›klanmak üzere
kurumsal internet sitesinde yay›mlan›r. Etik Kurallarda bir
de€iﬂiklik olmas› halinde, de€iﬂiklik yap›lan hususlar Yönetim
Kurulunun onay›ndan geçtikten sonra kurumsal internet
sitesinde yay›mlan›r.

Medya Kuruluﬂlar› Kanal›yla Yap›lan Duyuru, Söyleyiﬂi, vb.
Pay sahipleri ve potansiyel yat›r›mc›lar ﬁirket'in finansal
durumu, stratejik ve finansal hedefleri hakk›nda, medya
kuruluﬂlar› arac›l›€›yla bilgilendirilmeye çal›ﬂ›l›r. Medya
kuruluﬂlar› ile iletiﬂim Genel Müdür onay› ile yürütülür. Medya
kuruluﬂlar›ndan gelen röportaj talepleri, Genel Müdür veya
görevlendirece€i kiﬂi taraf›ndan yerine getirilir. Ancak
röportajda aktar›lacak bilgiler daha önceden kamuya
aç›klanm›ﬂ bilgilerden farkl› olamaz, bir baﬂka deyiﬂle kamuya
aç›klanm›ﬂ bilgi olmas› gerekir.
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Kamuyu Ayd›nlatma Platformu (KAP), SPK - ‹MKB - TÜB‹TAK
Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araﬂt›rma Enstitüsü (B‹LTEN)
ortak çal›ﬂmalar›, halen test aﬂamas› devam etti€inden,
‹MKB'ye posta veya faks ile gönderilen mali tablo, özel durum
aç›klamalar› ve di€er bildirimler otoriter kurum taraf›ndan
yap›lan düzenleme çercevesinde günlük bültende
yay›mlanmas›n› müteakip ilk iﬂ günü KAP'a elektronik

Kamuya aç›klama yapmaya yetkili kiﬂiler, Aksa'y› temsilen,
konferanslarda, panellerde, oturumlarda, söyleyiﬂilerde ve
benzer toplant›larda konuﬂma yapabilirler. Ancak
konuﬂmada aktar›lacak bilgiler daha önceden kamuya
aç›klanm›ﬂ bilgilerden farkl› olamaz, bir baﬂka deyiﬂle kamuya
aç›klanm›ﬂ bilgi olmas› gerekir.

Aksa hakk›nda bas›nda ç›kan söylenti, dedikodu
mahiyetindeki as›ls›z haberler hakk›nda kamuya aç›klama
yap›lmayabilir.

Di€er Aç›klamalar
Yönetim Kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve ﬁirket
sermayesinin do€rudan ya da dolayl› olarak 5'ine sahip
olan pay sahiplerinin, ﬁirket'in ihraç etti€i sermaye piyasas›
araçlar› üzerinde, son bir y›l içerisinde yap›lan al›m sat›m
iﬂlemleri ile Aksa hisse senedine dayal› türev ürünlerindeki
net pozisyonlar›n›n ﬁirket sermayesindeki do€rudan veya
dolayl› pay› 1'i aﬂt›€› takdirde internet sitesinde aç›klan›r.

Gelece€e Yönelik Aç›klamalar
Aksa, gelece€e yönelik beklentilerini bilgilendirme politikas›
dahilinde ve gerek gördü€ü taktirde kamuya aç›klayabilir.
Gelece€e yönelik olarak yap›lacak bilgilendirme, Yönetim
Kurulu'nun onay› dahilinde ve sadece kamuya aç›klama
yapmaya yetkili kiﬂiler taraf›ndan yap›l›r. Kamuya
aç›klanacak gelece€e yönelik beklentilerin hangi temellere
ve gerekçelere dayan›larak yap›ld›€› da istatistiki veriler ile
birlikte aç›klan›r. Bilgilerin abart›l› unsurlar içermemesi,
yan›lt›c› olmamas› sa€lan›r ve mutlaka ﬁirket'in finansal
durumu ve faaliyet sonuçlar› ile iliﬂkilendirilir. Ba€›ms›z
denetim kuruluﬂunca yap›lacak uygunluk denetiminin
kamuya duyurulmas› ve gelece€e yönelik bilgilerin
aç›klanmas› iﬂlemlerinin uluslararas› standartlar ile uyumlu
olmas›na özen gösterilir. Gelece€e yönelik aç›klamalara
iliﬂkin olarak bu tahminlerin daha sonra
gerçekleﬂmeyece€inin anlaﬂ›lmas› halinde gerekçeleri ile
birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya
aç›klan›r.

kurumsal yönetim
ilkeleri uyum raporu

Dünyadaki uygulamalara paralel olarak Sermaye Piyasas›
Kurulunun (SPK) oluﬂturdu€u “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri”,
mevcut ve potansiyel ortaklar›m›z›n, çal›ﬂanlar›m›z›n,
müﬂterilerimizin, düzenleyici otoritenin, uluslararas› ve ulusal
kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artt›rmak amac›n›
taﬂ›makt›r. Bu do€rultuda AKSA AKR‹L‹K K‹MYA SAN. A.ﬁ.
Kurumsal Yönetim ‹lkelerini uygulayaca€›n› ve bu ilkelerin
gerektirdi€i düzenlemeleri güncel uygulamalar çerçevesinde
hayata geçirece€ini beyan etmektedir.

ﬁirketimiz, baﬂta hissedarlar›m›z ve yat›r›mc›lar›m›z olmak
üzere, müﬂterilerimiz, çal›ﬂanlar›m›z ve toplum gibi tüm
paydaﬂlar›m›z›n nezdinde sayg›de€er, çal›ﬂkan, yarat›c›,
yenilikçi ve paylaﬂ›mc› bir kuruluﬂ olma özelli€imizi
sürdürmekte kararl›d›r.

AKSA AKR‹L‹K K‹MYA SANAY‹‹ A.ﬁ.
Her zaman sektöründe Dünya lideri olmay› kendine hedef
seçmiﬂ olan ﬁirketimiz, küresel rekabetin ve de€iﬂimin
h›zland›€› bir dönemde, ﬁirket'in finansal performans› kadar
kurumsal yönetim uygulamalar›n›n da önem kazand›€›n›n
bilincinde olarak paydaﬂlar›m›z için sürdürülebilir de€er
yaratmay› amaçlamaktad›r.

Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu

Bilgilendirme Konusunda Yetkili Kiﬂiler
ﬁirkete yönelik olarak gelen her tür soru ve aç›klama ile
AKSA'n›n yönetimi, faaliyetleri, finansal verileri ve sektör
hakk›nda bilgilendirme;
• Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve Üyeleri,
• Genel Müdür,
• Koordinatör,
• Genel Müdür Yard›mc›s›- Mali ‹ﬂler,
• Muhasebe Müdürü,
• Muhasebe Müdür Yard›mc›s›
taraf›ndan yerine getirilir.
Bu kiﬂiler d›ﬂ›nda, özel görevlendirme verilmedikçe, di€er
çal›ﬂanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili de€ildir.

Yetkili kiﬂiler taraf›ndan yaz›l› olarak yap›lan bildirim,
aç›klama ve benzer duyurular, ﬁirket kaﬂeﬂi alt›nda atacaklar›
çift imza ile geçerli olur.

ortamda gönderilmektedir. KAP projesinin devreye al›nmas›
ile birlikte daha önceden ka€›t ortam›nda iletilen yukar›da
belirtilen belge ve bilgiler gönderilmeyece€inden, söz konusu
belge ve bilgiler elektronik ortamda yetkili kiﬂiler taraf›ndan
imzalan›r ve gönderilir.

3. Genel Kurul Bilgileri
Genel Kurul ilan› Genel Kurul tarihinden 15 gün önce iki
gazetede yay›mlan›r ve ‹MKB'ye bildirilir.Yay›mlanan Genel
Kurul ilan›; toplant› gündemini, Genel Kurul tarihini, saatini,
yerini ve kat›lma ﬂartlar›n› içerir. Toplant› tutana€› ve hazirun
cetvelleri isteyen orta€a verilir. Borsa, Arac› Kurum ve Bas›n
temsilcileri Genel Kurul'a kat›lmaktad›rlar. Toplant›
sonras›nda toplant› evraklar› SPK ve ‹MKB'na
ulaﬂt›r›lmaktad›r. Söz konusu bilgiler 2004 y›l›ndan itibaren
ﬁirket'in internet sitesinde de yay›mlanmaktad›r.05 Nisan
2007 y›l›nda yap›lan 2006 y›l›na ait Genel Kurul'da toplant›
nisab›  59,82 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Toplant› esnas›nda
Genel Kurul kat›l›mc›lar›ndan herhangi bir soru gelmemiﬂtir.
Pay sahipleri taraf›ndan verilen öneriler Genel Kurul onay›na
sunulmuﬂ olup oy çoklu€uyla kabul edilmiﬂtir. Mal varl›€›n›n
al›n›p sat›l›p kiralanmas›na dair yetki ﬁirket Ana
Sözleﬂmesi'nin 9. maddesi gere€ince Yönetim Kurulu'na
verildi€i için Genel Kurul gündemine bu konular
al›nmamaktad›r.

Dönem içinde veya önceki dönemlerde özel denetçi tayin
talebi olmam›ﬂt›r.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
Pay sahiplerinin bilgi talepleri yaz›l› olarak, telefonla ve
elektronik ortamda cevapland›r›lm›ﬂt›r.Ayr›ca ﬁirket'in
faaliyetleri hakk›nda internet sitemiz mevcut olup gerekli
güncellemeler devaml› yap›lmaktad›r. Pay sahiplerimizin,
ticari s›r niteli€inde olmayan veya kamuya aç›klanmam›ﬂ
bilgiler hariç olmak üzere, her türlü bilgi talebi
karﬂ›lanmaktad›r. Ana sözleﬂmede özel denetçi atanmas›
talebinin bireysel bir hak olarak düzenlenmesine ait hüküm
bulunmamaktad›r.

1. Pay Sahipleri ‹le ‹liﬂkiler Birimi
Pay sahipleri ile iliﬂkiler Mali ‹ﬂler Genel Müdür Yard›mc›l›€›
bünyesinde yürütülmektedir. Hisse senetleriyle ilgili temettü
ve sermaye art›r›m iﬂlemleri SPK tebli€lerine uyularak ﬁirket'in
anlaﬂt›€› banka ﬂubeleri ile yap›lmaktad›r. Anlaﬂma süresi
bitince, ﬁirket merkezinde özel programla takip edilmekte
ve hissedarlar›n haklar› yerine getirilmektedir. Arac› kurumlar,
yat›r›mc› kuruluﬂlar ve bireysel yat›r›mc›lardan gelen talepler
üçer ayl›k dönemlerde periyodik ve ara dönemlerde talep
gelmesi halinde toplant› yaparak ve/veya elektronik posta
ile cevaplanmaktad›r. Ayr›ca asgari y›lda bir kez olmak üzere
ﬁirket'in yurtd›ﬂ›ndaki yat›r›mc›lara tan›t›m›n›
gerçekleﬂtirmek ve ﬁirket'in stratejik ve finansal durumuyla
ilgili bilgi vermek amac›yla Road Show yap›lmaktad›r. Tüm
bu faaliyetler mevcut Mali ‹ﬂler organizasyonu görevleri
aras›nda ifa edildi€i için ayr›ca bir birim kurulmas›na gerek
görülmemiﬂtir.
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9. ﬁirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri€i
Kuruluﬂun www.aksa.com adresinden ulaﬂ›labilinen bir
internet sitesi mevcuttur. ‹nternet sitemizde ticaret sicili
bilgileri, son durum itibariyle ortakl›k ve yönetim yap›s›, ﬁirket
Esas Sözleﬂmesi'nin son hali, özel durum aç›klamalar›, y›ll›k
faaliyet raporlar›, periyodik mali tablo ve raporlar, genel
kurul toplant›lar›n›n gündemi, kat›lanlar cetvelleri ve toplant›
tutanaklar›, vekaleten oy kullanma formu ve s›kça sorulan
sorular bölümleri yer almaktad›r. Ayr›ca kuruluﬂ hakk›nda
daha fazla bilgi almak isteyenler yatirimciiliskileri@aksa.com
posta adresine mesaj gönderebilirler.

8. Özel Durum Aç›klamalar›
Kamuyu ayd›nlatma ve ﬂeffafl›k ilkesi çercevesinde, baﬂta
ortaklar›m›z olmak üzere menfaat sahipleri ve di€er ilgililerin
zaman›nda bilgilendirilmesini temin etmek amac›yla, 2007
y›l›nda 26 adet “Özel Durum Aç›klamas›” yap›lm›ﬂt›r. Aç›klama
talebinde bulunulan ve zaman›nda yap›lmam›ﬂ olan özel
durum aç›klamam›z bulunmamaktad›r. Sermaye Piyasas›
Kurulu düzenlemelerine uygun ve zaman›nda aç›klanan “Özel
Durum Aç›klamalar›” için Sermaye Piyasas› Kurulu veya
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› taraf›ndan ek aç›klama
ihtiyac› duyulmam›ﬂt›r.

7. ﬁirket Bilgilendirme Politikas›
Ticari s›r niteli€inde olmayan ve mevzuat ile belirlenenler
d›ﬂ›nda kamuya aç›klanan bilgilerin tüm pay sahiplerimize
ve aç›klamadan yararlanacak kiﬂi ve kuruluﬂlara, zaman›nda
do€ru, eksiksiz, anlaﬂ›labilir, yorumlanabilir, düﬂük maliyetle
kolayca eriﬂilebilir ve eﬂit biçimde duyurulmas› ﬁirketimizin
temel prensibi olmas› nedeniyle Bilgilendirme Politikas›
oluﬂturulmuﬂ ve ortaklar›m›z›n bilgisine sunulmuﬂtur.
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6. Paylar›n Devri
ﬁirketimizin hisse senetleri hamiline olup Ana Sözleﬂme'de
paylar›n devrine iliﬂkin k›s›tlay›c› bir hüküm yoktur.Tamam›
‹MKB'ye kote olan hisse senetlerinin devri TTK ve SPK kanunu
hükümlerine göre yap›labilir.

5. Kâr Da€›t›m Politikas› ve Kâr Da€›t›m Zaman›
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ﬁ., kâr pay› da€›t›m›n›, ﬁirket'in
finansal performans›n›, sektörel konjonktürü ve ülkemizin
içinde bulundu€u ekonomik koﬂullar› her zaman dikkate
alarak ve Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan
mevzuata uygun bir biçimde gerçekleﬂtirir. Kâr Pay› Da€›t›m
Politikam›z, ‹MKB bülteninde yay›mlanm›ﬂ ve ortaklar›m›z›n
bilgisine sunulmuﬂtur.

4. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
ﬁirket Ana Sözleﬂmesi'nde imtiyazl› oy hakk› yoktur. Her pay
bir oy hakk›na sahiptir. Az›nl›k paylar›n›n yönetimde temsiline
ve birikimli oy kullanma yötemine ait uygulamam›z
bulunmamaktad›r.

aksa akrilik kimya sanayii a.ﬂ.
2007 faaliyet raporu

Aksa Yönetimi, Aç›k Kap› Günleri, Toplumsal Dan›ﬂma Paneli,
ö€renci gezileri ve Akçevre Resim ve Kompozisyon Yar›ﬂmalar›
gibi faaliyetlerle yerleﬂik bulundu€u bölge halk›yla biraraya
gelmekte ve bu faaliyetler esnas›nda AKSA'n›n toplam kalite
faaliyetleri, çevre faaliyetleri ve ﬁirket politikalar› gibi
konularda ziyaretçileri sunumlar ve el kitapç›klar› arac›yla
bilgilendirmektedir.

Müﬂterilerimize sipariﬂlerine iliﬂkin olarak sevkiyat bilgileri,
termin ve fiyat bilgileri gibi bilgiler düzenli olarak
bildirilmektedir. Ayr›ca sat›ﬂ ﬂartlar›nda ve ürünün teknik
özelliklerinde gerçekleﬂen de€iﬂiklikler müﬂterilere an›nda
iletilmektedir. Aksa, müﬂterilerine ürün özelliklerinin yaz›l›
bulundu€u ürün spekleri de iletir. Müﬂteri taraf›ndan talep
edilen analizler ve ﬂikayet sonuçlar› da gerekli teknik
incelemelerden sonra müﬂterilerimizle paylaﬂ›lmaktad›r.
Ekolojik olarak ürünlerimizin zarars›z oldu€unu bildiren
“Ürün Sorumlulu€u ve Ürün Kullan›m Emniyet Klavuzu”
ÜSÜKEK tüm müﬂterilerimize Türkçe/‹ngilizce olarak
gönderilerek bilgilendirilmeleri sa€lanmaktad›r.

Tedarikçilerimizin temel yetkinlik alanlar›n›n belirlenmesi,
geliﬂtirilmesi, karﬂ›l›kl› geliﬂimin desteklenmesi ve y›ll›k
performanslar›n›n de€erlendirilmesi amac›yla Tedarikçi
Performans Sistemi uygulanmaktad›r. Bu sistem kapsam›nda
de€erlendirilen tedarikçilere hem sistem hakk›nda bilgi hem
de ald›klar› notlar ve varsa iyileﬂtirmeleri gereken alanlara
iliﬂkin bilgiler düzenli olarak paylaﬂ›lmaktad›r. Ayr›ca ﬁirket
politikas›, ﬂartname ve sözleﬂmeler de tedarikçilerimizle
paylaﬂ›lan bilgiler kapsam›na girmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Aksa ile ilgili menfaat sahipleri (paydaﬂlar) Hissedarlar,
Çal›ﬂanlar, Müﬂteriler, Tedarikçiler, Toplum ve Resmi Kurumlar
olarak belirlenmiﬂtir. Aksa, ana ve ara amaçlar›n›, politika
ve stratejilerini ve ﬁirket hedeflerini, paydaﬂlar›n›n mevcut
ve gelecekteki beklentilerini dikkate alarak belirlemektedir.
Bu süreçte paydaﬂlarla çeﬂitli yöntemlerle bilgi paylaﬂ›m›
gerçekleﬂmektedir.
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11. ‹çeriden Ö€renebilecek Durumda Olan Kiﬂilerin Kamuya
Duyurulmas›
Aksa'da içeriden ö€renebilecek konumda bulunan kiﬂi ve
bölümler Genel Müdür, Genel Müdür Yard›mc›s› (Mali ‹ﬂler),
Genel Müdür Yard›mc›s› (Yeni ‹ﬂ Geliﬂtirme ve Sat›n Alma),
Koordinatör, Muhasebe, Pazarlama ve Bilgi ‹ﬂlem
Müdürlü€ü'nden oluﬂmaktad›r.

10. Gerçek Kiﬂi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin
Aç›klanmas›
ﬁirket'in ana ortaklar› olan Akkök Sanayi ve Yat›r›m Geliﬂtirme
A.ﬁ.'de Dinçkök, Emniyet Ticaret A.ﬁ.'de Lodrik aileleri hakim
pay sahipleridir. Ortakl›k yap›s› her y›l Faaliyet Raporu'nda
yay›nlanmaktad›r.

kurumsal yönetim
ilkeleri uyum raporu

Adaletli ve ﬂeffaf bir iﬂe al›m süreci ile ﬁirket kültür ve
de€erlerimize uygun ve Aksa Ortak Yetkinlikleri'ne sahip
adaylar›n bünyemize kazand›r›lmas› ön koﬂuldur. Di€er bir
deyiﬂle, tak›m çal›ﬂmas›na yatk›n, Aksa ailesinin bir ferdi
olabilecek, alçakgönüllü ve özgüveni yüksek, yenilikçi, enerjik
ve çözüm üreten adaylar›n istihdam› esast›r.

Bu politikan›n esaslar›n›: ﬁirketimizin ana ve ara amaçlar›na
hizmet etmek üzere Aksa Ortak Davran›ﬂsal Yetkinlikleri'ne
sahip adaylar›n istihdam edilmesini sa€lamak;
çal›ﬂanlar›m›za ﬁirket'in hedefleri, teknik ve davran›ﬂsal
yetkinlikler, sosyal & kültürel alanlardaki bireysel geliﬂimlerini
destekleyecek e€itimleri vermek; çal›ﬂanlar›m›za aç›k ve
yak›n iletiﬂimi sa€layacak bütün ortamlar› yaratmak;
çal›ﬂanlar›m›za mutlu, sa€l›kl› ve verimli olabilecekleri bir
çal›ﬂma ortam› sa€lamak olarak sayabiliriz.

14. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
Aksa'n›n ‹nsan Kaynaklar› politikas›, “‹nsan›m›za yap›lacak
yat›r›mla, ana hedeflerimize hizmet edecek sorumlu, yarat›c›,
kat›l›mc›, özgüveni olan, kendini geliﬂtiren, mutlu çal›ﬂanlar›
kuruluﬂumuza kazand›rmakt›r” ﬂeklindedir. Bu nedenle
ﬁirketimizde; iﬂe al›mdan performans yönetim sistemine,
geliﬂimden ücretlendirme ve iﬂten ayr›lma sürecine kadar
ça€daﬂ ve birbiri ile entegre sistemler kullan›lmaktad›r.

TH, ayn› zamanda ﬁirket ana ve ara amaçlar›n›n, kurum
kültürünün, politika ve stratejilerin de belirlenmesi ve gözden
geçirilmesi süreçlerine kat›l›m göstermektedir. TH üyeleri
ayn› zamanda Toplam Kaliteyi Yönetme Kurulu (TKYK)
üyesidirler ve Aksa'n›n ilk ana ve ara amaç bildirgelerinin
oluﬂturulmas›nda aktif olarak görev alm›ﬂlard›r. Ana ve ara
amaçlar›n do€rultusunda oluﬂturulan ‹nsan Kaynaklar›
Politikas› ve stratejiler, TH üyelerinin de üyesi oldu€u TKYK
taraf›ndan belirlenmiﬂ olup 2 y›lda bir gözden geçirilmektedir.

13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
Aksa'da çal›ﬂanlar taraf›ndan kapal› oy aç›k tasnif usulune
göre seçilmiﬂ 13 kiﬂi Temsil Heyeti (TH) olarak görev
yapmaktad›r. Her vardiyan›n temsilcilerinden oluﬂan TH
ayda bir toplanarak çal›ﬂanlar› ilgilendiren problemlerin
belirlenmesi ve çözümlenmesi çal›ﬂmalar›n› yürütmekte ve
çal›ﬂanlar›n beklentilerini Üst Yönetim'e iletmektedir.

Aksa'da çal›ﬂanlarla kuruluﬂun aç›k ve dürüst iletiﬂim kurmas›
anlay›ﬂ› insan kaynaklar› yönetimi politikas›n›n temelini
oluﬂturmaktad›r. Kuruluﬂumuzda yukar›dan aﬂa€›ya,
aﬂa€›dan yukar›ya ve yatay iletiﬂim kanallar›n›n baﬂl›ca
örnekleri olarak Çal›ﬂma Hayat› De€erlendirme Anketi,
‹ntranet Veritabanlar›, Üst Yönetim Bilgilendirme Toplant›lar›,
Temsil Heyeti, Performans De€erlendirme Toplant›lar›
say›labilir. Bu iletiﬂim araçlar› kullan›larak ﬁirket politika ve
stratejileri, hedefleri, çal›ﬂma hayat›n› ve ortam›n› iyileﬂtirmek
için yap›lan faaliyetler gibi konular çal›ﬂanlara duyurulmakta,
onlar›n görüﬂleri al›nmaktad›r.

Aksa, müﬂteri memnuniyetini ölçmek üzere, 1998 y›l›ndan beri,
Müﬂteri Memnuniyeti Anketi (MMA)'ni gerçekleﬂtirmektedir.
MMA'da ürünün sunulmas› konusunda ürünün zaman›nda ve

Müﬂteri odakl› yönetim anlay›ﬂ›yla yönetililen ve çal›ﬂan
kuruluﬂumuz sat›ﬂ ve servis konular›nda yap›lan devaml›
yenilik ve geliﬂtirmeler ile müﬂteri memnuniyetini artt›rmay›
amaçlam›ﬂt›r.

15. Müﬂteri ve Tedarikçilerle ‹liﬂkiler Hakk›nda Bilgiler
5 k›tada 50 ülkeye sat›ﬂ yapmakta olan Aksa, dünya akrilik
elyaf tüketiminin 11'ini tedarik etmektedir. Aksa ürünlerinin
yurtiçindeki pazarlamas›n› Pazarlama ve Sat›ﬂ Müdürlü€ü,
yurtd›ﬂ› pazarlamas›n› ise sat›ﬂ temsilcileri arac›l›€›yla AKPA
yürütmektedir. Pazarlama organizasyonumuz, 4 ana bölge
üzerinden sürdürülmektedir ve buna ek olarak Gaziantep'te
bir sat›ﬂ temsilcili€imiz mevcuttur.

Çal›ﬂanlar›m›z, ‹nsan Kaynaklar› uygulamalar› aç›s›ndan
uluslararas› alanlarda kabul görmüﬂ model ve birbiriyle
entegre sistemler ile yönetilmekte olup, çal›ﬂanlar aras›nda
ayr›mc›l›k yap›ld›€›na dair herhangi bir ﬂikayet al›nmam›ﬂt›r.
Kiﬂiler aras›ndaki farkl›l›klar; iﬂ tan›m›, performans farkl›l›klar›
ya da teknik/davran›ﬂsal yetkinliklerdeki farkl›l›klar sebebiyle
ortaya ç›kabilir.

Çal›ﬂanlar ile iliﬂkileri yürütmek, çal›ﬂanlar›n istek ve
ihtiyaçlar›n› yönetime iletmek üzere 1996 y›l›nda Temsil
Heyeti kurulmuﬂtur. Bütün çal›ﬂanlar, her 2 y›lda bir yap›lan
seçimlerle, kapal› zarf usulü oy kullanma yöntemiyle ile
kendilerini temsil edecek 15 kiﬂiyi belirler. Temsil Heyeti,
yönetimin bir parças› olarak görev yapar.

Çal›ﬂanlar aras›nda ayr›mc›l›k yap›lmamas› ve ücretlerde
adaletin sa€lanabilmesi için, dünya çap›nda geçerlili€ini ve
güvenilirli€ini kan›tlam›ﬂ HAY ‹ﬂ De€erlendirme Sistemi,
Aksa'da ücretlendirme ve ödüllendirme modeli olarak
uygulanmaktad›r. Bu model, nesnel, ﬂeffaf, ulusal ve
uluslararas› iﬂ dünyas›n›n gerçeklerini yans›tan, eﬂitlik ve
hakkaniyet ilkesine dayal›, yap›lan iﬂe göre ücretlendirmeyi
esas alan ve liderin kolayca uygulayabilece€i bir ücret ve
yan haklar modelidir.

Ayr›ca ‹nsan Kaynaklar› Politikalar›m›z›n önemli bir sonucu
olarak, hem çal›ﬂanlar›m›z›n hem de ﬁirketimizin problem
çözme kapasitesini geliﬂtirmek üzere Alt› Sigma Modeli bir
araç olarak benimsenmiﬂtir.

Peformans Yönetim Sistemimiz ise bireyden yola ç›karak
organizasyonel geliﬂimi sa€lamak, ortak kurum kültürümüzü
pekiﬂtirmek ve ﬁirket hedeflerini bireysel hedefler ile entegre
etmek üzere tasarlanm›ﬂt›r. Performans Yönetim Sistemi'nin
ana amac›, Aksa'da e€itim planlamas›,
ücretlendirme/ödüllendirme ve kariyer planlamalar›n›n
birbiri ile entegre ve ﬂeffaf bir sistem haline dönüﬂtürülmesi
ve çal›ﬂanlar aras›nda yüksek performans›n ödüllendirildi€i
adaletli bir yap›n›n kurulmas›d›r.
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Aksa Yaz Okulu, kendi sosyal tesislerimizde
gerçekleﬂtirdi€imiz, ekonomik durumu iyi olmayan Yaloval›
ilkö€retim okulu ö€rencilerine yönelik bir e€itim faaliyetidir.
Bu faaliyete 2 y›lda 400 ö€renci kat›l›m göstermiﬂtir.

Aksa'n›n faaliyetleri gere€i iliﬂki içerisinde bulundu€u kamu
ve özel kuruluﬂlarla iliﬂkileri son derece olumludur. Bu
kuruluﬂlardan al›nm›ﬂ çok say›da teﬂekkür yaz›s›, plaket ve
ödül bulunmaktad›r. 1980 y›l›ndan beri ‹stanbul Sanayi Odas›,
‹stanbul Ticaret Odas›, ‹TH‹B, TKSD, Çevre Bakanl›€› gibi birçok
kuruluﬂtan 55 adet ödül kazan›lm›ﬂt›r. Bu ödüllerin 25 adedi
ödenen kurumlar vergisi, 17 adedi ise ihracat baﬂar›lar›ndan
dolay› al›nm›ﬂt›r.

Sanayi ve toplum aras›nda özgür ve rahat bir iletiﬂim
ortam›nda bilgi al›ﬂveriﬂini sa€lamak amac›yla 2001 y›l›nda
Toplumsal Dan›ﬂma Paneli uygulanmaya baﬂlam›ﬂ;
Türkiye'de ilk defa gerçekleﬂtirilen bu örnek uygulama
sayesinde Türkiye Kimya Sanayicileri Derne€i'nin 2001 Y›l›
Üçlü sorumluluk Proje” ödülü kazan›lm›ﬂt›r. TDP'nin temel
amaçlar›ndan birisi toplum aç›s›ndan gerekli bilgilerin ilk
elden, h›zl› ve do€ru bir ﬂekilde toplum temsilcilerine
aktar›lmas›d›r.

Halkla ‹liﬂkiler politikam›z do€rultusunda, toplumun
kuruluﬂumuz hakk›ndaki al›g›lamalar›na iliﬂkin olarak,
profesyonel bir d›ﬂ ﬁirket arac›l›€›yla 1997 y›l›ndan bu yana
her 2 y›lda bir “Toplum Üzerinde Etki Anketi”
gerçekleﬂtirilmektedir. 1997'den bu yana Yalova ve çevresinde
yaﬂayanlar›n Aksa hakk›ndaki olumlu alg›lamalar› artarak
devam etmektedir. Aksa'n›n yörelerinde bulunmas›ndan ve
faaliyetlerinden memnun olduklar› sonucu ç›kmaktad›r.
Bunun baﬂl›ca nedenlerini sa€lanan iﬂ imkanlar›, ekonomik
ve di€er katk›lar oluﬂturmaktad›r.

16. Sosyal Sorumluluk
Aksa'n›n Halkla ‹liﬂkiler Politikas›, “sanayinin geliﬂmesini
ye€leyen ve genelde sanayileﬂme politikalar›n› destekleyen
bir toplum oluﬂturulmas›na, kurumsal sosyal sorumluluk
ilkelerimiz do€rultusunda toplumun kültürel ve sosyal
dayan›ﬂma aç›lar›ndan daha dinamik ve hoﬂgörülü
bulunmas›na katk›da bulunmak” ﬂeklinde belirlenmiﬂtir.

Müﬂterilerle yap›lan iﬂbirlikleri sonucunda tedarik zincirine
yeni firmalar kat›lmakta veya çal›ﬂ›lan tedarikçilerle onlar›n
ürün yelpazesini geliﬂtirecek çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r.
Örne€in müﬂterinin bebe renklerinde sararmayan elyaf
istemesi üzerine araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂ, bunu sa€layacak bir
hammadde ve bunu tedarik edecek firma bulunarak yeni bir
ürün geliﬂtirilmiﬂtir. Müﬂteride do€rulamas› da yap›larak
üretimi yap›lmaktad›r.

eksiksiz gelmesi, do€ru ürünün gelmesi, nakliye konusunda
da ürünün zarar görmesi, nakliyeyi gerçekleﬂtiren ﬂoförler ve
araçlar› gibi detaylarda müﬂterilerin geri bildirimleri al›nmakta
ve iyileﬂtirmeler yap›lmaktad›r.
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ﬁirketimiz, her y›l düzenli olarak ﬁirket hedeflerini
belirlemekte ve bunu, tüm çal›ﬂanlar›m›zla paylaﬂmaktad›r.
ﬁirket hedeflerimiz, stratejik, finansal, operasyonel, kalite,
çevre ve verimlilik gibi 6 farkl› kategoride belirlenmektedir
ve bunlar›n hiyerarﬂik s›ralamalar›, yaz›ld›klar› gibidir. Söz

Misyon ve Vizyon, tüm Aksa çal›ﬂanlar› ile, toplant›lar,
elektronik veritabanlar›, cep kitaplar›, Genel Müdürlük
genelgeleri ve e€itimler gibi yöntemlerle sistematik olarak
paylaﬂ›lmaktad›r. Misyon ve Vizyon, ayn› zamanda Yönetim
Kurulumuz taraf›ndan da onaylanmaktad›r.

19. ﬁirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Aksa'n›n ilk defa 1998 y›l›nda belirlenen Misyonu ve Vizyonu,
son olarak 2005 y›l› baﬂ›nda dördüncü defa revize edilmiﬂ
olup kurumsal internet sitesinde pay ve menfaat sahiplerinin
paylaﬂ›m›na aç›lm›ﬂt›r.

18. Yönetim Kurulu Üyeleri
AL‹ D‹NÇKÖK
ÖMER D‹NÇKÖK
EROL LODR‹K.
NEVZAT AYAZ
HASAN DEN‹ZKURDU
AYÇA D‹NÇKÖK
MUSTAFA YILMAZ

17. Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluﬂumu ve Ba€›ms›z Üyeler
Yedi kiﬂiden oluﬂan Yönetim Kurulu, Baﬂkan, Baﬂkan
Yard›mc›s›, Üye (genel müdür), Üye (ba€›ms›z denetimden
sorumlu) iki kiﬂi ve üye olmak üzere teﬂkil etmiﬂtir. Yönetim
Kurulu'nda beﬂ kiﬂi icrac› olarak bulunmaktad›r. Kendi
aralar›nda iﬂin nevine göre görev bölümü
yapm›ﬂlard›r.Yönetim Kurulu üyelerinin ﬁirket d›ﬂ›nda baﬂka
görev veya görevler almas› belirli kurallara ba€lanmam›ﬂt›r.

BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU

Tekstil ürünleri, bir dizi analiz sonucunda ba€›ms›z ve uzman
bir kuruluﬂ taraf›ndan insan sa€l›€›na uygunlu€u aç›s›ndan
de€erlendirilir ve belgelenir. Bu kapsamda, ﬁirketimizin 1995
y›l›ndan beri y›lda bir yenilenen ÖKO-TEX 100 Tekstilde Sa€l›€a
Uygunluk Belgesi vard›r ve bununla ilgili standart
gereklilikleri üretim süreçlerimizin tasarlanmas› ve
iyileﬂtirilmesinde kullan›lmaktad›r.

Kuruluﬂumuzun Çevre Politikalar› yan›nda Kalite Politikalar›
kapsam›na da giren yenilikçi ve çevreye uyumlu teknolojilerin
bulunmas›, geliﬂtirilmesi, benimsenmesi ve uygulanmas›na
azami özen gösterilmektedir. Aksa'da uygulanan her türlü
yenilikçi projelerde ÇED dikkate al›nmaktad›r. Kuruluﬂumuz,
at›klar›n azalt›l›p, enerji ve kaynaklar›n korunarak verimli
kullan›lmas›na verdi€i önem ve yapt›€› çal›ﬂmalar›n
neticesinde birçok kez ödüllendirilmiﬂtir.

kurumsal yönetim
ilkeleri uyum raporu

22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›
ﬁirket Yönetim Kurulu üyelerini bigilendirmek ve iletiﬂimi
sa€lamak üzere sekreterya görevini yapan bölüm
ﬁirketimizde mevcuttur. Yönetim Kurulu gündem tasla€›
Genel Müdür taraf›ndan haz›rlanmakta olup, Yönetim Kurulu
Baﬂkan ve Üyeleri önerileri do€rultusunda kesinleﬂmektedir.
2007 y›l›nda Yönetim Kurulumuz 38 adet toplant›
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Yönetim Kurulu, faaliyetlerini, ﬁirket'in

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve
Sorumluluklar›
ﬁirket yöneticilerinin görevleri yaz›l› iﬂ çerçeveleri ile
belirlenmiﬂ olup yap›lan görev de€iﬂikliklerine göre devaml›
güncellenmektedir. ﬁirket Yönetim Kurulu'nun yetkileri Ana
Sözleﬂme'de belirlenmiﬂtir.Yöneticilerin yetkilerini belirten
imza sirkuleri her iki y›lda bir yeniden düzenlenmektedir.

20. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
ﬁirketimizde, risk yönetimini etkin gerçekleﬂtirmek amac›yla
ayda bir kez Finansman ve Risk Yönetimi Kurulu yap›l›r.
Kurul'a Genel Müdür baﬂkanl›k eder. Di€er üyeler, ‹cra Kurulu
Üyesi, Genel Müdür Yard›mc›s› (Mali ‹ﬂler), Genel Müdür
Yard›mc›s› (Yeni ‹ﬂ Geliﬂtirme ve Sat›nalma) , Pazarlama ve
Sat›ﬂ Genel Müdür Yard›mc›s›’ndan oluﬂmaktad›r. Bu kurulda
ﬁirket'in mali performans›n›n yan› s›ra ﬁirket'in ticari ve
finansal riskleri de€erlendirilir. Özellikle alacak riski
yönetiminde ne tür finansal enstrümanlar kullan›laca€› ve
müﬂteri baz›nda risk seviyeleri de€erlendirilir. ﬁirket'in net
döviz pozisyonu takip edilerek kur riski taﬂ›mamas› sa€lan›r.
Ayr›ca Aksa'da uygulanan teknolojilerin do€al bir sonucu
olarak var olan risklerin, çal›ﬂanlar›m›z›n sa€l›klar›na ve
güvenliklerine, iﬂyerimize ve çevreye herhangi bir tehlike
oluﬂturmayacak ﬂekilde kontrol alt›nda tutulmalar›n›n
izlenmesini sa€lamak amac›yla tüm fabrikay› kapsayan
“Risklerin Kontrol Alt›nda Tutulmalar›n›n ‹zlenmesi”
prosedürü uygulanmaktad›r.

Hedeflerle Yönetim Sistemi, 2003 y›l›ndan itibaren Aksa'da
uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Her ﬁirket hedefi için, ﬁirket içi
birimlerin sorumluluk dereceleri belirlenmekte, ﬁirket
hedefleri, birimler taraf›ndan sahiplendirilerek birim hedefleri
haline dönüﬂtürülmekte, birim hedefleri de bireysel hedefler
haline getirilerek tüm çal›ﬂanlara paylaﬂt›r›lmaktad›r. ﬁirket
hedeflerinin gerçekleﬂme durumlar›, düzenli olarak takip
edilmekte, gerçekleﬂme durumlar›, 6 ayda bir tüm ﬁirket
çap›nda, tüm çal›ﬂanlara duyurulmaktad›r. Bu süreç, 6 farkl›
kategorideki tüm ﬁirket hedefleri için ayn› ﬂekilde
sürdürülmektedir.

konusu ﬁirket hedefleri de Yönetim Kurulumuz taraf›ndan
onaylanmaktad›r. ﬁirket hedeflerinin gerçekleﬂmesine yönelik
olarak ayda bir Yönetim Kurulu'na sunuﬂ yap›larak bilgi
verilmektedir.

Kamu Kuruluﬂlar›
Vak›flar ve Dernekler
Spor Kuruluﬂlar›
Sponsorluk ve Di€er
Toplam

ba€›ﬂ ve sosyal yard›mlar
57.755
224.709
22.000
88.786
393.250

26. Ba€›ﬂlar ve Sosyal Yard›mlar
ﬁirketimiz, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkelerimiz
çerçevesinde her alanda standartlar›n› yükseltmek
sorumlulu€unu da taﬂ›maktad›r. Toplum ihtiyaçlar› ve
gelecek nesillerin ihtiyaçlar›na karﬂ› duyarl›d›r. ﬁirketimiz,
içinde bulundu€u çevreye ekonomik katk›s›n›n yan›nda
e€itim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine katk›da bulunmay›
ilke edinmiﬂtir. Bu ba€lamda ﬂirketimiz 2007 y›l›nda ba€›ﬂ ve
sosyal yard›mlar ad› alt›nda 393.250 YTL tutar›nda harcama
gerçekleﬂtirmiﬂtir.

25. Yönetim Kuruluna Sa€lanan Mali Haklar
ﬁirket Yönetim Kurulu'na sa€lanan maddi haklar ﬁirket Ana
Sözleﬂmesi'nde yaz›l›d›r. ﬁirket Ana Sözleﬂmesi'nin 7.
maddesine göre, her y›l, Genel Kurul'da tesbit edilen ayl›k
ücretler ile yine Ana Sözleﬂme'nin 25/3 maddesindeki safi
kârdan 2 nisbetinde, SPK mevzuat›na uygun bir biçimde
da€›t›lan kârdan tefrik olur. Bunun d›ﬂ›nda ﬁirket Yönetim
Kurulu üyelerine herhangi bir mali hak sa€lanmaz.

24. Yönetim Kurulunda Oluﬂturulan Komitelerin Say›, Yap›
ve Ba€›ms›zl›€›
ﬁirket Yönetim Kurulu 5 icrac› 2 ba€›ms›z denetimden sorumlu
üyelerden olmak üzere toplam 7 kiﬂidir. Ba€›ms›zl›k ilkesi
gere€ince ﬂirketin kamuya aç›klayaca€› mali tablolar komite
oanay›ndan geçtikten Komite karar› ile Yönetim Kurulunun
görüﬂlerine sunulur.Ayr›ca Ba€›ms›z Kurumsal Yönetim
‹lkeleri Komitesi ve ‹cra Komitesi kurulma çal›ﬂmalar›
baﬂlam›ﬂt›r.

23. ﬁirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa€›
Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gere€ince
Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet etme
yasa€› kald›r›lm›ﬂ olup bugüne kadar hiçbir Yönetim Kurulu
üyesinin ﬁirket ile rekabetinden dolay› bir ç›kar çat›ﬂmas›
oluﬂmam›ﬂt›r.

Ana Sözleﬂmesi'nde belirlenen yetkiler çerçevesinde icra
etmekte olup, bugüne kadar tüm kararlar oybirli€iyle
al›nm›ﬂt›r. YK üyelerinin a€›rl›kl› oy hakk› yoktur, olumsuz oy
haklar› varsa da bugüne kadar kullan›lmam›ﬂt›r.

Yönetim Kurulu

De€erli ortaklar›m›z, gelecek y›llar›n yurdumuz, ﬂirketimiz
ve hepimiz için daha mutlu ve baﬂar›l› günler getirmesi
dile€iyle sayg›lar sunar›z.

Yasal kay›tlarda 2007 y›l› zarar› 8.044.650 YTL'dir. Bu nedenle
kâr da€›t›m› mümkün olmamaktad›r.

Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri Xl/No: 25 say›l› tebli€ine
göre haz›rlanan mali tablolar ile Vergi Usul Kanununa göre
haz›rlanan mali tablolar karﬂ›laﬂt›r›lmak suretiyle düﬂük
olan kar›n da€›t›lmas› gerekmektedir.

2007 mali y›l›na ait faaliyet bilgilerimiz ile bilanço ve gelir
tablomuz taraf›n›za sunmuﬂ bulunuyoruz. Faaliyet
sonuçlar›n›n taraf›n›zca olumlu karﬂ›lanaca€› ümidindeyiz.

De€erli Ortaklar›m›z,

kâr da€›t›m önerisi
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: Gümüﬂsuyu, Miralay ﬁefik Bey Sok. Ak-Han 15 Taksim/‹STANBUL
: 110.000.000.-YTL
: Sentetik Elyaf Üretimi ve Ticaret
: Bülent ÜSTÜNEL ve Y.Hilmi YAZAN Görev süresi üç y›ld›r.Ortak de€iller.
: Üç Yönetim Kurulu Toplant›s›na kat›ld›lar. Dört defa ﬂirket defterlerini ve
muamelat›n› denetleme toplant›s› yapt›lar.
: Nisan, Temmuz, Ekim, Aral›k aylar›nda yap›lan denetlemelerde ﬂirket
defterlerinin yasalara uygun olarak tutuldu€u ve do€rulay›c› belgelere
dayand›r›ld›€› görüldü.
: ‹kiﬂer ayda bir olmak üzere y›lda 6 defa yap›lan vezne say›mlar›nda
mevcutlar›n kay›tlara uygun oldu€u görüldü.

: Ayda bir defa yap›lan incelemelerde ﬂirkete rehin ve teminat veya vedia
olarak teslim edilen k›ymetli evrak bulunmad›€› anlaﬂ›ld›.
: ﬁirket murak›plar›na ﬂikayet ve yolsuzl›k müracaat› yap›lmad›.

ﬁirket Merkezi
ﬁirketin Sermayesi
Faaliyet Konusu
Denetçiler Adlar› ve Görev Süresi
Kat›l›nan Yönetim Kurulu ve Yap›lan
Denetleme Kurulu Toplant›lar›n›n Say›s›
Ortakl›k Hesaplar›n›n ‹nceleme Tarihleri
ile Kapsam Sonucu

Türk T.K.' nun 353. Maddesine göre
Ortal›k Veznelerinde Yap›lan
Say›mlar›n Say›s› ve Sonuçlar›
Türk T.K.' nun 353/4 Maddesi Uyar›nca
Yap›lan ‹nceleme Sonuçlar›
‹ntikal Eden ﬁikayet ve Yolsuzluklar

Bülent ÜSTÜNEL

Sayg›lar›m›zla,
Y. Hilmi YAZAN

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ﬁ.' nin 31.12.2007 tarihi itibariyle düzenlenmiﬂ bilanço, ortakl›€›n an›lan tarihteki gerçek mali
durumunu ve 01.01.2007 - 31.12.2007 dönemine ait kâr-zarar tablosu, an›lan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlar›n› yans›tmakta
ve kâr'›n da€›t›m› önerisi yasalara ve ortakl›k sözleﬂmesine uygun olup, bilanço ve kâr-zarar cetvelinin onaylanmas›n› ve
Yönetim Kurulu' nun aklanmas›n› teklif ederiz.

: Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ﬁ.

ﬁirket Unvan›

AKSA AKR‹L‹K K‹MYA SANAY‹‹ A.ﬁ. 2007 YILI FAAL‹YET DÖNEM‹' nin
ORTAKLAR OLA⁄AN GENEL KURULUNA SUNULAN DENETÇ‹LER RAPORU

denetçiler raporu

aksa akrilik kimya sanayii a.ﬂ.
31 aral›k 2007 tarihinde sona eren y›la ait
konsolide finansal tablolar ve
ba€›ms›z denetim raporu

BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

Yönetim Kurulu ve Hissedarlara
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ﬁ.
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ﬁ. (Ana Ortakl›k) ve Ba€l› Ortakl›klar›’n›n 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle haz›rlanan ve ekte yer alan konsolide
bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir tablosunu, konsolide öz sermaye de€iﬂim tablosunu ve konsolide nakit ak›m
tablosunu, önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› denetlemiﬂ bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak ‹ﬂletme Yönetiminin Sorumlulu€u
‹ﬂletme yönetimi konsolide finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre
haz›rlanmas› ve dürüst bir ﬂekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten
kaynaklanan önemli yanl›ﬂl›klar içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe€i dürüst bir ﬂekilde yans›tmas›n› sa€lamak amac›yla gerekli iç
kontrol sisteminin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koﬂullar›n gerektirdi€i muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve
uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini içermektedir.
Ba€›ms›z Denetim Kuruluﬂunun Sorumlulu€u
Sorumlulu€umuz, yapt›€›m›z ba€›ms›z denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakk›nda görüﬂ bildirmektir. Ba€›ms›z
denetimimiz, Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan ba€›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu standartlar, etik
ilkelere uyulmas›n› ve ba€›ms›z denetimin, konsolide finansal tablolar›n gerçe€i do€ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›€›
konusunda makul bir güvenceyi sa€lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Ba€›ms›z denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba€›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla, ba€›ms›z
denetim tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba€›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tablolar›n hata ve/veya hileden
ve usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›€› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›ﬂl›k içerip içermedi€ine dair risk de€erlendirmesini
de kapsayacak ﬂekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›ﬂt›r. Bu risk de€erlendirmesinde, iﬂletmenin iç kontrol sistemi göz önünde
bulundurulmuﬂtur. Ancak, amac›m›z iç kontrol sisteminin etkinli€i hakk›nda görüﬂ vermek de€il, ba€›ms›z denetim tekniklerini koﬂullara
uygun olarak tasarlamak amac›yla, iﬂletme yönetimi taraf›ndan haz›rlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki
iliﬂkiyi ortaya koymakt›r. Ba€›ms›z denetimimiz, ayr›ca iﬂletme yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli
muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun uygunlu€unun de€erlendirilmesini içermektedir.
Ba€›ms›z denetim s›ras›nda temin etti€imiz ba€›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüﬂümüzün oluﬂturulmas›na yeterli ve uygun bir dayanak
oluﬂturdu€una inan›yoruz.
Görüﬂ
Görüﬂümüze göre, iliﬂikteki konsolide finansal tablolar, Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ﬁ. (Ana Ortakl›k) ve Ba€l› Ortakl›klar›’n›n 31 Aral›k 2007
tarihi itibariyle finansal durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait finansal performans›n› ve nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulunca
yay›mlanan finansal raporlama standartlar› çerçevesinde do€ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.
Görüﬂümüzü Etkilememekle Birlikte, Yap›lan Aç›klamalar
1. 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Ana Ortakl›k’›n do€rudan 100’üne sahip oldu€u ba€l› ortakl›klardan Fitco BV ve dolayl› olarak 99,14’üne
sahip oldu€u ba€l› ortakl›klardan Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry S.A.E. ve do€rudan 58’ine sahip oldu€u Akgiriﬂim Kimya ve Ticaret A.ﬁ. ile
iﬂtiraklerden do€rudan 33’üne sahip oldu€u Ak-Han Bak›m Yönetim Servis Hizmetleri Güvenlik Malzemeleri A.ﬁ.’nin finansal tablolar›n›n
konsolide finansal tablolar› önemli ölçüde etkilememesi nedeniyle, bahse konu ba€l› ortakl›k ve iﬂtirakler iliﬂikteki konsolide finansal
tablolarda maliyet bedeliyle gösterilmiﬂtir.
2. Ana Ortakl›k’›n dolayl› olarak 17,33’üne sahip oldu€u ve konsolidasyona dahil edilen ba€l› ortakl›klardan Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ., 6
Temmuz 2007 tarihinde sat›ld›€›ndan ve bu sat›ﬂ nedeniyle Ana Ortakl›k’›n dolayl› olarak s›ras›yla 15,59, 15,60 ve 17,16’s›na sahip oldu€u
ve konsolidasyona dahil edilen Ak-El Yalova Elektrik Üretim A.ﬁ., Akenerji Elektrik Enerjisi ‹thalat-‹hracat ve Toptan Ticaret A.ﬁ. ve Akkur Enerji
Üretim Tic. ve San. A.ﬁ. ile do€rudan 22,10’una sahip oldu€u ve konsolidasyona dahil edilen ba€l› ortakl›klardan Ak-Al Tekstil Sanayii A.ﬁ., 6
Temmuz 2007 tarihinde sat›ld›€›ndan ve bu sat›ﬂ nedeniyle Ana Ortakl›k’›n dolayl› olarak 22,10’una sahip oldu€u ve konsolidasyona dahil
edilen ba€l› ortakl›klardan Akrom Ak-Al Textile Romania SRL 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle konsolidasyona dahil edilmemiﬂtir.
3. Konsolide finansal tablolara iliﬂkin 42 no.lu dipnotta görülece€i üzere, ﬁirket Yönetimi, yasal kay›tlarda zarar oluﬂtu€u ve bu nedenle, kâr
da€›t›m› yap›lmayaca€›n› bildirmiﬂtir.
‹stanbul,
7 Mart 2008
Denet Ba€›ms›z Denetim
Yeminli Mali Müﬂavirlik A.ﬁ.
Member firm of BDO International

Ömür Günel
Sorumlu Ortak Baﬂdenetçi
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aksa akrilik kimya sanayii a.ﬂ.
31 aral›k 2007 ve 2006 tarihlerindeki
konsolide bilançolar (ytl)

VARLIKLAR
Cari/Dönen Varl›klar
Haz›r De€erler
Menkul K›ymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacaklar› (net)
‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar (net)
Di€er Alacaklar (net)
Canl› Varl›klar (net)
Stoklar (net)
Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmelerinden Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Di€er Cari/Dönen Varl›klar
Cari Olmayan/Duran Varl›klar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacaklar› (net)
‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar (net)
Di€er Alacaklar (net)
Finansal Varl›klar (net)
Pozitif/Negatif ﬁerefiye (net)
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (net)
Maddi Varl›klar (net)
Maddi Olmayan Varl›klar (net)
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Di€er Cari Olmayan/Duran Varl›klar
Toplam Varl›klar

Not

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

3.4
3.5
3.7
8
3.9
10
11
3.12
13
3.14
15

528.724.111
59.673.800
277.021.711
20.669.531
20.939.798
135.167.679
15.251.592

870.133.750
191.938.804
404.403.115
19.069.124
28.351.592
144.349.782
82.021.333

383.359.797
9.357
8.063.363
5.789.028
366.332.749
3.164.486
814
912.083.908

787.820.307
9.991.667
-

3.7
8
3.9
10
3.16
2.17
18
3.19
3.20
3.14
15

‹liﬂikteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

18.761.339
22.472.300
698.703.407
37.744.432
147.162
1.657.954.057
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aksa akrilik kimya sanayii a.ﬂ.
31 aral›k 2007 ve 2006 tarihlerindeki
konsolide bilançolar (ytl)

Not
YÜKÜMLÜLÜKLER
K›sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa Vadeli K›s›mlar› (net)
Finansal Kiralama ‹ﬂlemlerinden Borçlar (net)
Di€er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
‹liﬂkili Taraflara Borçlar (net)
Al›nan Avanslar
Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri Hakediﬂ Bedelleri (net)
Borç Karﬂ›l›klar›
Ertelenen Vergi Yükümlülü€ü
Di€er Yükümlülükler (net)
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama ‹ﬂlemlerinden Borçlar (net)
Di€er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
‹liﬂkili Taraflara Borçlar (net)
Al›nan Avanslar
Borç Karﬂ›l›klar›
Ertelenen Vergi Yükümlülü€ü
Di€er Yükümlülükler (net)
ANA ORTAKLIK DIﬁI PAYLAR
ÖZSERMAYE
Sermaye
Karﬂ›l›kl› ‹ﬂtirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri ‹hraç Primleri
Hisse Senetleri ‹ptal Kârlar›
Yeniden De€erleme Fonu
Finansal Varl›klar De€er Art›ﬂ Fonu
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar›
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekler
Ola€anüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek ‹ﬂtirak Hisseleri ve
Gayrimenkul Sat›ﬂ Kazançlar›
Yabanc› Para Çevrim Farklar›
Net Dönem Kâr›/(Zarar›)
Geçmiﬂ Y›llar Kârlar›/(Zararlar›)
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler

3.6
3.6
8
3.6
3.7
3.9
3.21
13
23
3.14
10
3.6
8
3.6
3.7
3.9
3.21
23
3.14
15
2.24
25
25
26

26.27

44

28

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

222.577.686
80.104.886
65.564
108.087.452
18.008.759
545.392
4.132.507
11.633.126
48.505.611
21.650.550
9.592.710
17.262.351
15.755.617
625.244.994
110.000.000
393.852.246
393.852.246
64.316.150
7.508.532
56.807.618
-

389.585.842
150.302.137
13.456.807
125.309.170
14.470.281
12.701.789
8.602.840
64.742.818
178.299.003
126.726.667
20.482.752
31.031.958
57.626
417.588.759
672.480.453
110.000.000
481.531.017
481.531.017
24.251.428
2.423.924
22.499.469
-

4.530.504
52.546.094
912.083.908

(671.965)
61.461.963
(4.763.955)
1.657.954.057

‹liﬂikteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

50

aksa akrilik kimya sanayii a.ﬂ.
31 aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren y›llara ait
konsolide gelir tablolar› (ytl)

GEL‹R TABLOSU
ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Sat›ﬂ Gelirleri (net)
Sat›ﬂlar›n Maliyeti (-)
Hizmet Gelirleri (net)
Esas Faaliyetlerden Di€er
Gelirler/faiz+temettü+kira (net)
BRÜT ESAS FAAL‹YET KÂRI/(ZARARI)
Faaliyet Giderleri (-)
NET ESAS FAAL‹YET KÂRI/(ZARARI)
Di€er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar
Di€er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (-)
FAAL‹YET KÂRI/(ZARARI)
Net Parasal Pozisyon Kâr/Zarar›
ANA ORTAKLIK DIﬁI KÂR/ZARAR
VERG‹ ÖNCES‹ KÂR/(ZARAR)
Vergiler
NET DÖNEM KÂRI/(ZARARI)
H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ/(ZARAR)

Not

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

36
36

900.326.501
(845.097.970)
-

1.384.802.519
(1.267.966.773)
-

-

-

55.228.531
(46.693.197)
8.535.334
108.563.217
(104.982.658)
(3.694.115)
8.421.778
(3.046.126)
5.375.652
(845.148)
4.530.504
0,04

116.835.746
(98.585.643)
18.250.103
160.238.528
(141.132.235)
(46.322.807)
(8.966.411)
53.470.876
44.504.465
16.957.498
61.461.963
0,56

37
38
38
39
40
2.24
3.41
3.42

‹liﬂikteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

(82.843.712)
(36.217.668)
-

-

-

(136.862)
(87.541.909)
393.852.246

Sermaye
27.156.288

82.843.712
-

-

110.000.000
-

-

110.000.000

1 Ocak 2006 tarihi itibariyle bakiye
Sermaye art›r›m›
Özsermaye enflasyon
düzeltme farklar›ndan *
Transfer
Geçmiﬂ y›l zararlar› mahsubu
Konsolidasyondan ç›kan
ba€l› ortakl›klar›n etkisi
Az›nl›k hisselerine iliﬂkin düzeltme
Yedeklere transfer
Konsolidasyona
dahil olan ba€l› ortakl›€›n etkisi
Konsolidasyondaki
ba€l› ortakl›€›n oran
de€iﬂikli€inin etkisi
Çevrim fark›
Dönem kâr›

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle bakiye

Transfer
Yedeklere transfer
Temettü ödemeleri
Konsolidasyondaki
ba€l› ortakl›€›n oran
de€iﬂikli€inin etkisi
Konsolidasyondan ç›kan
ba€l› ortakl›klar›n etkisi
Dönem kâr›
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle bakiye
671.965
-

-

-

(671.965)

(811.777)
-

-

-

-

Yabanc›
Para
Çevrim
Farklar›
139.812

290.032
7.508.532

(328.184)

5.122.760
-

2.423.924

-

-

88.270

-

Yasal
Yedekler
2.335.654

(916)
56.807.618

(96.305)

34.405.370
-

22.499.469

-

-

24.744

-

Di€er
Yedekler ve
Da€›t›lmam›ﬂ
Kârlar
22.474.725

‹liﬂikteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

* Ana Ortakl›€›n 27.156.288 YTL olan ç›kar›lm›ﬂ sermayesi Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklar›’ndan 82.843.712 YTL art›r›larak
110.000.000 YTL’s›na yükseltilmiﬂtir. Söz konusu sermaye art›ﬂ›nda kullan›lan tutarlar, yasal kay›tlarda yer alan tutarlar olup, SPK’n›n
muhasebe standartlar› uyar›nca bulunan tutarlardan daha düﬂüktür.

481.531.017

Öz sermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farklar›
600.592.397

4.530.504
4.530.504

-

(61.461.963)
-

61.461.963

61.461.963

-

-

826.562
-

Net Dönem
Kâr›/
(Zarar›)
(826.562)

53.165.478
52.546.094

(155.305)

61.461.963
(39.528.130)
(17.633.957)

(4.763.955)

3.964
-

(22.895)

(15.761)
(6.003.705)
(113.014)

(826.562)
36.217.668

Geçmiﬂ
Y›llar
Kâr›/(Zarar›)
(34.003.650)

(33.415.350)
4.530.504
625.244.994

(716.656)

(17.633.957)

672.480.453

3.964
(811.777)
61.461.963

(22.895)

(15.761)
(6.003.705)
-

-

Toplam
617.868.664

aksa akrilik kimya sanayii a.ﬂ.
31 aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren y›llara ait
konsolide özsermaye de€iﬂim tablolar› (ytl)
51
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aksa akrilik kimya sanayii a.ﬂ.
31 aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren y›llara ait
konsolide nakit ak›m tablolar› (ytl)

Not
A. ESAS FAAL‹YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI
Vergi öncesi net kâr (+)/zarar (-)
Düzeltmeler:
Amortisman (+)
ﬁerfiye ‹tfa Pay› (+)
K›dem tazminat›
Borç karﬂ›l›klar›
Di€er karﬂ›l›klar
Menkul k›ymet veya uzun vadeli yat›r›mlardan
elde edilen kazançlar (-)
Sabit k›ymet sat›ﬂ (kâr›)/zarar›
Faiz gideri (+)
‹ﬂletme sermayesindeki de€iﬂikliklerden önceki faaliyet kâr› (+)
Ticari iﬂlemlerdeki ve di€er alacaklardaki art›ﬂ (-)/azal›ﬂ (+)
‹liﬂkili taraflardan alacaklardaki art›ﬂ (-)/azal›ﬂ (+)
Stoklardaki art›ﬂ (-)/azal›ﬂ (+)
Di€er alacaklardaki art›ﬂ (-)/azal›ﬂ (+)
Ticari borçlardaki art›ﬂ (+)/azal›ﬂ (-)
‹liﬂkili taraflara borçlardaki art›ﬂ (+)/azal›ﬂ (-)
Al›nan avanslardaki art›ﬂ (+)/azal›ﬂ (-)
Di€er yükümlülüklerdeki art›ﬂ (+)/azal›ﬂ (-)
Faiz ödemeleri (-)
Vergi ödemeleri (-)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
B. YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI
Mali varl›k al›m›, al›ﬂ (-)/sat›ﬂ (+) tutar›n›n neti
Menkul k›ymet sat›m› (+)
Pozitif ﬂerefiyedeki art›ﬂ (-)/azal›ﬂ (+)
Maddi varl›k sat›n al›mlar› (-)
Maddi olmayan varl›k sat›n al›mlar› (-)
Maddi ve maddi olmayan varl›k sat›ﬂ› nedeniyle elde
edilen nakit giriﬂleri (+)
Konsolidasyondan ç›kan ﬂirketlerin maddi ve maddi olmayan
duran varl›k tutarlar›
Tahsil edilen faizler (+)
Tahsil edilen temettüler (+)
Yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
C. F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIﬁLARI
K›sa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit giriﬂleri/(ç›k›ﬂlar›)
Ödenen temettüler (-)
Konsolidasyondan ç›kan ba€l› ortakl›klar›n etkisi
Konsolidasyona dahil olan ba€l› ortakl›€›n etkisi
Konsolidasyondaki ba€l› ortakl›€›n oran de€iﬂikli€inin etkisi
Yabanc› para çevirim farklar›
Ana Ortakl›k d›ﬂ› paylarda azal›ﬂ (-)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
Haz›r de€erlerde meydana gelen art›ﬂ (+)/azal›ﬂ (-)
Dönem baﬂ›ndaki haz›r de€erler mevcudu
Dönem sonundaki haz›r de€erler mevcudu

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

5.375.652

44.504.465

37.845.850
199.623
1.152.615
(10.399.610)
-

105.050.503
76.697
876.497
2.711.963
(8.070.261)

(6.551.489)
(65.323)
3.694.115
31.251.433
137.363.714
(1.600.407)
10.354.476
74.327.883
(17.221.718)
3.538.478
(12.156.397)
(53.167.318)
(3.222.804)
(4.188.875)
165.278.465

(18.610.251)
22.268.156
11.182.179
159.989.948
(135.601.096)
23.127.455
(41.587.574)
(66.479.283)
52.658.212
(1.428.034)
8.195.708
33.312.531
(8.390.873)
(18.687.494)
5.109.500

10.697.976
16.483.649
(96.399.170)
(250.700)

(4.781.038)
29.674.017
(22.548.997)
(77.302.546)
(611.023)

66.146

10.169.291

43

424.581.427
6.551.489
361.730.817

18.473.642
136.609
(46.790.045)

43
43
4
4

(189.135.922)
(17.633.957)
(49.954.609)
(716.656)
(401.833.142)
(659.274.286)
(132.265.004)
191.938.804
59.673.800

138.917.848
(15.761)
(22.895)
3.964
(811.777)
(59.976.567)
78.094.812
36.414.267
155.524.537
191.938.804

43

‹liﬂikteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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1. Organizasyon ve Faaliyet Konusu
Ana faaliyet konusu akrilik esasl› tow, elyaf ve tops üretmek olan Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ﬁ. (Ana Ortakl›k),
‹stanbul'da tescilli bir sermaye ﬂirketidir. Ba€l› ortakl›klar ve iﬂtiraki ise tekstil, kimya, yat›r›m, d›ﬂ ticaret ve hizmet
sektörlerinde faaliyet göstermektedirler. Ana Ortakl›k’›n iﬂtiraki ve ba€l› ortakl›klar› aﬂa€›daki ﬂirketlerden
oluﬂmaktad›r:
Ana Ortakl›k:
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ﬁ.-Türkiye
Ba€l› Ortakl›klar:
Ak-Pa Tekstil ‹hracat Pazarlama A.ﬁ.-Türkiye *
Ak-Tops Tekstil Sanayi A.ﬁ.-Türkiye *
Fitco BV-Hollanda **
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE-M›s›r **
Akgiriﬂim Kimya ve Ticaret A.ﬁ. **

Faaliyet Alan›
Kimya

Pazarlama
Tekstil
Yat›r›m
Tekstil
Kimya

‹ﬂtirakler:
Ak-Han Bak›m Yönt. Serv. Hizm. Güven. Malz. A.ﬁ.-Türkiye **

Hizmet

* Tam konsolidasyon yöntemi ile konsolidasyona dahil edilmiﬂtir.
** Konsolide finansal tablolarda maliyet bedeliyle gösterilmiﬂtir.
Ana Ortakl›k’›n merkez adresi aﬂa€›daki gibidir:
Miralay ﬁefik Bey Sok. No: 15 Akhan 34437 Gümüﬂsuyu/‹stanbul-Türkiye
Ana Ortakl›k, ba€l› ortakl›klar ve iﬂtiraki Akkök Grubu ﬂirketleridir.
Ana Ortakl›k, Sermaye Piyasas› Kurulu’na (SPK) kay›tl› olup hisselerinin 37,81’i ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›’nda (‹MKB) iﬂlem görmektedir.
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle Ana Ortakl›€›n ortakl›k yap›s› aﬂa€›daki gibidir:
Ad›
Akkök Sanayi Yat›r›m ve Geliﬂtirme A.ﬁ.
Emniyet Tic. ve San. A.ﬁ.
Di€er *

*

Pay Oran›
 39,58
 18,72
41,70
100,00

Sermayenin 10’undan daha az›na sahip ortaklar›n toplam›n› göstermektedir.

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle dönem içinde çal›ﬂan personelin ortalama say›s› 911’dir (31 Aral›k 2006-2.233).
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2. Finansal Tablolar›n Sunumuna ‹liﬂkin Esaslar
(a) Haz›rlan›ﬂ Esas›
Ana Ortakl›k ve ba€l› ortakl›klar muhasebe kay›tlar› ve kanuni defterlerini, yürürlükteki ticari ve mali mevzuat›
esas alarak haz›rlamaktad›r. ‹liﬂikteki konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda aﬂa€›da aç›kland›€› üzere,
Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK)’n›n Seri XI/25 No.lu Tebli€i’ne uyum sa€lamak amac›yla belli düzeltme ve
s›n›fland›rma kay›tlar› yap›lm›ﬂt›r. ‹liﬂikteki konsolide finansal tablolara yans›t›lan düzeltmeler Dipnot 2(b) ve
(d)’de özetlenmiﬂtir.
‹liﬂikte sunulan konsolide finansal tablolar ve dipnotlar SPK’n›n 10 Aral›k 2004 tarihinde yay›mlad›€› duyuru ile
uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak sunulmuﬂtur.
(b) Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolar›n Düzeltilmesi:
Seri XI ve 25 No.lu Tebli€’in 15. K›sm›’na göre, yüksek enflasyon ekonomisinin hakim oldu€u bir ülkenin para
birimini kullanarak finansal tablolar›n› haz›rlamakta olan kuruluﬂlar›n bu tablolardaki kalemleri bilanço tarihi
itibariyle endekslenen birim de€erleri ile göstermeleri ve ayn› uygulamay› geçmiﬂ dönemlere de yans›tmalar›
gerekmektedir. Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK)’n›n 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say›l› Karar› uyar›nca, 2005 y›l›nda
finansal tablolar›n enflasyona göre düzeltilmesi uygulamas› sona ermiﬂtir. Bu nedenle, finansal tablolar, 31 Aral›k
2004 tarihindeki Türk Liras›’n›n sat›n alma gücü cinsinden ifade edilmiﬂtir.
‹liﬂikteki konsolide finansal tablolar›n, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle geçerli olan ölçüm birimi ile yeniden ifade
edilmesinde, Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) taraf›ndan Türkiye için yay›nlanan toptan eﬂya fiyatlar› genel
endeksi baz al›narak kullan›lan endeks ve çevirim faktörleri aﬂa€›daki gibidir:
Tarih
31 Aral›k 2001
31 Aral›k 2002
31 Aral›k 2003
31 Aral›k 2004

Endeks
4.951,7
6.478,8
7.382,1
8.403,8

Çevirim faktörü
1,70
1,30
1,14
1,00

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle finansal tablolar›n endekslenen birim de€erleriyle haz›rlanmas›nda aﬂa€›daki
prensipler uygulanm›ﬂt›r:
- Finansal tablolar 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle endekslenen birim de€erleri ile gösterilmiﬂ, ayn› uygulama
geçmiﬂ dönemlere de yans›t›lm›ﬂt›r.
- Parasal varl›k ve borçlar bilanço tarihindeki parasal birim de€eri ile gösterildi€i için ayr›ca endekslenmemiﬂtir.
- Parasal olmayan bilanço kalemleri ilgili çevirim faktörleri kullan›larak endekslenen birim de€erleri ile
gösterilmiﬂtir.
- Enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n etkisi, gelir tablosunda “Net Parasal Pozisyon Kâr›/(Zarar›)” hesab›nda
gösterilir.
Parasal olmayan kalemlere 1 Ocak 2005 tarihinden sonra yap›lan giriﬂler nominal de€erleriyle gösterilmiﬂtir.
Yabanc› para cinsinden bilanço kalemleri bilanço tarihindeki kur ile yabanc› para cinsinden gelir ve giderler
dönemin ortalama kuru ile YTL’ye çevrilir. Yap›lan çevrim iﬂleminden do€an kâr ya da zarar, özsermaye hesap
grubu alt›nda yabanc› para çevrim farklar› hesab›nda gösterilir.
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(c) Konsolidasyon Esaslar›:
Konsolidasyon, Ana Ortakl›k olan Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ﬁ. bünyesinde gerçekleﬂtirilmiﬂ olup, Ana Ortakl›k’›n
ba€l› ortakl›klardaki do€rudan ve dolayl› hisse paylar› aﬂa€›daki gibidir:
Ba€l› Ortakl›klar
Ak-Al Tekstil Sanayii A.ﬁ. (1)
Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ. (2)
Ak-Pa Tekstil ‹hracat Pazarlama A.ﬁ. (3)
Ak-Tops Tekstil San. A.ﬁ. (3)
Akel Yalova Elektrik Üretim A.ﬁ. (4)
Akenerji Elektrik Enerjisi ‹th.–‹hr. ve Toptan Tic. A.ﬁ. (4)
Akkur Enerji Üretim Tic. ve San. A.ﬁ. (4)
Aken BV (5)
Akrom Ak-Al Textile Romania SRL (6)
Bozüyük Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri A.ﬁ. (7)
Fitco BV (8)
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE (8)
Akgiriﬂim Kimya ve Ticaret A.ﬁ. (8)

31 Aral›k 2007
13,47
 60,00
100,00
99,14
58,00

31 Aral›k 2006
22,10
17,33
16,45
12,21
15,59
15,60
17,16
17,33
22,10
21,98
100,00
99,14
-

(1) Dipnot 44 (d)’de de belirtildi€i üzere, 6 Temmuz 2007 tarihinde Aksu ‹plik Dokuma ve Boya Apre Fabrikalar› Türk
A.ﬁ.’ye sat›lm›ﬂ olup iliﬂikteki 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara tam konsolidasyon
yöntemi ile dahil edilmiﬂtir.
(2) Dipnot 44 (c)’de de belirtildi€i üzere, 6 Temmuz 2007 tarihinde Akkök Sanayi Yat›r›m ve Geliﬂtirme A.ﬁ.’ye
sat›lm›ﬂ olup iliﬂikteki 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara tam konsolidasyon yöntemi
ile dahil edilmiﬂtir.
(3) ‹liﬂikteki konsolide finansal tablolara tam konsolidasyon yöntemi ile dahil edilmiﬂtir.
(4) Ana Ortakl›k’›n dolayl› olarak sahip oldu€u ﬂirket, 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara
tam konsolidasyon yöntemi ile dahil edilmiﬂ olup, Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ.’nin 6 Temmuz 2007 tarihinde
Akkök Sanayi Yat›r›m ve Geliﬂtirme A.ﬁ.’ye sat›lmas›ndan dolay› 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle
konsolidasyondan ç›kart›lm›ﬂt›r.
(5) Ana Ortakl›k’›n dolayl› olarak sahip oldu€u ﬂirket, konsolide finansal tablolarda önemli bir etkiye sahip
olmamas› nedeniyle 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolarda maliyet bedeli ile gösterilmiﬂ
olup, Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ.’nin 6 Temmuz 2007 tarihinde Akkök Sanayi Yat›r›m ve Geliﬂtirme A.ﬁ.’ye
sat›lmas›ndan dolay› 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle konsolidasyondan ç›kart›lm›ﬂt›r.
(6) Ana Ortakl›k’›n dolayl› olarak sahip oldu€u ﬂirket, 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara
tam konsolidasyon yöntemi ile dahil edilmiﬂ olup, Ak-Al Tekstil Sanayii A.ﬁ.’nin 6 Temmuz 2007 tarihinde Aksu
‹plik Dokuma ve Boya Apre Fabrikalar› Türk A.ﬁ.’ye sat›lmas›ndan dolay› 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle
konsolidasyondan ç›kart›lm›ﬂt›r.
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(7) Ana Ortakl›k’›n dolayl› olarak sahip oldu€u ﬂirket, konsolide finansal tablolarda önemli bir etkiye sahip
olmamas› nedeniyle 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle finansal tablolarda maliyet bedeli ile gösterilmiﬂ olup, Ak-Al
Tekstil Sanayii A.ﬁ.’nin 6 Temmuz 2007 tarihinde Aksu ‹plik Dokuma ve Boya Apre Fabrikalar› Türk A.ﬁ.’ye
sat›lmas›ndan dolay› 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle konsolidasyondan ç›kart›lm›ﬂt›r.
(8) Konsolide finansal tablolarda önemli bir etkiye sahip olmamas› nedeniyle iliﬂikteki konsolide finansal
tablolarda maliyet bedeliyle gösterilmiﬂtir.
Konsolidasyon, Ana Ortakl›k olan Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ﬁ. bünyesinde gerçekleﬂtirilmiﬂ olup, Ana Ortakl›k’›n
iﬂtiraklerdeki do€rudan ve dolayl› hisse paylar› aﬂa€›daki gibidir:

‹ﬂtirakler
Ak Havac›l›k ve Ulaﬂt›rma Hizmetleri A.ﬁ. *
Ak-Han Bak›m Yönt. Serv. Hizm. Güven. Malz. A.ﬁ. **
*

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

 33,33

10,07
45,15

Dipnot 44 (e)’de de belirtildi€i üzere, 20 Eylül 2007 tarihinde Akkök Sanayi Yat›r›m ve Geliﬂtirme A.ﬁ.’ye sat›lm›ﬂ
olup iliﬂikteki 31 Aral›k 2006 tarihli konsolide finansal tablolarda maliyet bedeliyle gösterilmiﬂtir.

** Konsolide finansal tablolarda önemli bir etkiye sahip olmamas› nedeniyle iliﬂikteki konsolide finansal
tablolarda maliyet bedeliyle gösterilmiﬂtir.
Ana Ortakl›k’›n do€rudan ve dolayl› olarak toplam oy haklar›n›n 20’nin alt›nda oldu€u veya 20’nin üzerinde
olmakla birlikte önemli bir etkiye sahip olmad›€› veya konsolide finansal tablolar aç›s›ndan önemlilik teﬂkil
etmeyen, teﬂkilatlanm›ﬂ piyasalarda iﬂlem görmeyen ve makul de€erleri güvenilir bir ﬂekilde belirlenemeyen ba€l›
ortakl›k ve iﬂtirakler sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›l›r ve maliyet bedelleri üzerinden, varsa,
de€er kayb› ile ilgili karﬂ›l›k düﬂüldükten sonra gösterilir.
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Konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda aﬂa€›daki prensipler uygulanm›ﬂt›r:
Tam Konsolidasyon Yöntemi:
•

Ana Ortakl›k ile ba€l› ortakl›klar›n ödenmiﬂ sermayesi ve sat›n alma tarihindeki özsermayeleri d›ﬂ›ndaki
bilanço kalemleri toplan›r. Yap›lan toplama iﬂleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortakl›klar›n
birbirlerinden olan alacak ve borçlar› karﬂ›l›kl› indirilir.

•

Ana Ortakl›k’›n ba€l› ortakl›klardaki paylar›; Ana Ortakl›k’taki Finansal Duran Varl›klar ve ba€l› ortakl›klardaki
Sermaye hesab›ndan karﬂ›l›kl› olarak elimine edilir.

•

Konsolidasyon kapsam›ndaki ortakl›€›n ba€l› ortakl›k haline geldi€i tarih itibariyle ve daha sonraki pay
al›mlar›nda bir defaya mahsus olmak üzere, Ana Ortakl›k’›n ba€l› ortakl›€›n sermayesinde sahip oldu€u
paylar›n elde etme maliyeti, bu paylar›n ba€l› ortakl›€›n makul de€ere göre de€erlenmiﬂ bilançosundaki öz
sermayesinde temsil etti€i de€erden mahsup edilir. Kay›tl› de€er lehine oluﬂan fark, pozitif ﬂerefiye olarak
konsolide bilançonun aktifinde ayr› bir kalemde gösterilir ve ﬂerefiyenin izafe edildi€i ekonomik birimin faydal›
ömrünü geçmemek üzere en fazla 20 y›l içinde itfa edilir; kay›tl› de€er aleyhine oluﬂan fark ise negatif ﬂerefiye
olarak bilançonun aktifinde negatif olarak ayr› bir kalemde gösterilir ve en fazla 20 y›l içinde itfa edilir. Ancak,
ﬂerefiyenin, aç›k bir ﬂekilde bir veya bir grup tan›mlanabilir varl›kla ba€lant›l› oldu€u durumda, bu varl›k veya
varl›k grubundan, bunlar›n faydal› ömrü boyunca fayda sa€layaca€› beklendi€inden, bu gibi durumlarda
ﬂerefiyenin faydal› ömrünün 20 y›l› geçemeyece€i varsay›m› geçersiz hale gelir. Ba€l› Ortakl›klardan Akenerji
Elektrik Üretim A.ﬁ. 20 Kas›m 2006 tarihinde 5.000.000 YTL sermayeli (sermayenin 4.541.600 YTL’lik k›sm›
ödenmemiﬂtir) Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.ﬁ.’nin hisselerinin 99’unu 15.592.500 ABD Dolar›’na
sat›n alm›ﬂt›r. Sat›n al›nan Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.ﬁ.’nin üretim lisans›na sahip Ad›yaman ilinde
kurulmas› planlanan Burç Bendi ve Hidroelektrik Santrali kurulu gücü 18,86 MWm/17,54 MWe, üretim lisans›na
sahip Adana ilinde kurulmas› planlanan FEKE–I HES santralinin kurulu gücü 25,64 MWm/24,61 MWe ve FEKE –II
HES santralinin kurulu gücü ise 149,57 MWm/143,58 MWe’dir. Ayr›ca söz konusu santrallerin üretim lisans›
baﬂvurusu kapsam›nda Devlet Su ‹ﬂleri (DS‹) ile Su Kullan›m anlaﬂmalar› bulunmaktad›r. Her üç santralin de
üretim lisans›n›n süresi 49 y›ld›r. Bu nedenle, Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.ﬁ.’nin sat›n al›nmas›
dolay›s›yla oluﬂan pozitif ﬂerefiyenin faydal› ömrü 49 y›l olarak belirlenmiﬂ ve ﬂerefiyenin itfas›nda normal itfa
yöntemi kullan›lm›ﬂt›r. 6 Temmuz 2007 tarihi itibariyle Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ.’nin hisseleri, Akkök Sanayi
Yat›r›m ve Geliﬂtirme A.ﬁ.’ye sat›ld›€›ndan 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle net pozitif ﬂerefiye tutar› olan
22.472.300 YTL 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle iliﬂikteki konsolide finansal tablolardan ç›kar›lm›ﬂt›r. Ana Ortakl›k,
faaliyet alan› ile do€rudan iliﬂkili olan ve Ana Ortakl›k’›n fason imalat›n› gerçekleﬂtiren ve hisse devir bedeli ‹ﬂ
Yat›r›m Menkul De€erler Anonim ﬁirketi’nin 8 Haziran 2007 tarihli De€erleme Raporu uyar›nca tespit edilmiﬂ
2.000.000 YTL sermayeli Aktops Tekstil Sanayi A.ﬁ.’ye ait Akkök Sanayi Yat›r›m ve Geliﬂtirme A.ﬁ.’nin sahip ve
maliki bulundu€u ve ﬂirket sermayesinin 50’sine tekabül eden 1.000.000 YTL nominal de€erli iﬂtirak
hisselerinin tamam› toplam 16.250.000,00-YTL bedel mukabilinde devral›nm›ﬂt›r. ‹ﬂbu devir neticesinde oluﬂan
pozitif ﬂerefiyenin faydal› ömrü 10 y›l olarak belirlenmiﬂ ve ﬂerefiyenin itfas›nda normal itfa yöntemi
kullan›lm›ﬂt›r. 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle oluﬂan 199.623 YTL tutar›ndaki ﬂerefiye itfa gideri iliﬂikteki
konsolide gelir tablosunda genel yönetim giderleri içerisinde yer alm›ﬂt›r (31 Aral›k 2006-76.697 YTL).

•

Konsolidasyon kapsam›ndaki ba€l› ortakl›klar›n ödenmiﬂ/ç›kar›lm›ﬂ sermaye dahil bütün özsermaye hesap
grubu kalemlerinden, Ana Ortakl›k d›ﬂ› paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide bilançonun
özsermaye hesap grubundan önce; ‘Ana Ortakl›k D›ﬂ› Paylar’, gelir tablosunda ise ‘Ana Ortakl›k D›ﬂ› Kâr/Zarar’
hesap grubu ad›yla gösterilir.

•

Ana Ortakl›k ve ba€l› ortakl›klar›n birbirleri aras›ndaki sat›n alma ve sat›ﬂ iﬂlemleri ve bu iﬂlemlerden
kaynaklanan kâr ve zararlar, konsolide gelir tablosunda iptal edilir. Bahse konu iptal edilen kâr ve zararlara,
konsolidasyona tabi ortaklar›n kendi aralar›nda al›m-sat›ma konu olan, menkul k›ymetler, stoklar, maddi ve
maddi olmayan varl›klar, finansal varl›klar ve di€er aktifler dahildir.
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(d) Düzeltmeler:
‹liﬂikteki konsolide finansal tablolar Seri XI ve 25 No.lu Tebli€’e göre haz›rlanm›ﬂt›r ve kanuni kay›tlarda yer
almayan aﬂa€›daki düzeltmeleri içermektedir.
-

Vadeli çekler, alacak senetleri, al›c›lar, sat›c›lar ve krediler için reeskont hesaplanmas›
Amortisman düzeltmesi
Kuruluﬂ ve örgütlenme giderlerinin iptali
K›dem tazminat› ve izin karﬂ›l›€› düzeltmesi
Ertelenen vergi düzeltmesi
Aç›lan tazminat davalar›na karﬂ›l›k ayr›lmas›
ﬁerefiyenin ve itfa pay›n›n hesaplanmas›
‹ﬂtiraklere de€er düﬂüklü€ü karﬂ›l›€› ayr›lmas›
ﬁüpheli alacaklara karﬂ›l›k ayr›lmas›
Stoklara de€er düﬂüklü€ü karﬂ›l›€› ayr›lmas›
Maddi varl›klar için de€er düﬂüklü€ü karﬂ›l›€› ayr›lmas›
Grup içi bakiyelerin ve iﬂlemlerin konsolidasyon prosedürüne uygun olarak elimine edilmesi

(e) Karﬂ›laﬂt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolar›n Düzeltilmesi:
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihli bilançolar ve bilançolara iliﬂkin dipnotlar ile ayn› tarihlerde sona eren y›llara ait gelir,
nakit ak›m ve özsermaye de€iﬂim tablolar› ve ilgili dipnotlar karﬂ›laﬂt›rmal› olarak sunulmuﬂtur. Cari dönem
finansal tablolar›n sunumu ile uygunluk sa€lanmas› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›rmal› bilgiler gerekli görüldü€ünde
yeniden s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
(f) Netleﬂtirme:
Finansal varl›k ve borçlar›n netleﬂtirilmesi, sadece hukuken mümkün olmas› ve iﬂletmenin bu yönde bir niyetinin
olmas› veya varl›klar›n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eﬂ zamanl› oldu€u durumlarda
mümkündür.
3. Uygulanan Muhasebe Politikalar› ve De€erleme Yöntemleri
(a) Finansal Araçlar:
Finansal araçlar aﬂa€›daki finansal varl›k ve borçlardan oluﬂmaktad›r:
i. Haz›r de€erler
Kasa, bankalar, al›nan çekler ve di€er haz›r de€erler, haz›r de€erleri oluﬂturmaktad›r.
Kasadaki paralar Yeni Türk Liras› ve dövizli bakiyelerden oluﬂmaktad›r. Yeni Türk Liras› bakiyeler kay›tl› de€eriyle,
dövizli bakiyelerse bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankas› döviz al›ﬂ kuru ile de€erlenerek kay›tlarda
gösterilmektedir.
Banka mevduatlar›, vadeli ve vadesiz mevduatlardan ve bu mevduatlar›n faizlerinden oluﬂmaktad›r. Yeni Türk
Liras› mevduatlar maliyet de€erleriyle, döviz tevdiat hesaplar› ise bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankas› döviz
al›ﬂ kuru kullan›lmak suretiyle Yeni Türk Liras›’na çevrilmiﬂ de€erleriyle kay›tlarda gösterilmektedir.
Al›nan çeklerin vadesi bilanço tarihini aﬂanlar ticari alacaklar içinde gösterilmiﬂ olup devlet iç borçlanma senetleri
için borsalarda veya teﬂkilatlanm›ﬂ di€er piyasalarda oluﬂan faiz haddi dikkate al›narak reeskonta tabi
tutulmuﬂtur.
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Makul De€er
Makul de€er; herhangi bir finansal arac›n, al›m sat›ma istekli iki taraf aras›nda, muvazaadan ar›nd›r›lm›ﬂ olarak el
de€iﬂtirdi€i de€er olup, öncelikle ilgili varl›€›n borsa de€eri, borsa de€erinin oluﬂmamas› durumunda ise
de€erleme gününde bu tan›ma uygun al›m sat›m de€eri, makul de€er olarak kabul edilir.
Yabanc› para cinsinden haz›r de€erlerinin, bilanço tarihindeki geçerli kurlardan Yeni Türk Liras›’na çevrilmiﬂ
olmas› sebebiyle, bu varl›klar›n makul de€erlerinin kay›tl› de€erlerine eﬂde€er oldu€u kabul edilmektedir.
Banka mevduatlar›, kasa ve al›nan çeklerin kay›tl› de€erlerinin, bu varl›klar›n k›sa vadelerde elden ç›kar›lmalar› ve
de€er düﬂüklü€ü riski olmamas› nedeniyle, makul de€erleriyle ayn› oldu€u varsay›lmaktad›r.
ii. Ticari Alacaklar
Ticari alacaklar, Ana Ortakl›k ve ba€l› ortakl›klar› taraf›ndan, al›c›lara do€rudan mal ve hizmet satmak suretiyle
yarat›lan finansal varl›klard›r. Alacak senetleri, vadeli çekler ve al›c›lar reeskonta tabi tutulmuﬂtur.
Makul De€er
Ticari alacaklar›n iskonto edilmiﬂ ve ﬂüpheli alacak karﬂ›l›€› ayr›lm›ﬂ de€erlerinin, varl›klar›n makul de€erine
eﬂde€er oldu€u varsay›lmaktad›r.
iii. ‹liﬂkili Taraflar
Ana Ortakl›k ve ba€l› ortakl›klar›n hissedarlar›, yönetim kurulu üyesi ve genel müdür gibi yönetici personeli, yak›n
aile üyeleri ve onlar taraf›ndan kontrol edilen veya onlara ba€l› ﬂirketler, iﬂtirakler ve ortakl›klar iliﬂkili taraf
olarak kabul edilmiﬂtir.
iv. K›sa ve Uzun Vadeli Banka Kredileri ve Ticari Borçlar
K›sa ve uzun vadeli banka kredileri, anapara ve bilanço tarihi itibariyle tahakkuk eden faiz giderlerinin toplanmas›
sonucu oluﬂan de€erlerin etkin faiz oran› yöntemi ile iskonto edilmiﬂ tutarlar› ile kay›tlarda gösterilmektedir.
Ticari borçlar, sat›c›lardan do€rudan mal ve hizmet almak suretiyle oluﬂan finansal borçlar olup iskonto edilmiﬂ
tutarlar› ile kay›tlarda gösterilmektedir.
Makul De€er
K›sa ve uzun vadeli banka kredilerinin makul de€erinin; bahse konu finansal borçlar›n maliyetine, etkin faiz oran›
üzerinden hesaplan›p bilanço tarihleri itibariyle tahakkuk etmiﬂ faiz borçlar›n›n eklenmesi suretiyle oluﬂturulan
kay›tl› de€erlerine eﬂde€er oldu€u varsay›lmaktad›r. Benzer ﬂekilde, ticari borçlar›n iskonto edilmiﬂ maliyet
de€erleri makul de€erleri olarak kabul edilmiﬂtir.
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(b) Finansal Risk Yönetimi:
i. Yabanc› Para Riski
Ana Ortakl›k ve ba€l› ortakl›klar›n iﬂletme, yat›r›m ve finansal faaliyetlerinden do€an dövizli iﬂlemlerinin rapor
tarihi itibariyle bakiyeleri 29 No.lu dipnotta aç›klanm›ﬂt›r. Uzun vadeli kredilerin yabanc› para biriminde olmas›
nedeniyle, yabanc› para cinsinden yap›lacak ödemeler, kurlar›n Yeni Türk Liras› aleyhine yükseldi€i durumlarda,
yabanc› para riski yaratmaktad›r. Ana Ortakl›k ve ba€l› ortakl›klar söz konusu yabanc› para riskini, döviz
pozisyonunu sürekli analiz ederek s›n›rland›rmaktad›r.
ii. ﬁüpheli Alacaklar Riski
Ana Ortakl›k ve ba€l› ortakl›klar, rapor tarihine kadar oluﬂan ﬂüpheli alacaklar için karﬂ›l›k ay›rm›ﬂt›r.
iii. Likidite Riski
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say›da ve yüksek kalitede kredi
sa€lay›c›lar›n›n eriﬂebilirli€inin sürekli k›l›nmas› suretiyle yönetilmektedir. Ana Ortakl›k ve ba€l› ortakl›klar, k›sa
vadeli finansal araçlar›n›, örne€in ticari alacaklar›n›, nakde çevirerek kendisine fon yaratmaktad›r. Ana Ortakl›k ve
ba€l› ortakl›klar›n, likit varl›klar›n›n (dönen varl›klar-stoklar), k›sa vadeli borçlar›n›n üzerinde olan k›s›mlar›,
dönemler itibariyle aﬂa€›daki gibidir (YTL):
31 Aral›k 2007
31 Aral›k 2006

170.978.746
336.198.126

iv. Karﬂ› Taraf Riski
Finansal araçlar› elinde bulundurmak, karﬂ› taraf›n anlaﬂman›n gereklerini yerine getirmeme riskini de
taﬂ›maktad›r. ﬁirket yönetimi bu riskleri, her anlaﬂmada bulunan karﬂ› taraf (iliﬂkili taraflar hariç) için ortalama
riski k›s›tlayarak ve gerekti€i takdirde teminat alarak karﬂ›lamaktad›r.
v. Faiz Riski
Ana Ortakl›k ve ba€l› ortakl›klar›n, finansal kredi sözleﬂmeleri ABD Dolar›, Euro ve ‹ngiliz Sterlini baz›nda olup, faiz
oran› de€iﬂkendir. Piyasa faiz haddinin, ödemelerin yabanc› para biriminde olmas› nedeniyle, vade boyunca,
önemli oranlarda de€iﬂmeyece€i öngörülmekte ve bu nedenle faiz oran› riskinin ihmal edilebilir seviyede oldu€u
kabul edilmektedir.
(c) Stoklar:
Stoklar›n de€erlenmesinde elde etme maliyeti ve net gerçekleﬂebilir de€erin düﬂük olan› esas al›nmaktad›r.
Maliyet, a€›rl›kl› ortalama maliyet yöntemi kullan›larak belirlenmekte ve hammadde, malzeme, iﬂçilik ve genel
giderlerin makul bir pay›n› kapsamaktad›r.
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(d) Finansal Varl›klar:
Ana Ortakl›k finansal varl›klar›n› sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak s›n›fland›rm›ﬂt›r.
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, iﬂletme kaynakl› krediler ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak ve al›msat›m amaçl› finansal varl›klar d›ﬂ›nda kalan finansal varl›klardan oluﬂmaktad›r. Sat›lmaya haz›r finansal
varl›klar, kayda al›nmalar›n› izleyen dönemlerde rayiç (makul) de€erle de€erlenir. Ana Ortakl›k’›n do€rudan ve
dolayl› olarak toplam oy haklar›n›n 20’nin alt›nda oldu€u veya 20’nin üzerinde olmakla birlikte önemli bir
etkiye sahip olmad›€› veya konsolide finansal tablolar aç›s›ndan önemlilik teﬂkil etmeyen, teﬂkilatlanm›ﬂ
piyasalarda iﬂlem görmeyen ve makul de€erleri güvenilir bir ﬂekilde belirlenemeyen sat›lmaya haz›r finansal
varl›klar, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, de€er kayb› ile ilgili karﬂ›l›k düﬂüldükten sonra gösterilir.
Finansal varl›klar›n borsa rayici olmay›p, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle endekslenen birim de€erleriyle, varsa,
de€er kayb› ile ilgili karﬂ›l›k düﬂüldükten sonra gösterilmiﬂtir.
(e) Maddi Varl›klar:
Maddi varl›klar, maliyet bedellerinden birikmiﬂ amortismanlar›n ve, e€er varsa, de€er düﬂüklü€ünün indirilmesi
suretiyle gösterilmiﬂtir.
Maddi varl›klar›n 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle endekslenerek bilanço tarihindeki Türk Liras›’n›n al›m gücüne
getirilmesinde aktife ilk giriﬂ tarihleri dikkate al›nm›ﬂt›r. 1 Ocak 2005 tarihinden sonraki al›mlar nominal
de€erleriyle gösterilmiﬂtir. Maddi varl›klar için amortisman, enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiﬂ tutarlar› ve
1 Ocak 2005 tarihinden sonraki al›mlar›n nominal de€erleri üzerinden varl›klar›n tahmini faydal› ömürleri esas
al›nmak suretiyle normal amortisman yöntemi kullan›larak ayr›lm›ﬂt›r. Varl›klar›n tahmini faydal› ömürlerine
iliﬂkin bilgiler aﬂa€›daki gibidir:
Binalar
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Makine, tesis ve cihazlar
Taﬂ›t araç ve gereçleri
Döﬂeme ve demirbaﬂlar
Di€er maddi varl›klar

5-50 y›l
5-50 y›l
5-22 y›l
4- 8 y›l
2-20 y›l
5 y›l

(f) Maddi Olmayan Varl›klar:
Maddi olmayan varl›klar, maliyet bedellerinden birikmiﬂ itfa paylar›n›n ve, e€er varsa, de€er düﬂüklü€ünün
indirilmesi suretiyle gösterilmiﬂtir.
Maddi olmayan varl›klar›n 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle endekslenerek bilanço tarihindeki Türk Liras›’n›n al›m
gücüne getirilmesinde aktife ilk giriﬂ tarihleri dikkate al›nm›ﬂt›r.1 Ocak 2005 tarihinden sonraki al›mlar nominal
de€erleriyle gösterilmiﬂtir. Maddi olmayan varl›klar, enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiﬂ tutarlar› ve 1 Ocak
2005 tarihinden sonraki al›mlar›n nominal de€erleri üzerinden, aﬂa€›da belirtilen sürelerde faydal› ömürlerine
göre itfa edilmiﬂlerdir:
Haklar
Özel Maliyetler
Di€er Maddi Olmayan Varl›klar

3-40 y›l
5 y›l
3-5 y›l
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(g) Yabanc› Para Cinsinden Varl›k ve Borçlar:
Bilançoda yer alan yabanc› paraya ba€l› varl›klar bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankas› döviz al›ﬂ kuru, borçlar
ise döviz sat›ﬂ kuru kullan›larak Yeni Türk Liras›'na çevrilmektedir. Dönem içinde gerçekleﬂen yabanc› paraya ba€l›
iﬂlemler, iﬂlem tarihindeki fiili kurlar kullan›larak Yeni Türk Liras›'na çevrilmektedir. Bu iﬂlemlerden do€an kur fark›
gelir ve giderleri gelir tablolar›na dahil edilmektedir. Ana Ortakl›k ve ba€l› ortakl›klar›n bilanço tarihi itibariyle
de€erlemede kulland›€›, T.C. Merkez Bankas› döviz kurlar› aﬂa€›daki gibidir:
31 Aral›k 2007
ABD Dolar›
EURO
CHF
GBP

Al›ﬂ
1,1647
1,7102
1,0273
2,3259

Sat›ﬂ
1,1703
1,7184
1,0339
2,3381

31 Aral›k 2006
Al›ﬂ
1,4056
1,8515
1,1503
2,7569

Sat›ﬂ
1,4124
1,8604
1,1577
2,7713

(h) Varl›klar›n De€er Düﬂüklü€ü:
Varl›klar›n kay›tl› de€erlerinin, geri kazan›labilir de€erlerinden fazla oldu€u durumlarda, de€er düﬂüklü€ü karﬂ›l›€›
ay›rmak suretiyle, varl›€›n kay›tl› de€eri geri kazan›labilir tutar›na indirilir ve karﬂ›l›k gelir tablosuna gider olarak
yans›t›l›r.
Di€er taraftan; nakit üreten varl›klar›n geri kazan›labilir tutar›, net sat›ﬂ fiyatlar› ile kullan›m de€erlerinden yüksek
olan›d›r. Bahse konu varl›klar›n kullan›m de€eri, bu varl›klar›n sürekli kullan›m›ndan ve sat›ﬂlar›ndan elde edilecek
net nakit giriﬂlerinin, uygun bir iskonto oran› ile iskonto edilmiﬂ net bugünkü de€erlerini ifade eder.
(i) Ertelenen Vergiler:
Ertelenen vergiler, yükümlülük metodu kullan›larak, varl›klar›n ve yükümlülüklerin indirilebilir vergi matrah› ile
bunlar›n finansal tablolardaki kay›tl› tutarlar› aras›nda oluﬂan geçici farklar üzerinden hesaplanmaktad›r. Baﬂl›ca
geçici farklar, gelir ve giderlerin Seri XI ve 25 No.lu Tebli€ ile vergi kanunlar›na göre de€iﬂik finansal tablo
dönemlerinde muhasebeleﬂmesinden kaynaklanmaktad›r. Ertelenen vergi yükümlülü€ü vergiye tabi tüm geçici
farklar için hesaplan›rken, indirilecek geçici farklardan oluﬂan ertelenen vergi alacaklar›, Ana Ortakl›k ve ba€l›
ortakl›klar›n, gelecek dönemlerde vergiye tabi kazançlar›n›n olaca€› varsay›m›yla hesaplanmaktad›r.
Ayn› ülkenin vergi mevzuat›na tabi olmak ﬂart›yla ve cari vergi varl›klar›n›n cari vergi yükümlülüklerinden mahsup
edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakk›n bulunmas› durumunda ertelenen vergi varl›klar› ve
ertelenen vergi yükümlülükleri, karﬂ›l›kl› olarak birbirinden mahsup edilir.
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(j) Vergiler:
Kurum kazançlar› 20 oran›nda kurumlar vergisine tabidir. Yat›r›m indirimi istisnas› uygulanmas› halinde di€er
Kurumlar Vergisi’nden istisna kazançlarda oldu€u gibi bu kârlar da€›t›lmad›kça stopaj hesaplanmaz. Bununla
birlikte yararlan›lan yat›r›m indirimi, GVK’nun 4842 say›l› Kanunla kald›r›lan Ek 1 ila Ek 6’nc› maddelerine
dayan›yorsa ayn› Kanun’un Geçici 61’nci ve 69’ncu maddeleri uyar›nca, yararlan›lan yat›r›m indirimi tutar›
üzerinden da€›t›ls›n, da€›t›lmas›n 19,8 oran›nda gelir vergisi stopaj› hesaplan›r. ‹stisna kaynakl› olsun olmas›n
tam mükellef gerçek kiﬂiler ile dar mükellef gerçek kiﬂi ve kurumlara nakit olarak da€›t›lan kâr paylar› üzerinden
ayr›ca 15 (26 Temmuz 2006 tarihinden önce 10’ dur) oran›nda gelir vergisi stopaj› hesaplanmaktad›r. Bununla
birlikte kâr da€›t›m›n›n 1998 ve öncesi kârlar ile 1999, 2000, 2001 ve 2002 y›llar›na ait istisna kaynakl› kârlardan ve
yukar›da belirtilen 19,8 stopaj yap›lm›ﬂ yat›r›m indirimlerine tekabül eden kârlardan yap›lmas› durumunda gelir
vergisi stopaj› do€mayacakt›r. Cari y›l ve geçmiﬂ y›l kârlar›n›n sermayeye ilavesi suretiyle yap›lan kâr
da€›t›mlar›nda da gelir vergisi stopaj› hesaplanmamaktad›r. Di€er yandan tam mükellef kurumlara yap›lan kâr
da€›t›mlar›nda da stopaj yap›lmamaktad›r.
Ayr›ca, kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere y›l içinde ara dönemlerde beyan edilen matrahlar üzerinden 20
oran›nda geçici vergi ödenmektedir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 69’uncu maddesine istinaden yat›r›m indiriminden yararlananlar için kurumlar
vergisi ve kurum geçici vergi oran› 30 olarak uygulan›r.
Vergi Usul Kanununun 5024 say›l› Kanunla de€iﬂtirilen mükerrer 298 inci maddesi uyar›nca, bilanço esas›na göre
defter tutan mükellefler, TEFE deki art›ﬂ›n, Mart 2005 itibariyle son 36 ayda 100 den ve son 12 ayda 10 dan
düﬂük olmas› nedeniyle 2004’te baﬂlayan enflasyon düzeltme uygulamas› sona ermiﬂtir. 31 Aral›k 2007 ve 2006
hesap dönemlerinde de ÜFE’de 100 ve 10 ﬂartlar› birlikte gerçekleﬂmedi€i için enflasyon düzeltmesi uygulamas›
yap›lmam›ﬂt›r.
Türk vergi sisteminde mali zararlar takip eden beﬂ y›l içindeki mali kârlar (matrah) ile mahsup edilebilmekte olup,
önceki y›llar matrahlar›ndan mahsup mümkün de€ildir.
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle vergi karﬂ›l›€› yürürlükteki vergi mevzuat› çerçevesinde ayr›lm›ﬂt›r.
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(k) K›dem Tazminat› Karﬂ›l›€›:
‹ﬂ Kanunu'na göre, ﬁirket, bir senesini doldurmuﬂ olup, Kanun’un 25/II. Maddesinde belirtilen hakl› nedenler
olmaks›z›n ﬂirketle iliﬂkisi kesilen, askere ça€r›lan, evlenip bir y›l içinde iﬂten ayr›lan (kad›nlar için), emekli olan
veya vefat eden personeli için k›dem tazminat› ödemekle mükelleftir. Ödenecek tazminat, çal›ﬂ›lan her sene için
bir ayl›k maaﬂ tutar› olup, bu tutar 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle her hizmet y›l› için 2.030,19 YTL ile
s›n›rland›r›lm›ﬂt›r (31 Aral›k 2006–1.857,44 YTL).
ﬁirket, iliﬂikteki finansal tablolar›nda k›dem tazminat› yükümlülü€ünü Seri XI ve 25 No.lu Tebli€’in 29. K›s›m’daki
“Çal›ﬂanlara Sa€lanan Faydalar”da belirtilen finansal tablolara alma ve de€erleme esaslar›na göre hesaplam›ﬂt›r.
K›dem tazminat› yükümlülüklerinin, özellikleri aç›s›ndan, bu k›s›mda tan›mlanan ‘Çal›ﬂma Dönemi Sonras›na
‹liﬂkin Belirli Fayda Planlar›’yla özdeﬂ olmas› nedeniyle, bahse konu yükümlülükler, aﬂa€›da aç›klanan ‘Öngörülen
Birim Kredi Yöntemi’ ve baz› varsay›mlar kullan›larak hesaplanm›ﬂ ve finansal tablolara al›nm›ﬂt›r.
-

Çal›ﬂanlar›n geçmiﬂ y›llardaki personel hizmet süreleri dikkate al›narak, mevcut sosyal güvenlik yasalar›na
göre emeklilik haklar›n› kazanacaklar› tarihler belirlenir.

-

Çal›ﬂanlar›n emekli olmalar› veya iﬂten ç›kar›lmalar› durumunda gelecekte ödenecek yükümlülü€ün bugünkü
de€eri hesaplan›rken, çal›ﬂanlar›n mevcut maaﬂlar› veya devlet taraf›ndan saptanan k›dem tazminat›
tavan›ndan küçük olan› al›narak 31 Aral›k 2007 ve 2006 de€erinin, enflasyon etkisinden ar›nd›r›lmas› amac›yla
sabit kalaca€› varsay›lm›ﬂ ve daha sonra bu de€er Devlet ‹ç Borçlanma Senetlerinin ortalama faiz oran› olarak
öngörülen 11’in (31 Aral›k 2006-11), öngörülen enflasyon oran› 5’e (31 Aral›k 2006-5) oranlamas› suretiyle
hesaplanan y›ll›k 5,71 (31 Aral›k 2006-5,71) reel iskonto oran› ile indirgenerek k›dem tazminat›
yükümlülü€ünün bilanço tarihindeki net bugünkü de€eri hesaplanm›ﬂt›r.

-

K›dem tazminat›na hak kazanacak kiﬂilerin toplam çal›ﬂanlara olan oran›n›n saptanmas›, aktueryal
hesaplamay› gerekmektedir. Bu hesaplama; geçmiﬂte ﬁirket çal›ﬂanlar›ndan k›dem tazminat›na hak
kazananlar›n toplam personele olan oran›n›n tesbit edilmesi suretiyle yap›l›r.

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle, k›dem tazminat› yükümlülü€ünü hesaplamak için kullan›lan aktuer
varsay›mlar aﬂa€›daki gibidir:

‹skonto oran›
Geçmiﬂ y›llarda k›dem tazminat›na hak
kazanan çal›ﬂanlar›n toplam çal›ﬂanlara oran›

31 Aral›k 2007
5,71

31 Aral›k 2006
5,71

100

100

(l) Gelir ve Giderler:
Gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesinde tahakkuk esas› uygulanmaktad›r. Buna göre has›lat, gelir ve kârlar
ayn› döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karﬂ›laﬂt›r›lacak ﬂekilde muhasebeleﬂtirilmektedir.
(m) Hisse Baﬂ›na Kazanç/(Zarar):
Hisse baﬂ›na kazanç/(zarar), dönem net kâr› veya zarar›n›n cari dönemde adi hisse senedi sahiplerine ait adi hisse
senetleri adedinin a€›rl›kl› ortalamas›na bölünmesi suretiyle hesaplanmaktad›r.
Türkiye’de ﬂirketler, mevcut hissedarlar›na birikmiﬂ kârlardan ve özsermaye enflasyon düzeltme farklar›ndan
hisseleri oran›nda hisse da€›tarak (bedelsiz hisseler) sermayelerini artt›rabilirler. Hisse baﬂ›na kazanç/(zarar)
hesaplan›rken, bu bedelsiz hisseler ç›kar›lm›ﬂ hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla hisse baﬂ›na kazanç/(zarar)
hesaplamas›nda kullan›lan a€›rl›kl› hisse senedi ortalamas›, bedelsiz hisseler aç›s›ndan geriye dönük olarak
uygulanmak suretiyle elde edilir.
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(n) Muhasebe Tahminleri:
Finansal tablolar›n Seri XI ve 25 No.lu Tebli€’e göre haz›rlanmas› s›ras›nda Yönetim, bilanço tarihi itibariyle
finansal tablolarda yer alan varl›klar ve yükümlülüklerin bilanço de€erini, bilanço d›ﬂ› yükümlülüklere iliﬂkin
aç›klamalar›, dönem içerisinde oluﬂan gelir ve giderlerin tutarlar›n› etkileyebilecek tahmin ve varsay›mlarda
bulunabilmektedir. Ancak, gerçek sonuçlar, bu sonuçlardan farkl›l›k gösterebilmektedir.
(o) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar:
Ana Ortakl›k ve ba€l› ortakl›klar bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas›
durumunda, finansal tablolara al›nan tutarlar› bu yeni duruma uygun ﬂekilde düzeltmekte, bilanço tarihinden
sonra ortaya ç›kan düzeltme gerektirmeyen olaylar›n olmas› halinde ise önemli olmas› durumunda ilgili dönemde
aç›klamaktad›r.
(p) ﬁarta Ba€l› Varl›klar ve Yükümlülükler:
Geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iﬂletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir
veya daha fazla kesin olmayan olay›n gerçekleﬂip gerçekleﬂmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler
ve varl›klar finansal tablolara al›nmamakta ve ﬂarta ba€l› yükümlülükler ve varl›klar olarak de€erlendirilmektedir.
(r) Borçlanma Maliyetleri:
Borçlanma maliyetleri gider olarak kaydedilmektedir. Özellikli varl›kla iliﬂkili borçlanma maliyetleri do€rudan ilgili
bulundu€u özellikli varl›€›n maliyetine dahil edilir. Özellikli bir varl›€›n amaçland›€› ﬂekilde kullan›ma veya sat›ﬂa
haz›r hale getirilmesi için gerekli faaliyetlerin tamamen bitirilmesi durumunda, borçlanma maliyetlerinin
aktifleﬂtirilmesine son verilir. 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle yap›lmakta olan yat›r›mlar ile do€rudan ilgili lehteki
kur farklar›ndan faiz ve komisyon giderlerinin indirilmesi sonucu kalan net (820.382) YTL ilgili varl›k maliyetinden
indirilmiﬂtir. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle ba€l› ortakl›klardan Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ., yap›lmakta olan
yat›r›mlar ile do€rudan ilgili lehteki kur farklar›ndan faiz giderlerinin indirilmesi sonucu kalan net (6.298.755) YTL
ilgili varl›k maliyetinden indirmiﬂtir.
(s) Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlamas›:
Ana Ortakl›k ve ba€l› ortakl›klar›n faaliyetleri kimya, tekstil, enerji ve di€er olmak üzere dört sektör alt›nda
toplanm›ﬂt›r. Di€er sektörün içerisinde pazarlama faaliyetleri yer almaktad›r. Bu gruptaki ﬂirketlerin ticari hacmi
düﬂük oldu€undan ayr› raporlanabilir sektör olarak dikkate al›nmam›ﬂlard›r.
(t) Devlet Teﬂvik ve Yard›mlar›:
Ana Ortakl›k’›n yararland›€› devlet teﬂvikleri gelirler ile ilgili devlet teﬂvikleri olup gelir tablosunda gösterilir.
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4. Haz›r De€erler
Haz›r de€erler aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Kasa
Banka
- vadesiz YTL mevduat
- vadesiz döviz mevduat
- vadeli YTL mevduat*
- vadeli döviz mevduat**
Al›nan çekler
Di€er haz›r de€erler

*

31 Aral›k 2007
54.449

31 Aral›k 2006
255.339

6.377.849
4.922.248
9.936.684
23.400.830
14.981.740
59.673.800

5.213.986
5.046.513
55.243.594
113.061.508
13.102.402
15.462
191.938.804

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle bankalarda bulunan vadeli YTL mevduatlar›n faiz oranlar› 18,65 ile 21,00
aras›nda de€iﬂmektedir (31 Aral›k 2006-18,7-21,5).

** 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle bankalarda bulunan vadeli ABD Dolar› mevduatlar›n faiz oranlar› 4,50 ile 8,59
aras›nda de€iﬂmektedir (31 Aral›k 2006-Euro 3,1-4; GBP 5,75; ABD Dolar› 4,25- 5,75).
5. Menkul K›ymetler
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle menkul k›ymet bulunmamaktad›r.
6. Finansal Borçlar
Finansal borçlar aﬂa€›daki gibidir (YTL):

K›sa vadeli banka kredileri
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri
ve faizleri
Uzun vadeli krediler

31 Aral›k 2007
80.104.886

31 Aral›k 2006
150.302.137

65.564
21.650.550
101.821.000

13.456.807
126.726.667
290.485.611

Uzun vadeli kredilerin vadesi 14.12.2014’tür.
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle uzun vadeli ABD Dolar› kredinin faiz oran› 6,86 ile 6,22’dir ( 31 Aral›k 2006 tarihi
itibariyle uzun vadeli Euro kredilerin faiz oranlar› 2,85 ile 6,86; ABD Dolar› kredilerin faiz oranlar› 5,27 ile 7,13
aras›nda de€iﬂmektedir).
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7. Ticari Alacak ve Borçlar
K›sa vadeli ticari alacaklar aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Al›c›lar
Alacak senetleri ve vadeli çekler
Alacak reeskontu (-)
Verilen depozito ve teminatlar
Di€er k›sa vadeli alacaklar
ﬁüpheli ticari alacaklar
ﬁüpheli ticari alacaklar karﬂ›l›€› (-)

31 Aral›k 2007
130.023.614
150.931.521
(3.971.671)
38.247
1.412.641
(1.412.641)
277.021.711

31 Aral›k 2006
211.008.765
200.708.088
(7.400.219)
86.178
303
4.675.672
(4.675.672)
404.403.115

31 Aral›k 2007
9.357
9.357

31 Aral›k 2006
352.596
10.679.749
(1.040.678)
9.991.667

31 Aral›k 2007
109.472.260
(1.385.844)
1.036
108.087.452

31 Aral›k 2006
125.280.709
1.565.892
(1.546.098)
1.862
6.805
125.309.170

Uzun vadeli ticari alacaklar aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Verilen depozito ve teminatlar
Alacak senetleri ve vadeli çekler
Alacak reeskontu (-)

Ticari borçlar aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Sat›c›lar
Borç senetleri
Borç reeskontu (-)
Al›nan depozito ve teminatlar
Di€er ticari borçlar

8. Finansal Kiralama Alacak ve Borçlar›
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle finansal kiralama alacak ve borcu bulunmamaktad›r.
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9. ‹liﬂkili Taraflarla Alacak ve Borçlar ve ‹ﬂlemler
‹liﬂkili taraflardan alacaklar aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Ak-Al Tekstil Sanayii A.ﬁ. *
Aksu ‹plik Dokuma ve Boya Apre Fab. A.ﬁ.
Üçgen Bak›m ve Yönetim Hiz. A.ﬁ.
Akport Tekirda€ Liman ‹ﬂletmeleri A.ﬁ.
Aken B.V.
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE
Aktek Bilgi ‹letiﬂim Teknolojisi San. ve Tic. A.ﬁ.
Bozüyük Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri A.ﬁ.
Di€er **
Ortaklardan alacaklar
Alacak reeskontu (-)

*

31 Aral›k 2007
10.515.163
10.699.941
21.973
4.440
129.108
10.967
(712.061)
20.669.531

31 Aral›k 2006
7.691.446
325.899
18.408
5.107
61.698
172.954
10.723.213
89.202
(18.803)
19.069.124

6 Temmuz 2007 tarihi itibariyle Aksu ‹plik Dokuma ve Boya Apre Fab. A.ﬁ.’ye sat›ld›€›ndan iliﬂkili taraflarda
gösterilmiﬂtir (Dipnot 2(c)).

** Ba€l› ortakl›klardan Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ.’nin sat›ﬂ yapt›€› kuruluﬂlar›n Akkök Grubu’na dahil ortaklar
d›ﬂ›nda kalan ve say›s› 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle 153 olan ortaklar› “di€er” olarak topluca gösterilmiﬂtir. 31
Aral›k 2007 tarihi itibariyle Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ.’nin sat›ﬂ› nedeniyle söz konusu ortaklardan alacaklar
bakiyesi bulunmamaktad›r.

69

aksa akrilik kimya sanayii a.ﬂ.
31 aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren y›llara ait
konsolide finansal tablolara iliﬂkin dipnotlar

‹liﬂkili taraflara borçlar aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Akkim Kimya San. ve Tic. A.ﬁ.
Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ. *
Ak-Han Bak›m Yönt. Serv. Hizm. Güven. Malz. A.ﬁ.
Akkök Sanayi Yat›r›m ve Geliﬂtirme A.ﬁ.**
Dinkal Sigorta Acenteli€i A.ﬁ.
Ak Havac›l›k ve Ulaﬂt›rma Hizmetleri A.ﬁ.
Expert Contab SRL Suceava
Ortaklara borçlar ***
Di€er ****

31 Aral›k 2007
9.448.788
7.093.185
552.224
793.491
118.261
2.810
18.008.759

31 Aral›k 2006
5.336.616
234.641
4.188.465
651.044
57.334
4.217
18.160
3.979.804
14.470.281

*

6 Temmuz 2007 tarihi itibariyle Akkök Sanayi Yat›r›m ve Geliﬂtirme A.ﬁ.’ye sat›ld›€›ndan iliﬂkili taraflarda
gösterilmiﬂtir (Dipnot 2(c)).

**

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle ba€l› ortakl›klardan Akrom Ak-Al Textile Romania SRL’nin Akkök Sanayi Yat›r›m
ve Geliﬂtirme A.ﬁ.’den 25 Eylül 2000 tarihinde kulland›€› 2.000.000 ABD Dolar› tutar›ndaki kredinin ödenmemiﬂ
1.000.000 ABD Dolar’l›k k›sm›n› içermekte olup, 31 Temmuz 2007 tarihinde ödenmiﬂtir.

*** 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle ba€l› ortakl›klardan olan Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ.’nin ortaklar›na olan ticari
borçlar›n›n 14.888 YTL’lik tutar›, ortaklardan al›nan depozito ve teminatlardan oluﬂmaktad›r.
**** Ba€l› ortakl›klardan Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ.’nin sat›ﬂ yapt›€› kuruluﬂlar›n Akkök Grubu’na dahil ortaklar
d›ﬂ›nda kalan ve say›s› 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle 153 olan ortaklar› (31 Aral›k 2007–Yoktur) “di€er” olarak
topluca gösterilmiﬂtir. 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ.’nin sat›ﬂ› nedeniyle söz
konusu ortaklardan borç bakiyesi bulunmamaktad›r.
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31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren y›llarda iliﬂkili taraflara yap›lan sat›ﬂlar aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Ak-Al Tekstil Sanayi A.ﬁ. (1)
Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ. (2)
Aksu ‹plik Dokuma ve Boya Apre Fabrikalar› T.A.ﬁ.
Akal D›ﬂ Ticaret A.ﬁ. (4)
Ak-Han Bak›m Yönt. Serv. Hizm. Güven. Malz. A.ﬁ.
Akkök Sanayi Yat›r›m ve Geliﬂtirme A.ﬁ.
Akkim Kimya San. ve Tic. A.ﬁ.
Dinkal Sigorta Acenteli€i A.ﬁ.
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE
Üçgen Bak›m ve Yönetim Hiz. A.ﬁ.
Aktek Bilgi ‹ﬂlem Tekn.San.ve Tic.A.ﬁ.
Ak Havac›l›k ve Ulaﬂt›rma Hizmetleri A.ﬁ.
Akport Tekirda€ Liman ‹ﬂletmeleri A.ﬁ.
Atak Garn und Textilhandel GmbH
Di€er (6)

31 Aral›k 2007
26.011.550
1.999.633
16.684.159 (3)
912
49.214.444 (5)
5.156.167
2.661
14.330
398
99.084.254

31 Aral›k 2006
13.395.498
5.029
494
178.506
23.266.120
2.198
61.698
3.158.075
867
62.044
64.671
188.645.732
228.840.932

(1) 6 Temmuz 2007 tarihi itibariyle Aksu ‹plik Dokuma ve Boya Apre Fab. A.ﬁ.’ye sat›ld›€›ndan iliﬂkili taraflarda
gösterilmiﬂtir.
(2) 6 Temmuz 2007 tarihi itibariyle Akkök Sanayi Yat›r›m ve Geliﬂtirme A.ﬁ.’ye sat›ld›€›ndan iliﬂkili taraflarda
gösterilmiﬂtir.
(3) 11.603.944 YTL'lik k›sm› Akal Tekstil Sanayii A.ﬁ. hisselerinin sat›ﬂ ile ilgilidir.
(4) 26 Ocak 2006 tarihinde tasfiye sürecine girdi€inden 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle konsolidasyona dahil
edilmemiﬂ ve iliﬂkili taraflarda gösterilmiﬂtir.
(5) S›ras›yla, 46.311.244 ve 2.748.176 YTL’lik Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ. ve Ak Havac›l›k ve Ulaﬂt›rma Hizmetleri A.ﬁ.
hisse sat›ﬂ tutarlar›n› da içermektedir.
(6) Ba€l› ortakl›klardan Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ.’nin Akkök Grubu’na dahil ortaklar d›ﬂ›nda kalan di€er
ortaklar›na ait tutard›r.
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31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren y›llarda iliﬂkili taraflardan yap›lan al›ﬂlar aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Ak-Al Tekstil Sanayi A.ﬁ. (1)
Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ. (1)
Akkök Sanayi Yat›r›m ve Geliﬂtirme A.ﬁ.
Ak-Han Bak›m Yönt. Serv. Hizm. Güven. Malz. A.ﬁ.
Akal Tekstil Pazarlama A.ﬁ. (3)
Expert Contab SRL Suceava
Bozüyük Orman Ürünleri
Sanayi Tesisleri A.ﬁ.
Aksu ‹plik Dokuma ve Boya Apre
Fabrikalar› T.A.ﬁ.
Dinkal Sigorta Acenteli€i A.ﬁ.
Akkim Kimya San. ve Tic. A.ﬁ.
Üçgen Bak›m ve Yönetim Hiz. A.ﬁ.
Ak Havac›l›k ve Ulaﬂt›rma
Hizmetleri A.ﬁ.
Akmerkez Gayrimenkul
Yat›r›m Ortakl›€› A.ﬁ.
Aktek Bilgi ‹ﬂlem Tekn.San.ve Tic.A.ﬁ.
Di€er (4)

31 Aral›k 2007
3.218.833
84.920.702
21.036.451 (2)
337.263
-

31 Aral›k 2006
4.669.368
573.783
1.000
40.762

-

360.000

631.487
1.322.801
21.186.049
-

171.781
3.361.082
23.740.242
146.218

1.545.686

2.468.933

985.002
135.184.274

1.644
38.696.055
74.230.868

(1) 6 Temmuz 2007 tarihinde sat›ld›€›ndan iliﬂkili taraflarda gösterilmiﬂtir.
(2) 16.250.000 YTL’lik k›sm› Aktops Tekstil Sanayi A.ﬁ. hisselerinin Akkök Sanayi Yat›r›m ve Geliﬂtirme A.ﬁ.’den
yap›lan al›ﬂ› ile ilgilidir.
(3) 26 Ocak 2006 tarihinde tasfiye sürecine girdi€inden 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle konsolidasyona dahil
edilmemiﬂ ve iliﬂkili taraflarda gösterilmiﬂtir.
(4) Ba€l› ortakl›klardan Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ.’nin Akkök Grubu’na dahil ortaklar d›ﬂ›nda kalan di€er
ortaklar›na ait tutard›r.
10. Di€er Alacaklar ve Yükümlülükler
Di€er alacaklar aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Personelden alacaklar
K›sa vadeli di€er alacaklar
ﬁüpheli di€er alacaklar
ﬁüpheli di€er alacaklar karﬂ›l›€› (-)

31 Aral›k 2007
143.931
20.795.867
20.939.798

31 Aral›k 2006
237.101
28.114.491
141.876
(141.876)
28.351.592
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Di€er yükümlülükler aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Personele borçlar
Di€er çeﬂitli borçlar
Ödenecek vergi, harç ve di€er kesintiler
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Gelecek aylara ait gelirler
Di€er KDV
Hesaplanan KDV
Gider tahakkuklar›
Ödenecek giderler

31 Aral›k 2007
4.673
2.040.087
886.876
8.597.321
102.353
1.816
11.633.126

31 Aral›k 2006
566.082
1.654
3.503.361
1.652.091
9.546.406
49.441.936
28.146
3.142
64.742.818

31 Aral›k 2007
93.158.517
7.558.176
21.375.316
295.172
90.026
12.690.472
135.167.679

31 Aral›k 2006
76.416.808
10.639.060
29.402.257
431.843
9.602.841
1.012.032
(1.124.480)
17.969.421
144.349.782

11. Canl› Varl›klar
Yoktur (2006: Yoktur).
12. Stoklar
Stoklar aﬂa€›daki gibidir (YTL):

‹lk madde ve malzeme
Yar› mamuller
Mamuller
Emtia
Di€er stoklar
Sat›ﬂ için elde tutulan stoklar
Stok de€er düﬂüklü€ü karﬂ›l›€› (-)
Verilen sipariﬂ avanslar›

13. Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri Alacaklar› ve Hakediﬂ Bedelleri
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle devam eden inﬂaat sözleﬂmesi alaca€› ve hakediﬂ bedeli
bulunmamaktad›r.
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14. Ertelenen Vergi Varl›klar› ve Yükümlülükleri
Ertelenmiﬂ vergi alacaklar›, borçlar›, gelirleri ve giderleri ile ertelenmiﬂ vergi hesaplamalar›na temel teﬂkil eden
geçici farklar aﬂa€›daki gibidir ( YTL):
Geçici Gelir/(Gider) Farklar›
31 Aral›k 2007
5.077.268
9.397.258
896.634
907.580
661.001
2.212
16.941.953
1.385.844
173.115

31 Aral›k 2006
10.017.296
11.710.432
14.194.132
21.531
697.785
1.186.065
213.346
107.574
581.306
63.571.095
587.261
102.887.823
2.512.456
-

101.694.747

255.535.160

103.253.706

258.047.616

Ertelenmiﬂ vergi borcu matrah› (net)
Vergi oran›

86.311.753
20

155.159.793
20

Ertelenmiﬂ vergi borcu (net)

17.262.351

31.031.958

Alacak reeskontu düzeltme kayd›
K›dem tazminat› karﬂ›l›€› kayd›
‹zin karﬂ›l›€› kayd›
‹ﬂtirak de€er düﬂüklü€ü düzeltme kayd›
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›€› kayd›
Tazminat davalar› karﬂ›l›k kayd›
Döviz al›ﬂ-sat›ﬂ kuru de€erleme kayd›
Verilen sipariﬂ avanslar› de€erlemesi kayd›
Al›nan sipariﬂ avanslar› de€erlemesi kayd›
Kredi iskontosu düzeltme kayd›
2005 y›l› geçmiﬂ y›l zarar› *
Konsolidasyon iﬂlemi ile ilgili kay›tlar
Ertelenmiﬂ vergi alaca€› matrah›
Borç reeskontu düzeltme kayd›
Konsolidasyon iﬂlemi ile ilgili kay›tlar
Maddi ve maddi olmayan varl›klar›n kay›tl›
defter de€erleri ile vergi matrahlar›ndaki net fark
Ertelenmiﬂ vergi borcu matrah›

*

Ba€l› ortakl›klardan Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ.’nin 2005 y›l› mali zararlar›, ﬁirket yönetiminin ileriye yönelik
tahminlerinde kullan›labilecek düzeyde mali kâr›n oluﬂmas› muhtemel oldu€undan ertelenen vergi
hesaplamas›nda dikkate al›nm›ﬂt›r.

Ertelenmiﬂ Vergi Geliri/(Gideri) (YTL):

Cari dönem ertelenmiﬂ vergi alaca€›/(borcu)
Konsolidasyondan ç›kan ba€l› ortakl›klar›n etkisi
Önceki dönem ertelenmiﬂ vergi(borcunun)/alaca€›n›n iptali
Ertelenmiﬂ vergi geliri/(gideri) (Dipnot 41)

31 Aral›k 2007
(17.262.351)
(13.061.866)
31.031.958
707.741

31 Aral›k 2006
(31.031.958)
170
69.356.780
38.324.992

74

aksa akrilik kimya sanayii a.ﬂ.
31 aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren y›llara ait
konsolide finansal tablolara iliﬂkin dipnotlar

15. Di€er Cari/Cari Olmayan Varl›klar ve K›sa/Uzun Vadeli Yükümlülükler
Di€er cari/dönen varl›klar aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Gelecek aylara ait giderler
Devreden KDV
‹ndirilecek KDV
Di€er KDV
Peﬂin ödenen vergi ve fonlar
‹ﬂ avanslar›
Personel avanslar›
Sat›ﬂ için elde tutulan sabit k›ymetler
Sabit k›ymet de€er düﬂüklü€ü

31 Aral›k 2007
295.886
2.440.069
8.597.322
2.553.056
95.610
1.269.649
15.251.592

31 Aral›k 2006
1.509.384
16.096.204
8.434
49.441.937
1.243.036
53.020
1.260.681
29.697.517
(17.288.880)
82.021.333

31 Aral›k 2007
814
814

31 Aral›k 2006
89.536
57.626
147.162

31 Aral›k 2007
-

31 Aral›k 2006
57.626

Di€er cari olmayan/duran varl›klar aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Gelecek y›llara ait giderler
Di€er KDV

Uzun vadeli di€er yükümlülükler aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Di€er KDV
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16. Finansal Varl›klar
Finansal varl›klar aﬂa€›daki gibidir (YTL):
31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

63.582
-

22.181.034
97.597
(14.194.132)

78.695
7.863.032
58.000
54
8.063.363

1.988.943
78.695
7.863.032
735.919
10.251
18.761.339

‹ﬂtirakler;
Ak Havac›l›k ve Ulaﬂt›rma Hizmetleri A.ﬁ. *
Ak-Han Bak. Yön. Serv. Hizm. Güven. Malz. A.ﬁ.
‹ﬂtirak de€er düﬂüklü€ü karﬂ›l›€› (-)
Ba€l› Ortakl›klar;
Aken BV **
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE
Fitco BV
Bozüyük Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri A.ﬁ. ***
Akgiriﬂim Kimya ve Ticaret A.ﬁ.
Di€er finansal duran varl›klar

*

20 Eylül 2007 tarihinde Akkök Sanayi Yat›r›m ve Geliﬂtirme A.ﬁ.’ye sat›lm›ﬂ olup iliﬂikteki 31 Aral›k 2006 tarihli
konsolide finansal tablolarda maliyet bedeliyle gösterilmiﬂtir (Dipnot 44 (e)).
** Ana Ortakl›k’›n Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ. üzerinden dolayl› olarak sahip oldu€u ﬂirket, Akenerji Elektrik
Üretim A.ﬁ.’nin sat›ﬂ›ndan dolay› 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolarda yer almam›ﬂt›r.
*** Ana Ortakl›k’›n Ak-Al Tekstil Sanayii A.ﬁ. üzerinden dolayl› olarak sahip oldu€u ﬂirket, Ak-Al Tekstil Sanayii
A.ﬁ.’nin sat›ﬂ›ndan dolay› 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolarda yer almam›ﬂt›r.
17. Pozitif/Negatif ﬁerefiye
Pozitif/negatif ﬂerefiye aﬂa€›daki gibidir (YTL):
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle;

Pozitif ﬂerefiye
Akkur Enerji Üretim Ticaret
ve Sanayi A.ﬁ.
Ak-Tops Tekstil Sanayi A.ﬁ.
Ara toplam
Birikmiﬂ itfa paylar› (-)

Aç›l›ﬂ
1 Ocak 2007

Konsolidasyondan
Ç›k›ﬂlar

‹laveler

Ç›k›ﬂlar

Kapan›ﬂ
31 Aral›k 2007

22.548.997
22.548.997
(76.697)
22.472.300

(22.548.997)
(22.548.997)
76.697
(22.472.300)

5.988.651
5.988.651
(199.623)
5.789.028

-

5.988.651
5.988.651
(199.623)
5.789.028

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle;

Pozitif ﬂerefiye
Akkur Enerji Üretim Ticaret
ve Sanayi A.ﬁ.
Birikmiﬂ itfa paylar› (-)

Aç›l›ﬂ
1 Ocak 2006

‹laveler

Ç›k›ﬂlar

Kapan›ﬂ
31 Aral›k 2006

-

22.548.997
(76.697)
22.472.300

-

22.548.997
(76.697)
22.472.300
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18. Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle yat›r›m amaçl› gayrimenkul bulunmamaktad›r.
19. Maddi Varl›klar
Maddi varl›klar aﬂa€›daki gibidir (YTL):
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle;
Aç›l›ﬂ
1 Ocak 2007
‹laveler
Arazi ve arsalar
60.088.909
578.730
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
79.640.031 1.572.908
Binalar
119.831.488
137.818
Makine ve cihazlar
1.206.680.939
40.954
Taﬂ›tlar
6.549.831
89.806
Döﬂeme ve demirbaﬂlar
30.247.530
454.628
Di€er maddi varl›klar
9.899
Yap›lmakta olan yat›r›mlar
59.194.268 90.916.612
Verilen sipariﬂ avanslar›
32.046.813 2.701.979
Ara toplam
1.594.289.708 96.493.435
Birikmiﬂ amortismanlar (-) (881.333.998) (38.618.507)
712.955.710 57.874.928
De€er Düﬂüklü€ü
Karﬂ›l›€› (-) *
Toplam
*

(14.252.303)
698.703.407 57.874.928

Transferler
1.006.001
16.681.299
145.720
(16.954.247)
( 973.038)
(94.265)
(94.265)

(94.265)

Konsolidasyondan
Sat›ﬂlar
Ç›k›ﬂlar
(6.090.092)
(49.545.111)
(41.768.930)
(9.613)
(728.388.293)
(129.057)
(5.303.317)
(35.042)
(16.455.004)
(43.436.676)
(32.015.045)
(173.712)
(923.002.468)
172.889
518.599.667
(823)
(404.402.801)

(823)

14.252.303
(390.150.498)

Kapan›ﬂ
31 Aral›k 2007
54.577.547
31.667.828
79.206.377
495.005.286
1.207.263
14.357.832
9.899
89.719.957
1.760.709
767.512.698
(401.179.949)
366.332.749

366.332.749

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ. sabit k›ymetleri üzerinden ayr›lan 14.252.303 YTL’lik
de€er düﬂüklü€ü karﬂ›l›€› Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ.’nin 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle konsolidasyondan
ç›kmas› sebebiyle iptal edilmiﬂtir.
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31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle;
Konsolidasyona

Arazi ve arsalar

Dahil Olan Ba€l›

Çevrim

Aç›l›ﬂ

Ortakl›€›n

Farklar› ve

1 Ocak 2006

Etkisi

‹laveler

Transferler

Sat›ﬂlar

60.088.909

-

-

-

-

Kapan›ﬂ

Eliminasyon* 31 Aral›k 2006
-

60.088.909

Yeralt› ve yerüstü
düzenleri
Binalar

79.381.197

-

27.340

442.915

(211.421)

-

79.640.031

130.823.986

-

847.688

(15.002.885)

(790.777)

3.953.476

119.831.488

1.415.491.660

-

1.882.401

23.593.681 (240.651.728)

6.364.925

1.206.680.939

7.994.142

33.183

4.834

-

(2.138.499)

656.171

6.549.831

32.400.128

853.227

2.413.510

( 5.410.980)

(8.355)

30.247.530

9.899

-

-

-

-

9.899

139.026

74.256.953

(58.054.095)

(1.507.426)

33.184

59.194.268

-

43.722.743

(25.765.338)

Makine ve
cihazlar
Taﬂ›tlar
Döﬂeme ve
demirbaﬂlar
Di€er maddi varl›klar
Yap›lmakta olan
yat›r›mlar

44.326.626

Verilen sipariﬂ
avanslar›

14.089.408

Ara toplam

1.784.605.955

-

-

32.046.813

172.209 121.595.186

(72.372.212) (250.710.831)

10.999.401

1.594.289.708

( 8.849) (101.082.059)

16.907.962 218.367.441

(3.290.833)

(881.333.998)

20.513.127 (55.464.250) (32.343.390)

7.708.568

712.955.710

22.264.393

-

(14.252.303)

20.513.127 (55.464.250) (10.078.997)

7.708.568

698.703.407

Birikmiﬂ
amortismanlar (-)

(1.012.227.660)
772.378.295

163.360

(36.516.696)

-

735.861.599

163.360

De€er Düﬂüklü€ü
Karﬂ›l›€› **
Toplam

*

-

-

Konsolidasyondan ç›kar›lan ba€l› ortakl›klar›n etkisini de içermektedir.

** 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle 36.516.696 YTL olan de€er düﬂüklü€ü karﬂ›l›€› tutar›n›n 22.264.393 YTL tutar›ndaki k›sm›
yap›lan sat›ﬂlardan dolay› iptal edilmiﬂtir.
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20. Maddi Olmayan Varl›klar
Maddi olmayan varl›klar aﬂa€›daki gibidir (YTL):
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle;

Haklar
Özel maliyetler
Di€er maddi olmayan varl›klar
Ara toplam
Birikmiﬂ itfa paylar› (-)

Aç›l›ﬂ
1 Ocak 2007
38.717.458
7.932.045
3.036.758
49.686.261
(11.941.829)
37.744.432

Sat›ﬂ ve
Transferler *
(37.124.860)
(2.250.948)
(1.807.034)
(41.182.842)
6.846.177
(34.336.665)

‹laveler
23.200
24.391
108.844
156.435
(399.716)
(243.281)

Kapan›ﬂ
31 Aral›k 2007
1.615.798
5.705.488
1.338.568
8.659.854
(5.495.368)
3.164.486

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle;

Aç›l›ﬂ
1 Ocak 2006
Haklar
38.837.126
Özel maliyetler
8.165.814
Di€er maddi olmayan varl›klar 2.739.027
Ara toplam
49.741.967
Birikmiﬂ itfa paylar› (-)
(10.401.871)
39.340.096
*

Konsolidasyona
Dahil Olan
Ba€l› Ortakl›€›n
Etkisi
1.650
1.650
(248)
1.402

Sat›ﬂ ve
‹laveler
53.436
248.955
306.982
609.373
(2.112.382)
(1.503.009)

Kapan›ﬂ
Transferler *
(174.754)
(482.724)
( 9.251)
(666.729)
572.672
(94.057)

31 Aral›k 2006
38.717.458
7.932.045
3.036.758
49.686.261
(11.941.829)
37.744.432

Konsolidasyondan ç›kar›lan ba€l› ortakl›klar›n etkisini de içermektedir.

21. Al›nan Avanslar
Al›nan avanslar aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Al›nan sipariﬂ avanslar›

31 Aral›k 2007
545.392
545.392

22. Emeklilik Planlar›
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle emeklilik planlamas› bulunmamaktad›r.

31 Aral›k 2006
12.701.789
12.701.789
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23. Borç Karﬂ›l›klar›
K›sa vadeli borç karﬂ›l›klar› aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Cari dönem vergi karﬂ›l›klar› (Dipnot 41)
Peﬂin ödenen vergiler
Maliyet giderleri karﬂ›l›€›
‹zin karﬂ›l›€›
TRT pay› karﬂ›l›€›
Di€er borç ve gider karﬂ›l›klar›

*

31 Aral›k 2007
1.552.888
(1.172.421)
701.182
3.050.858 *
4.132.507

31 Aral›k 2006
21.367.494
(18.351.039)
2.701.614
2.513.794
370.977
8.602.840

2.844.992 YTL’lik k›sm› k›sa vadeye düﬂen dava karﬂ›l›klar›ndan oluﬂmaktad›r (Dipnot 31(d)).

Uzun vadeli borç karﬂ›l›klar› aﬂa€›daki gibidir (YTL):

K›dem tazminat› ve izin karﬂ›l›klar› (Dipnot 31)
Di€er borç ve gider karﬂ›l›klar› **

31 Aral›k 2007
9.592.710
9.592.710

31 Aral›k 2006
11.722.036
8.760.716
20.482.752

** Dava karﬂ›l›klar›ndan oluﬂmaktad›r.
24. Ana Ortakl›k D›ﬂ› Paylar/Ana Ortakl›k D›ﬂ› Kâr/Zarar
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle ana ortakl›k d›ﬂ› paylar ve ana ortakl›k d›ﬂ› kâr/zarar aﬂa€›daki gibidir
(YTL):

Sermaye
Emisyon primi
Yasal yedekler
Ola€anüstü yedekler
Birikmiﬂ kâr/(zarar)
Cari dönem kâr/(zarar)

31 Aral›k 2007
18.468.486
5.917.288
182.100
(11.858.383)
3.046.126
15.755.617

31 Aral›k 2006
236.397.872
143.501.900
43.469.779
350.206.794
(302.516.710)
(53.470.876)
417.588.759
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25. Sermaye
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle Ana Ortakl›k’›n sermayesi aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Ad›
Akkök Sanayi Yat›r›m
ve Geliﬂtirme A.ﬁ.
Emniyet Tic. ve San. A.ﬁ.
Di€er *

*

Pay Oran›

Pay Tutar›

Sermaye
Düzeltmesi

39,58
18,72
41,70
 100,00

43.546.625
20.596.070
45.857.305
110.000.000

101.018.142
47.778.142
106.378.389
255.174.673

Toplam
Düzeltilmiﬂ
Sermaye
144.564.767
68.374.212
152.235.694
365.174.673

Sermayenin 10’undan daha az›na sahip ortaklar›n toplam›n› göstermektedir.

26. Sermaye Yedekleri
Enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo düzenlenmesi sonucunda öz sermaye kalemlerinden “Sermaye,
Emisyon Primi, Yasal Yedekler ve Ola€anüstü Yedekler” bilançoda kay›tl› de€erleri ile yer almaktad›r. Bu hesap
kalemlerine iliﬂkin düzeltme farklar› ise toplu halde öz sermaye hesap grubu içinde “Öz Sermaye Enflasyon
Düzeltmesi Farklar›” hesab›nda yer almaktad›r. Tüm öz sermaye kalemlerine iliﬂkin “Öz Sermaye Enflasyon
Düzeltmesi Farklar›” sadece bedelsiz sermaye art›r›m› veya zarar mahsubunda kullan›labilecektir.
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle sermaye, emisyon primi, yasal ve ola€anüstü yedeklerin endekslenmesi
sonucu oluﬂan öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar› aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Sermaye’ye ait enflasyon düzeltmesi
Ola€anüstü yedeklere ait enflasyon düzeltmesi
Yasal yedeklere ait enflasyon düzeltmesi
Emisyon primine ait enflasyon düzeltmesi
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar›

31 Aral›k 2007
255.174.673
5.323.651
110.092.166
23.261.756
393.852.246

31 Aral›k 2006
255.174.673
92.865.560
110.229.028
23.261.756
481.531.017

27. Kâr Yedekleri
Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na göre yasal yedekler I. Tertip ve II. Tertip olmak üzere aﬂa€›daki ﬂekilde
ayr›lmaktad›r:
a) I. Tertip Yedek: Net kâr›n 5'i ödenmiﬂ sermayenin 20'sine ulaﬂ›ncaya kadar I. Tertip yedek akçe olarak ayr›l›r.
b) II. Tertip Yedek: Safi kârdan I. Tertip yedek akçe ve pay sahipleri için sermayenin 5'i tutar›nda kâr pay›
ayr›ld›ktan sonra, da€›t›lmas›na karar verilen kâr›n 10'u II. Tertip yedek akçe olarak ayr›l›r.
Yasal yedek akçeler sermayenin yar›s›n› geçmedikçe, münhas›ran zararlar›n kapat›lmas›nda veya iﬂlerin iyi
gitmedi€i zamanlarda iﬂletmenin idamesine, iﬂsizli€in önüne geçmeye veya sonuçlar›n› hafifletmeye yönelik
önlemler al›nmas› amac›yla kullan›labilir.
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28. Geçmiﬂ Y›l Kârlar›/(Zararlar›)
Geçmiﬂ y›l kârlar›/(zararlar›) aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Geçmiﬂ y›l kârlar›/(zararlar›)
Geçmiﬂ y›l zararlar› mahsubu
Dönem kâr›n›n/(zarar›n›n) transferi
Konsolidasyondan ç›kan ba€l› ortakl›klar›n etkisi
Konsolidasyona dahil olan ba€l› ortakl›€›n etkisi
Konsolidasyondaki ba€l› ortakl›€›n oran de€iﬂikli€inin etkisi
Az›nl›k hisselerine iliﬂkin düzeltme
Yedeklere transfer
Temettü ödemeleri

31 Aral›k 2007
(4.763.955)
61.461.963
53.165.478
(155.305)
(39.528.130)
(17.633.957)
52.546.094

31 Aral›k 2006
(34.003.650)
36.217.668
(826.562)
(15.761)
(22.895)
3.964
(6.003.705)
(113.014)
(4.763.955)
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29. Yabanc› Para Pozisyonu
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle yabanc› paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar
ile aktifte mevcut yabanc› paralar›n dökümü ve YTL karﬂ›l›klar› aﬂa€›daki gibidir:

ABD Dolar›
Varl›klar;
Haz›r De€erler;
Ana Ortakl›k;
Ba€l› Ortakl›klar;

Ticari Alacaklar;
Ana Ortakl›k;
Ba€l› Ortakl›klar;
Konsolidasyon Eliminasyonlar›

Ticari Olmayan Alacaklar;
Ba€l› Ortakl›klar;

Verilen Sipariﬂ Avanslar›
Ba€l› Ortakl›klar;

Borçlar;
Ticari Borçlar;
Ana Ortakl›k;
Ba€l› Ortakl›klar;

Finansal Borçlar;
Ana Ortakl›k;

Ticari Olmayan Borçlar ;
Ba€l› Ortakl›klar;

Net Yabanc› Para Pozisyonu

31 Aral›k 2007
Euro

GBP

Toplam
(YTL)

20.977.625
2.903.952
23.881.577

37.626
237.372
274.998

6.494
6.494

24.496.988
3.803.291
28.300.279

232.768.365
53.294.847
(50.076.048)
235.987.164

10.638.580
13.448.608
(10.638.580)
13.448.608

-

289.299.414
85.072.318
( 76.517.673)
297.854.059

723.842
723.842

69.129
69.129

1.494
1.494

964.758
964.758

-

4.438
4.438

-

7.590
7.590

(84.443.890)
(635.877)
(85.079.767)

(265.513)
(192.849)
(458.362)

(4.768)
(4.768)

(99.292.090)
(1.075.559)
(100.367.649)

(74.380.304)
(74.380.304)

-

-

(87.047.270)
(87.047.270

(3.107)
(3.107)

-

-

(3.636)
(3.636)

101.129.405

13.338.811

3.220

139.708.131
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ABD Dolar›
Varl›klar;
Haz›r De€erler;
Ana Ortakl›k;
Ba€l› Ortakl›klar;

Ticari Alacaklar;
Ana Ortakl›k;
Ba€l› Ortakl›klar;
Konsolidasyon
Eliminasyonlar›

31 Aral›k 2006
Euro

GBP

CHF

Toplam
(YTL)

2.078
2.078

7.703.382
113.252.877
120.956.259

5.480.494
31.344.326
36.824.820

34.633.257
34.633.257

1.838.814
1.838.814

243.923.082
94.600.551

8.005.640
11.051.314

151.053
555.277

(79.211.680)
259.311.953

(8.005.640)
11.051.314

(151.053)
555.277

-

(126.578.818)
386.481.232

741.902
741.902

64.651
64.651

2.392
2.392

-

1.169.113
1.169.113

6.652.311
6.652.311

3.149.291
3.149.291

-

-

15.181.401
15.181.401

(59.727.807)
(17.416.703)
(77.144.510)

(461.774)
(2.210.831)
(2.672.605)

(28.424)
(1.135)
(29.559)

-

(85.297.410)
(28.715.527)
(114.012.937)

(70.084.353)
(49.994.231)
(120.078.584)

(38.788.403)
(38.788.403)

(1.758.047)
(1.758.047)

-

(98.987.141)
(147.645.872)
(246.633.013)

(124.619)
(124.619)

-

-

(475)
(475)

(176.562)
(176.562)

106.183.273

7.437.505

608.877

1.603

162.965.493

Ticari Olmayan Alacaklar;
Ba€l› Ortakl›klar;

Verilen Sipariﬂ Avanslar›
Ba€l› Ortakl›klar;

358.097.164
154.962.886

Borçlar;
Ticari Borçlar;
Ana Ortakl›k;
Ba€l› Ortakl›klar;

Finansal Borçlar;
Ana Ortakl›k;
Ba€l› Ortakl›klar;

Ticari Olmayan Borçlar ;
Ba€l› Ortakl›klar;

Net Yabanc›
Para Pozisyonu

30. Devlet Teﬂvik ve Yard›mlar›
Ana Ortakl›k, Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 say›l› ‹hracat’a Yönelik Devlet Yard›mlar› Karar›’n›n 4.
maddesinin verdi€i yetkiye dayanarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 204/6 say›l› Yurt D›ﬂ›
Fuar Kat›l›mlar›n›n Desteklenmesine iliﬂkin tebli€i çerçevesinde devlet teﬂviklerinden yararlanmaktad›r.
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle yararlan›lan devlet teﬂvikleri ile di€er devlet yard›mlar› 6.969 YTL’dir (31 Aral›k 20066.478 YTL).
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31. Karﬂ›l›klar, ﬁarta Ba€l› Varl›k ve Yükümlülükler
a) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle pasifte yer almayan taahhüt tutar› 63.394.567 YTL, 94.382.500 ABD Dolar› ve
1.108.800 EURO’dur (31 Aral›k 2006 –77.015.078 YTL, 830.536 EURO, 127.971.475 ABD Dolar›’d›r).
b) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle k›sa vadeli ticari alacaklar için al›nm›ﬂ teminat tutar› 46.205.910 YTL’dir (31 Aral›k
2006-93.358.854 YTL, 7.609.549 ABD Dolar›, 7.984.866 EURO ve 12.945 GBP).
c) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Ana Ortakl›k ve ba€l› ortakl›klar›n üçüncü kiﬂiler ve kurumlar aleyhine açm›ﬂ
oldu€u ve devam etmekte olan hukuki ihtilaf yoktur (31 Aral›k 2006-3.780.434 YTL).
d) 31 A€ustos 2007 tarihinde 1999 y›l›nda meydana gelen deprem ile ilgili olarak 25 kiﬂi taraf›ndan 31.250 YTL
tutar›nda tazminat davas› aç›lm›ﬂ olup dava henüz mahkeme taraf›ndan kabul olmam›ﬂt›r. 31 Aral›k 2007
tarihi itibariyle iliﬂikteki finansal tablolarda söz konusu tutar ile birlikte toplam 631.250 YTL anapara ve
2.213.742 YTL faiz olmak üzere toplam 2.844.992 YTL karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r (Dipnot 23) (31 Aral›k 2006-9.845.597 YTL).
e) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Ana Ortakl›k ve ba€l› ortakl›klar›n kay›tlar›nda yer alan, vadesi geldi€i halde
tahsil edemedi€i alacaklar ve bu alacaklar için ayr›lan karﬂ›l›k tutarlar› 1.412.641 YTL’dir (31 Aral›k 20064.817.548 YTL’dir).
f) 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle ba€l› ortakl›klardan Ak-Al Tekstil Sanayii A.ﬁ. taraf›ndan ba€l› ortakl›klar› lehine
verilen kefalet tutar› 15.500.000 ABD Dolar›’d›r (31 Aral›k 2007-Yoktur).
g) 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle ba€l› ortakl›klardan Ak-Al Tekstil Sanayii A.ﬁ.’nin alm›ﬂ oldu€u ‹hracat Teﬂvik
Belgesi uyar›nca 16.911.250 ABD Dolar› ihracat taahhüdü mevcuttur (31 Aral›k 2007-Yoktur).
h) 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle ba€l› ortakl›klardan Ak-Al Tekstil Sanayii A.ﬁ.’nin alm›ﬂ oldu€u Yat›r›m Teﬂvik
Belgesi uyar›nca 1.000 ABD Dolar› ihracat taahhüdü mevcuttur (31 Aral›k 2007-Yoktur).
i)

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle ba€l› ortakl›klardan Ak-Al Tekstil Sanayii A.ﬁ.’nin kullanm›ﬂ oldu€u döviz kredileri
için 5.500.000 ABD Dolar› ihracat taahhüdü mevcuttur (31 Aral›k 2007-Yoktur).

j)

K›dem tazminat› karﬂ›l›€› aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Dönembaﬂ› k›dem tazminat› karﬂ›l›€›
‹zin karﬂ›l›€›
Konsolidasyondan ç›kan ba€l› ortakl›klar›n etkisi
Cari dönem k›dem tazminat› karﬂ›l›k gideri
Dönemsonu k›dem tazminat› ve izin karﬂ›l›€› (Dipnot 23)
32. ‹ﬂletme Birleﬂmeleri
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle iﬂletme birleﬂmesi bulunmamaktad›r.

31 Aral›k 2007
11.722.036
195.452
(3.477.393)
1.152.615
9.592.710

31 Aral›k 2006
10.845.539
876.497
11.722.036
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33. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas›
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle bölümlere göre finansal bilgiler aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Kimya *

Tekstil

Pazarlama

S›n›fland›rma
ve Eliminasyon

Toplam

492.670.863
49.030.696
188.382.422

12.091.658
4.318.261
135.633

107.373.680
6.324.843
88.503.656

(83.412.090)
-

528.724.111
59.673.800
277.021.711

-

-

-

-

-

86.447.169
20.804.805
133.374.574

5.342.542
1.805.355

12.039.209
375.444

(83.159.389)
134.993
(387.694)

20.669.531
20.939.798
135.167.679

14.631.197

489.867

130.528

-

15.251.592

378.605.732

16.104.666

2.891.295

(14.241.896)

383.359.797

Ticari Alacaklar (net)
9.357
Finansal Kiralama Alacaklar› (net)
‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar (net)
Di€er Alacaklar (net)
Finansal Varl›klar (net)
27.178.240
Pozitif/Negatif ﬁerefiye (net)
Yat›r›m Amaçl›
Gayrimenkuller (net)
Maddi Varl›klar (net)
351.083.899
Maddi Olmayan Varl›klar (net)
333.422
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Di€er Cari Olmayan/
Duran Varl›klar
814
TOPLAM VARLIKLAR
871.276.595

39.361
-

63.000
-

(19.217.238)
5.789.028

9.357
8.063.363
5.789.028

13.243.392
2.821.913
-

2.819.144
9.151
-

(813.686)
-

366.332.749
3.164.486
-

28.196.324

110.264.975

(97.653.986)

814
912.083.908

VARLIKLAR
Cari/Dönen Varl›klar
Haz›r De€erler
Menkul K›ymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama
Alacaklar› (net)
‹liﬂkili Taraflardan
Alacaklar (net)
Di€er Alacaklar (net)
Canl› Varl›klar (net)
Stoklar (net)
Devam Eden ‹nﬂaat
Sözleﬂmelerinden
Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Di€er Cari/Dönen Varl›klar
Cari Olmayan/Duran
Varl›klar

*

Kimya sektörü Ana Ortakl›k’›n finansal verilerini kapsamaktad›r.
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Tekstil

Pazarlama

S›n›fland›rma
ve Eliminasyon

Toplam

1.900.129
4.274

102.352.814
14.767.244

(80.740.208)
-

222.577.686
80.104.886

-

-

-

65.564

-

-

-

-

475.722
881.415
-

1.070.589
85.367.033
-

(83.585.200)
-

108.087.452
18.008.759
545.392

244.456
294.262

341.877
806.071

2.844.992
-

4.132.507
11.633.126

47.866.394
21.650.550

3.017.659
-

431.927
-

(2.810.369)
-

48.505.611
21.650.550

10.171.707
16.044.137
-

1.744.098
1.273.561
-

521.897
(89.970)
-

(2.844.992)
34.623
-

9.592.710
17.262.351
-

ANA ORTAKLIK DIﬁI PAYLAR
ÖZSERMAYE
624.345.250
Sermaye
365.174.674
Karﬂ›l›kl› ‹ﬂtirak Sermaye
Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
1.669.549
Hisse Senetleri ‹hraç Primleri
1.669.549
Hisse Senetleri ‹ptal Kârlar›
Yeniden De€erleme Fonu
Finansal Varl›klar De€er Art›ﬂ Fonu
Öz Sermaye Enflasyon
Düzeltmesi Farklar›
Kâr Yedekleri
812.246.203
Yasal Yedekler
119.337.456
Statü Yedekler
Ola€anüstü Yedekler
692.908.747
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek ‹ﬂtirak Hisseleri
ve Gayrimenkul Sat›ﬂ Kazançlar›
Yabanc› Para Çevrim Farklar›
Net Dönem Kâr›/(Zarar›)
25.325.098
Geçmiﬂ Y›llar Kârlar›/
(Zararlar›)
52.546.094
Toplam Öz Sermaye ve
Yükümlülükler
871.276.595

23.278.536
8.465.590

7.480.234
17.430.150

15.755.617
(29.859.026)
(281.070.414)

15.755.617
625.244.994
110.000.000

-

-

392.182.697
(1.669.549)
-

393.852.246
-

10.185.818
9.842.871
342.947
-

2.340.293
2.288.383
51.910
-

393.852.246
(760.456.164)
(123.960.178)
(636.495.986)
-

393.852.246
64.316.150
7.508.532
56.807.618
-

2.755.837

2.246.378

(25.796.809)

4.530.504

(580.070.274)

1.871.291

(14.536.587)

645.281.664

28.196.324

110.264.975

(97.653.986)

912.083.908

Kimya *
YÜKÜMLÜLÜKLER
K›sa Vadeli Yükümlülükler
199.064.951
Finansal Borçlar (net)
65.333.368
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n
K›sa Vadeli K›s›mlar› (net)
65.564
Finansal Kiralama
‹ﬂlemlerinden Borçlar (net)
Di€er Finansal
Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
106.541.141
‹liﬂkili Taraflara Borçlar (net)
15.345.511
Al›nan Avanslar
545.392
Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri
Hakediﬂ Bedelleri (net)
Borç Karﬂ›l›klar›
701.182
Ertelenen Vergi Yükümlülü€ü
Di€er Yükümlülükler (net)
10.532.793
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama
‹ﬂlemlerinden Borçlar (net)
Di€er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
‹liﬂkili Taraflara Borçlar (net)
Al›nan Avanslar
Borç Karﬂ›l›klar›
Ertelenen Vergi Yükümlülü€ü
Di€er Yükümlülükler (net)

*Kimya sektörü Ana Ortakl›k’›n finansal verilerini kapsamaktad›r.
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Kimya *

Pazarlama

29.760.903
(24.622.358)
-

378.052.327
(355.846.447)
-

-

-

-

-

64.667.262
(43.120.878)

5.138.545
(2.428.305)

22.205.880
(5.366.410)

(36.783.156)
4.222.396

55.228.531
(46.693.197)

21.546.384

2.710.240

16.839.470

(32.560.760)

8.535.334

128.808.058

1.212.149

2.544.021

(24.001.011)

108.563.217

(122.065.381)
(3.694.115)

(309.994)
-

(16.570.446)
-

24.594.946

3.612.395

2.813.045

(22.598.608)

8.421.778

-

-

-

-

-

-

-

( 3.046.126)

(3.046.126)

24.594.946

3.612.395

2.813.045

(25.644.734)

5.375.652

730.152

(856.558)

(566.667)

(152.075)

(845.148)

25.325.098

2.755.837

2.246.378

(25.796.809)

4.530.504

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Sat›ﬂ Gelirleri (net)
871.363.271
Sat›ﬂlar›n Maliyeti (-)
(806.696.009)
Hizmet Gelirleri (net)
Esas Faaliyetlerden Di€er
Gelirler/faiz+temettü+kira (net)
BRÜT ESAS FAAL‹YET
KÂRI/(ZARARI)
Faaliyet Giderleri (-)
NET ESAS FAAL‹YET
KÂRI/(ZARARI)
Di€er Faaliyetlerden Gelir
ve Kârlar
Di€er Faaliyetlerden Gider
ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (-)
FAAL‹YET KÂRI/(ZARARI)

Net Parasal Pozisyon Kâr/(Zarar›)
ANA ORTAKLIK DIﬁI KÂR/ZARAR
VERG‹ ÖNCES‹ KÂR
Vergiler
NET DÖNEM KÂRI/(ZARARI)
*

S›n›fland›rma
ve Eliminasyon

Tekstil

-
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Toplam

(378.850.000) 900.326.501
342.066.844 (845.097.970)
-

33.963.163 (104.982.658)
(3.694.115)
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31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle bölümlere göre finansal bilgiler aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Kimya *

Tekstil

Enerji

Di€er

S›n›fland›rma ve
Eliminasyon

Toplam

583.733.985
31.155.836
353.337.679

93.422.977
18.060.042
51.579.621

208.929.728
139.516.796
23.469.182

128.427.629
3.206.130
115.800.984

(144.380.569)
(139.784.351)

870.133.750
191.938.804
404.403.115

-

-

-

-

-

-

332.635
28.015.507
116.967.116

70.086
5.017
10.956.832

23.098.056
47
7.608.328

9.313.092

(4.431.653)
331.021
(495.586)

19.069.124
28.351.592
144.349.782

-

-

-

-

-

-

53.925.212

12.751.379

15.237.319

107.423

-

82.021.333

339.021.939

80.471.234

428.333.721

1.971.429

(61.978.016)

787.820.307

Ticari Alacaklar (net)
9.125
Finansal Kiralama
Alacaklar› (net)
‹liﬂkili Taraflardan
Alacaklar (net)
Di€er Alacaklar (net)
Finansal Varl›klar (net)
42.687.352
Pozitif/Negatif
ﬁerefiye (net)
Yat›r›m Amaçl›
Gayrimenkuller (net)
Maddi Varl›klar (net)
295.947.598
Maddi Olmayan
Varl›klar (net)
370.290
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Di€er Cari Olmayan/
Duran Varl›klar
7.574
TOPLAM VARLIKLAR
922.755.924

9.656.132

326.410

-

-

9.991.667

-

-

-

-

-

29.979.408

4.967.379

63.000

(58.935.800)

18.761.339

-

22.472.300

-

-

22.472.300

37.550.780

366.346.757

1.900.488

(3.042.216)

698.703.407

3.227.288
-

34.138.913
-

7.941
-

-

37.744.432
-

57.626
173.894.211

81.962
637.263.449

130.399.058

VARLIKLAR
Cari/Dönen Varl›klar
Haz›r De€erler
Menkul K›ymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama
Alacaklar› (net)
‹liﬂkili Taraflardan
Alacaklar (net)
Di€er Alacaklar (net)
Canl› Varl›klar (net)
Stoklar (net)
Devam Eden ‹nﬂaat
Sözleﬂmelerinden
Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Di€er Cari/Dönen
Varl›klar
Cari Olmayan/Duran
Varl›klar

*
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Kimya *

Tekstil

Enerji

Di€er

S›n›fland›rma ve
Eliminasyon

Toplam

274.164.227
107.606.163

74.026.595
33.334.655

64.826.024
-

121.607.057
12.393.198

(145.038.061)
(3.031.879)

389.585.842
150.302.137

-

-

13.456.807

-

-

13.456.807

-

-

-

-

-

-

110.004.553
1.411.569
1.293.335

26.422.374
11.401.507

40.637.363
4.949.359
6.947

98.360.415
-

(150.115.535)
8.109.353
-

125.309.170
14.470.281
12.701.789

2.508.308

1.043.176

4.554.821

496.535

-

8.602.840

51.340.299

1.824.883

1.220.727

10.356.909

-

64.742.818

Uzun Vadeli Yükümlülükler
31.937.589
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama ‹ﬂlemlerinden
Borçlar (net)
Di€er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
‹liﬂkili Taraflara Borçlar (net)
Al›nan Avanslar
Borç Karﬂ›l›klar›
15.163.300
Ertelenen Vergi
Yükümlülü€ü
16.774.289
Di€er Yükümlülükler (net)
-

3.080.438
-

142.813.239
126.726.667

585.189
-

(117.452)
-

178.299.003
126.726.667

3.277.658

1.323.815

717.979

-

20.482.752

(254.846)
57.626

14.762.757
-

(132.790)
-

(117.452)
-

31.031.958
57.626

96.787.178

1.283.805
428.340.381

8.206.812

416.304.954
(477.508.026)

417.588.759
672.480.453

Sermaye
365.174.674 131.757.870 167.328.908
Karﬂ›l›kl› ‹ﬂtirak Sermaye
Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
1.669.549
358.459 173.250.498
Hisse Senetleri ‹hraç Primleri
1.669.549
358.459 173.250.498
Hisse Senetleri ‹ptal Kârlar›
Yeniden De€erleme Fonu
Finansal Varl›klar De€er
Art›ﬂ Fonu
Öz Sermaye Enflasyon
Düzeltmesi Farklar›
Kâr Yedekleri
773.182.154 132.576.003 347.902.893
Yasal Yedekler
114.568.587
32.544.392
18.917.455
Statü Yedekler
Ola€anüstü Yedekler
658.613.567 100.031.611 328.985.438
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek
‹ﬂtirak Hisseleri
ve Gayrimenkul Sat›ﬂ Kazançlar›
Yabanc› Para Çevrim Farklar›
Net Dönem Kâr›/(Zarar›)
69.449.307
(9.666.302) ( 59.790.065)
Geçmiﬂ Y›llar Kârlar›/
(Zararlar›)
(592.821.576) (158.238.852) (200.351.853)
Toplam Öz Sermaye ve
Yükümlülükler
922.755.924 173.894.211 637.263.449

17.430.150

(571.691.602)

110.000.000

-

306.252.511
(175.278.506)
-

481.531.017
-

-

-

-

1.885.142
1.833.232
51.910
-

481.531.017
(1.231.294.764)
(165.439.742)
(1.065.183.057)
-

481.531.017
24.251.428
2.423.924
22.499.469
-

3.334.986

(671.965)
58.134.037

(671.965)
61.461.963

(14.443.466)

961.091.792

(4.763.955)

YÜKÜMLÜLÜKLER
K›sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal
Borçlar›n
K›sa Vadeli K›s›mlar› (net)
Finansal Kiralama
‹ﬂlemlerinden Borçlar (net)
Di€er Finansal
Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
‹liﬂkili Taraflara Borçlar (net)
Al›nan Avanslar
Devam Eden ‹nﬂaat
Sözleﬂmeleri
Hakediﬂ Bedelleri (net)
Borç Karﬂ›l›klar›
Ertelenen Vergi
Yükümlülü€ü
Di€er Yükümlülükler (net)

ANA ORTAKLIK DIﬁI PAYLAR
ÖZSERMAYE

616.654.108
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S›n›fland›rma ve
Eliminasyon

Kimya *

Tekstil

Enerji

Di€er

Toplam

962.231.365
(824.107.490)
-

124.413.439
(100.038.484)
-

434.274.123
(466.779.040)
-

381.622.618
(381.478.263)
-

-

-

-

-

-

-

BRÜT ESAS FAAL‹YET
KÂRI/(ZARARI)

138.123.875

24.374.955

(32.504.917)

144.355

(13.302.522)

116.835.746

Faaliyet Giderleri (-)

(38.213.848)

(35.112.778)

(24.515.206)

(4.380.025)

3.636.214

(98.585.643)

NET ESAS FAAL‹YET
KÂRI/(ZARARI)

99.910.027

(10.737.823)

(57.020.123)

(4.235.670)

(9.666.308)

18.250.103

(34.919.318)

160.238.528

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Sat›ﬂ Gelirleri (net)
Sat›ﬂlar›n Maliyeti (-)
Hizmet Gelirleri (net)
Esas Faaliyetlerden Di€er
Gelirler/faiz+
temettü+ kira (net)

(517.739.026) 1.384.802.519
504.436.504 (1.267.966.773)
-

Di€er Faaliyetlerden
Gelir ve Kârlar
Di€er Faaliyetlerden
Gider ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (-)

96.720.253

51.022.597

34.825.368

12.589.628

(93.147.116)
(28.452.581)

(44.089.200)
(7.302.278)

(49.033.851)
(10.621.822)

(4.093.483)
-

FAAL‹YET KÂRI/(ZARARI)

75.030.583

(11.106.704)

(81.850.428)

4.260.475

4.699.663

(8.966.411)

49.231.415 (141.132.235)
53.874 (46.322.807)

Net Parasal Pozisyon Kâr/Zarar›

-

-

-

-

-

-

ANA ORTAKLIK DIﬁI KÂR/ZARAR

-

-

(165.803)

-

53.636.679

53.470.876

VERG‹ ÖNCES‹ KÂR/(ZARAR)

75.030.583

(11.106.704)

(82.016.231)

4.260.475

58.336.342

44.504.465

Vergiler

( 5.581.276)

1.440.402

22.226.166

(925.489)

(202.305)

16.957.498

NET DÖNEM KÂRI/(ZARARI)

69.449.307

(9.666.302)

(59.790.065)

3.334.986

58.134.037

61.461.963

*
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31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren y›la ait gelir tablosunda yer alan bölümlere göre amortisman giderlerinin
da€›l›m› aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Maddi Varl›klar
Maddi Olmayan Varl›klar
Cari y›l amortisman toplam›

Kimya *
34.619.879
170.102
34.789.981

Tekstil
2.704.548
223.486
2.928.034

Pazarlama
121.705
6.130
127.835

Toplam
37.446.132
399.718
37.845.850

31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren y›la ait bölümlere göre amortisman giderlerinin da€›l›m› aﬂa€›daki gibidir
(YTL):
Kimya*
Maddi Varl›klar
32.360.014
Maddi Olmayan Varl›klar
166.463
Cari dönem amortisman
ve itfa pay› toplam›
32.526.477
*

Tekstil
13.846.818
645.155

Enerji
56.757.735
1.292.079

Di€er
138.983
8.931

Eliminasyon
(165.675)
-

Toplam
102.937.875
2.112.628

14.491.973

58.049.814

147.914

(165.675)

105.050.503
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34. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
31 Aral›k 2007 tarihinde 2.030,19 YTL olan k›dem tazminat› tavan› 1 Ocak 2008 tarihinden geçerli olmak üzere
2.087,92 YTL’ye ve 1 Temmuz 2008 tarihinden geçerli olmak üzere 2.122,59 YTL’ye yükseltilmiﬂtir (31 Aral›k 20061.857,44 YTL).
35. Durdurulan Faaliyetler
31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle ;
Ba€l› ortakl›klardan Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ. taraf›ndan Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu’na iptal baﬂvurusu
yap›lan lisanslardan Bursa ‹li Orhangazi ‹lçesinde kurulu Santral’e iliﬂkin 1 Nisan 2005 tarihli EÜ/468-8/531 no’lu
lisans 1 May›s 2006 tarihinde; Tekirda€ ‹li, Çorlu ‹lçesi E/5 Karayolu Misinli Köyü kavﬂa€›nda bulunan Mebal
Elektrik Üretim Santrali’ne iliﬂkin 1 Nisan 2005 tarihli EÜ/468-07/530 no’lu lisans 19 Kas›m 2006 tarihinde; Uﬂak ‹li,
Uﬂak Organize Sanayi Bölgesi 102 Cad. 132 ada No:81 adresinde bulunan Uﬂak Elektrik Üretim Santrali’ne iliﬂkin 1
Nisan 2005 tarihli EÜ/468-9/532 no’lu lisans 31 Ocak 2007 tarihinde; Denizli ‹li, Taﬂgeçit Mevkii’nde bulunan Deba
Elektrik Üretim Santrali’ne iliﬂkin 1 Nisan 2005 tarihli EÜ/468-11/534 no’lu lisans 12 Kas›m 2006 tarihinde Enerji
Piyasas› Düzenleme Kurumu’nca iptal edilmiﬂtir.
‹zmir ‹li, Ankara Asfalt› No:335 Naldöken Köyü Yan› Bornova adresinde bulunan Bat›çim Elektrik Üretim Santrali’ne
iliﬂkin 1 Nisan 2005 tarihli EÜ/468-05/528 no’lu lisans›n iptali için Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu’na
baﬂvurulmuﬂ, bilanço tarihi itibariyle söz konusu lisans Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu’nca henüz iptal
edilmemiﬂtir. Bilanço dipnotu 34’te belirtildi€i üzere, Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ. Bat›çim Elektrik Üretim
Santrali’nin tekrar devreye al›nmas› için EPDK’ya yapm›ﬂ oldu€u lisans iptal baﬂvurusunu geri çekmeye karar
vermiﬂtir.
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36. Esas Faaliyet Gelirleri
Sat›ﬂ gelirleri net aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Yurtiçi sat›ﬂlar
Yurtd›ﬂ› sat›ﬂlar
Di€er sat›ﬂlar
Sat›ﬂtan iadeler (-)
Sat›ﬂtan iskontolar› (-)
Di€er indirimler (-)

31 Aral›k 2007
524.207.003
404.401.632
659.634
(1.142.025)
(106.278)
(27.693.465)
900.326.501

31 Aral›k 2006
983.329.071
434.386.307
1.022.808
(1.240.910)
(32.694.757)
1.384.802.519

31 Aral›k 2007
(774.033.290)
(43.360.164)
(24.412.947)
(3.291.569)
(845.097.970)

31 Aral›k 2006
(1.219.200.391
(28.617.622)
(16.912.349)
(3.236.411)
(1.267.966.773)

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

(5.520.131)
(1.669.398)
(39.503.668)
(46.693.197)

(5.859.399)
(11.596.120)
(81.130.124)
(98.585.643)

31 Aral›k 2007
59.775.635
16.746.425
6.633.313
6.551.489
7.862.303
6.009.473
4.918.700
65.879
108.563.217

31 Aral›k 2006
99.354.207
21.841.342
18.473.643
7.567.424
7.483.924
3.579.469
1.526.774
275.136
136.609
160.238.528

Sat›ﬂlar›n maliyetleri aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Sat›lan mamullerin maliyeti
Sat›lan ticari mallar maliyeti
Sat›lan hizmet maliyeti
Di€er sat›ﬂlar›n maliyeti

37. Faaliyet Giderleri
Faaliyet giderleri aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Giderleri
Pazarlama, Sat›ﬂ ve Da€›t›m Giderleri
Genel Yönetim Giderleri

38. Di€er Faaliyetlerden Gelir/Gider ve Kâr/Zarar
Di€er faaliyetlerden gelir ve kârlar aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Kambiyo kârlar›
‹ﬂtirak sat›ﬂ kârlar›
Konusu kalmayan karﬂ›l›klar
Faiz ve di€er temettü gelirleri
Reeskont faiz gelirleri
Di€er ola€anüstü gelirler ve kârlar
Di€er gelirler ve kârlar
Sabit k›ymet sat›ﬂ kâr›
Önceki dönem gelir ve kârlar›
Ba€l› ortakl›klar›n tasfiye gelirleri
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Di€er faaliyetlerden gider ve zararlar aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Kambiyo zararlar›
TRT pay›
TRT pay› gecikme faizi
Sabit k›ymet sat›ﬂ zarar›
Reeskont faiz giderleri
‹ﬂtirakler de€er düﬂüklü€ü karﬂ›l›€›
Faaliyetle ilgili di€er giderler ve zararlar
Komisyon giderleri
Çal›ﬂmayan k›s›m giderleri ve zararlar›
Önceki dönem gider ve zararlar›

31 Aral›k 2007
(95.812.513)
(556)
(5.387.397)
(669.779)
(3.112.413)
(104.982.658)

31 Aral›k 2006
(53.413.462)
(28.226.351)
(2.194.738)
(23.794.930)
(9.320.211)
(14.194.132)
(6.475.140)
(3.300.612)
(101.143)
( 111.516)
(141.132.235)

31 Aral›k 2007
(3.694.115)

31 Aral›k 2006
(46.322.807)

39. Finansman Giderleri
Finansman giderleri aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Borçlanma Giderleri
40. Net Parasal Pozisyon Kâr/Zarar›

SPK, yüksek enflasyon döneminin sona erdi€ini belirtmiﬂtir. Dolay›s›yla 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle
finansal tablolar enflasyon düzeltme iﬂlemine tabi tutulmad›€›ndan parasal kay›p/kazanç gelir tablosuna
yans›t›lmam›ﬂt›r.
41. Vergiler
Türkiye’de kurumlar vergisi oran› 2007 y›l› için 20’dir (2006-20). Bu oran, kurumlar›n ticari kazanc›na vergi
yasalar› gere€ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna ve
indirimlerin düﬂülmesi sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r.
Konsolide gelir tablosunda yer alan kurumlar vergisi karﬂ›l›€› hesaplamas› aﬂa€›da özetlenmiﬂtir (YTL):

Ticari bilanço kâr›
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Vergiye tabi olmayan gelirler
Kullan›lan yat›r›m indirimi
Zarar mahsubu
Ara toplam
Vergi oran› ()
Vergi karﬂ›l›€› (Dipnot 23)

31 Aral›k 2007
8.012.394
558.722
(806.671)
7.764.445
20
1.552.889

31 Aral›k 2006
102.112.093
13.212.240
(7.015.030)
(1.471.831)
106.837.472
20
21.367.494
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Konsolide gelir tablosunda yer alan vergi gelir ve giderleri aﬂa€›da özetlenmiﬂtir (YTL):

Cari dönem Kurumlar Vergisi
Ertelenmiﬂ vergi geliri/(gideri) (Dipnot 14)
Toplam vergi geliri/(gideri)

31 Aral›k 2007
(1.552.889)
707.741
(845.148)

31 Aral›k 2006
(21.367.494)
38.324.992
16.957.498

31 Aral›k 2007
4.530.504
110.000.000
-

31 Aral›k 2006
61.461.963
27.156.288
82.843.712

110.000.000
0,04

110.000.000
0,56

42. Hisse Baﬂ›na Kazanç/(Zarar)
Hisse baﬂ›na kazanç/(zarar) oluﬂumu aﬂa€›daki gibidir;

Dönem kâr›/(zarar›) (YTL)
Dönem baﬂ› adi hisse senetlerinin a€›rl›kl› ortalama adedi *
Bedelsiz sermaye art›ﬂ› *
Yeniden düzenlenmiﬂ dönem sonu adi hisse senetlerinin
a€›rl›kl› ortalama adedi *
Hisse baﬂ›na kazanç/(zarar) (YTL)
*

(1 YTL nominal de€erdeki hisseye isabet eden)

ﬁirket Yönetimi, yasal kay›tlarda zarar oluﬂtu€u ve bu nedenle, kâr da€›t›m› yap›lmayaca€›n› bildirmiﬂtir.
43. Nakit Ak›m Tablosu
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren y›llarda gerçekleﬂen nakit ak›mlar› aﬂa€›daki gibidir (YTL):

Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (ç›k›ﬂ›)/giriﬂi
Yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ç›k›ﬂ›
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit giriﬂi/(ç›k›ﬂ›)

31 Aral›k 2007
165.278.465
361.730.817
(659.274.286)
(132.265.004)

31 Aral›k 2006
5.109.500
(46.790.045)
78.094.812
36.414.267
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44. Finansal Tablolar› Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tablolar›n Aç›k, Yorumlanabilir ve Anlaﬂ›labilir
Olmas› Aç›s›ndan Aç›klanmas› Gerekli Olan Di€er Hususlar
a) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle aktif de€erlerin toplam sigorta tutar› 49.834.811 YTL ve 201.215.418 ABD Dolar›'d›r
(31 Aral›k 2006-652.071.845 YTL ve 222.734.305 ABD Dolar›).
b) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu baﬂkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yard›mc›lar› gibi
üst düzey yöneticilere sa€lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar› 4.692.104 YTL'dir (31 Aral›k 20067.885.959 YTL).
c) Ana Ortakl›k, iﬂtiraklerden Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ.'ye ait 10.174.535,00 YTL nominal de€erli iﬂtirak
hisselerinin, ‹ﬂ Yat›r›m Menkul De€erler A.ﬁ. arac›l›€› ile 8.269.864,00 YTL'lik k›sm›n›n Akkök Sanayi Yat›r›m ve
Geliﬂtirme A.ﬁ.'ye, 1.904.671,00 YTL'lik k›sm›n›n Emniyet Ticaret ve Sanayi A.ﬁ.'ye ‹MKB Toptan Sat›ﬂlar Pazar›nda
5,60 YTL birim fiyat üzerinden sat›ﬂ› iﬂlemi 06 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleﬂmiﬂtir. Ana Ortakl›k’a ait
10.174.535 adet iﬂtirak hissesinin sat›ﬂ› neticesinde yasal kay›tlara göre 56.977.396 YTL iﬂtirak sat›ﬂ geliri ve
34.929.875 YTL iﬂtirak sat›ﬂ kâr› elde edilmiﬂtir. Sat›ﬂ bedeli 10 Temmuz 2007 tarihinde tahsil edilmiﬂ olup, iﬂtirak
sat›ﬂ kâr›n›n 25'i vergilendirilecek Dönem Faaliyet Kazanc›'na eklenmiﬂ; 75'lik k›sm› ise Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun 5. maddesinin (e) bendi hükmü uyar›nca Özkaynaklar Grubu içinde kâr yede€i olarak "Sermayeye
Eklenecek ‹ﬂtirak Hisseleri ve Gayrimenkul Sat›ﬂ Kazançlar›" hesab›na kaydedilmiﬂtir.
d) Ana Ortakl›k, iﬂtiraklerden Ak-Al Tekstil Sanayii A.ﬁ.'ye ait 6.630.825,00 YTL nominal de€erli iﬂtirak hisselerinin ‹ﬂ
Yat›r›m Menkul De€erler A.ﬁ. arac›l›€› ile ‹MKB Toptan Sat›ﬂlar Pazar›nda 1,75 YTL birim fiyat üzerinden Aksu
‹plik Dokuma ve Boya Apre Fabrikalar› Türk A.ﬁ.'ye sat›ﬂ› iﬂlemi 06 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleﬂmiﬂtir. Ana
Ortakl›k’a ait 6.630.825 adet iﬂtirak hissesinin sat›ﬂ› neticesinde yasal kay›tlara göre 11.603.943,75 YTL iﬂtirak
sat›ﬂ geliri elde edilmiﬂ olup, enflasyon düzeltmesi nedeni ile iﬂtirak sat›ﬂ kâr› ç›kmam›ﬂt›r.
e) Ana Ortakl›k’›n ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’na göndermiﬂ oldu€u, 18 Eylül 2007 tarihli yaz›s› aﬂa€›daki
gibidir:
“Yönetim kurulumuzun ald›€› karar uyar›nca; ﬁirketimizin ba€l› bulundu€u Akkök Sanayi Yat›r›m ve Geliﬂtirme
A.ﬁ.’nin yeniden yap›land›rma çal›ﬂmalar› çerçevesinde; sektörel odaklanman›n sa€lanmas› amac› ile,
ﬁirketimizin sahip ve maliki bulundu€u 20.800.000,00 YTL ödenmiﬂ sermayeli Ak Havac›l›k ve Ulaﬂt›rma
Hizmetleri A.ﬁ.’ne ait ve ﬂirket sermayesinin 7,33’üne tekabül eden 1.524.689,83 YTL nominal de€erli 152.468.983
adet iﬂtirak hissesinin tamam›n›n Kapital Ba€›ms›z Denetim ve Yeminli Mali Müﬂavirlik A.ﬁ. De€erleme Raporu
ile 2.748.176,00 YTL bedel mukabilinde Akkök Sanayi Yat›r›m ve Geliﬂtirme A.ﬁ.’ne devredilmesine, devir
bedelinin devir iﬂlemi s›ras›nda nakden tahsil edilmesine, ﬁirketimizin faaliyet alan› ile do€rudan iliﬂkili olan ve
fason imalat›n› münhas›ran ﬁirketimiz için gerçekleﬂtiren ve hisse devir bedeli ‹ﬂ Yat›r›m Menkul De€erler
A.ﬁ.’nin 08.06.2007 tarihli De€erleme Raporu uyar›nca tespit edilmiﬂ 2.000.000,00 YTL sermayeli Aktops Tekstil
Sanayi A.ﬁ.’ne ait Akkök Sanayi Yat›r›m ve Geliﬂtirme A.ﬁ.’nin sahip ve maliki bulundu€u ve ﬂirket sermayesinin
50’sine tekabül eden 1.000.000,00 YTL nominal de€erli iﬂtirak hisselerinin tamam›n›n toplam 16.250.000,00 YTL
bedel mukabilinde devral›nmas›na, devir bedelinin devir iﬂlemi s›ras›nda nakden ödenmesine, yukar›da yaz›l›
iﬂlemlerin en k›sa sürede tamamlanmas›na, iﬂbu karar›n Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›na ‹liﬂkin
Esaslar Tebli€i uyar›nca kamuya aç›klanmas›na, oybirli€i ile karar verilmiﬂtir.”
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f) Ana Ortakl›k’›n ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’na göndermiﬂ oldu€u, 18 Eylül 2007 tarihli yaz›s› aﬂa€›daki
gibidir:
“Yönetim Kurulumuzun ald›€› karar uyar›nca; ﬁirketimizin elektrik ihtiyac›n› karﬂ›layarak üretim maliyetini
düﬂürme hedefi çerçevesinde; grup ﬂirketlerimizden Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ.’ne ait ve ﬂirketimizin Yalova
fabrikas› dahilinde kurulu bulunan 59,5 MW üretim kapasitesine sahip do€algaz ile çal›ﬂan elektrik santralinin
ﬂirketimize devri konusunda Akenerji Elektrik Üretim A.ﬁ. taraf›ndan Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumuna
yap›lacak izin baﬂvurusu ile eﬂ zamanl› olarak ﬂirketimizce otoprodüktör lisans› al›nabilmesini teminen
Elektrik Piyasas› Lisans Yönetmeli€i hükümleri çerçevesinde Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu’na müracaat
edilmesine, yat›r›m› tamamlanm›ﬂ, modernizasyon-yenileme teﬂvikli elektrik santralinin devral›nabilmesi için
Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda Karar›n Uygulanmas›na ‹liﬂkin 2006/3 nolu Tebli€ hükmü
çerçevesinde Hazine Müsteﬂarl›€›’ndan izin al›nmas›na, devir bedelinin ve ödeme ﬂeklinin Sermaye Piyasas›
mevzuat› uyar›nca belirlenmiﬂ de€erleme ﬂirketinin raporundaki de€er baz al›narak taraflarca tespit
edilmesine, gerekli izinlerin al›nmas› kayd›yla devir iﬂleminin gerçekleﬂtirilmesine ve iﬂbu iﬂleme iliﬂkin tüm
bilgilerin kamuya aç›klanmas›na, oybirli€i ile karar verilmiﬂtir.”
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