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1. Aç›l›fl, Divan teflekkülü ve Toplant› tutana¤›n›n imzalanmas› hususunda Divan’a
yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Ba¤›ms›z Denetçi Raporlar›, Bilanço
ve gelir gider tablosu ile Yönetim Kurulu taraf›ndan haz›rlanan Kâr da¤›t›m teklifinin
okunmas›, müzakeresi ve tümünün onaya sunulmas›,

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin, ücret ve
huzur haklar›n›n tespiti ile Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’n›n 334. ve 335.
maddelerinde yaz›l› yetkilerin verilmesi,

5. Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuat› uyar›nca; Yönetim Kurulu taraf›ndan fiirketimizin
2006 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›,

6. fiirket’in kay›tl› sermaye tavan›n›n art›r›lmas› ile ilgili olarak Sermaye Piyasas› 
Kurulu ve Sanayi Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan onaylanm›fl fiirket Ana
Sözleflmesi’nin 6. maddesine ait tadil tasar›s›n›n onaya sunulmas›,

AL‹ R. D‹NÇKÖK
Yönetim Kurulu Baflkan› 

‹çindekiler



Finansal Göstergeler
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Solo Bilanço Özeti 
ABD dolar› 2004* 2005** 2006**
Varl›klar 571.920.088 546.036.014 656.485.433
Dönen Varl›klar 328.695.874 286.566.147 415.291.680
Haz›r De¤erler 66.518.647 18.960.305 22.165.507
Ticari Alacaklar 162.197.359 199.255.363 271.546.543
Stoklar 69.523.587 50.957.319 83.215.080
Di¤er Dönen Varl›klar 30.456.281 17.393.160 38.364.550
Duran Varl›klar 243.224.214 259.469.867 241.193.753
‹fltirakler/Ba¤l› Ortakl›k 31.302.674 33.081.365 30.375.480
Maddi/Maddi Olmayan D.V. 211.915.932 226.376.961 210.812.385
Di¤er Duran Varl›klar 5.608 11.541 5.388
Yükümlülükler 571.920.088 546.036.014 656.485.433
K›sa Vadeli Yükümlülükler 132.138.977 105.108.313 195.051.386
Finansal Borçlar (net) 4.804.014 38.287.157 76.555.324
Ticari Borçlar 100.725.994 52.250.817 81.970.522
Di¤er K›sa Vadeli Yük. 26.608.969 14.570.339 36.525.540
Uzun Vadeli Yükümlülükler 12.524.048 33.113.720 22.721.677
Borç Karfl›l›klar› 12.524.048 10.459.750 10.787.777
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü - 22.653.970 11.933.900
Özsermaye 427.257.063 407.813.981 438.712.370

Solo Gelir Tablosu Özeti
ABD dolar› 2004* 2005** 2006**
Net Sat›fllar 516.283.245 529.030.733 668.637.494
Faaliyet Kâr› 71.341.648 22.998.576 69.813.449
FVAÖK 96.390.852 47.490.745 93.415.012
Net Kâr 32.109.733 10.165.380 49.409.012

Finansal Rasyolar
2004* (%) 2005** (%) 2006* (%)

Cari Oran 2,48 2,73 2,13
Likidite Oran› 1,96 2,2 1,70
FVAÖK Kâr Marj› 18,67 8,98 13,97
Net Kâr Marj› 6,22 1,91 7,39
Aktif Kârl›l›¤› (ROIC) 7,30 2,31 7,53
Sermaye Kârl›l›¤› (ROE) 7,52 2,49 11,26

* 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.

Aksa, 2006 sonunda ulaflt›¤› 290.000 ton/y›l kapasitesiyle
“dünyan›n en büyük akrilik elyaf üreticisi” ve 5 k›tada 50'den fazla
ülkenin sanayilerine hizmet veren bir kurulufltur.



DENET‹MDEN SORUMLU KOM‹TE
Nevzat AYAZ 
Hasan DEN‹ZKURDU 

DENETÇ‹LER
Bülent ÜSTÜNEL
Y. Hilmi YAZAN

YÖNET‹M KURULU*
Ali R. D‹NÇKÖK Baflkan
Ömer D‹NÇKÖK Baflkan Yard›mc›s›
Erol LODR‹K Üye
Nevzat AYAZ Üye
Hasan DEN‹ZKURDU Üye 
Ayça D‹NÇKÖK Üye
Mustafa YILMAZ Üye ve Genel Müdür

* Yönetim Kurulu Üyeleri, 18 Haziran 2006 tarihinde üç y›l görev yapmak üzere seçilmifllerdir.

AKSA AKR‹L‹K K‹MYA SANAY‹‹ A.fi. 2006 FAAL‹YET RAPORU02

Yönetim Kurulu ve
Denetçiler



Say›n Ortaklar›m›z;

fiirketimizin 2006 y›l› hesaplar›n› incelemek ve Genel Kurulumuzun gündeminde yer
alan konular› görüflüp karara ba¤lamak üzere toplanm›fl bulunuyoruz. Toplant›ya
kat›lan ortaklar›m›z› sayg›yla selaml›yoruz.

Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan Temmuz 2003’te kamuya aç›klanm›fl bulunan
“Kurumsal Yönetim ‹lkeleri” fiirketimiz taraf›ndan benimsenmektedir ve Kurumsal
Yönetimin evrensel kabul ve geçerlili¤i olan ana ilkeleri baflar› ile uygulanmaktad›r.
fiirketimize ait genel bilgileri kapsayan 2006 y›l› Faaliyet Raporumuzu bilgilerinize
sunuyoruz.
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Yönetim Kurulu Raporu

AKSA AKR‹L‹K K‹MYA SANAY‹‹ ANON‹M fi‹RKET‹ ORTAKLAR GENEL
KURULU’NA SUNULAN 2006 YILI FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹fiK‹N 
YÖNET‹M KURULU RAPORU
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De¤erli Hissedarlar›m›z,

Akkök fiirketler Grubu’na ba¤l› olan Aksa
Akrilik Kimya San. A.fi. 1968 y›l›nda
Yalova’da %100 Türk sermayeli olarak
kurulmufltur. 5.000 ton/y›l kapasiteyle
üretime bafllayan Aksa, 2006 sonunda
ulaflt›¤› 290.000 ton/y›l kapasitesiyle
“dünyan›n en büyük akrilik elyaf üreticisi”
ve 5 k›tada 50'den fazla ülkenin
sanayilerine hizmet veren bir kurulufltur.
Aksa, sahip oldu¤u ölçek ekonomisinin
avantajlar›n› müflterilerine yans›tmakta ve
müflterileri için bir çözüm orta¤›
olmaktad›r. Güçlü mali yap›s›, esnek ve
çevik üretim planlamas›, h›zl› sevk›yat
olanaklar› ve pazara yak›nl›¤› ile
Türkiye’de oldu¤u gibi dünya çap›nda da
tercih edilen bir tedarikçidir. 

Aksa, kalite ve çevre yönetim alan›ndaki
faaliyetlerini gelifltirmek ve iyi
uygulamalar›n› toplumun her kesimi ile
paylaflmak amac›yla KalDer (Türkiye
Kalite Derne¤i), EFQM (Avrupa Kalite
Yönetimi Vakf›), TKSD (Türkiye Kimya
Sanayicileri Derne¤i) gibi önemli
derneklerin üyesidir. 

fiirket performans›n› bilimsel yöntemlerle
takip eden Aksa, 2011 y›l›na kadar
standart, özel ve teknik elyaf üretiminde
yeni bir konuma gelecektir. Aksa, maddi
varl›klar›n›, insan, bilgi ve örgüt
sermayesini en iyi flekilde kullanarak
stratejik hedeflerine zaman›nda
ulaflacakt›r. 

Aksa, “De¤er” yaratmaya çal›flmaktad›r.
Yarat›lacak “De¤er”in müflteri-çal›flan-
fiirket ve toplum için bir denge içerisinde
oluflturulmas› ve rakiplerinden farkl›
olmas› esast›r. Aksa, tüm stratejilerine bu
anlay›fl› yerlefltirmifltir ve bunu
sürdürecektir. 

Aksa, üretime bafllad›¤› günden beri
büyümenin ancak “kalite” ile mümkün
olaca¤› stratejisi ile geliflimini “müflteri
memnuniyeti”, “verimlilik”, “süreklilik” ve
“yenilikçilik” kavramlar› üzerine infla
etmifltir. Kârl›l›¤›n ise ancak teknolojiye
yap›lan yat›r›mla sürdürülebilece¤ini
kabul eden bir anlay›fltad›r. ‹nsan
sermayesinin ve bilgi sermayesinin
yönetimini rekabet gücünün temeli olarak
görmektedir. Çal›flanlar›n fikir ve
yeteneklerini özgürce gelifltirebildikleri,
“yenilikçili¤in” ve “buluflçulu¤un” ortaya
ç›kaca¤› ortamlar yaratmaktad›r. Aksa,
2007 y›l›nda da “buluflçuluk” parolas› ile
düflük maliyet stratejisini destekleyecek
yeni prosesler gelifltirecek, yeni ürünler
piyasaya sürecektir. Standart ürünlerde
oldu¤u gibi teknik tekstil ürünlerinde de
h›zla ilerleyecektir. Düflük maliyet yap›s›
ile liderli¤ini sürdüren Aksa, maliyet
yap›s›n› iyilefltirecek enerji yat›r›m
projeleri üzerinde de çal›flmaktad›r. 
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Genel Müdür’ün Mesaj›



“Kârl›l›¤a dayal› stratejilerini dikkatle
uygulamaya devam eden Aksa, 2007
y›l›nda standart ürünlerde, özel
ürünlerde ve teknik elyaflarda üç yeni
ürünü piyasaya sürecektir.”

Aksa, 2011 y›l›na kadar dünya
pazarlar›nda %12 paya ulaflm›fl
olacakt›r. Büyümesini modernizasyon,
verimlilik ve kapasite kullan›m›na
dayand›racak ve 2007 sonu itibariyle
kurulu kapasitesini 305.000 ton/y›la
ç›karm›fl olacakt›r. 

Aksa çevik organizasyon yap›s›,
yetenekli çal›flanlar› ile karar alma
sürecini ve al›nan kararlar›n
uygulanmas›n› en h›zl› flekilde
gerçeklefltirmektedir. Yarat›c›, kendine
güvenen, sürekli geliflime inanan ve iyi
motive edilmifl çal›flanlar, Aksa’n›n parlak
yar›nlar›n›n garantisidir.

2007 beklentileri

2006 y›l›nda akrilik elyaf kapasitesinin
Amerika’da %40, Avrupa’da %20
azalmas›, bu kapasitelerin Ortado¤u’ya
ve Çin’e kaymas› akrilik elyaf pazar›ndaki
rekabeti daha da yo¤unlaflt›rm›flt›r. 

Pazardaki bütün bu de¤iflimlere ra¤men,
Aksa, 2011 y›l›na kadar dünya
pazarlar›nda %12 paya ulaflm›fl olacakt›r.
Büyümesini modernizasyon, verimlilik ve
kapasite kullan›m›na dayand›racak ve
2007 sonu itibariyle kurulu kapasitesini
305.000 ton/y›la ç›karm›fl olacakt›r. 

Kârl›l›¤a dayal› stratejilerini dikkatle
uygulamaya devam eden Aksa, 2007
y›l›nda standart ürünlerde, özel ürünlerde
ve teknik elyaflarda üç yeni ürünü
piyasaya sürecektir. 

Aksa’n›n 2007 y›l› içinde yo¤unlaflaca¤›
di¤er bir konu da hammaddeye yak›nl›k
ve hammaddeye entegrasyon projesi
olacakt›r.

Ö¤renme ve geliflimde, sektörde
liderli¤in korunmas› stratejisi ile süreç
yönetimine katk› sa¤layacak gerekli
yat›r›mlar yap›lacakt›r. Müflteri
memnuniyetinin art›r›larak devaml›l›¤›n›
sa¤lamak üzere üç büyük projenin
yap›lmas› planlanmaktad›r. 

2006 y›l›nda yat›r›m projeleri için yaklafl›k
27,4 milyon ABD dolar› harcayan Aksa,
baflta karbon elyaf› üretimi yat›r›m› olmak
üzere 2007 y›l›nda yat›r›m projeleri

toplam harcamas›n› 93,8 milyon ABD
dolar› olarak planlam›flt›r. Yat›r›m projeleri
içinde en büyük pay› %41 ile yeni ifl
gelifltirme projeleri almaktad›r. Bunlar›n
yan› s›ra verimlili¤in art›r›lmas›na yönelik
tasarruf projeleri, katma de¤eri yüksek
özel elyaf üretmeye yönelik Ar-Ge,
bak›m-tutum, çevre ve kurumsal sosyal
sorumluluk projeleri bulunmaktad›r.

2007 y›l›nda ciro olarak 700 milyon ABD
dolar› seviyeleri hedeflenmekte olup, bu
sat›fllar›n %60’›n›n iç piyasaya
gerçekleflmesi planlanmaktad›r.

Aksa, büyüklü¤ün getirdi¤i sabit maliyet
düflüklü¤ü, iflletme genel veriminin
yüksekli¤i, pazara yak›nl›¤›, güçlü
kadrosu, güçlü teknik servis kapasitesi,
yeni ürünler ve yeni prosesler
gelifltirebilme yetenekleri ile gelece¤e
güvenle bakmaktad›r.

Sosyal sorumluluk bilincindeki
hissedarlar›, yönetimi ve çal›flanlar› ile
Aksa, sa¤lam bir gelece¤e kararl›
ad›mlarla ilerlemektedir. 

Mustafa YILMAZ 
Genel Müdür
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Aksa’n›n felsefesi
FELSEFEM‹Z POZ‹T‹V‹ZM’D‹R. ENERJ‹M‹Z‹ SADECE “OLUMLU ‹fiLER ‹Ç‹N, OLUMLU DÜfiÜNMEYE VE
DAVRANMAYA HARCAMAKTIR.” SIRASIYLA “MÜfiTER‹, ÇALIfiAN, fi‹RKET VE TOPLUM ‹Ç‹N OLUMLU MU?”
SORGULAMASINI YAPMAKTIR.

DÜNYA AKR‹L‹K BAZLI TEKST‹L VE TEKN‹K ELYAF SEKTÖRÜNDE, VER‹ML‹ VE ÇEVRE ‹LE UYUMLU ÇALIfiAN,
YEN‹L‹KÇ‹ VE MÜfiTER‹ ODAKLI YAKLAfiIMIYLA ‹LK TERC‹H ED‹LEN ÜRET‹C‹ OLMAK.

TEKNOLOJ‹M‹ZE YATIRIM YAPARAK KATMA DE⁄ER‹, KEND‹M‹ZDE VE MÜfiTER‹M‹ZDE EN YÜKSEK DÜZEYE
TAfiIMAK VE AKR‹L‹K ELYAF ‹Ç‹N KÂRLI, YEN‹ KULLANIM ALANLARI YARATMAK.

Aksa’n›n misyonu

Aksa’n›n vizyonu



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› izni ile
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. Genel Kurul onay›ndan sonra
tescil ve ilan ifllemi yap›lacakt›r. Ödenmifl
sermayesi 110.000.000 YTL’dir.
%100’ünü temsil eden hisse senetlerimiz
‹MKB kodundad›r.

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

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.

Hissedar Pay› (%) De¤er (YTL)
Akkök Sanayi ve Yat›r›m Gelifltirme A.fi. 39,58 43.546.625
Emniyet Ticaret A.fi. 18,72 20.596.070
Di¤er 41,70 45.857.305
Toplam 100,00 110.000.000
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Sermaye ve Sermaye Yap›s›



Yönetim Yap›s›nda De¤iflikler
2006 y›l›nda Yönetim ve fabrika kadrolar›ndaki de¤ifliklikler:
Fabrika Direktörü Sn. Zeki Öztürk, Genel Müdür Yard›mc›l›¤›’na; Pazarlama ve
Sat›fl Direktörü Sn. M. Mithat Okay, Pazarlama ve Sat›fl Genel Müdür
Yard›mc›l›¤›’na atanm›fllard›r.
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Organizasyon fiemas›

YÖNET‹M KURULU

VEDAT AMASYALI
Teknik Dan›flman

MUSTAFA YILMAZ
Genel Müdür

TOLUNAY ATAÇ
‹nflaat Dan›flman›

BÜLENT ÜSTÜNEL
YAS‹N H‹LM‹ YAZAN

Murak›p

ZEK‹ ÖZTÜRK
‹flletmeler Genel Müdür

Yard›mc›s›

U⁄UR GÜLER
M›s›r Fabrika Müdürü

MUSTAFA ÖZYILMAZ
Üretim Müdürü

NUR‹ fi‹MfiEK
Bak›m ve Müh. Hiz. Md.

SEM‹H ERSUN
Yard›mc› ‹fll. ve Lmn. Md.

WILFRIED WALKEHORT
Ürün Gelifltirme Direktörü

SELDA SEÇK‹NLER
‹nsan Kay. ve E¤. Md.

S‹BEL BEKLER
Kalite ve Çevre Yön. Md.

EM‹N PEYN‹RC‹
Yat›r›m ve Projeler Md.

EN‹S F‹fiEK
Sat›nalma Müdürlü¤ü

TURHAN fiENER
‹flyeri Hekimi

SABR‹ ARCA
Yeni ‹fl Gelifltirme ve 

Sat›nalma Gn. Md. Yrd.

BETÜL B‹NGÖL
Mali ‹fller Genel Müdür

Yard›mc›s›

M‹THAT OKAY
Pazarlama ve Sat›fl Genel 

Müdür Yard›mc›s›

ORHAN KEÇEL‹
Koordinatör

‹SMET A. SEZG‹N
Müflavir

KAM‹L BAfiAR
‹fl Güvenli¤i Uzman›

MEHMET PALA 
‹dare Amiri

Bilgi Teknolojileri Müdürlü¤ü

HASAN SARI
Muhasebe Müdürü Bütçe&Finansman Müdürlü¤ü

Pazarlama ve Sat›fl Müdürü



“Biz, fark yaratabilme gücünün insandan kaynakland›¤›n›
biliyoruz. Bunun için Aksa’ya her yeni al›nan çal›flan›m›z›
yeflermeye haz›r bir tohum gibi alg›lay›p, onu yeflertecek
ortam› sa¤lamak için çaba harc›yoruz.”

2006 y›l› Aksa için rekabet gücünü
art›racak projelere odaklan›ld›¤› ve
yenilikçili¤i teflvik etmek için sistemlerin
kuruldu¤u bir y›l oldu. Globalleflmenin
etkisiyle s›n›rlar›n kalkt›¤› dünyam›zda;
de¤iflmeyen, kendisini iyilefltirmeyen
flirketlerin art›k varl›klar›n›
sürdüremeyece¤i gerçe¤inden hareketle,
katma de¤eri yüksek yeni ürünlerin
yarat›lmas› ve verimlili¤in art›r›lmas› için
birçok yeni proje yap›ld›.

De¤iflen dünya ile beraber ‹flletmemizin
ihtiyaçlar› ve bu do¤rultuda çal›flan profili
de de¤iflti. Çok say›da mühendis al›m›n›n
gerçekleflti¤i 2006 y›l›nda, seçme ve
yerlefltirme sürecinde odaklan›lan en
önemli konu “yarat›c›l›k yetkinli¤i” oldu.
Ayr›ca alan›nda Türkiye’de birinci s›rada
olan bir dan›flmanl›k firmas› ile beraber ifl
de¤erleme ve ücretlendirme süreçlerimiz
ile yetkinliklerimiz gözden geçirildi. 

Problem çözme kapasitemizi art›rmak
üzere 6 Sigma Metodolojisi’nin yan› s›ra
MS Proje Yönetimi Metodolojisi de
kullan›larak birçok problemimiz çözüme
kavuflturuldu.

Performans Yönetim Sistemi ve 360
Derece Geri Bildirim Sistemi (GBS)
hayata geçirildi.

Ayr›ca ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Portali
kurularak çal›flanlar›m›z›n do¤rudan
e¤itim kataloglar›na ulafl›m› ve kendi
geliflim planlar›nda söz sahibi olmalar›
sa¤land›. Bunun yan›nda Performans
Yönetim Sistemi, 360 Derece GBS, Öneri
Sistemi gibi bütün insan kaynaklar›
uygulama ve prosedürlerimiz portal çat›s›
alt›nda topland›. Operatörlerimiz de dahil
olmak üzere bütün çal›flanlar›m›za flifre
tan›mlanarak, en uçtaki makine bafl›nda
çal›flan elemanlar›m›z›n da bu portale
ulafl›m› için altyap› çal›flmalar›
tamamland›.

Biz, fark yaratabilme gücünün insandan
kaynakland›¤›n› biliyoruz. Bunun için
Aksa’ya her yeni al›nan çal›flan›m›z›
yeflermeye haz›r bir tohum gibi alg›lay›p,
onu yeflertecek ortam› sa¤lamak için
çaba harc›yoruz.

2006 y›l› da yo¤un çal›flman›n yan› s›ra
Dalg›ç ve Kayak Kulübü’nün, Futbol,
Basketbol ve Tenis tak›mlar›m›z›n
aktiviteleriyle dolu bir y›l oldu. Yalova’da
düzenledi¤imiz Bahar Yürüyüflü ve 23
Nisan fienlikleri ise bütün Yalova halk›n›n
kat›l›m›yla daha da renklendi.
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‹nsan Kaynaklar›

“AKSA’da kat›l›mc› yönetim”
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Aksa’n›n ana hammaddesi olan
akrilonitril, petrol türevi olan propilenden
üretilmekte ve propilen fiyatlar›na ba¤l›
olarak piyasaya yüksek fiyatla
sunulmaktad›r. Hammadde fiyat›nda
yaflanan de¤iflimler akrilik elyaf talebi
normal seyrinde ise elyaf fiyat›na
yans›t›l›r. 2006 y›l›nda yükselen akrilonitril
fiyatlar›, polyester ve pamu¤a göre akrilik
elyaf fiyatlar›n›n yüksek kalmas›na neden
oldu. Bu da polyesterin ve polipropilenin
akrilik elyaftan pay kapmas›na f›rsat
yaratt›. Dalgalanan akrilonitril fiyatlar› ile
sektörün gelece¤i belirsizleflmektedir. Bu
etkilerin sonucunda son iki y›ld›r dünya
akrilik elyaf tüketiminde art›fl 
görülmemektedir. ‹kame ürünlerin
tehdidinin yan› s›ra küresel ›s›nma da
tüketimin azalmas›nda ciddi rol
oynamaktad›r. Uzakdo¤u ülkelerinin
istihdam yaratma politikalar›, tekstil

Global Akrilik Elyaf Üretim ve Talebi (2006)

Üretim Tüketim Denge
Bat› Avrupa 470.000 140.000 (330.000)
Do¤u Avrupa 100.000 85.000 (15.000)
Ortado¤u 345.000 525.000 180.000
Afrika - 60.000 60.000
Amerika 140.000 240.000 100.000
Çin 835.000 1.175.000 340.000
Japonya 245.000 13.000 (232.000)
Di¤er Asya 425.000 322.000 (103.000)

2.560.000 2.560.000 -

sektörü stratejileri, sektöre uygulad›klar›
teflvikler nedeniyle sentetik elyaf üretimi
Asya ve Uzakdo¤u ülkelerine
kaymaktad›r. Bu durum, Avrupa’da arz
fazlas›na neden olurken, Çin ithalat›n›n
2005 y›l›na k›yasla %18 düflmesiyle
sonuçlanm›flt›r. 2006 y›l›nda bu h›zl›
de¤iflimlerin etkisi alt›nda Aksa, tam
kapasitede üretim stratejisini baflar›yla
sürdürmüfltür. Rakipleri kapasite
kapat›rken, Aksa üretmeye ve satmaya
devam etmifltir. Tüm bu geliflmeler
sonucunda Aksa 2006 y›l›nda
116.742.490 ABD dolar› faiz, vergi ve
amortisman öncesi faaliyet kâr› elde
etmifltir. fiirket bu dönemde, toplam
üretiminin yaklafl›k %40’›n› ihraç etmifltir.
‹hracat›n içinde katma de¤eri yüksek
özel elyaflar›n pay› ise 2006 y›l›nda
artm›flt›r.
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Akrilik Elyaf Sektörü
Aksa toplam üretiminin yaklafl›k %40’›n› ihraç etmifltir.
‹hracat›n içinde katma de¤eri yüksek özel elyaflar›n pay› ise
2006 y›l›nda artm›flt›r.



‹ç piyasa sat›fllar›m›z ile ihracat›m›z›n toplam sat›fllara oran› y›llar itibariyle afla¤›daki
gibidir.

Sat›fllar (%) 2004 2005 2006
‹ç Piyasa 65 61 62
‹hracat 35 39 38

Kapasite ve kapasite kullan›m oranlar› y›llar itibariyle afla¤›daki gibidir.

‹hracat›m›z, Avrupa, ABD, Birleflik Devletler Toplulu¤u, Ortado¤u ve Afrika’da yaklafl›k
50 ülkeyi kapsamaktad›r. 2006 y›l› ihracat›m›z›n k›talara göre da¤›l›m› afla¤›daki gibidir.

Bölge Yüzde (%)
Ortado¤u 36
Kuzey Amerika 24
Avrupa 22
Asya 11
Afrika 8
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Sat›fllar ve Kapasite
Aksa’n›n ihracat› Avrupa, ABD, Birleflik Devletler
Toplulu¤u, Ortado¤u ve Afrika’da yaklafl›k 50 ülkeyi
kapsamaktad›r.
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2006 y›l›nda yat›r›m projeleri için yaklafl›k
27,4 milyon ABD dolar› harcayan Aksa,
yaklafl›k 40 milyon ABD dolar› karbon
elyaf› yat›r›m bütçesi olmak üzere, 2007
y›l›nda yat›r›m projeleri toplam
harcamas›n› 93,8 milyon ABD dolar›
olarak planlam›flt›r. Aksa, 34 ton/y›l
kapasiteli pilot karbon elyaf› tesisi
yat›r›m›na bafllam›flt›r. 1500 ton/y›l
kapasiteli ticari tesisin yat›r›m›na ise
Haziran 2007 itibariyle bafllanmas›
planlanmaktad›r. Yat›r›m projeleri içinde
en büyük pay› %41 ile en baflta karbon
elyaf› olmak üzere yeni ifl gelifltirme
projeleri yer almaktad›r. Bunlar›n yan› s›ra
kapasite art›fl›, maliyet düflürme projeleri,
katma de¤eri yüksek özel elyaf üretmeye
yönelik Ar-Ge, bak›m-tutum, çevre ve
kurumsal sosyal sorumluluk projeleri
bulunmaktad›r.

Aksa, tüm bu projelerin yan› s›ra enerji
maliyetlerini düflürmek için kömüre dayal›
enerji santral› kurma projesi ile ilgili
fizibilite etüdüne devam etmektedir.
Karbon elyaf› projesi haricindeki tüm
projeler, Aksa’n›n faaliyetlerinde
sa¤lad›¤› nakit ile finanse edilecektir.
Karbon elyaf› projesinin ise %70 uzun
vadeli kredi ve %30 özkaynak ile finanse
edilmesi planlanm›flt›r.
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2007 Y›l› Yat›r›m Bütçesinin Da¤›l›m› (%)
A Kapasite Art›fl› Yat›r›m› 21
B Maliyet Düflürme Projeleri 19
C Yeni ‹fl Gelifltirme Projeleri 41
D Yeni Ürün ve Ar-Ge Projeleri 13
E Di¤er Projeler 6
Toplam 100

Yat›r›mlar
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içinde tamamen bitirilmifltir. Ekonomik
geliflmeler ve Aksa çal›flanlar›ndan gelen
talep üzerine, projenin bu bölümünde yer
alan di¤er konutlar›n, çal›flanlar taraf›ndan
kurulacak kooperatif arac›l›¤› ile
tamamlanmas› benimsenmifl, bu amaçla
kurulan kooperatif 2004 y›l›nda 26 üye ile
iflin devam›n›n yap›m›na bafllam›flt›r. 

Kooperatif, hedefledi¤i 42 adet arsa pay›n›
almak üzere 2006 y›l›nda fiirketimize
baflvurmufl, arsan›n bu bölümünün
kooperatife sat›fl› gerçekleflmifltir.

2002 y›l›nda tamamlanm›fl olan 32 adet
110 m2’lik konutlardan 6 adedi sat›lm›flt›r.
Di¤er konutlar›n sat›fl›na devam
edilmektedir.

Aksa uhdesine bulunan arsa için yüklenici
ile kat karfl›l›¤› anlaflma yap›lm›fl olup
projenin en k›sa zamanda tamamlanmas›
hedeflenmektedir.

‹fltiraklerimiz/Ba¤l› Ortakl›klar›m›zdan
Son 3 Y›lda Sa¤lanan Kâr Paylar›:

fiirketimizin alt› kurulufla ifltiraki, bir
kurulufla ba¤l› ortakl›¤› mevcuttur.

Bu ifltiraklerden tekstil sanayii kolunda
faaliyet gösteren 7.786.108 YTL sermayeli
Ak-Al Tekstil Sanayii A.fi.’de %22,1
oran›nda 1.720.944 YTL ile ifltirakimiz
mevcuttur. fiirket’ten 2005 y›l›nda
156.449,46 kâr pay› elde edilmifltir.

‹fltiraklerimizden ikincisi, ihracat ve
pazarlama ifllerinde faaliyet gösteren 
Ak-Pa Tekstil ‹hracat Pazarlama A.fi.’dir.
Bu kuruluflun 2.000.000 YTL olan
sermayesine %13,5 oran›nda, 269.400 YTL
ile kat›lm›fl bulunmaktay›z. fiirket’ten 2004
y›l›nda 211.344,3 YTL, 2005 y›l›nda
390.507 YTL ve 2006 y›l›nda 242.460 YTL
kâr pay› elde edilmifltir.

Üçüncü ifltirakimiz tekstil alan›nda faaliyet
gösteren Ak-Tops Tekstil  Sanayii A.fi.’dir.
Bu fiirket’in 2.000.000 YTL olan
sermayesine %10 oran›nda 200.000 YTL
ile ifltirak edilmifl ve bu ifltirakimizden 2004
y›l›nda 329.595,5 YTL, 2005 y›l›nda
188.114,81 YTL, 2006 y›l›nda ise 200.708
YTL kâr pay› elde edilmifltir.

Dördüncü ifltirakimiz enerji alan›nda
faaliyet göstermekte olan Akenerji Elektrik
Üretimi A.fi.’dir. Bu kuruluflun 65.340.000
YTL olan sermayesine %15,6 oran›nda,
10.174.522 YTL ile ifltirak edilmifltir.
fiirket’ten 2004 y›l›nda 924.956,4 YTL kâr
pay› elde edilmifltir.

Beflinci ifltirakimiz havac›l›k alan›nda
faaliyet göstermek üzere kurulan Ak-
Havac›l›k ve Ulaflt›rma Hizmetleri A.fi.’dir.
Bu kuruluflun 20.800.000 YTL olan
sermayesine %7,3 oran›nda, 1.524.690
YTL ile ifltirak edilmifltir.

Alt›nc› ifltirakimiz Ak Han Bak›m Yönetim
Hizmetleri A.fi.’nin 50.000 YTL olan
sermayesine %33 oran›nda 16.500 YTL ile
ifltirak edilmifltir.

Ba¤l› ortakl›¤›m›z FITCO BV, 2003 y›l›nda
Hollanda’da kurulmufltur ve 4.500.000 avro
kay›tl› sermayesi bulunmaktad›r. 2006 y›l›
itibariyle ifltirakimizin sermayesine
tamamen kat›lm›fl bulunmaktay›z. 

Önemli Mevzuat De¤ifliklikleri

2006/10138 Say›l› Bakanlar Kurulu Karar›
ile 9 Mart 2006 tarihi itibariyle, iplikler ve
iplik imali için haz›rlanan her nevi
filamentler, lifler ve benzeri ürünlerin
tesliminde KDV oran› %18’den %8’e
düflürülmüfltür. Bir baflka deyiflle 9 Mart
2006 tarihinden itibaren mamul
sat›fllar›m›zda KDV oran› %8’dir. Ancak bu
durum, tekstil sektörüne hammadde
sa¤layan Aksa gibi flirketler için devletten
yüksek oranda KDV alaca¤› do¤mas›na
sebep olmaktad›r. KDV alaca¤›n›n ayl›k
bazda mahsubu ve mahsup edilemeyen
tutar›n ayl›k bazda nakit iadesi için Maliye
Bakanl›¤› ile temaslarda bulunulmufltur. 

22 Aral›k 2002 tarihli ve 24971 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanan “Kaydilefltirilen
Sermaye Piyasas› Araçlar›na ‹liflkin
Kay›tlar›n Tutulmas›n›n Usul ve Esaslar›
Hakk›nda Tebli¤”in Geçici 3. maddesinde
belirtildi¤i üzere, hisse senetlerinin 
31 Aral›k 2007 tarihi sonuna kadar ihraçç›
kurulufllara, bunlar›n yetkili k›ld›¤› arac›
kurulufllara veya sermaye piyasas›
araçlar›n›n kayd›n› tutacak Merkezi Kay›t

Kuruluflu’na (MKK) teslim edilmesi
zorunludur. Teslim edilmeyen senetlere
ba¤l› mali haklar, MKK’da kayden izlenir ve
senetlerini bu düzenlemedeki esaslara
göre teslim etmeleri halinde hak
sahiplerinin hesaplar›na aktar›l›r; yönetime
iliflkin haklar ise MKK taraf›ndan kullan›l›r.

Yasal Durumumuz ve Uyuflmazl›klar

fiirketimizin sözleflmeden veya haks›z
fiilden do¤an herhangi bir tazminat borcu
söz konusu olmay›p resmi makamlar,
gerçek ve tüzel kifliler ile de,
çal›flanlar›m›zla da fiirket mal varl›¤›n›
etkileyecek bir uyuflmazl›¤›
bulunmamaktad›r. Deprem nedeniyle
fiirketimiz aleyhine Yalova ve Beyo¤lu
Asliye Hukuk Mahkemelerinde aç›lan
davalar devam etmektedir. Vergi ihtilaf›m›z
bulunmad›¤› gibi, tüm dava ve
uyuflmazl›klar için de karfl›l›klar ayr›lm›flt›r.

Akbahçe Konutlar› ile ‹lgili Çal›flmalar

3 A¤ustos 2002 tarihinde temeli at›lan
konutlardan 34 adedinin kaba inflaat›
1.800.000 ABD dolar› harcanarak 2002 y›l›
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Faaliyetlerimiz ile ‹lgili 
Di¤er Önemli Hususlar

‹fltiraklerimiz



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¤erini
etkileme ihtimali bulunan ve fiirket’in
yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili
olan düzenli ve güvenilir bilgiye,
zaman›nda, do¤ru, eksiksiz eriflebilmeleri
amac›yla Bilgilendirme Politikas›
oluflturmufltur.

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

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›n› ald›ktan sonra,
Genel Kurul’un bilgisine sunulur ve
kurumsal internet sitesinde yay›mlan›r.

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

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.

• 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/Elektronik posta gönderileri,
• Cep telefonu üzerinden iletiflim (wap ve

benzeri teknolojiler)

* Toplant›lar, yüz yüze olabilece¤i gibi telefon veya
tele-konferans fleklinde de olabilir.
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Bilgilendirme Politikas› Kapsam›

Ticari s›r kapsam›nda olmamas› ve fiirket’in
rekabet gücünü engelleyerek zarar›na
neden olabilecek sonuçlar do¤urmamas›
kofluluyla pay ve menfaat sahiplerinden
gelen sorular en geç 5 iflgünü 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.

Kurumsal ‹nternet Sitesi

Aksa’n›n kurumsal internet sitesi
“www.aksa.com”dur. 

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.
Sermaye Piyasas› Kurumsal Yönetim
‹lkeleri’nde yer almas› istenen bilgiler
Aksa’n›n internet sitesinde bulundurulur ve
sürekli olarak güncellenir. ‹nternet sitesinin
gelifltirilmesine ve yay›mlanan bilgilerin
de¤ifltirilmesini önleyecek güvenlik
önlemlerine yönelik çal›flmalara kesintisiz
olarak devam edilir.

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.

Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi

Pay sahipleri ile iliflkiler Mali ‹fller Genel
Müdür Yard›mc›s› bünyesinde yürütüldü¤ü
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 iflgünü
içinde yaz›l› veya sözlü olarak Mali ‹fller
Genel Müdür Yard›mc›s› veya
görevlendirece¤i kifli/kifliler taraf›ndan
cevapland›r›l›r.

Mali Tablolar›n Kamuya Aç›klanmas›

Periyodik mali tablolar, yasal
düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak
‹MKB’ye bildirilmesine müteakip 2 iflgünü
içinde kurumsal internet sitesinde
yay›mlan›r. Ayr›ca y›ll›k mali tablolar,
faaliyet raporunda pay sahiplerinin
bilgisine sunulur.

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 Mali ‹fller
Genel Müdür Yard›mc›s›’ndan veya
yatirimciiliskileri@aksa.com elektronik
posta adresinden talep edebilirler.

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 gönderilmesini müteakip 2 iflgünü
içinde kurumsal internet sitesinde
yay›mlan›r.

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.

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› yap›larak ve/veya
elektronik posta ile cevapland›r›l›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›labilir. Ancak
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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Banka, Finans Kurumlar› ve Arac›
Kurumlarla Yap›lan Toplant›lar
Banka ve finans kurumlar› ile arac›
kurumlardan gelen sözlü veya yaz›l›
talepler, üçer ayl›k dönemlerde periyodik
ve ara dönemlerde talep gelmesi halinde
toplant› yap›larak 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.

Medya Kurulufllar› Kanal›yla Yap›lan
Duyuru ve Söyleyifliler
fiirket’in finansal durumu, stratejik ve
finansal hedefleri hakk›nda, medya
kurulufllar› arac›l›¤›yla pay sahipleri ve
potansiyel yat›r›mc›lar 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.

Etik Kurallar

Etik kurallar, Aksa Yönetim Kurulu
taraf›ndan onaylanmas›n› müteakip 2
iflgünü içinde kamuya aç›klanmak üzere
kurumsal internet sitesinde yay›mlan›r. Etik
kurallarda bir de¤ifliklik olmas› halinde,
de¤ifliklik yap›lan hususlar Yönetim
Kurulu’nun onay›ndan geçtikten sonra
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’u müteakip
2 iflgünü 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 Kurul’un bilgisine sunulur ve
kurumsal internet sitesinde yay›mlan›r.

‹çerden Bilgiye Ulaflabilecek
Kifli/Kurumlar (Insider Trading)

‹çerden ö¤renilen bilginin, 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 konumda
bulunan yöneticilerin, çal›flanlar›n ve
fiirket’in hizmet ald›¤› di¤er kifli/kurumlar›n
listesi Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›s›
taraf›ndan haz›rlan›r ve kurumsal internet
sitesinde yay›mlan›r.

Gelece¤e Yönelik Aç›klamalar

Aksa, bilgilendirme politikas› dahilinde,
gerek görmesi halinde gelece¤e yönelik
beklentilerini 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 sonuçlar›n›n kamuya
duyurulmas›yla gelece¤e yönelik bilgilerin
aç›klanmas›n›n uluslararas› standartlarla
uyumlu olmas›na özen gösterilir. Gelece¤e
yönelik tahminlerin daha sonra
gerçekleflmeyece¤inin anlafl›lmas› halinde,
gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler,
tablo ve raporlar kamuya aç›klan›r.

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 içinde yap›lan
al›m sat›m ifllemleri ve Aksa hisse
senedine dayal› türev ürünlerindeki net
pozisyonlar›n›n fiirket sermayesindeki
do¤rudan veya dolayl› pay› %1’i aflt›¤›
takdirde, bu durum internet sitesinde
aç›klan›r.

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

Kamuya aç›klama yapmaya yetkili kifliler,
Aksa ad›na konferanslarda, panellerde,
oturumlarda, söyleflilerde 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.

SPK, ‹MKB ve TÜB‹TAK Bilgi Teknolojileri
ve Elektronik Araflt›rma Enstitüsü’nün
(B‹LTEN) Kamuyu Ayd›nlatma Platformu
(KAP) ile ilgili ortak çal›flmalar› halen test
aflamas›nda devam etti¤inden ‹MKB’ye
posta veya faks ile gönderilen mali tablo,
özel durum aç›klamalar› ve di¤er bildirimler
otorite kurum taraf›ndan yap›lan
düzenleme çerçevesinde günlük bültende
yay›mlanmas›n› müteakip ilk iflgünü KAP’a
elektronik ortamda gönderilmektedir. KAP
projesinin devreye al›nmas› ile birlikte daha
önceden ka¤›t ortam›nda iletilen yukar›da
belirtilen belge ve bilgiler
gönderilemeyece¤inden, söz konusu
belge ve bilgiler elektronik ortamda yetkili
kifliler taraf›ndan imzalan›r ve gönderilir.

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.

Bilgilendirme Konusunda Yetkili Kifliler

fiirket’e yönelik 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,
Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›s›,
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.

2006 FAAL‹YET RAPORU 15AKSA AKR‹L‹K K‹MYA SANAY‹‹ A.fi.



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.

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¤ini sürdürmekte
kararl›d›r.

Dünyadaki uygulamalara paralel olarak
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (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 art›rmak ve
güçlendirmek amac›n› tafl›maktad›r. Bu
do¤rultuda Aksa Akrilik Kimya San. A.fi.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ni uygulayaca¤›n›
ve bu ilkelerin gerektirdi¤i düzenlemeleri
güncel uygulamalar çerçevesinde hayata
geçirece¤ini beyan etmektedir.

BÖLÜM I-PAY SAH‹PLER‹ 

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’in organizasyon görevleri
aras›nda yürütüldü¤ü için ayr›ca bir birim
kurulmas›na gerek görülmemifltir.
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2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme
Haklar›n›n Kullan›m› 

Pay sahiplerinin bilgi talepleri yaz›l›, telefon
ve elektronik ortamda
cevapland›r›lmaktad›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
Sözleflme’de özel denetçi atanmas›
talebinin bireysel bir hak olarak
düzenlenmesine ait hüküm
bulunmamaktad›r.

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

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› gündemi, Genel Kurul tarihi, saati, yeri
ve kat›lma flartlar›n› içerir. Toplant› tutana¤›
ve haz›run 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’ye ulaflt›r›lmaktad›r. Söz konusu
bilgiler 2004 y›l›ndan itibaren fiirket’in
internet sitesinde de yay›mlanmaktad›r. 18
Nisan 2006 y›l›nda yap›lan 2005 y›l›na ait
Genel Kurul’da toplant› nisab› %61,50
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.

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
yöntemine ait uygulamam›z
bulunmamaktad›r.

5. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m
Zaman› 

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.fi. bugüne
kadar fiirket’in finansal performans›,
sektörel konjonktür ve ülkemizin içinde

bulundu¤u ekonomik koflullar› dikkate
alarak Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan
yay›mlanan mevzuata uygun olarak
ortaklar›na kâr pay› da¤›t›m›n› nakit ve/veya
bedelsiz hisse senedi da¤›tarak
gerçeklefltirmifltir. Kâr Pay› Da¤›t›m
Politikam›z, ‹MKB bülteninde yay›mlanm›fl
ve ortaklar›m›z›n bilgisine sunulmufltur.

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. 

BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE
fiEFFAFLIK

7. fiirket Bilgilendirme Politikas›

Ticari s›r niteli¤inde olmayan, 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
kolay eriflilebilir ve eflit biçimde
duyurulmas› fiirketimizin temel prensibi
olmas› nedeniyle Bilgilendirme Politikas›
oluflturulmufl ve ortaklar›m›z›n bilgisine
sunulmufltur.

8. Özel Durum Aç›klamalar› 

Kamuyu ayd›nlatma ve fleffafl›k ilkesi
çerçevesinde, baflta ortaklar›m›z olmak
üzere menfaat sahipleri ile di¤er ilgililerin
zaman›nda bilgilendirilmesini temin etmek
amac›yla 2006 y›l›nda 17 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 ‹MKB taraf›ndan ek aç›klama ihtiyac›
duyulmam›flt›r.

9. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i

Kuruluflun www.aksa.com adresinden
ulafl›lan bir internet sitesi mevcuttur.
‹nternet sitemizde ticaret sicili bilgileri, son
durum itibariyle ortakl›k ve yönetim yap›s›,
fiirket Ana 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
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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.

10. Gerçek Kifli ve Nihai Hakim 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 raporunda yay›mlanmaktad›r.

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.

BÖLÜM III-MENFAAT SAH‹PLER‹

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.

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 tedarikçilerle hem sistem
hakk›ndaki bilgiler 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.

Müflterilerimize siparifllerine iliflkin olarak
sevk›yat bilgileri, termin ve fiyat bilgileri gibi
bilgiler düzenli olarak bildirilmektedir.
Ayr›ca sat›fl flartlar›nda, ürünün teknik

özelliklerinde gerçekleflen de¤ifliklikler
müflterilere an›nda iletilmektedir. Aksa,
müflterilerine ürün özelliklerinin yaz›l›
bulundu¤u ürün spektleri 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 K›lavuzu”
(ÜSÜKEK) tüm müflterilerimize
Türkçe/‹ngilizce olarak gönderilerek
bilgilenmeleri sa¤lanmaktad›r.

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 bir araya
gelmekte ve bu faaliyetler esnas›nda
ziyaretçileri, sunumlar ve el kitapç›klar›
arac›l›¤›yla Aksa’n›n Toplam Kalite
faaliyetleri, çevre faaliyetleri ve fiirket
politikalar› gibi konularda
bilgilendirmektedir. 

Aksa’da çal›flanlarla kuruluflun aç›k ve
dürüst iletiflim kurmas› anlay›fl›, insan
kaynaklar› yönetiminin politikas›na temel
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,
intranet veritabanlar›, Üst Yönetim
bilgilendirme toplant›lar›, Temsil Heyeti ve
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.

13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime
Kat›l›m›

Aksa’da çal›flanlar taraf›ndan kapal› oy
aç›k tasnif usulüne göre seçilmifl 18 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. 

TH, ayn› zamanda fiirket ana ve ara
amaçlar›n›n, kurum kültürünün, fiirket
politika ve stratejilerinin de belirlenmesi ve
gözden geçirilmesi süreçlerine kat›l›m
göstermektedir. TH üyeleri ayr›ca 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
çerçevesini çizdi¤i insan kaynaklar›na
iliflkin politika ve stratejiler TH üyelerinin de
üyesi oldu¤u TKYK taraf›ndan belirlenmifl
olup 2 y›lda bir gözden geçirilmektedir.

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” fleklinde ifade edilmektedir.
Bu nedenle fiirketimizde ifle al›mdan,
performans yönetim sistemine, geliflimden,
ücretlendirme ve iflten ayr›lma sürecine
kadar ça¤dafl ve birbiriyle entegre sistemler
kullan›lmaktad›r.

Bu politikan›n esaslar›n›, fiirketimizin ana ve
ara amaçlar›na hizmet etmek üzere Aksa
ortak davran›flsal yetkinliklerine 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; aç›k ve
yak›n iletiflimi sa¤layacak bütün ortamlar›
yaratmak; mutlu, sa¤l›kl› ve verimli
olabilecekleri çal›flma ortam› sa¤lamak
olarak sayabiliriz. 

Adaletli ve fleffaf bir ifle al›m süreci ile fiirket
kültür ve de¤erlerimize uygun ve Aksa ortak
yetkinliklerine 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
ama özgüveni yüksek, yenilikçi, enerjik ve
çözüm üreten adaylar›n istihdam› esast›r. 

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. Ayr›ca ‹nsan Kaynaklar›
Politikalar›m›z›n önemli bir sonucu olarak;
hem çal›flanlar›m›z›n hem de dolay›s›yla
fiirketimizin problem çözme kapasitesini
gelifltirmek üzere Alt› Sigma Modeli bir araç
olarak benimsenmifltir.
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Çal›flanlar aras›nda ayr›mc›l›k yap›lmamas›
ve ücretlerde adaletin sa¤lanabilmesi için;
dünya çap›nda geçerlili¤ini ve
güvenilirlili¤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.

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 kendilerini temsil edecek 18
kifliyi belirler. Temsil Heyeti, yönetimin bir
parças› olarak görev yapar.

Çal›flanlar›m›z, insan kaynaklar›
uygulamalar› aç›s›ndan uluslararas›
alanlarda kabul görmüfl bir model
kapsam›nda ve birbiri ile entegre sistemlerle
yönetilmektedir. 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.

15. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler
Hakk›nda Bilgiler

5 k›tada 50 ülkeye sat›fl yapmakta olan
Aksa, dünya akrilik elyaf tüketiminin
%11,3’ünü tedarik etmektedir. Aksa
ürünlerinin yurtiçindeki pazarlamas›n›
Pazarlama ve Sat›fl Müdürlü¤ü, yurtd›fl›
pazarlamas›n› ise sat›fl temsilcileri
arac›l›¤›yla Ak-Pa yürütmektedir. Pazarlama
organizasyonumuz, 4 ana bölge üzerinden
sürdürülmektedir ve buna ek olarak
Gaziantep’te bir sat›fl temsilcili¤imiz
mevcuttur.

Müflteri odakl› yönetim anlay›fl›yla
yönetilmekte ve çal›flmakta olan
kuruluflumuz, sat›fl ve servis konular›nda
devaml› yap›lan yenilik ve gelifltirmelerle
müflteri memnuniyetini art›rmay›
amaçlam›flt›r.

Aksa, müflteri memnuniyetini ölçmeye
yönelik olarak 1998 y›l›ndan beri Müflteri
Memnuniyeti Anketi (MMA)
gerçeklefltirmektedir. MMA’da ürünün
sunumuyla ilgili olarak ürünün zaman›nda
ve eksiksiz teslimi, do¤ru ürünün teslimi,
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nakliye konusunda ise ürünün zarar
görmeden teslimi, nakliyeyi gerçeklefltiren
floförlerin ve araçlar›n de¤erlendirilmesi gibi
detaylarda müflterilerin geribildirimleri
al›nmakta ve iyilefltirmeler yap›lmaktad›r.

Müflterilerle yap›lan iflbirli¤i sonucunda
tedarik zincirine yeni firma kat›lmas› veya
mevcut tedarikçilerin ürün yelpazelerinin
gelifltirilmesi do¤rultusunda çal›flmalar
yap›lmaktad›r. Örne¤in müflterinin bebe
renklerinde sararmayan elyaf istemesi
üzerine, bunu sa¤layacak bir hammadde ve
bunu tedarik edecek firma bulunarak yeni
bir ürün gelifltirilmifltir. Yeni ürünlerin
müflteride do¤rulamas› da yap›ld›ktan sonra
üretimi gerçeklefltirilmektedir.

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.

Halkla ‹liflkiler Politikam›z do¤rultusunda,
toplumun kuruluflumuz hakk›ndaki
alg›lamalar›n› belirlemek üzere 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›lar›
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.

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 düzenlenmeye 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 biri toplum
aç›s›ndan gerekli bilgilerin ilk elden, h›zl› ve
do¤ru bir flekilde toplum temsilcilerine
aktar›lmas›d›r.

Aksa’n›n faaliyetleri gere¤i iliflki içinde
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.

Aksa Yaz Okulu, ekonomik durumu iyi
olmayan Yaloval› ilkö¤retim okulu
ö¤rencilerine yönelik kendi sosyal
tesislerimizde gerçeklefltirilen bir e¤itim
faaliyetidir. Bu faaliyete 2 y›lda 400
ö¤rencinin kat›l›m› sa¤lanm›flt›r.

Kuruluflumuzun Çevre Politikas›’n›n yan› s›ra
Kalite Politikas›’n›n da bir gere¤i olarak
yenilikçi ve çevreye uyumlu teknolojilerin
bulunmas›, gelifltirilmesi, benimsenmesi ve
uygulanmas›na azami özen
gösterilmektedir. Aksa’da uygulanan her
türlü yenilikçi projede ÇED dikkate
al›nmaktad›r. Kuruluflumuz, at›klar›n
azalt›lmas› ve enerji kaynaklar›n›n verimli
kullan›lmas›na verdi¤i önem ve yapt›¤›
çal›flmalar›n neticesinde birçok kez
ödüllendirilmifltir.

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 üretim
süreçlerimizin tasarlanmas› ve
iyilefltirilmesinde bununla ilgili standart
gereklilikler kullan›lmaktad›r.

BÖLÜM IV-YÖNET‹M KURULU

17. Yönetim Kurulu’nun Yap›s›,
Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler 

Alt› kifliden oluflan Yönetim Kurulu, Baflkan,
Baflkan Yard›mc›s›, Üye (genel müdür),
Üye (ba¤›ms›z denetimden sorumlu) ve iki
kifli üye olmak üzere teflkil etmifltir. Yönetim
Kurulu’nda dört kifli icrac› olarak
bulunmaktad›r. Kendi aralar›nda iflin
nev’ine göre görev bölümü yapm›fllard›r.
Yönetim kurulu üyelerinin fiirket d›fl›nda
baflka görev/görevler almas› belirli
kurallara ba¤lanmam›flt›r.

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulumuz, ilgili maddelerde
belirtilen niteliklerin tamam›n› haiz
kiflilerden oluflmaktad›r. Yönetim Kurulu
üyelerimizin özgeçmiflleri afla¤›da
sunulmufltur.
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Kurumsal Yönetim ‹lkeleri 

Uyum Beyan›



AL‹ R. D‹NÇKÖK 
1944 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra Aachen
Üniversitesi’nden Tekstil Mühendisli¤i diplomas› ald› (1969). ‹fl hayat›na babas› merhum
Raif Dinçkök’ün kurmufl oldu¤u, çeflitli sahalarda faaliyet gösteren, 33 sanayi ve ticari
flirketi bünyesinde toplayan Akkök fiirketler Grubu’nda bafllad›. (Grupta yer alan baz›
önemli sanayi kurulufllar› Aksa, Ak-Al, Aksu, Ak-Kim, Akenerji, Akmerkez’dir.) Halen Grup
bünyesinde yer alan flirketlerin yönetim kurullar›nda baflkan, baflkan vekilli¤i veya
murahhas üye görevlerini yürütmektedir. Ali Dinçkök, Almanca, ‹ngilizce ve ‹talyanca
bilmektedir.

ÖMER D‹NÇKÖK
1948 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Robert Koleji Yüksekokulu ‹fl ‹daresi ve Ekonomi
Bölümü’nü bitirdikten sonra 1971 y›l›nda ‹ngiltere’de lisansüstü ö¤renim yapt›. ‹fl hayat›na
babas› merhum Raif Dinçkök’ün kurmufl oldu¤u, çeflitli sahalarda faaliyet gösteren 20
s›nai ve ticari flirketi bünyesinde toplayan Akkök fiirketler Grubu’nda bafllad›. (Grupta yer
alan baz› önemli sanayi kurulufllar› Aksa, Ak-Al, Aksu, Ak-Kim, Akenerji’dir.) Halen Akkök
Sanayi Yat›r›m ve Gelifltirme A.fi.’de ‹cra Kurulu Efl Baflkan› olup Grup bünyesinde yer
alan flirketlerin yönetim kurullar›nda da baflkan veya baflkan vekilli¤i görevlerini
yürütmektedir. Ömer Dinçkök, ‹ngilizce bilmektedir; evli ve üç çocuk babas›d›r.

2004- Türkiye E¤itim Vakf›’nda (TEV) Mütevelli Heyeti Baflkan›,
2001-2004 Türkiye E¤itim Vakf›’nda (TEV) Yönetim Kurulu Baflkan›,
1995- Türk E¤itim Gönüllüleri Vakf›’nda (TEGV) Kurucu ve Mütevelli Heyeti Üyesi,
1994-2001 Türkiye E¤itim Vakf›’nda (TEV) Yönetim Kurulu Baflkan Vekili,
1992-2001 ‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO) Meclis Baflkan›,
1992-2000 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Sanayi Konseyi Baflkan›,
1989-2000 Amerika Birleflik Devletleri’nin Ohio Eyaletinde bulunan Wilberforce 

Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti Üyesi,
1987-1989 Türk Sanayicileri ve ‹fl Adamlar› Derne¤i (TÜS‹AD) Yönetim Kurulu Baflkan›

EROL LODR‹K
1944 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Lise tahsilini Saint Benoit’da, yurtd›fl› tahsilini ‹ngiltere’de
tamamlayan Erol Lodrik, 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.

NEVZAT AYAZ
1930 y›l›nda Çank›r›’n›n Bayramören ilçesinde do¤du. ‹lkokulu Bayramören’de, ortaokulu
Ankara’da bitirdi. Lise ö¤renimini Polis Koleji’nde gördükten sonra 1954 y›l›nda Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1954 y›l›nda Emniyet Teflkilat›’nda Komiser
Muavini olarak göreve bafllad›. 1957 y›l›nda avukatl›k staj›n› tamamlay›p avukatl›k ruhsat›
ald›. 1959-1975 y›llar›nda Sinop ve Bal›kesir’de Emniyet Müdürü; Emniyet Genel
Müdürlü¤ü’nde fiube Müdürü, Daire Baflkan› ve Emniyet Genel Müdür Yard›mc›s› olarak
görev yapt›.

1975-1979 Zonguldak Valisi,
1979-1988 ‹stanbul Valisi,
1988-1989 ‹zmir Valisi olarak görev yapt›.
1989 sonu ‹zmir Valili¤i görevinden kendi iste¤i ile emekli oldu.
1990-1991 ‹stanbul’da, avukat olan damad› ile kurduklar› bir dan›flmanl›k flirketini 

yönetti.
1991 Milletvekili seçimlerinde Çank›r› Milletvekili olarak TBMM’de görev ald›.
1991-1993 49. Süleyman Demirel Hükümeti’nde 2 y›l Milli Savunma Bakan› 
1993-1995 50. Prof. Tansu Çiller Hükümeti’nde 2 y›l Milli E¤itim Bakan› olarak görev 

ald›. 

Nevzat Ayaz ‹talya, Vatikan, Romanya ve Bulgaristan Devlet fieref Madalyalar›’na sahiptir.

HASAN DEN‹ZKURDU
1948 y›l›nda ‹zmir’de do¤du. 1965-1969
y›llar› aras› ‹stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, 1970’te ‹stanbul ‹flletme ‹ktisad›
Enstitüsü’nü bitirdi. 1972-1982 y›llar›
aras›nda avukatl›k yapt›ktan sonra, 1982
y›l›nda profesyonel yöneticili¤e bafllad›
1982-1989 y›llar› aras›nda ‹zmir’de kurulu
Yaflar Holding A.fi.’de ‹dare Komitesi
Üyesi ve Baflkan Yard›mc›s› olarak çal›flt›.
Bu süre zarf›nda birçok flirketin yönetim
sorumlulu¤unu ald›. 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. 12 y›l ‹zmir
Ticaret Odas› Meclis Üyeli¤i, 1992-1996
y›llar› aras›nda ‹ZTO Meclis Baflkanl›¤›,
1988-1996 y›llar› aras›nda T.O.B.B.
Yönetim Kurulu Üyeli¤i’nin yan› s›ra DE‹K
Yönetim ve ‹cra Kurulu Üyeli¤i,
Milletleraras› Ticaret Odas› Milli Komite
Yönetim Kurulu Üyeli¤i yapt›. 1995 y›l›nda
T.B.M.M. Do¤ru Yol Partisi ‹zmir 2.
Bölge’den milletvekili seçildikten sonra 9 y›l
kadar 20. Dönem ‹zmir Milletvekili olarak
Parlamento’da görev yapt›. Daha sonra
kamuoyunca bilinen nedenlerle DYP’den
istifa ederek ayr›ld›. Milletvekilli¤i süresince
K.P.K. Baflkanl›¤›, Anayasa Komisyonu
Üyeli¤i, Ticaret ve Sanayi Komisyonu
Üyeli¤i yapt›. A¤ustos 1998-Ocak 1999
tarihleri aras›nda T.C. Adalet Bakanl›¤›
görevinde bulundu. 1 Ocak 2002
tarihinden beri Yaflar Holding A.fi. ‹cra
Baflkan› olarak görev yapmaktad›r. Evli ve
iki çocuk babas›d›r.

AYÇA D‹NÇKÖK
1973 senesi ‹stanbul do¤umludur. Boston
University’deki (Boston, ABD) iflletme
e¤itimini 1994 y›l›nda tamamlad›ktan sonra
Türkiye’ye dönmüfl ve Akkök fiirketler
Grubu’nda çal›flmaya bafllam›flt›r. Grup’ta
bugüne kadar çeflitli görevlerde bulunmufl
olan Ayça Dinçkök, bugün itibariyle Akkök
Sanayii Yat›r›m ve Gelifltirme A.fi. Yönetim
Kurulu ve ‹cra Kurulu Üyesi olarak görev
yapmaktad›r. Ayn› zamanda Grup
flirketlerinin birço¤unda da yönetim kurulu
üyeli¤i ve baflkan vekilli¤ini üstlenmifltir.

1999 senesinden beri TÜS‹AD üyesi olan
Dinçkök, 2004 senesi itibariyle TÜS‹AD
Yönetim Kurulu üyesi seçilmifltir. TÜS‹AD
Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler
Komisyonu Baflkan›’d›r. Ayça Dinçkök iki
çocuk annesidir.
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MUSTAFA YILMAZ
1971 y›l›nda Ankara Üniversitesi Fen
Fakültesi’nden Kimya Yüksek Mühendisi
olarak mezun olan Mustafa Y›lmaz, yüksek
lisans e¤itimini de yine ayn› fakültede
tamamlad›. E¤itiminin ard›ndan Etibank
Ergani Bak›r ‹flletmesi’nde ifl hayat›na
at›lan Y›lmaz, iflletme mühendisi olarak
göreve bafllad›¤› Aksa Akrilik Kimya
Sanayii A.fi.’de araflt›rma, üretim, kalite
yönetimi alanlar›nda çal›flarak, 1985 y›l›nda
Teknik Genel Müdür Yard›mc›l›¤›’na, 1
Ocak 2002 tarihinde de Genel Müdürlük
görevine atand›. Akkök fiirketler Grubu’na
ba¤l› Aksa, 5.200 ton/y›l kapasiteyle
üretime geçti¤i 1971 y›l›ndan bu yana
gerçeklefltirilen özverili ve bilinçli ekip
çal›flmas› sayesinde ulaflt›¤› 290.000 ton/y›l
üretim kapasitesiyle bugün dünyan›n en
büyük entegre akrilik elyaf üreticisidir.
Proje yönetimlerinde ald›¤› aktif görevler
sürecinde Aksa Akrilik Kimya Sanayii
A.fi.’nin teknoloji ve ekipman konusunda
d›fla ba¤›ml›l›¤›n› ortadan kald›r›p kurumun
kendi “know-how”›n› oluflturmas›; kurulan
yeni teknolojilerde yerli üreticilerin tercih
edilmesi; Ar-Ge, kalite yönetimi çal›flmalar›,
EFQM Mükemmellik Modeli’nin kurulmas›
öz de¤erlendirmesi ve uygulamas›;
Aksa’n›n Küresel Marka Stratejisi’nin
oluflturulmas›, ürünlerin bir dünya markas›
haline dönüflmesi ile ilgili çal›flmalara
liderlik eden Y›lmaz, yine tüm bu
çal›flmalarda aktif görev de alm›flt›r.
Toplumlar›n en büyük de¤erinin insan
sermayesi oldu¤una inanan Y›lmaz,
önceli¤i daima insana yap›lan yat›r›m ve
kaliteye verdi. Endüstriyel yat›r›mlar, kalite
ve üretimin sosyal geliflmifllik seviyesine
etkisinin alt›n› çizen Y›lmaz, uygulamay›
planlad›¤› projelerle sosyal sorumluluk
alan›nda da bugüne de¤in yap›lan
çal›flmalar›, kurum kültürü paralelinde
gelifltirerek devam ettirmeyi
hedeflemektedir. Y›lmaz, 1998 y›l›nda
Ulusal Kalite Ödülü de¤erlendiricisi olarak
seçilmifl olup 2002 y›l› May›s’›ndan bu
yana KalDer üyesidir. EFQM, CIRFS,
TÜS‹AD, Türkiye Kimya Sanayicileri
Derne¤i, Kimya Mühendisleri Odas›,
Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i,
Yalova Spor Kulübü, Yalova Sanayiciler
Derne¤i ve Yalova fiehir Kulübü üyelikleri
bulunan Y›lmaz, Yalova Spor Vakf› Yürütme
Kurulu ve Yalova Belediyesi Bisiklet ‹htisas
Spor Kulübü Derne¤i Baflkanl›¤› görevlerini
yürütmektedir. 1949 Tekirda¤ do¤umlu
olan Mustafa Y›lmaz, iki çocuk babas›d›r.
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19. fiirket’in Misyon ve Vizyonu ile
Stratejik Hedefleri

Aksa’n›n ilk defa 1998 y›l›nda belirlenen
misyon ve vizyonu, son olarak 2007 y›l›
bafl›nda beflinci defa revize edilmifl olup
kurumsal internet sitesinde pay ve menfaat
sahiplerinin paylafl›m›na aç›lm›flt›r.

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.

fiirketimiz, her y›l düzenli olarak 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›ralamas›, yaz›ld›klar› gibidir. Söz 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.

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 süreçleri düzenli
olarak takip edilmekte, alt› ayda bir tüm
fiirket çap›nda, tüm çal›flanlara
duyurulmaktad›r. Bu süreç, 6 farkl›
kategorideki tüm fiirket hedefleri için ayn›
flekilde sürdürülmektedir.

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, iki ‹cra Kurulu Üyesi, Genel Müdür
Yard›mc›s› (Mali ‹fller), Genel Müdür
Yard›mc›s› (Yeni ‹fl Gelifltirme ve Sat›n
Alma) ve Pazarlama Müdürü’nden
oluflmaktad›r. Bu kurulda fiirket’in mali
performans›n› de¤erlendirmenin yan› s›ra
fiirket’in ticari ve finansal riskleri
de¤erlendirilir. Özellikle alacak riski
yönetiminde ne tür finansal enstrümanlar
kullan›laca¤›, 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. 

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 sirküleri her iki y›lda bir
yeniden düzenlenmektedir.

22. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet
Esaslar›

fiirket Yönetim Kurulu üyelerini
bilgilendirmek ve iletiflimi sa¤lamak üzere
sekreterya görevini yapan bölüm
fiirketimizde mevcuttur. Yönetim Kurulu
gündem tasla¤› Genel Müdür taraf›ndan
haz›rlanmakta, Yönetim Kurulu Baflkan› ve
üyelerinin önerileri do¤rultusunda
kesinleflmektedir. 2006 y›l›nda Yönetim
Kurulumuz 20 adet toplant›
gerçeklefltirmifltir. fiirket’in Ana
Sözleflmesi’nde belirlenen yetkiler
çerçevesinde Yönetim Kurulu faaliyetlerini
icra etmekte olup bugüne kadar tüm
kararlar oybirli¤iyle al›nm›flt›r. YK üyelerinin
a¤›rl›kl› oy hakk› yoktur olumsuz oy hakk›
mevcut olup bugüne kadar
kullan›lmam›flt›r.

23. fiirket’le 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’le
rekabetinden dolay› bir ç›kar çat›flmas›
oluflmam›flt›r.

24. Etik Kurallar

KURUM ‹Ç‹N

fieffafl›k: fiirket içi prosesler ve finansal
bilgiler etkin ve zaman›nda duyurulur.

Dürüstlük: Do¤ru olan› yapmak
vazgeçilmez de¤erdir.
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Kurumsal Yönetim ‹lkeleri 

Uyum Beyan›



Sorumluluk: Yürürlükte olan yasa ve
yönetmelikler do¤rultusunda çal›flanlar,
hissedarlar, müflteriler ve toplum için
de¤er yaratma sorumluluk anlay›fl›m›zd›r.

Hesap verebilirlik: fiirket tüm birimleriyle
her alanda hesap verebilme sorumlulu¤u
tafl›r. Hesab› verilemeyecek ifller yap›lmaz.

Ç›kar çat›flmalar›: fiirket’in olas› ç›kar
çat›flmalar›na yönelik ilkesi, s›ras›yla
müflterinin, Aksa’n›n, çal›flan›n ve toplumun
ç›karlar›n› gözetmektir.

Hediyeler: Ticari iliflki içinde
bulundu¤umuz kifli ve kurumlardan
sadece güncel fiyatlarla makul de¤erdeki
hediyeler kabul edilir.

Ürün kalitesi: Üretti¤i kaliteyi müflteriye
söylemek, ürün kalitesiyle ilgili eksiksiz
bilgi vermek ilkedir.

Adil yönetim: Eleman ifle almada ve
ç›karmada, terfi ve atamalarda objektif
kriterlere dayal› karar verilir. ‹fllerin
da¤›l›m›nda ve verilen ödül ve cezalarda
adil ve disiplinli davran›l›r. 

Ayr›mc›l›k: Irk, renk, inanç, cinsiyet, yafl,
ulusal köken, vatandafll›k, cinsel tercih ya
da bedensel engeller nedeniyle ayr›m
yap›lmaz.

fiirket kay›tlar›n›n do¤rulu¤u: fiirketimizin
tüm defter ve kay›tlar›, harcamalar›n do¤ru
bildirimi de dahil olarak uluslararas›, yerel
ve ulusal yasalara uygun olacak biçimde,
yönetime, hissedarlara, kredi kurulufllar›na,
kamu kurulufllar›na, di¤er kurumlara,
müflterilere, tedarikçilere ve çal›flanlara
do¤ru ve güvenilir bilgi vermek üzere
tutulmaktad›r. fiirket kay›tlar›n›n yanl›fl veya
eksik tutulmas›n›n herhangi bir mazereti
olamaz ve affedilemez.

‹flyerinde sayg›: Bu konudaki temel
felsefemiz tüm çal›flanlar›n kendine,
birbirlerine ve tüm paydafllara sayg›
duymas› ve bunu davran›fllar›na aktarmas›
esas›na dayan›r.

Yolsuzluk: Gurur duymayaca¤›m›z ifller
yap›lmaz.

Ücret ve mesai uygulamalar›: Kaliteli
insanlar›n ifle al›nmas› ve bu nitelikteki
personelin korunmas›n› sa¤layacak ücret
ve performans de¤erlendirme sistemleri
devrede tutulur. Konuya iliflkin tüm yasalar
örnek flekilde uygulan›r. 

Kurum itibar›n›n korunmas›: Kurum
itibar›n›n önemi tüm karar ve
davran›fllar›m›za yans›t›l›r.

Çevrenin korunmas›: Çevrenin korunmas›,
sürdürebilir kalk›nmada önceliklerimiz
aras›ndad›r.

Aksa kurallar›na uyulmas›: Aksa yaz›l›
kurallara ve yaz›l› olmayan (kültürel)
kurallara gönülden uyar.

Bilgilerin Gizlili¤i

Çal›flan bilgilerinin gizlili¤i: Çal›flanlardan
al›nan kiflisel bilgilerin gizlili¤ine önem
verilir, onuruna sayg› gösterilir.
Çal›flanlardan al›n›p saklanan kiflisel
bilgiler, sadece fiirket’in verimli bir biçimde
çal›flmas› için gerekli veya yasalar
taraf›ndan zorunlu k›l›nm›fl bilgilerle s›n›rl›
olmaktad›r. Bu bilgiler kesinlikle gizli tutulur
ve sadece yasal nedenlerden ötürü bilmesi
gerekenlere aç›klan›r.

Tedarikçi ve müflteri bilgilerinin gizlili¤i:
Tedarikçiler ve müflteriler ile yapaca¤›m›z
al›flverifllerde güven ortam› vazgeçilmez
koflulumuzdur.

Sürdürülebilir kalk›nma ve Aksa: Global
Compact taahhüdümüzdeki de¤erlerimiz: 

Siyasi lobicilik (Devlet yetkilileriyle iletiflim):
Lobicilik veya devlet yetkililerini etkileme
kapsam›na girecek tüm yaz› ve faaliyetler,
önceden yönetim ve hukuk dan›flmanlar›
taraf›ndan incelenir. Devlete do¤ru bilgi
verilir ve devlet yetkilileriyle etik kurallar
çerçevesinde iletiflim kurulur.

Kartel oluflturma ve tekelcilik: Serbest
piyasa koflullar›na uyulur ve rekabetin
gereklili¤ine inan›l›r.

Haks›z rekabet: Haks›z rekabetin serbest
piyasa koflullar›n› bozan bir etkisi oldu¤una
inan›l›r.

Çocuk iflgücü ve iflçi sömürüsü: Aksa
fabrikas›nda çocuk iflçi çal›flt›r›lmaz ve
insanlar çal›flmaya zorlanmaz. Çocuklar›n
sömürülmesi, fiziksel eziyet veya taciz,
çal›flma mahkumiyeti, iflçilere karfl› kabul
edilmez davran›fllara göz yumulmaz.
Birlikte çal›flt›¤›m›z tedarikçilerimiz ve
müteahhitlerin de ayn› standartlar›
desteklemeleri beklenir.

Evrensel insan haklar› destekleme
politikas›: Aksa evrensel insan haklar›n›
destekler. Bu amaç do¤rultusunda
ayr›mc›l›k yapmaz, insan ve çevre sa¤l›¤›n›
korur ve toplumun geliflimine gönüllü
katk›da bulunur.

Rüflvet ve toplumsal yozlaflma: Aksa’n›n
tedarikçilerine veya müflterilerine rüflvet
verilmesi, Aksa çal›flanlar›n›n kiflisel ödeme
veya rüflvet kabul etmesi kesinlikle
yasakt›r.

Siyasi ba¤›fllar ve ilgili kurallar: Aksa’n›n
para veya kaynaklar› dünyan›n herhangi
bir yerindeki bir siyasi partiye veya seçim
aday›na destek vermekte kullan›lmaz.

Uluslararas› ticaretin iflleyifli: Dünya
çap›nda ürünlerin ithalat› ve ihracat›yla ilgili
özel yasalara ve yönetmeliklere, ayr›ca
boykot karfl›t› yasalara ve uluslararas›
ambargo kurallar›na uyulur.

ÇALIfiANLAR ‹Ç‹N

ÇALIfiAN

Dürüstlük ve do¤ruluk:
Vazgeçemeyece¤imiz en önemli de¤erimiz
do¤ruluk ve dürüstlüktür. Do¤ru olan›
yapmaya, do¤ru konuflmaya ve do¤ru
davranmaya özen gösterir; yanl›fll›klar›n
ortaya ç›kmas› ve ç›kar›lmas› için de
dürüstlükten ödün vermeyiz.

Yalan söyleme: Kendi ç›karlar›m›z› ön
planda tutarak hiçbir flekilde yalan
söylemeyiz, hiç kimseyi yalan söylemeye
teflvik etmeyiz. Yalan söylenilmesine f›rsat
vermez, söylenen yalanlar›n ortaya
ç›kar›lmas›n› sa¤lar, yalan söyleyenleri
uyar›r›z.

Güvenilir olmak: Kendimize duyulacak
güveni sarsacak düflünce, konuflma ve
davran›fl içinde bulunmay›z.

H›rs›zl›k: Hiçbir flirket kayna¤›n› (para, bilgi,
flirket mal› vb.) çalmamal› ve kiflisel
ç›karlar›m›z için fiirket d›fl›na
ç›karmamal›y›z. Çal›flma ortam›m›zda
çal›flma arkadafllar›m›z› h›rs›zl›¤a teflvik
etmemeliyiz.

Gönüllü faaliyetlere kat›l›m: Gönüllü
faaliyetlere kat›l›m›n çal›flma
arkadafllar›m›zla daha iyi bir iletiflim ortam›
sa¤layaca¤›n›, hem bizlerin hem
fiirketimizin geliflmesine katk›da
bulunulaca¤›n›, böylelikle fiirketimizdeki
çal›flma hayat›m›z›n daha keyifli bir hale
gelece¤ini unutmamal›y›z. 

Alkol ve uyuflturucu gibi ba¤›ml›l›klar:
Çal›flanlar olarak görevimizi güvenli bir
biçimde yerine getirebilmek için ifl saatleri
içinde alkol ve uyuflturucu kullanmay›z, ifle
alkollü ve uyuflturucu alm›fl olarak
gelmeyiz. Ba¤›ml›l›¤› olan ve iflyerinde
kullanan çal›flma arkadafllar›m›z var ise
vazgeçirmeye çal›fl›r ve yöneticilerimize
durumu bildiririz.
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Görevi kötüye kullanma: Yetkilerimizi
fiirketimiz ve çal›flanlar›m›z için do¤ru
olacak ana amaç, ara amaç ve kurum
kültürümüzü destekleyecek flekilde
kullan›r›z. Kendi ç›karlar›m›z için veya
kiflisel iliflkilerimiz ile baflkalar›na ç›kar
sa¤lamak için görevimizi kötüye
kullanmay›z.

fiiddet, tehdit ve dövüflme: Çal›flma
arkadafllar›m›za fliddet uygulamaz, tehdit
etmez ve kavga etmeyiz. Problemlerimizi
konuflarak çözeriz.

Oyun, iddia, kumar: ‹flyerinde oyun, kumar
oynamaz, iddialar oluflturmaz ve
yap›lmas›na da izin vermeyiz. 

‹zinsiz ifle gelmeme, izinsiz erken ç›kma ya
da ifl saatlerine uymama: ‹flyerimizde
çal›flmam›z gereken saatlere dikkat eder,
bu zaman› geçerli bir sebebi olmad›kça
k›saltmaya çal›flmay›z. Amirlerimizden izin
almadan ifle gelmemezlik yapmaz,
amirlerimizden izin almadan ve izin
ka¤›d›m›z› onaylatmadan erken ç›kmay›z.
Alaca¤›m›z izinleri sapt›rmadan yönetime
bildirdi¤imiz do¤rultuda kullan›r›z. 

Gözda¤›, tehdit, afl›r› bask›, kabal›k: K›l›
k›rk yararak, zora sokarak, gözda¤›
vererek, tehdit ederek, kabal›k yaparak ya
da afl›r› bask› yaparak düflüncelerimizi
kabul ettirmeye ya da ifl yapt›rmaya
yeltenmeyiz.

‹sim takma, argo konuflma: Çal›flma
arkadafllar›m›za, amirlerimize ya da ifl
yapt›¤›m›z d›fl kurum ve kurulufl
çal›flanlar›na isim takmay›z,
konuflmalar›m›zda argo kullanmay›z.

Zaman›n yanl›fl kullan›m›: Dinlenme
zamanlar›m›z› olmas› gereken zamanlarda
kullan›r ve çal›flma zamanlar›m›z› iflimizi en
verimli yapacak flekilde de¤erlendiririz.
‹flimizde uyumay›, iflimizi yavafl yapmay›,
geciktirmeyi zamandan çalma olarak
görürüz. Verimlili¤in çok önemli oldu¤unu
bilerek zaman›n› yanl›fl kulland›¤›n›
gördü¤ümüz herkesi uyar›r›z.

‹flyerinde taciz: ‹flyerimizde tacize tolerans
gösterilmez.

ÇALIfiAN-fi‹RKET ‹Ç‹

‹fl sa¤l›¤› güvenli¤i: Gerek ifl ortam›m›z›n
gerekse de kendimizin ve çal›flma
arkadafllar›m›z›n emniyetli ve sa¤l›kl› bir
ortamda çal›flmas› için her türlü tedbiri
ald›rt›r ve uygular›z. Sa¤l›ks›z ve emniyetsiz
ortamlar veya çal›flma flekilleri
gördü¤ümüzde, yetkilerimiz do¤rultusunda
sonuna dek düzeltilmesi için çal›fl›r›z.
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Baflka iflte çal›flma, flirkette baflka ifl
yapma: Çal›flt›¤›m›z flirketin d›fl›nda baflka
ifllerde çal›flmaz, flirket içinde de bize gelir
getirecek, ç›kar sa¤layacak faaliyetlerde
bulunmay›z.

Yanl›fl yetki kullan›m›: Görev tan›mlar› ve
kurumsal yönetim ilkelerinde
tan›mlanmam›fl, imza sirkülerinde
belirlenmemifl konularda karar vermez ve
yetki kullanmay›z. 

‹fl-aile dengesi: Çal›flanlar olarak iflimiz ve
ailemize ay›racak zaman› dengeleriz.

Do¤ru kay›t tutma: Yapt›¤›m›z her ifle ait
kay›tlar› do¤ru tutar ve do¤ru beyan
ederiz.

Harcamalar›n do¤ru bildirimi: fiirketimiz
ad›na yapt›¤›m›z harcamalar› do¤ru beyan
ederiz. Fazla beyanda bulunman›n h›rs›zl›k
oldu¤unu unutmaz, fiirketimizin
kaynaklar›n› do¤ru ve tasarruflu kullan›r›z. 

Bilgisayar kullan›m›: Bilgisayar kullan›m›n›n
önemini ve bilgisayar› ifllerimizi do¤ru
yönetmek ve iyilefltirmek amac›yla
kullanmak gerekti¤ini biliriz. ‹nternetin
iflimiz amaçl› kullan›m›na, girilmesi yasak
sitelere girmemeye, lisanss›z programlar
yüklememeye özen gösteririz.

‹flyeri ile ticaret yapmak: Çal›flt›¤›m›z süre
dahilinde iflyerimiz ile hiçbir ticari iliflkiye
girmez, ayr›ca ifl yerinde ticaret yapmay›z.

fiirket varl›klar›n›n yanl›fl kullan›m›:
fiirketimize ait varl›klar›n (telefon, PC,
aletler, tafl›tlar, demirbafllar, vs) prosedür
ve talimatlarda tan›mland›¤› flekilde ve
amac›na yönelik kullan›lmas›na dikkat
ederiz. Yanl›fl kullan›mda olanlar› uyar›r, bu
konuda ilgili makamlar› bilgilendiririz.

Gereksiz fazla mesai: Gereksiz fazla mesai
yapmaz, gereksiz yapt›¤›m›z fazla
mesainin di¤er çal›flma arkadafllar›m›z›n
haklar›n› yemek ve h›rs›zl›k demek
oldu¤unu biliriz. Gereksiz mesaiyi önlemek
ve azaltmak için iflimizi zaman›nda yapar›z.

Çal›flma saatlerinin do¤ru bildirimi: Normal
çal›flma ya da fazla mesai saatlerini
gerçe¤e uygun olarak bildiririz.

Ürün kalitesinin ve kalite prosedürlerinin
uygulanmas›nda ve analiz sonuçlar›n›n
verilmesinde do¤rudan sapt›rma: Ürünün
kalitesine yönelik prosedür, talimatlar ve
analiz metotlar›n› eksiksiz uygular›z. 

Yasalara ayk›r› davranmak: ‹flyerimizde
yasalara göre suç ve yüz k›zart›c› suç
say›lan davran›fllarda bulunmay›z (örnek:
iflyerinde silah, uyuflturucu bulundurmak,
vs.).

ÇALIfiAN-fi‹RKET DIfiI

Politik faaliyetler: Aksa çal›flanlar› siyasi
görüfllerini iflyerine tafl›mazlar ve ifllerine
yans›tmazlar; siyasi partilerle iliflkili
faaliyetlerde yer almazlar. (‹flyerinde siyasi
propaganda yapmamak gibi.)

fiirket s›rlar›n›n ç›kar›lmas›: fiirket’e ait
s›rlar, fiirket d›fl›nda bir kifli ya da kurum ve
kurulufla aktar›lmaz, aktar›lmas›na yard›m
edilmez, aktarmaya çal›flanlar da
engellenir.

Kurum itibar›n›n korunmas›: Yüz k›zart›c›
suçlar ve davran›fllarda bulunmay›z.

ÇALIfiAN-MÜfiTER‹ VE TEDAR‹KÇ‹

Müflteriler ve tedarikçilerle do¤rulu¤a,
dürüstlü¤e, karfl›l›kl› güvene, kurum
de¤erlerine ve etik de¤erlere dayal›, uzun
vadeli ve kurum kültürüne uygun iliflkiler
kurulur.

ÇALIfiAN-TOPLUM 

Toplumun de¤erlerine sayg› gösterilir.
Toplumsal olumlu alg› için Aksa çal›flan›
gayret sarf eder.

25. Yönetim Kurulu’nda Oluflturulan
Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›

fiirket Yönetim Kurulu 4 icrac› üye, 2
denetimden sorumlu ba¤›ms›z üye olmak
üzere 6 kiflidir. Her üç ayda bir mali
tablolar, Denetim Komitesi’nin onay›ndan
sonra Yönetim Kurulu’nun görüfllerine
sunulur.

26. Yönetim Kurulu’na 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 tespit edilen
ayl›k ücretin yan› s›ra yine Ana
Sözleflme’nin 25/3 maddesindeki safi
kârdan %2 nispetinde, SPK mevzuat›na
göre da¤›t›lan kârdan tefrik olur. Bunun
d›fl›nda fiirket Yönetim Kurulu üyelerine
herhangi bir mali hak sa¤lanmaz.
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Kurumsal Yönetim ‹lkeleri 

Uyum Beyan›



fiirket Unvan› : Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.fi.

fiirket Merkezi : Gümüflsuyu, Miralay fiefikbey Sok. No: 15 Ak Han  
Taksim/‹STANBUL

fiirket’in Sermayesi : 110.000.000 YTL

Faaliyet Konusu : Sentetik Elyaf Üretimi ve Ticaret

Denetçiler Adlar› ve Görev Süresi : Bülent ÜSTÜNEL ve Hilmi YAZAN
Görev süresi üç y›ld›r. Ortak de¤iller.

Kat›ld›klar› Yönetim Kurulu ve Yap›lan
Denetleme Kurulu Toplant›lar›n›n Say›s› : Üç Yönetim Kurulu Toplant›s›na kat›ld›lar. 

Dört defa fiirket defterlerini ve muamelat›n› 
denetleme toplant›s› yapt›lar.

Ortakl›k Hesaplar›n›n ‹ncelenme Tarihleri
ile Kapsam Sonucu : Nisan, Temmuz, Ekim, Aral›k aylar›nda yap›lan 

denetlemelerde fiirket defterlerinin yasalara 
uygun olarak tutuldu¤u ve do¤rulay›c› belgelere
dayand›r›ld›¤› görüldü.

Türk T.K.’n›n 353. Maddesine göre 
Ortal›k Veznelerinde Yap›lan
Say›mlar›n Say›s› ve Sonuçlar› : ‹kifler ayda bir olmak üzere y›lda 6 defa yap›lan

vezne say›mlar›nda mevcutlar›n kay›tlara uygun
oldu¤u görüldü.

Türk T.K.’n›n 353/4 Maddesi Uyar›nca
Yap›lan ‹nceleme Sonuçlar› : Ayda bir defa yap›lan incelemelerde fiirkete, rehin

ve teminat veya vedia olarak teslim edilen k›ymetli
evrak bulunmad›¤› anlafl›ld›.

‹ntikal Eden fiikayet ve Yolsuzluklar : fiirket murak›plar›na flikayet ve yolsuzluk müracaat›
yap›lmad›.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.fi.’nin 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilançosu, ortakl›¤›n an›lan tarihteki gerçek mali durumunu
ve 1 Ocak 2006-31 Aral›k 2006 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.

Sayg›lar›m›zla,

Bülent ÜSTÜNEL Hilmi YAZAN
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Denetçiler Raporu

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.fi. 2006 Y›l› Faaliyet Dönemi'nin 
Ortaklar Ola¤an Genel Kurulu’na Sunulan Raporu



Geçen y›l yap›lan Ola¤an Genel
Kurulumuza kat›lan ortak say›m›z 20’dir.
2006 y›l›nda hissedarlar›m›zdan gelen
sorular elektronik ortamda
cevapland›r›lm›flt›r. Hisselerimiz 31 Aral›k
2006 tarihinde ortalama 3,62 YTL üzerinde
ifllem görmüfltür.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.fi. bugüne
kadar fiirket’in finansal performans›,
sektörel konjonktür ve ülkemizin içinde
bulundu¤u ekonomik koflullar› dikkate
alarak ve Sermaye Piyasas› Kurulu
taraf›ndan yay›mlanan mevzuata uygun
olarak ortaklar›na kâr pay› da¤›t›m›n› nakit
ve/veya bedelsiz hisse senedi da¤›tarak
gerçeklefltirmifltir.

Kâr Pay› Da¤›t›m Politikam›z,
paydafllar›m›z›n, hisse senetleri getirileri
yan›nda kâr paylar›ndan da düzenli gelir
etmelerini teminen, 2006 ve izleyen
y›llarda, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun
mevcut düzenlemeleriyle çeliflmemek
kayd› ile 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›
da dikkate al›narak fiirketimiz, her y›l
da¤›t›labilir kâr›n en az %30'unu nakit ve
bedelsiz olarak da¤›tmaya karar vermifltir. 

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.fi. Yönetim
Kurulu, fiirket’in finansal performans›n›,
fiirket’in devaml›l›¤›n› daha kârl›
sürdürebilmesi 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.
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Kâr Pay› Da¤›t›m Politikam›z

Y›llar Kâr Pay› (Brüt) (%) Da¤›t›lan Kâr Pay› (YTL)
2001 75 13.035.018
2002 75 16.293.773
2003* - -
2004 45 12.220.330

* Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri XI / No: 20 say›l› Tebli¤i ve 30 Aral›k 2003 tarih ve 66/1630 say›l› karar› uyar›nca,
enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denklefltirme iflleminde ortaya ç›kan ve geçmifl y›llar zarar›nda izlenen
tutar›n, enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolara göre da¤›t›labilecek kâr rakam› bulunurken indirim kalemi olarak
dikkate al›nmas› gerekti¤inden kâr pay› da¤›t›lamam›flt›r.



fiirketimiz, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkelerimiz çerçevesinde kaliteli ürün ve hizmetler
sunman›n yan› s›ra toplumsal standartlar›n yükseltilmesi sorumlulu¤unun da bilincindedir.
Gelecek nesilleri göz ard› etmeden, toplumun ihtiyaçlar›na karfl› duyarl›d›r. Bu ba¤lamda
fiirketimiz, yak›n çevremizde ve öncelikli olarak e¤itim, kültür ve sanat, spor faaliyetlerine
ba¤›fl ve sosyal yard›mlarda bulunarak toplumsal zenginleflmeye katk›ya bulunmay› ilke
edinmifltir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkelerimiz çerçevesinde fiirketimiz 2006 y›l›nda çeflitli kurum
ve kurulufllara 172.767 YTL ba¤›fl ve sosyal yard›mlarda bulunmufltur. Bunlar›n belli
bafll›lar› flöyledir:
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Ba¤›fllar ve Sosyal Yard›mlar

Ba¤›fl ve Sosyal Yard›mlar Tutar (YTL)
Kamu Kurulufllar› 93.292
Dernek ve Vak›flar 62.764
Spor Kurulufllar› 6.900
Sponsorluk ve Di¤er 9.811
Toplam 172.767



De¤erli Ortaklar›m›z,

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri XI / No: 25 say›l› tebli¤i 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle
fiirketimizde uygulanmaya bafllanm›flt›r. Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri XI / No: 25
say›l› tebli¤i düzenlemelerine göre haz›rlanan mali tablolar ile yasal kay›tlara göre
düzenlenen mali tablolar karfl›laflt›r›lmak suretiyle düflük olan kâr›n da¤›t›lmas› esast›r
prensibi dikkate al›narak:

A- Konsolide bilanço uygulamas›ndan do¤an geçmifl y›l zarar›n›n mahsup edilmesini,

B- fiirket Ana Sözleflmesi’nin 25/a maddesi gere¤ince %5 kanuni yedek akçe ayr›lmas›n›,

C- Hissedarlar›m›za maliki bulunduklar› hisse senetlerinin 2006 y›l› kâr pay› kuponu
karfl›l›¤›nda ödenmifl sermayemizin %15’i oran›nda brüt 16.500.000 YTL temettü
pay›n›n ayr›lmas›na, (1 YTL=15 YKr Brüt), (1 YTL=12,75 YKr Net)

D- Ana Sözleflme’nin 25/C maddesine göre, Yönetim Kurulu Üyelerine da¤›t›m flekli
Yönetim Kurulu’nca al›nacak kararla belirlenmek üzere %2 oran›nda mebla¤›n tefrik
edilmesine,

E- Hissedarlara da¤›t›lacak kâr pay› ile Yönetim Kurulu Üyelerine tefrik edilecek mebla¤
toplam› üzerinden T.T.K’n›n 466/3 maddesi gere¤ince %10 ikinci kanuni yedek
akçenin ayr›lmas›na,

F- Bütün da¤›t›mlardan sonra kalan bakiyenin ola¤anüstü ihtiyatlara ayr›lmas›na,

G- Nakden da¤›t›lacak brüt 16.500.000 YTL tutar›nda kâr pay› ile Yönetim Kurulu’na
da¤›t›lacak kâr pay›n›n 28 May›s 2007 tarihinde da¤›t›lmas›n›n Genel Kurul’a teklif
edilmesine,

Kuruldu¤u günden bugüne kadar devaml› geliflme kaydederek güçlenen, faaliyet
gösterdi¤i alanda seçkin ve önemli bir yer kazanan, yurdumuz ekonomisine yat›r›m,
üretim, istihdam, ihracat ve vergi geliri gibi çeflitli konularda büyük yarar sa¤layan
fiirketimiz, bu baflar›lar›nda verimli çal›flmalar› ve emekleri ile pay sahibi olan yönetici,
personel ve iflçilerimize, katk›lar› ile müflteri, tedarikçi ve bankalara, özellikle Genel
Kurulumuzun fiirketimiz için en yararl› ve isabetli kararlar› almalar›nda önemli paylar› olan
siz Say›n Ortaklar›m›za teflekkür etmeyi bir borç ve görev say›yoruz.

De¤erli ortaklar›m›z, gelecek y›llar›n yurdumuz, fiirketimiz ve hepimiz için daha mutlu ve
baflar›l› günler getirmesi dile¤i ile sayg›lar sunar›z.

YÖNET‹M KURULU
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Kâr Da¤›t›m Önerisi



Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.fi. 
ve Ba¤l› Ortakl›klar›

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerindeki 
Konsolide Bilançolar





AKSA AKR‹L‹K K‹MYA SANAY‹‹ A.fi.
VE BA⁄LI ORTAKLIKLARI

2006 HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N 

BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

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 2006 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

Ba¤l› ortakl›klardan Akenerji Elektrik Üretim A.fi.'nin 28 Kas›m 2006 tarihinde %99 oran›nda ifltirak etti¤i Akkur Enerji Üretim Tic. ve
San. A.fi. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide finansal tablolara dahil edilmifltir.

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Ana Ortakl›¤›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 ifltiraklerden do¤rudan %33'üne sahip
oldu¤u Ak-Han Bak›m Yönetim Servis Hizmetleri Güvenlik Malzemeleri A.fi. ve do¤rudan %7,33'üne sahip oldu¤u Ak Havac›l›k ve
Ulaflt›rma Hizmetleri 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.
Dipnot 25'de aç›kland›¤› üzere, Ana Ortakl›k 2006 hesap dönemi içerisinde iç kaynaklardan sermaye art›fl› yapm›flt›r. Söz konusu
sermaye art›fl›nda kullan›lan tutarlar, gerek yasal kay›tlarda yer alan iç kaynak tutar›ndan ve gerekse SPK'n›n muhasebe standartlar›
uyar›nca bulunan iç kaynak tutar›ndan daha düflüktür.

Konsolide finansal tablolara iliflkin 42 no.lu dipnotta görülece¤i üzere, fiirket Yönetimi, iliflikteki konsolide finansal tablolara göre
da¤›t›lacak kâr›n, yasal kay›tlardaki kârdan düflük oldu¤unu ve bu nedenle, kâr da¤›t›m›na esas olarak iliflikteki konsolide finansal
tablolar› ald›klar›n› belirtmifltir.

‹stanbul,
19 Mart 2007

Denet Ba¤›ms›z Denetim 
Yeminli Mali Müflavirlik A.fi.

Ömür Günel
Sorumlu Ortak Bafldenetçi



B‹LANÇO (YTL) Dipnot Referanslar› 31.12.2006 31.12.2005
VARLIKLAR
Cari/Dönen Varl›klar 870,133,750 638,645,223 
Haz›r De¤erler 3.4 191,938,804 155,524,537 

Menkul K›ymetler (net) 3.5 - 29,674,017 
Ticari Alacaklar (net) 3.7 404,403,115 266,047,151 
Finansal Kiralama Alacaklar› (net) 8 - - 
‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net) 3.9 19,069,124 42,196,579 
Di¤er Alacaklar (net) 10 28,351,592 8,035,676 
Canl› Varl›klar (net) 11 - - 
Stoklar (net) 3.12 144,349,782 101,318,340 
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmelerinden Alacaklar (net) 13
Ertelenen Vergi Varl›klar› 3.14 - - 
Di¤er Cari/Dönen Varl›klar 15 82,021,333 35,848,923 

Cari Olmayan/Duran Varl›klar 787.820.307 816,278,868 
Ticari Alacaklar (net) 3.7 9,991,667 12,746,535 
Finansal Kiralama Alacaklar› (net) 8 - - 
‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net) 3.9 - - 
Di¤er Alacaklar (net) 10 - - 
Finansal Varl›klar (net) 3.16 18.761.339 28,174,433 
Pozitif/Negatif fierefiye (net) 2.17 22,472,300 - 
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (net) 18 - - 
Maddi Varl›klar (net) 3.19 698,703,407 735,861,599 
Maddi Olmayan Varl›klar (net) 3.20 37,744,432 39,340,096 
Ertelenen Vergi Varl›klar› 3.14 - - 
Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar 15 147,162 156,205 

TOPLAM VARLIKLAR 1,657,954,057 1,454,924,091 

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

AKSA AKR‹L‹K K‹MYA SANAY‹ A.fi. 2006 FAAL‹YET RAPORU30

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar›
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B‹LANÇO (YTL) Dipnot Referanslar› 31.12.2006 31.12.2005
YÜKÜMLÜLÜKLER
K›sa Vadeli Yükümlülükler 389.585.842 240.769.346 

Finansal Boçlar (net) 3,6 150.302.137 101.801.843 
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa Vadeli K›s›mlar› (net) 3,6 13.456.807 10.725.123 
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net) 8 - - 
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net) - - 
Ticari Borçlar (net) 3,7 125.309.170 72.650.958 
‹liflkili Taraflara Borçlar (net) 3,9 14.470.281 15.898.315 
Al›nan Avanslar 3,21 12.701.789 4.506.081 
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmeleri Hakedifl Bedelleri (net) 13 - - 
Borç Karfl›l›klar› 23 8.602.840 3.699.113 
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 3,14 - - 
Di¤er Yükümlülükler (net) 10 64.742.818 31.487.913 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 178.299.003 124.724.460 
Finansal Borçlar (net) 3,6 126.726.667 36.249.491 
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net) 8 - - 
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net) - - 
Ticari Borçlar (net) 3,7 - - 
‹liflkili Taraflara Borçlar (net) 3,9 - - 
Al›nan Avanslar 3,21 - - 
Borç Karfl›l›klar› 23 20.482.752 19.118.189 
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 3,14 31.031.958 69.356.780 
Di¤er Yükümlülükler (net) 15 57.626 - 

ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR 2,24 417.588.759 471.561.621 
ÖZSERMAYE 672.480.453 617.868.664 
Sermaye 25 110.000.000 27.156.288 
Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi 25 - - 
Sermaye Yedekleri 26 481.531.017 600.592.397 

Hisse Senetleri ‹hraç Primleri - - 
Hiss Senedi ‹ptal Kârlar› - - 
Yeniden De¤erleme Fonu - - 
Finansal Varl›klar De¤er Art›fl Fonu - - 
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar› 481.531.017 600.592.397 

Kâr Yedekleri 26,27 24.251.428 24.950.191 
Yasal Yedekler 2.423.924 2.335.654 
Statü Yedekleri - - 
Ola¤anüstü Yedekler 22.499.469 22.474.725 
Özel Yedekler - - 
Sermayeye Eklenecek ‹fltirak Hisseleri ve Gayrimenkul Sat›fl Kazançlar› - - 
Yabanc› Para Çevrim Farklar› (671.965) 139.812 

Net Dönem Kâr›/Zarar› 61.461.963 (826.562)
Geçmifl Y›llar Kâr/Zararlar› 28 (4.763.955) (34.003.650) 
TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 1.657.954.057 1.454.924.091 

‹liflikteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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GEL‹R TABLOSU (YTL) Dipnot Referanslar› 31.12.2006 31.12.2005
ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Sat›fl Gelirleri (net) 36 1.384.802.519 1.143.383.970 
Sat›fllar›n Maliyeti (-) 36 (1.267.966.773) (1.125.820.839)
Hizmet Gelirleri (net) - - 
Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler/faiz+temettü+kira (net)

- -
BRÜT ESAS FAAL‹YET KÂRI/ZARARI 116.835.746 17.563.131 
Faaliyet Giderleri (-) 37 (98.585.643) (114.539.322)
NET ESAS FAAL‹YET KÂRI/ZARARI 18.250.103 (96.976.191)
Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar 38 160.238.528 85.502.693 
Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (141.132.235) (89.669.272)
Finansman Giderleri (-) 39 (46.322.807) (9.146.810)
FAAL‹YET KÂRI/ZARARI (8.966.411) (110.289.580)
Net Parasal Pozisyon Kâr/Zarar› 40 - - 
ANA ORTAKLIK DIfiI KÂR/ZARAR 2,24 53.470.876 98.452.520 
VERG‹ ÖNCES‹ KÂR/ZARAR 44.504.465 (11.837.060)
Vergiler 3,41 16.957.498 11.010.498 
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI 61.461.963 (826.562)
H‹SSE BAfiINA KAZANÇ 3,42 0.56 (0,03)

‹liflikteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar›
31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihinde sona eren y›la ait 
Konsolide Gelir Tablolar›
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Not 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
A. ESAS FAAL‹YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI

Vergi öncesi net zarar (-) 44.504.465 (11.837.060)
Düzeltmeler:
Amortisman (+) 106.494.371 104.290.876 
K›dem tazminat› 876.497 367.348 
Borç karfl›l›klar› 2.711.963 791.643 
Di¤er karfl›l›klar (8.070.261) 36.516.696 
fierefiye ‹tfa Pay›+ 76,697 -
Menkul k›ymet veya uzun vadeli yat›r›mlardan elde edilen kazançlar (-) (18.610.251) (22.134.509)
Sabit k›ymet sat›fl zarar› 22.268.156 13.886.527 
Faiz gideri (+) 11.182.179 4.825.080 
‹flletme sermayesindeki de¤iflikliklerden önceki faaliyet kâr› (+) 161.433.816 126.706.601 
Ticari ifllemlerdeki ve di¤er alacaklardaki art›fllar (-) (135.601.096) (52.872.316)
‹liflkili kurulufllardan ve ortaklardan alacaklarda azal›fllar (+) 23.127.455 11.223.532 
Stoklardaki azal›fl (+) (43.031.442) 43.452.214
Di¤er alacaklardaki art›fl (-) (66.479.283) (19.888.610)
Ertelenen vergi varl›klar›ndaki art›fl (-) - -
Finansal borçlardaki art›fl (+) - -
Ticari borçlarda azal›fl (-) 52.658.212 (98.601.876)
‹liflkili kurulufllara ve ortaklara borçlardaki art›fl (+) (1.428.034) 3.934.325 
Al›nan avanslardaki art›fl (+) 8.195.708 1.555.916 
Borç ve gider karfl›l›klar›ndaki art›fl (+) - -
Di¤er yükümlülüklerdeki art›fl (+) 33.312.531 8.683.238 
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluflan nakit (+) - -
Faiz ödemeleri (-) (8.390.873) (4.505.094)
Vergi ödemeleri (-) (18.687.494) (1.545.732)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 43 5.109.500 18.142.198 

B. YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI
Mali varl›k al›m›, al›fl tutar›n›n neti (-) (4.781.038) (2.259.590)
Menkul k›ymet al›m› (-) 29.674.017 (16.645.107)
Maddi varl›k sat›n al›mlar› (-)  Pozitif flerefiye(-) (99.851.543) (96.957.950)
Maddi olmayan varl›k sat›n al›mlar› (-) (611.023) (35.152.261)
Maddi varl›k sat›fl› nedeniyle elde edilen nakit giriflleri (+) 10.169.291 13.915.083 
Tahsil edilen faizler (+) 18.473.642 16.898.664 
Tahsil edilen temettüler (+) 136.609 136.068 
Yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 43 (46.790.045) (120.065.093)

C. F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIfiLARI
Konsolidasyondan ç›kan ve dahil ba¤l› ort etkisi (38.656) -
K›sa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit giriflleri (+) 138.917.848 39.519.387 
Konsolidasyondaki ba¤l› ort oran de¤iflikli¤i etkisi 3.964 -
Ödenen temettüler (-) - (12.974.268)
Yabanc› para çevirim farklar› (+) (811.777 ) 139.812 
Ana Ortakl›k d›fl› paylarda azal›fl (-) (59.976.567) (101.782.864)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 43 78.094.812 (75.097.933)
Haz›r de¤erlerde meydana gelen azal›fl 3,43 36.414.267 (177.020.828)
Dönem bafl›ndaki haz›r de¤erler mevcudu 4 155.524.537 332.545.365 
Dönem sonundaki haz›r de¤erler mevcudu 4 191.938.804 155.524.537 

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

AKSA AKR‹L‹K K‹MYA SANAY‹ A.fi. 2006 FAAL‹YET RAPORU34

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar›
31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihinde sona eren y›llara ait 
Konsolide Nakit Ak›m Tablosu 



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›n›n ve ifltiraklerinin faaliyetleri tekstil sektörü üzerinde yo¤unlaflm›fl olup bunun d›fl›nda enerji,
d›fl ticaret, hizmet ve ulafl›m sektörlerinde de faaliyet göstermektedirler. Ana Ortakl›¤›n ifltirakleri ve ba¤l› ortakl›klar› afla¤›daki
flirketlerden oluflmaktad›r:

Ana Ortakl›k: Faaliyet Alan›
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.fi. - Türkiye Kimya

Ba¤l› Ortakl›klar:
Ak-Al Tekstil San. A.fi. - Türkiye * Tekstil
Akenerji Elektrik Üretim A.fi. - Türkiye * Enerji
Ak-Pa Tekstil ‹hracat Pazarlama A.fi. - Türkiye * Pazarlama
Ak-Tops Tekstil Sanayi A.fi. - Türkiye * Tekstil
Ak-Al Tekstil Pazarlama A.fi. - Türkiye ** Pazarlama
Ak-Al D›fl Ticaret A.fi. - Türkiye ** D›fl Ticaret
Akel Yalova Elektrik Üretim A.fi. - Türkiye * Enerji
Akenerji Elektrik Enerjisi ‹thalat - ‹hracat 
ve Toptan Ticaret A.fi. - Türkiye * Enerji
Akrom Ak-Al Textile Romania SRL - Romanya * Tekstil
Aken BV - Hollanda *** Yat›r›m
Fitco BV - Hollanda *** Yat›r›m
Bozüyük Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri A.fi. - Türkiye *** Ormanc›l›k
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE - M›s›r *** Tekstil
Akkur Enerji Üretim Tic. ve San. A.fi. - Türkiye* Enerji

‹fltirakler:
Atak Garn und Textilhandel GmbH - Almanya **** Tekstil
Ak Havac›l›k ve Ulaflt›rma Hizmetleri A.fi. - Türkiye *** Havac›l›k
Ak-Han Bak›m Yönt. Serv. Hizm. Güven. Malz. A.fi. - Türkiye *** Hizmet

* Tam konsolidasyon yöntemi ile konsolidasyona dahil edilmifltir.
** 26 Ocak 2006 tarihi itibariyle tasfiye sürecine girmifl olup 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle tasfiye süreci tamamlanm›flt›r.
*** Konsolide finansal tablolarda maliyet bedeliyle gösterilmifltir.
****01 Eylül 2006 tarihinde sat›lm›fl olup 31 Aral›k 2005 tarihli konsolide finansal tablolarda maliyet bedeliyle gösterilmifltir.

Ana Ortakl›¤›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 ifltirakler Akkök Grubu flirketleridir.

Ana Ortakl›k, Sermaye Piyasas› Kurulu'na (SPK) kay›tl› olup hisselerinin %35,5'i ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda (‹MKB) ifllem
görmektedir. Ba¤l› ortakl›klardan Ak-Al Tekstil Sanayii A.fi., SPK'ya kay›tl›d›r, hisselerinin %40'› halka aç›k olup 19 Mart 1986
tarihinden itibaren ve yine ba¤l› ortakl›klardan Akenerji Elektrik Üretim A.fi.'nin hisselerinin %25,30'u halka aç›k olup 3 Temmuz
2000 tarihinden itibaren ‹MKB'de ifllem görmektedir.

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle Ana Ortakl›¤›n ortakl›k yap›s› afla¤›daki gibidir:

Ad› Pay Oran›
Akkök Sanayi Yat›r›m ve Gelifltirme A.fi. %39,58
Emniyet Tic. ve San. A.fi. %18,72
Di¤er * %41,70

%100,00

* Sermayenin %10'undan daha az›na sahip ortaklar›n toplam›n› göstermektedir.

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle dönem içinde çal›flan personelin ortalama say›s› 2.233'tür (31 Aral›k 2005 - 2.579).
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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, Seri XI/25 No.lu Tebli¤'e 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 notlar 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, 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     Endeks  Çevirim faktörü
31 Aral›k 2001 4.951,7 1,70
31 Aral›k 2002 6.478,8 1,30
31 Aral›k 2003 7.382,1 1,14
31 Aral›k 2004 8.403,8 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.

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›¤›n ifltiraklerdeki ve
ba¤l› ortakl›klardaki do¤rudan ve dolayl› hisse paylar› afla¤›daki gibidir:

Ba¤l› Ortakl›klar 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Ak-Al Tekstil Sanayii A.fi.* %22,10 %22,10
Akenerji Elektrik Üretim A.fi. * %17,33 %17,33
Ak-Pa Tekstil ‹hracat Pazarlama A.fi. * %16,45 %16,45
Ak-Tops Tekstil San. A.fi.* %12,21 %12,21
Akel Yalova Elektrik Üretim A.fi.* %15,59 %15,59
Akenerji Elektrik Enerjisi ‹th.-‹hr. ve Toptan Tic. A.fi.* %15,60 %8,67
Akkur Enerji Üretim Tic. ve San. A.fi. * %17,16 -
Aken BV** %17,33 %17,33
Akrom Ak-Al Textile Romania SRL* %22,10 %22,10
Ak-Al Tekstil Pazarlama A.fi.*** - %21,99
Ak-Al D›fl Ticaret A.fi.*** - %21,99
Bozüyük Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri A.fi.** %21,98 %21,98
Fitco BV ** %100,00 %100,00
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE** %99,14 %99,14

‹fltirakler
Ak Havac›l›k ve Ulaflt›rma Hizmetleri A.fi. ** %10,07 %10,07
Ak-Han Bak›m Yönt. Serv. Hizm. Güven. Malz. A.fi. ** %44,15 %45,72
Atak Garn und Textilhandel GmbH **** - %8,22

* ‹liflikteki konsolide finansal tablolara tam konsolidasyon yöntemi ile dahil edilmifltir.
** ‹liflikteki konsolide finansal tablolarda maliyet bedeliyle gösterilmifltir.
*** 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle tasfiye süreci tamamlanm›flt›r.
****01 Eylül 2006 tarihinde sat›lm›flt›r.

Ana Ortakl›¤›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›¤›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›¤›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. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle oluflan
76.697 YTL tutar›ndaki flerefiye itfa gideri iliflikteki konsolide gelir tablosunda genel yönetim giderleri içerisinde yer alm›flt›r.

• 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.

(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› düzeltmesi
- Ertelenen vergi düzeltmesi
- Aç›lan tazminat davalar›na karfl›l›k ayr›lmas› 
- fierefiyenin ve itfa pay›n›n hesaplanmas›
- 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
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(e) Karfl›laflt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolar›n Düzeltilmesi:

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihli bilançolar ve bilançolara iliflkin notlar ile 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren y›llara ait gelir,
nakit ak›m ve özsermaye de¤iflim tablolar› ve ilgili notlar 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. 31 Aral›k 2005 tarihi
itibariyle konsolidasyona dahil olan Ak-Al Tekstil Pazarlama A.fi. ve Ak-Al D›fl Ticaret A.fi. 26 Ocak 2006 tarihi itibariyle tasfiye
sürecine girmifl ve 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle tasfiye süreci tamamlanm›flt›r. 31 Aral›k 2005 tarihli finansal tablolardaki az›nl›k
hisselerine iliflkin düzeltme Seri XI ve 25 No.lu Tebli¤'in “Muhasebe Politikalar›, Muhasebe Tahminlerinde De¤ifliklik ve Hatalar” ile
ilgili 19. K›s›m'a göre 31 Aral›k 2006 tarihli konsolide bilançoda geçmifl y›l kâr›/zarar› hesab›nda gösterilmifltir.

(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. 

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. 
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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.

(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. 

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

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 2006 336.198.126
31 Aral›k 2005 296.557.537

iv. Nakit Ak›fl Riski

Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar›n, iflletme, yat›r›m ve finansal faaliyetleri sonucunda oluflan nakit ç›k›fllar› afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 36.414.267
31 Aral›k 2005 (177.020.828)

(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.

(d) Menkul K›ymetler:

Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar menkul k›ymetlerini vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar olarak s›n›fland›rm›flt›r. Vadesine
kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli
koflullar›n sa¤lanm›fl oldu¤u, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan devlet tahvili vadeye kadar elde tutulacak
finansal varl›k olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar›n ilk kayd› maliyet de¤eri ile yap›lm›flt›r. Vadeye kadar
elde tutulacak yat›r›mlar etkin faiz oran› yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl bedel üzerinden de¤erlenmifltir. 
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(e) 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›m-sat›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›¤›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.

(f) 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. Maddi varl›klar için amortisman, enflasyon muhasebesine göre düzeltilmifl tutarlar› 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 5-50 y›l
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 5-50 y›l
Makine, tesis ve cihazlar 5-22 y›l
Tafl›t araç ve gereçleri 4-8 y›l
Döfleme ve demirbafllar 2-20 y›l
Di¤er maddi varl›klar 5 y›l

(g) 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 al›m gücüne getirilmesinde aktife ilk girifl
tarihleri dikkate al›nm›flt›r. Maddi olmayan varl›klar, enflasyon muhasebesine göre düzeltilmifl tutarlar› üzerinden, afla¤›da belirtilen
sürelerde faydal› ömürlerine göre itfa edilmifllerdir:

Haklar 3-40 y›l
Özel Maliyetler 5 y›l
Di¤er Maddi Olmayan Varl›klar 3-5 y›l
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(h) 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 2006     31 Aral›k 2005    
Al›fl     Sat›fl    Al›fl     Sat›fl   

ABD Dolar› 1,4056 1,4124 1,3418 1,3483
EURO 1,8515 1,8604 1,5875 1,5952
CHF 1,1503 1,1577 1,0188 1,0254
GBP 2,7569 2,7713 2,3121 2,3242
CAD 1,2119 1,2174 1,1545 1,1597
SEK 0,2036 0,2057 0,1678 0,1696

(i) 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.

(j) 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.

(k) Vergiler:

2006

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 ve 69'uncu
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¤mamaktad›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.
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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, 2004 y›l›nda bafllanan enflasyon
düzeltmesi uygulamas›, TEFE deki art›fl›n, Mart 2005 itibariyle son 36 ayda %100 den ve son 12 ayda %10 dan düflük olmas›
nedeniyle sona ermifltir. Haziran, Eylül ve Aral›k 2005 dönemlerinde de %100 ve %10 flartlar› birlikte gerçekleflmedi¤i için
enflasyon düzeltme uygulamas› bafllamam›flt›r. Bu nedenle, 2005 y›l›na iliflkin olarak enflasyon düzeltmesi yap›lmam›flt›r. 31 Aral›k
2006 hesap döneminde de ÜFE de %100 ve %10 flartlar› birlikte gerçekleflmedi¤i için enflasyon düzeltmesi uygulamas›
yap›lmam›flt›r.

2005

Kurum kazançlar› %30 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 maddesi
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 %10 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› hesaplanmayacakt›r. Di¤er yandan tam mükellef kurumlara yap›lan kâr
da¤›t›mlar›nda da stopaj yap›lmayacakt›r.

Ayr›ca, kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere y›l içinde ara dönemlerde beyan edilen matrahlar üzerinden %30 oran›nda geçici
vergi ödenmektedir.

Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar›n 24 Nisan 2003 tarihinden sonra duran varl›klara iliflkin yap›lan yat›r›m harcamalar›n›n %40'› - baz›
istisnalar hariç - yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanarak kurumlar vergisinden istisna edilir. ‹stisna edilen bu tutarlar üzerinden
herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. Kurum kazanc›n›n yeterli olmamas› halinde yat›r›m indirimi hakk› sonraki y›llara devrolunur.
Yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanmak için “Yat›r›m Teflvik Belgesi” alma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.

Vergi Usul Kanununun 5024 say›l› Kanunla de¤ifltirilen mükerrer 298 inci maddesi uyar›nca, 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. Haziran, Eylül ve Aral›k 2005 dönemlerinde de %100 ve %10 flartlar› birlikte gerçekleflmedi¤i için enflasyon düzeltme
uygulamas› bafllamam›flt›r. Bu nedenle, 2005 y›l›na iliflkin olarak enflasyon düzeltmesi 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 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle vergi karfl›l›¤› yürürlükteki vergi mevzuat› çerçevesinde ayr›lm›flt›r.

(l) K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›:

‹fl Kanunu'na göre, Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar, 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 2006 tarihi itibariyle her hizmet y›l› için 1.857,44 YTL ile s›n›rland›r›lm›flt›r (31 Aral›k 2005 - 1.727,15 YTL).

Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar, Akrom Ak-Al Textile Romania SRL hariç, iliflikteki finansal tablolarda 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. Ba¤l› ortakl›klardan Akrom Ak-Al Textile Romania SRL' nin Romanya mevzuat›na göre
k›dem tazminat› yükümlülü¤ü bulunmamaktad›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.
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- 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 2006 ve 2005 de¤erlerinin, 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 2005 - %12), öngörülen
enflasyon oran› %5'e (31 Aral›k 2005 - %6,175) oranlamas› suretiyle hesaplanan y›ll›k %5,71 (31 Aral›k 2005 - %5,49) 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›
gerektirmektedir. Bu hesaplama; geçmiflte fiirket çal›flanlar›ndan k›dem tazminat›na hak kazananlar›n toplam personele olan
oran›n›n tespit edilmesi suretiyle yap›l›r.

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, k›dem tazminat› yükümlülü¤ünü hesaplamak için kullan›lan aktuer varsay›mlar afla¤›daki
gibidir:

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
‹skonto oran› %5,71 %5,49
Geçmifl y›llarda k›dem tazminat›na 

hak kazanan çal›flanlar›n toplam 
çal›flanlara oran› %100 %100

(m) 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.

(n) 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.

(o) Muhasebe Tahminleri:

Finansal tablolar›n Seri XI ve 25 No.lu Tebli¤'e göre haz›rlanmas› s›ras›nda Yönetim'in, 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 bulunabilmektedirler. Ancak, gerçek sonuçlar, bu sonuçlardan
farkl›l›k gösterebilmektedir.

(p) 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.

(r) 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.
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(s) 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. 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 (31 Aral›k 2005 - (3.017.756) YTL) ilgili varl›k maliyetinden indirmifltir. 

(t) 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. 

(u) Devlet Teflvik ve Yard›mlar›:

Ana Ortakl›¤›n yararland›¤› devlet teflvikleri gelirler ile ilgili devlet teflvikleri olup gelir tablosunda gösterilir.

4. Haz›r De¤erler

Haz›r de¤erler afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Kasa 255.339 273.055
Banka

- vadesiz YTL mevduat 5.213.986 5.191.824
- vadesiz döviz mevduat 5.046.513 5.280.207
- vadeli YTL mevduat* 55.243.594 27.636.904
- vadeli döviz mevduat** 113.061.508 112.723.702

Al›nan çekler 13.102.402 4.415.188
Di¤er haz›r de¤erler 15.462 3.657

191.938.804 155.524.537

* 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle bankalarda bulunan vadeli YTL mevduatlar›n faiz oranlar› %14,7 ile %21,5 aras›nda de¤iflmektedir
(31 Aral›k 2005 - %14 - %18,6).

** 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle bankalarda bulunan vadeli Euro mevduatlar›n faiz oranlar› %3,10 ile %4,00; GBP mevduatlar›n faiz
oranlar› %5,75; vadeli ABD Dolar› mevduatlar›n faiz oranlar› %4,25 ile %5,75 aras›nda de¤iflmektedir (31 Aral›k 2005 - Euro
%1,00 - %3,70; GBP %5,80; ABD Dolar› %2,00 - %5,10). 

5. Menkul K›ymetler

Menkul k›ymetler afla¤›daki gibidir (YTL):
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varl›klar
- kamu kesimi tahvil, senet ve bonolar› - 29.674.017

6. Finansal Borçlar

Finansal borçlar afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
K›sa vadeli banka kredileri 150.302.137 101.801.843
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri
ve faizleri 13.456.807 10.725.123
Uzun vadeli krediler 126.726.667 36.249.491

290.485.611 148.776.457

Uzun vadeli kredilerin vadeleri 08.10.2007 - 28.06.2013 aras›nda de¤iflmektedir.
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7. Ticari Alacak ve Borçlar 

K›sa vadeli ticari alacaklar afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Al›c›lar 211.008.765 158.017.183
Alacak senetleri ve vadeli çekler 200.708.088 112.428.809
Alacak reeskontu (-) (7.400.219) (4.496.437)
Verilen depozito ve teminatlar 86.178 97.302
Di¤er k›sa vadeli alacaklar 303 294
fiüpheli ticari alacaklar 4.675.672 5.218.896
fiüpheli ticari alacaklar karfl›l›¤› (-) (4.675.672) (5.218.896)

404.403.115 266.047.151

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

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Verilen depozito ve teminatlar 352.596 280.312
Alacak senetleri ve vadeli çekler 10.679.749 13.954.720
Alacak reeskontu (-) (1.040.678) (1.488.497)

9.991.667 12.746.535

Ticari borçlar afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Sat›c›lar 125.280.709 73.503.815
Borç senetleri 1.565.892 -
Borç reeskontu (-) (1.546.098) (860.511)
Al›nan depozito ve teminatlar 1.862 4.384
Di¤er ticari borçlar 6.805 3.270

125.309.170 72.650.958

8. Finansal Kiralama Alacak ve Borçlar›

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle finansal kiralama alacak ve borcu bulunmamaktad›r (31 Aral›k 2005 - yoktur).

9. ‹liflkili Taraflarla Alacak ve Borçlar ve ‹fllemler

‹liflkili taraflardan alacaklar afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Aksu ‹plik Dokuma ve Boya Apre Fab. A.fi. 7.691.446 8.091.383
Dinarsu ‹malat ve Tic. A.fi.* - 2.363.088
Üçgen Bak›m ve Yönetim Hiz. A.fi. 325.899 308.806
Akport Tekirda¤ Liman ‹flletmeleri A.fi. 18.408 20.840
Aken B.V. 5.107 5.107
Fitco B.V. - 3.151.939
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE 61.698 111.696
Atak Garn und Textilhandel GmbH - 339.418
Bozüyük Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri A.fi. 172.954 -
Di¤er ** 10.723.213 27.840.694
Ortaklardan alacaklar 89.202 -
Alacak reeskontu (-) (18.803) (36.392)

19.069.124 42.196.579

* Dinarsu ‹malat ve Ticaret A.fi. 11 Kas›m 2005 tarihinde grup d›fl›na sat›ld›¤›ndan iliflkili taraflara dahil de¤ildir.
** Ba¤l› ortakl›klardan Akenerji Elektrik Üretim A.fi.'nin yasal statüsü gere¤i sat›fl yapaca¤› kurulufllar›n ortak olmas›

gerekmektedir. Bunlardan Akkök Grubu'na dahil ortaklar d›fl›nda kalan ve say›s› 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle 153 olan ortaklar
(31 Aral›k 2005 - 254) “di¤er” olarak topluca gösterilmifltir.
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‹liflkili taraflara borçlar afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Ak-Han Bak›m Yönt. Serv. 
Hizm. Güven. Malz. A.fi. 234.641 408.509
Akkök Sanayi Yat›r›m ve Gelifltirme A.fi.* 4.188.465 2.990.055
Dinkal Sigorta Acenteli¤i A.fi. 651.044 201.915
Bozüyük Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri A.fi. - 84.912
Akkim Kimya San. ve Tic. A.fi. 5.336.616 4.213.059
Ak Havac›l›k ve Ulaflt›rma Hizmetleri A.fi. 57.334 88.098
Expert Contab SRL Suceava 4.217 -
Kartopu Tekstil Mam. Paz. Tic. A.fi.** - 1.426.447
Ortaklara borçlar 18.160 76.146
Di¤er *** 3.979.804 6.409.174

14.470.281 15.898.315

* Ba¤l› ortakl›klardan Akrom Ak-Al Textile Romania S.R.L.'nin Akkök Sanayi Yat›r›m ve Gelifltirme A.fi.'den 25 Eylül 2000 tarihinde
kulland›¤› 2.000.000 ABD Dolar› tutar›ndaki krediyi içermekte olup, geri ödeme tarihi 13 Nisan 2007'dir.

** Kartopu Tekstil Mam. Paz. Tic. A.fi. 12 Aral›k 2005 tarihinde grup d›fl›na sat›ld›¤›ndan iliflkili taraflara dahil de¤ildir.
*** Ba¤l› ortakl›klardan Akenerji Elektrik Üretim A.fi.'nin yasal statüsü gere¤i sat›fl yapaca¤› kurulufllar›n ortak olmas› gerekmektedir.

Bunlardan Akkök Grubu'na dahil ortaklar d›fl›nda kalan ve say›s› 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle 153 olan ortaklar (31 Aral›k 2005
- 254) “di¤er” olarak topluca gösterilmifltir.
Ba¤l› ortakl›klardan Akenerji Elektrik Üretim A.fi.'nin ortaklar›na olan ticari borçlar›n›n 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle 14.888
YTL'lik tutar› (31 Aral›k 2005 - 68.231 YTL), ortaklardan al›nan depozito ve teminatlardan oluflmaktad›r.

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren y›llarda iliflkili taraflara yap›lan sat›fllar afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Aksu ‹plik Dokuma ve Boya Apre 
Fabrikalar› T.A.fi. 13.395.498 10.944.246
Akal D›fl Ticaret A.fi.* 5.029 -
Ak-Han Bak›m Yönt. Serv. Hizm. 
Güven. Malz. A.fi. 494 -
Dinarsu ‹malat ve Ticaret A.fi.** - 1.479.372
Akkök Sanayi Yat›r›m ve Gelifltirme A.fi. 178.506 85.017
Akkim Kimya San. ve Tic. A.fi. 23.266.120 20.020.770
Dinkal Sigorta Acenteli¤i A.fi. 2.198 -
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE 61.698 -
Kartopu Tekstil Mam. Paz. Tic. A.fi.*** - 8.709.029
Üçgen Bak›m ve Yönetim Hiz. A.fi. 3.158.075 2.759.305
Ak Havac›l›k ve Ulaflt›rma Hizmetleri A.fi. 867 -
Akport Tekirda¤ Liman ‹flletmeleri A.fi. 62.044 72.243
Atak Garn und Textilhandel GMBH 64.671 2.463.125
Di¤er **** 188.645.732 237.796.105

228.840.932 284.329.212

* 26 Ocak 2006 tarihinde tasfiye sürecine girmifl olup 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle tasfiye ifllemleri tamamlanm›flt›r.
** Dinarsu ‹malat ve Ticaret A.fi. 11 Kas›m 2005 tarihinde grup d›fl›na sat›ld›¤›ndan iliflkili taraflara dahil de¤ildir.
*** Kartopu Tekstil Mam. Paz. Tic. A.fi. 12 Aral›k 2005 tarihinde grup d›fl›na sat›ld›¤›ndan iliflkili taraflara dahil de¤ildir.
****Ba¤l› ortakl›klardan Akenerji Elektrik Üretim A.fi.'nin yasal statüsü gere¤i Akkök Grubu'na dahil ortaklar d›fl›nda kalan di¤er

ortaklara ait tutard›r.
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31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren y›llarda iliflkili taraflardan yap›lan al›fllar afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Ak-Han Bak›m Yönt. Serv. Hizm. Güven. Malz. A.fi. 573.783 1.410.758
Akal Tekstil Pazarlama A.fi.* 1.000 -
Expert Contab SRL Suceava 40.762 -
Bozüyük Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri A.fi. 360.000 -
Dinarsu ‹malat ve Ticaret A.fi.** - 712.126
Aksu ‹plik Dokuma ve Boya Apre Fabrikalar› T.A.fi. 171.781 1.146.134
Dinkal Sigorta Acenteli¤i A.fi. 3.361.082 3.344.399
Akkim Kimya San. ve Tic. A.fi. 23.740.242 21.318.881
Kartopu Tekstil Mam. Paz. Tic. A.fi.*** - 23.894
Üçgen Bak›m ve Yönetim Hiz. A.fi. 146.218 257.091
Akkök Sanayi Yat›r›m 
ve Gelifltirme A.fi. 4.669.368 2.251.973
Ak Havac›l›k ve Ulaflt›rma 
Hizmetleri A.fi. 2.468.933 2.832.094
Akmerkez Gayrimenkul 
Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi. 1.644 6.102
Di¤er**** 38.696.055 48.477.173

74.230.868 81.780.625

* 26 Ocak 2006 tarihinde tasfiye sürecine girmifl olup 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle tasfiye ifllemleri tamamlanm›flt›r.
** Dinarsu ‹malat ve Ticaret A.fi. 11 Kas›m 2005 tarihinde grup d›fl›na sat›ld›¤›ndan iliflkili taraflara dahil de¤ildir.
*** Kartopu Tekstil Mam. Paz. Tic. A.fi. 12 Aral›k 2005 tarihinde grup d›fl›na sat›ld›¤›ndan iliflkili taraflara dahil de¤ildir.
****Ba¤l› ortakl›klardan Akenerji Elektrik Üretim A.fi.'nin yasal statüsü gere¤i Akkök Grubu'na dahil ortaklar d›fl›nda kalan di¤er

ortaklara ait tutard›r.

10. Di¤er Alacaklar ve Yükümlülükler

Di¤er alacaklar afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Personelden alacaklar 237.101 319.214
K›sa vadeli di¤er alacaklar 28.114.491 7.716.462
fiüpheli di¤er alacaklar 141.876 158.850
fiüpheli di¤er alacaklar karfl›l›¤› (-) (141.876) (158.850)

28.351.592 8.035.676

Di¤er yükümlülükler afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Personele borçlar 566.082 694.329
Di¤er çeflitli borçlar 1.654 218.774
Ödenecek vergi, harç ve di¤er kesintiler 3.503.361 4.489.836
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 1.652.091 1.540.618
Gelecek aylara ait gelirler 9.546.406 6.269.629
Di¤er KDV 49.441.936 17.888.916
Gider tahakkuklar› 28.146 369.024
Ödenecek giderler 3.142 16.787

64.742.818 31.487.913

11. Canl› Varl›klar

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle canl› varl›k bulunmamaktad›r.
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12. Stoklar

Stoklar afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
‹lk madde ve malzeme 76.416.808 60.372.904
Yar› mamuller 10.639.060 9.467.015
Mamuller 29.402.257 22.474.950
Emtia 431.843 1.142.608
Di¤er stoklar 9.602.841 6.335.727
Sat›fl için elde tutulan stoklar 1.012.032 -
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-) (1.124.480) (215.652)
Verilen siparifl avanslar› 17.969.421 1.740.788

144.349.782 101.318.340

13. Devam Eden ‹nflaat Sözleflmeleri Alacaklar› ve Hakedifl Bedelleri

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle devam eden inflaat sözleflmesi alaca¤› ve hakedifl bedeli bulunmamaktad›r.

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 2006 31 Aral›k 2005
Alacak reeskontu düzeltme kayd› 10.017.296 7.273.043
K›dem tazminat› ve izin karfl›l›¤› kayd› 11.710.432 12.485.711
‹fltirak de¤er düflüklü¤ü düzeltme kayd› 14.194.132 -
fiüpheli alacak karfl›l›¤› kayd› 21.531 -
Tazminat davalar› karfl›l›k kayd› 697.785 -
Döviz al›fl - sat›fl kuru de¤erleme kayd› 1.103.534 -
Verilen siparifl avanslar› de¤erlemesi kayd› 213.346 -
Al›nan siparifl avanslar› de¤erlemesi kayd› 190.105 -
Kredi iskontosu düzeltme kayd› 581.306 44.059
2005 y›l› geçmifl y›l zarar›* 63.571.095 -
Konsolidasyon ifllemi ile ilgili kay›tlar 587.261 1.065.857
Ertelenmifl vergi alaca¤› matrah› 102.887.823 20.868.670
Borç reeskontu düzeltme kayd› 2.512.456 1.807.217

Maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n kay›tl›
defter de¤erleri ile vergi matrahlar›ndaki net fark 255.535.160 293.388.447

Ertelenmifl vergi borcu matrah› 258.047.616 295.195.664

Ertelenmifl vergi borcu matrah› (net) 155.159.793 274.326.994

Ertelenmifl vergi borcu (net) ** 31.031.958 69.356.780

* Ba¤l› ortakl›klardan Akenerji Elektrik Üretim A.fi.'nin 2005 y›l› mali zarar›, fiirket yönetiminin ileriye yönelik tahminlerinde
kullan›labilecek düzeyde mali kâr›n oluflmas› muhtemel oldu¤undan 31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren y›lda ertelenen vergi
hesaplamas›nda dikkate al›nm›flt›r.

** Vergi oranlar› olarak 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle %20, 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle %30 ve %19,8 oranlar› kullan›lm›flt›r
(Dipnot 3 (k)).
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Ertelenmifl Vergi Geliri/(Gideri) (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Cari dönem ertelenmifl vergi alaca¤›/(borcu) (31.031.958) (69.356.780)
Konsolidasyondan ç›kan ba¤l› ortakl›klar›n etkisi 170 -
Önceki dönem ertelenmifl vergi (borcunun)/alaca¤›n›n iptali 69.356.780 82.249.634

Ertelenmifl vergi geliri/(gideri) (Dipnot 41) 38.324.992 12.892.854

15. Di¤er Cari/Cari Olmayan Varl›klar ve K›sa/Uzun Vadeli Yükümlülükler

Di¤er cari/dönen varl›klar afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Gelecek aylara ait giderler 1.509.384 1.268.603
Devreden KDV 16.096.204 15.021.520
‹ndirilecek KDV 8.434 59.535
Di¤er KDV 49.441.937 17.831.690
Peflin ödenen vergi ve fonlar 1.243.036 555.309
‹fl avanslar› 53.020 43.099
Personel avanslar› 1.260.681 1.066.174
Di¤er çeflitli dönen varl›klar - 2.993
Sat›fl için elde tutulan sabit k›ymetler 29.697.517 -
Sabit k›ymet de¤er düflüklü¤ü (17.288.880) -

82.021.333 35.848.923

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

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Gelecek y›llara ait giderler 89.536 98.979
Di¤er KDV 57.626 57.226

147.162 156.205

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

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Di¤er KDV 57.626 -

16. Finansal Varl›klar

Finansal varl›klar afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
‹fltirakler;
Ak Havac›l›k Ulaflt›rma Hizmetleri A.fi. 22.181.034 22.181.034
Ak-Han Bak. Yön. Serv. Hizm. Güven. Malz.A.fi. 97.597 97.597
Atak Garn und Textilhandel GmbH - 97.060

‹fltirak de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-) (14.194.132) -

Ba¤l› Ortakl›klar;
Aken BV 1.988.943 1.988.943
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE 78.695 30.987
Fitco BV 7.863.032 3.032.897
Bozüyük Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri A.fi. 735.919 735.919

Di¤er finansal duran varl›klar 10.251 9.996

18.761.339 28.174.433
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17. Pozitif/Negatif fierefiye

Pozitif/negatif flerefiye afla¤›daki gibidir (YTL):

Aç›l›fl Kapan›fl
1 Ocak 2006 ‹laveler   Ç›k›fllar  31 Aral›k 2006

Pozitif/negatif flerefiye - 22.548.997 - 22.548.997
Birikmifl itfa paylar› (-) - (76.697) - (76.697)

- 22.472.300 - 22.472.300

18. Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle yat›r›m amaçl› gayrimenkul bulunmamaktad›r.

19. Maddi Varl›klar

Maddi varl›klar afla¤›daki gibidir (YTL):

Konsolidasyona
Dahil Olan    Çevrim      

Aç›l›fl   Ba¤l› Ortakl›¤›n Farklar› ve    Kapan›fl
1 Ocak 2006 Etkisi        ‹laveler  Transferler Sat›fllar     Eliminasyon* 31 Aral›k 2006

Arazi ve arsalar 60.088.909 - - - - - 60.088.909
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 79.381.197 - 27.340 442.915 (211.421) - 79.640.031
Binalar 130.823.986 - 847.688 (15.002.885) (790.777) 3.953.476 119.831.488
Makine ve cihazlar 1.415.491.660 - 1.882.401 23.593.681 (240.651.728) 6.364.925 1.206.680.939
Tafl›tlar 7.994.142 33.183 4.834 - (2.138.499) 656.171 6.549.831
Döfleme ve demirbafllar 32.400.128 853.227 2.413.510 (5.410.980) (8.355) 30.247.530
Di¤er maddi varl›klar 9.899 - - - - 9.899
Yap›lmakta olan yat›r›mlar 44.326.626 139.026 74.256.953 (58.054.095) (1.507.426) 33.184 59.194.268
Verilen siparifl avanslar› 14.089.408 - 43.722.743 (25.765.338) - - 32.046.813

Ara toplam 1.784.605.955 172.209 121.595.186 (72.372.212) (250.710.831) 10.999.401 1.594.289.708
Birikmifl amortismanlar (-) (1.012.227.660) (8.849) (101.082.059) 16.907.962 218.367.441 ( 3.290.833) (881.333.998)

772.378.295 163.360 20.513.127 (55.464.250) (32.343.390) 7.708.568 712.955.710 

De¤er Düflüklü¤ü
Karfl›l›¤› ** (36.516.696) - - - - - (14.252.303)

Toplam 735.861.599 - - - - - 698.703.407

* 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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Çevrim    
Aç›l›fl   Farklar› ve Kapan›fl   

1 Ocak 2005 ‹laveler  Transferler Sat›fllar   Eliminasyon 31 Aral›k 2005
Arazi ve arsalar 59.457.800 656.481 - (25.372) - 60.088.909
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 66.165.717 88.532 13.126.948 - - 79.381.197
Binalar 135.359.906 1.504.990 6.880.788 (11.828.081) (1.093.617) 130.823.986
Makine ve cihazlar 1.300.638.462 1.233.700 187.922.835 (72.529.450) (1.773.887) 1.415.491.660
Tafl›tlar 11.312.127 114.184 - (3.250.227) (181.942) 7.994.142
Döfleme ve demirbafllar 32.580.012 922.114 68.462 (1.170.460) - 32.400.128
Di¤er maddi varl›klar 9.899 - - - - 9.899
Yap›lmakta olan yat›r›mlar 168.911.346 84.058.520 (208.478.764) (124.787) (39.689) 44.326.626
Verilen siparifl avanslar› 1.235.891 23.047.311 (10.193.794) - - 14.089.408

Ara toplam 1.775.671.160 111.625.832 (10.673.525) (88.928.377) (3.089.135) 1.784.605.955

Birikmifl amortismanlar (-) (969.994.156) (103.039.226) - 60.221.546 584.176 (1.012.227.660)

805.677.004 8.586.606 (10.673.525) (28.706.831) (2.504.959) 772.378.295

De¤er Düflüklü¤ü
Karfl›l›¤› * - - - - - (36.516.696)

Toplam - - - - - 735.861.599

* Maddi duran varl›klarda tespit edilen de¤er düflüklükleri için ba¤l› ortakl›klardan Ak-Al Tekstil Sanayi A.fi.'de 12.127.556 YTL,
ba¤l› ortakl›klardan Akenerji Elektrik Üretim A.fi.'de 21.488.580 YTL, ba¤l› ortakl›klardan Akrom Ak-Al Textile Romania SRL'de
2.900.560 YTL tutar›nda de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r.

20. Maddi Olmayan Varl›klar

Maddi olmayan varl›klar afla¤›daki gibidir (YTL):

Konsolidasyona
Dahil Olan    

Aç›l›fl Ba¤l› Ortakl›¤›n Sat›fl ve     Kapan›fl   
1 Ocak 2006 Etkisi        ‹laveler    Transferler* 31 Aral›k 2006

Haklar 38.837.126 1.650 53.436 (174.754) 38.717.458
Özel maliyetler 8.165.814 - 248.955 (482.724) 7.932.045
Di¤er maddi olmayan varl›klar 2.739.027 - 306.982 ( 9.251) 3.036.758

Ara toplam 49.741.967 1.650 609.373 (666.729) 49.686.261

Birikmifl itfa paylar› (-) (10.401.871) (248) (2.112.382) 572.672 (11.941.829)

39.340.096 1.402 (1.503.009) (94.057) 37.744.432

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

Aç›l›fl Ç›k›fl ve Kapan›fl
1 Ocak 2005 ‹laveler    Transferler 31 Aral›k 2005

Haklar 4.038.498 34.798.628 - 38.837.126
Özel maliyetler 8.295.621 144.657 (274.464) 8.165.814
Di¤er maddi olmayan varl›klar 2.530.051 208.976 - 2.739.027

Ara toplam 14.864.170 35.152.261 (274.464) 49.741.967

Birikmifl itfa paylar› (-) (8.840.506) (1.835.829) 274.464 (10.401.871)

6.023.664 33.316.432 - 39.340.096
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21. Al›nan Avanslar

Al›nan avanslar afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Al›nan siparifl avanslar› 12.701.789 4.506.081

12.701.789 4.506.081

22. Emeklilik Planlar›

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle emeklilik planlamas› bulunmamaktad›r.

23. Borç Karfl›l›klar›

K›sa vadeli borç karfl›l›klar› afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Vergi karfl›l›klar› (Dipnot 41) 21.367.494 1.882.356
Peflin ödenen vergiler (18.351.039) (1.545.732)
Maliyet giderleri karfl›l›¤› 2.701.614 1.430.216
K›dem tazminat› karfl›l›¤› (Dipnot 31) - 1.498.338
‹zin karfl›l›¤› - 141.834
TRT pay› karfl›l›¤› 2.513.794 -
Di¤er borç ve gider karfl›l›klar› 370.977 292.101

8.602.840 3.699.113

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

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
K›dem tazminat› karfl›l›klar› (Dipnot 31) 11.722.036 10.845.539
Di¤er borç ve gider karfl›l›klar› * 8.760.716 8.272.650

20.482.752 19.118.189

* Dava karfl›l›klar›ndan oluflmaktad›r.

24. Ana Ortakl›k D›fl› Paylar/Ana Ortakl›k D›fl› Kâr/Zarar

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle ana ortakl›k d›fl› paylar ve ana ortakl›k d›fl› kâr/zarar afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Sermaye 236.397.872 236.377.353
Emisyon primi 143.501.900 143.501.900
Yasal yedekler 43.469.779 42.940.144
Ola¤anüstü yedekler 350.206.794 350.248.260
Birikmifl kâr/(zarar) (302.516.710) (203.053.516)
Cari dönem kâr/(zarar) (53.470.876) (98.452.520)

417.588.759 471.561.621
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25. Sermaye

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle Ana Ortakl›¤›n sermayesi afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006
Toplam

Sermaye   Düzeltilmifl
Ad› Pay Oran› Pay Tutar› Düzeltmesi Sermaye
Akkök Sanayi Yat›r›m ve Gelifltirme A.fi. %39,58 43.546.625 101.018.142 144.564.767
Emniyet Tic. ve San. A.fi. %18,72 20.596.070 47.778.142 68.374.212

Di¤er * %41,70 45.857.305 106.378.389 152.235.694

%100,00 110.000.000** 255.174.673 365.174.673

* Sermayenin %10'undan daha az›na sahip ortaklar›n toplam›n› göstermektedir.
** Ana Ortakl›¤›n 27.156.288 YTL olan ç›kar›lm›fl sermayesi Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark›'ndan 82.843.712 YTL art›r›larak

110.000.000 YTL's›na yükseltilmifltir. Söz konusu sermaye art›fl›nda kullan›lan tutarlar, gerek yasal kay›tlarda yer alan iç kaynak
tutar›ndan ve gerekse SPK'n›n muhasebe standartlar› uyar›nca bulunan iç kaynak tutar›ndan daha düflüktür.

31 Aral›k 2005
Toplam

Sermaye   Düzeltilmifl
Ad› Pay Oran› Pay Tutar› Düzeltmesi Sermaye
Akkök Sanayi Yat›r›m ve Gelifltirme A.fi. %39,58 10.750.588 133.814.179 144.564.767
Emniyet Tic. ve San. A.fi. %18,72 5.084.662 63.289.550 68.374.212

Di¤er * %41,70 11.321.038 140.914.656 152.235.694

%100,00 27.156.288 338.018.385 365.174.673

* 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 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle sermaye, emisyon primi, yasal ve ola¤anüstü yedeklerin endekslenmesi sonucu oluflan öz
sermaye enflasyon düzeltmesi farklar› afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Sermaye'ye ait enflasyon düzeltmesi 255.174.673 338.018.385
Ola¤anüstü yedeklere ait enflasyon düzeltmesi * 92.865.560 129.083.228
Yasal yedeklere ait enflasyon düzeltmesi 110.229.028 110.229.028
Emisyon primine ait enflasyon düzeltmesi 23.261.756 23.261.756

Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar› 481.531.017 600.592.397

* SPK'n›n Seri XI ve 25 No.lu Tebli¤'in ilk defa uygulanmas› nedeniyle oluflan düzeltmelerden kaynaklanan 36.217.668 YTL
tutar›ndaki geçmifl y›l zararlar› ola¤anüstü yedeklere ait enflasyon düzeltmesi farklar›ndan mahsup edilmifltir.
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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.

28. Geçmifl Y›l Kârlar›/(Zararlar›)

Geçmifl y›l kârlar›/(zararlar›) afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Geçmifl y›l kârlar›/(zararlar›) (34.003.650) 3.780.997
Geçmifl y›l zararlar› mahsubu 36.217.668 -
Konsolidasyondan ç›kan ba¤l› ortakl›klar›n etkisi (15.761) -
Konsolidasyona dahil olan ba¤l› ortakl›¤›n etkisi (22.895) -
Konsolidasyondaki ba¤l› ortakl›¤›n oran de¤iflikli¤inin etkisi 3.964 -
Az›nl›k hisselerine iliflkin düzeltme (6.003.705) -
Yedeklere transfer (113.014) (24.810.379)
Temettü ödemeleri - (12.974.268)
2005 dönem zarar›n›n transferi (826.562) -

(4.763.955) (34.003.650)

29. Yabanc› Para Pozisyonu

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle yabanc› paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte
mevcut yabanc› paralar›n dökümü afla¤›daki gibidir: 

31 Aral›k 2006
ABD Dolar›  Euro        GBP       CHF   

Varl›klar;
Haz›r De¤erler;
Ana Ortakl›k; 5.480.494 - - -
Ba¤l› Ortakl›klar; 31.344.326 34.633.257 1.838.814 2.078

36.824.820 34.633.257 1.838.814 2.078

Ticari Alacaklar;
Ana Ortakl›k; 243.923.082 8.005.640 151.053 -
Ba¤l› Ortakl›klar; 94.600.551 11.051.314 555.277 -
Konsolidasyon Eliminasyonlar› (79.211.680) (8.005.640) (151.053) -

259.311.953 11.051.314 555.277 -

Ticari Olmayan Alacaklar;

Ba¤l› Ortakl›klar; 741.902 64.651 2.392 -

Verilen Siparifl Avanslar›;

Ba¤l› Ortakl›klar; 6.652.311 3.149.291 - -
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31 Aral›k 2006
ABD Dolar›  Euro        GBP       CHF   

Yükümlülükler;
Ticari Borçlar;
Ana Ortakl›k; (59.727.807) (461.774) (28.424) -
Ba¤l› Ortakl›klar; (17.416.703) (2.210.831) (1.135) -

(77.144.510) (2.672.605) (29.559) -

Finansal Borçlar;
Ana Ortakl›k; (70.084.353) - - -
Ba¤l› Ortakl›klar; (49.994.231) (38.788.403) (1.758.047) -

(120.078.584) (38.788.403) (1.758.047) -

Ticari Olmayan Borçlar;
Ba¤l› Ortakl›klar; (124.619) - - (475)

Al›nan Siparifl Avanslar›;
Ba¤l› Ortakl›klar; - - - -

Net Yabanc› Para Pozisyonu 106.183.273 7.437.505 608.877 1.603

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle yabanc› paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte
mevcut yabanc› paralar›n dökümü afla¤›daki gibidir (devam):
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31 Aral›k 2005
ABD Dolar›  Euro        GBP       CHF        SEK

Varl›klar;
Haz›r De¤erler;
Ana Ortakl›k; 10.346.464,00 25.279,00 - - -
Ba¤l› Ortakl›klar; 9.836.096,30 49.548.973,09 3.958.961,51 13,72 2.188,90

20.182.560,30 49.574.252,09 3.958.961,51 13,72 2.188,90

Ticari Alacaklar;
Ana Ortakl›k; 176.860.113,00 7.544.694,00 67.252,00 - -
Ba¤l› Ortakl›klar; 94.450.676,63 10.517.350,45 905.968,43 - -
Konsolidasyon Eliminasyonlar› (69.378.849,00) (7.544.694,00) (57.252,00) - -

201.931.940,63 10.517.350,45 915.968,43 - -

Ticari Olmayan Alacaklar;
Ba¤l› Ortakl›klar; 591.826,84 95.602,58 2.391,51 - -

Verilen Siparifl Avanslar›;
Ba¤l› Ortakl›klar; 1.028.933,61 3.871.865,73 4.120,09 - -

Yükümlülükler;
Ticari Borçlar;
Ana Ortakl›k; (35.095.203,00) (299.099,00) - - -
Ba¤l› Ortakl›klar; (4.376.815,91) (2.971.907,31) (53.101,26) (141.593,69) -

(39.472.018,91) (3.271.006,31) (53.101,26) (141.593,69) -

Finansal Borçlar;
Ana Ortakl›k; (38.102.579,00) - - - -
Ba¤l› Ortakl›klar; (21.033.373,83) (19.650.915,54) (3.515.430,07) - -

(59.135.952,83) (19.650.915,54) (3.515.430,07) - -

Ticari Olmayan Borçlar ;
Ba¤l› Ortakl›klar; (332.934,05) (1.604,63) - ( 986,25) -

Al›nan Siparifl Avanslar› ;
Ba¤l› Ortakl›klar; (1.280.674,08) - - - -

Net Yabanc› Para Pozisyonu 123.513.681,51 41.135.544,37 1.312.910,21 (142.566,22) 2.188,90

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 2006 tarihi itibariyle yararlan›lan devlet teflvikleri ile di¤er devlet yard›mlar› 6.478 YTL'dir (31 Aral›k 2005 - 37.950 YTL).
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31. Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› Varl›k ve Yükümlülükler

a) 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle pasifte yer almayan taahhüt tutar› 77.015.078 YTL, 127.971.475 ABD Dolar› ve 830.536 EURO'dur
(31 Aral›k 2005 -32.065.249 YTL, 116.487.638 ABD Dolar›'d›r).

b) 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle k›sa vadeli ticari alacaklar için al›nm›fl teminat tutar›  93.358.854 YTL, 7.609.549 ABD Dolar›,
7.984.866 EURO ve 12.945 GBP'dir (31 Aral›k 2005 - 126.556.035 YTL, 9.321.508 ABD Dolar›, 6.188.866 EURO ve 12.945 GBP).

c) 31 Aral›k 2006 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 ihtilaflar›n toplam tutar› 3.780.434 YTL'dir (31 Aral›k 2005 - 4.621.210 YTL).

d) 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle üçüncü kifliler taraf›ndan Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar aleyhine aç›lm›fl ve devam etmekte olan
hukuki ihtilaflar›n toplam tutar› 9.845.597 YTL'dir (31 Aral›k 2005 - 9.085.859 YTL).

e) 31 Aral›k 2006 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› 4.339.644 YTL ve 340.000 ABD Dolar›'d›r (31 Aral›k 2005 - 5.377.746 YTL).

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 2005 - 743.200 Euro ve 15.151.215 ABD Dolar›).

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 2005 - 21.174.000 ABD Dolar›).

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 2005 - 11.000 ABD Dolar›).

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 2005 - 15.500.000 ABD Dolar›).

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

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Aç›l›fl bakiyesi 10.845.539 11.976.529

K›sa vadeli karfl›l›klara çekilen 
k›dem tazminat› karfl›l›¤› (Dipnot 23) - (1.498.338)

Cari dönem karfl›l›k gideri 876.497 367.348

Kapan›fl bakiyesi (Dipnot 23) 11.722.036 10.845.539

32. ‹flletme Birleflmeleri

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle iflletme birleflmesi bulunmamaktad›r.
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33. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas›

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle bölümlere göre finansal bilgiler afla¤›daki gibidir (YTL):

S›n›fland›rma ve
Kimya *   Tekstil     Enerji     Di¤er      Eliminasyon Toplam 

VARLIKLAR 

Cari/Dönen Varl›klar 583.733.985 93.422.977 208.929.728 128.427.629 (144.380.569) 870.133.750
Haz›r De¤erler 31.155.836 18.060.042 139.516.796 3.206.130 - 191.938.804
Menkul K›ymetler (net) - - - - - -
Ticari Alacaklar (net) 353.337.679 51.579.621 23.469.182 115.800.984 (139.784.351) 404.403.115
Finansal Kiralama 

Alacaklar› (net) - - - - - -
‹liflkili Taraflardan 

Alacaklar (net) 332.635 70.086 23.098.056 - (4.431.653) 19.069.124
Di¤er Alacaklar (net) 28.015.507 5.017 47 - 331.021 28.351.592
Canl› Varl›klar (net) - - - - - -
Stoklar (net) 116.967.116 10.956.832 7.608.328 9.313.092 (495.586) 144.349.782
Devam Eden ‹nflaat 

Sözleflmelerinden 
Alacaklar (net) - - - - - -

Ertelenen Vergi 
Varl›klar› - - - - - -

Di¤er Cari/Dönen Varl›klar 53.925.212 12.751.379 15.237.319 107.423 - 82.021.333

Cari Olmayan/Duran 
Varl›klar 339.021.939 80.471.234 428.333.721 1.971.429 (61.978.016) 787.820.307

Ticari Alacaklar (net) 9.125 9.656.132 326.410 - - 9.991.667
Finansal Kiralama 

Alacaklar› (net) - - - - - -
‹liflkili Taraflardan 

Alacaklar (net) - - - - - -
Di¤er Alacaklar (net) - - - - - -
Finansal Varl›klar (net) 42.687.352 29.979.408 4.967.379 63.000 (58.935.800) 18.761.339
Pozitif/Negatif 

fierefiye (net) - - 22.472.300 - - 22.472.300
Yat›r›m Amaçl› 

Gayrimenkuller (net) - - - - - -
Maddi Varl›klar (net) 295.947.598 37.550.780 366.346.757 1.900.488 (3.042.216) 698.703.407
Maddi Olmayan 

Varl›klar (net) 370.290 3.227.288 34.138.913 7.941 - 37.744.432
Ertelenen Vergi 

Varl›klar› - - - - - -
Di¤er Cari Olmayan/

Duran Varl›klar 7.574 57.626 81.962 - - 147.162

Toplam Varl›klar 922.755.924 173.894.211 637.263.449 130.399.058 (206.358.585) 1.657.954.057
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* Kimya sektörü Ana Ortakl›¤›n mali verilerini kapsamaktad›r.
S›n›fland›rma ve

Kimya *   Tekstil     Enerji     Di¤er      Eliminasyon Toplam   
YÜKÜMLÜLÜKLER 
K›sa Vadeli Yükümlülükler 274.164.227 74.026.595 64.826.024 121.607.057 (145.038.061) 389.585.842
Finansal Borçlar (net) 107.606.163 33.334.655 - 12.393.198 (3.031.879) 150.302.137
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n 

K›sa Vadeli K›s›mlar› (net) - - 13.456.807 - - 13.456.807
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden 

Borçlar (net) - - - - - -
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net) - - - - - -
Ticari Borçlar (net) 110.004.553 26.422.374 40.637.363 98.360.415 (150.115.535) 125.309.170
‹liflkili Taraflara Borçlar (net) 1.411.569 - 4.949.359 - 8.109.353 14.470.281
Al›nan Avanslar 1.293.335 11.401.507 6.947 - - 12.701.789
Devam Eden ‹nflaat Sözlemeleri

Hakedifl Bedelleri (net) - - - - - -
Borç Karfl›l›klar› 2.508.308 1.043.176 4.554.821 496.535 - 8.602.840
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü - - - - - -
Di¤er Yükümlülükler (net) 51.340.299 1.824.883 1.220.727 10.356.909 - 64.742.818

Uzun Vadeli Yükümlülükler 31.937.589 3.080.438 142.813.239 585.189 (117.452) 178.299.003
Finansal Borçlar (net) - - 126.726.667 - - 126.726.667
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 3.277.658 1.323.815 717.979 - 20.482.752
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 16.774.289 (254.846) 14.762.757 (132.790) (117.452) 31.031.958
Di¤er Yükümlülükler (net) - 57.626 - - - 57.626

ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR - - 1.283.805 - 416.304.954 417.588.759

ÖZSERMAYE 616.654.108 96.787.178 428.340.381 8.206.812 (477.508.026) 672.480.453

Sermaye 365.174.674 131.757.870 167.328.908 17.430.150 (571.691.602) 110.000.000
Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi - - - - - -
Sermaye Yedekleri 1.669.549 358.459 173.250.498 - 306.252.511 481.531.017
Hisse Senetleri ‹hraç Primleri 1.669.549 358.459 173.250.498 - (175.278.506) -
Hisse Senetleri ‹ptal Kârlar› - - - - - -
Yeniden De¤erleme Fonu - - - - - -
Finansal Varl›klar De¤er Art›fl Fonu - - - - - -
Öz Sermaye Enflasyon

Düzeltmesi Farklar› - - - - 481.531.017 481.531.017
Kâr Yedekleri 773.182.154 132.576.003 347.902.893 1.885.142 (1.231.294.764) 24.251.428
Yasal Yedekler 114.568.587 32.544.392 18.917.455 1.833.232 (165.439.742) 2.423.924
Statü Yedekler - - - - - -
Ola¤anüstü Yedekler 658.613.567 100.031.611 328.985.438 51.910 (1.065.183.057) 22.499.469
Özel Yedekler - - - - - -
Sermayeye Eklenecek ‹fltirak Hisseleri 

ve Gayrimenkul Sat›fl Kazançlar› - - - - - -
Yabanc› Para Çevrim Farklar› - - - - (671.965) (671.965)
Net Dönem Kâr›/(Zarar›) 69.449.307 (9.666.302) (59.790.065) 3.334.986 58.134.037 61.461.963
Geçmifl Y›llar Kârlar›/(Zararlar›) (592.821.576) (158.238.852) (200.351.853) (14.443.466) 961.091.792 (4.763.955)

Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler 922.755.924 173.894.211 637.263.449 130.399.058 (206.358.585) 1.657.954.057

* Kimya sektörü Ana Ortakl›¤›n mali verilerini kapsamaktad›r.
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S›n›fland›rma ve
Kimya *   Tekstil     Enerji     Di¤er      Eliminasyon Toplam    

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Sat›fl Gelirleri (net) 962.231.365 124.413.439 434.274.123 381.622.618 (517.739.026) 1.384.802.519
Sat›fllar›n Maliyeti (-) (824.107.490) (100.038.484) (466.779.040) (381.478.263) 504.436.504 (1.267.966.773)
Hizmet Gelirleri (net) - - - - - -
Esas Faaliyetlerden Di¤er 

Gelirler/faiz+temettü+
kira (net) - - - - - -

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

Di¤er Faaliyetlerden 
Gelir ve Kârlar 96.720.253 51.022.597 34.825.368 12.589.628 (34.919.318) 160.238.528

Di¤er Faaliyetlerden 
Gider ve Zararlar (-) (93.147.116) (44.089.200) (49.033.851) (4.093.483) 49.231.415 (141.132.235)

Finansman Giderleri (-) (28.452.581) (7.302.278) (10.621.822) - 53.874 (46.322.807)

FAAL‹YET KÂRI/(ZARARI) 75.030.583 (11.106.704) (81.850.428) 4.260.475 4.699.663 (8.966.411)

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

* Kimya sektörü Ana Ortakl›¤›n mali verilerini kapsamaktad›r.

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle bölümlere göre finansal bilgiler afla¤›daki gibidir (YTL):

S›n›fland›rma ve
Kimya *   Tekstil     Enerji     Di¤er      Eliminasyon Toplam

VARLIKLAR 

Cari/Dönen Varl›klar 384.514.870 83.361.451 220.691.938 100.980.343 (150.903.379) 638.645.223
Haz›r De¤erler 25.440.937 14.280.655 110.581.275 5.221.670 - 155.524.537
Menkul K›ymetler (net) - - 29.674.017 - - 29.674.017
Ticari Alacaklar (net) 256.393.720 49.751.025 17.193.044 89.104.131 (146.394.769) 266.047.151
‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net) 3.151.939 133.882 42.933.350 188.422 (4.211.014) 42.196.579
Di¤er Alacaklar (net) 7.815.603 31.927 31.480 - 156.666 8.035.676
Stoklar (net) 68.374.531 18.923.505 8.042.505 6.432.061 (454.262) 101.318.340
Di¤er Cari/Dönen Varl›klar 23.338.140 240.457 12.236.267 34.059 - 35.848.923

Cari Olmayan/Duran Varl›klar 348.156.671 123.187.531 407.202.092 2.149.839 (64.417.265) 816.278.868
Ticari Alacaklar (net) 8.901 12.481.067 256.567 - - 12.746.535
Finansal Varl›klar (net) 44.388.576 35.718.390 8.919.413 136.207 (60.988.153) 28.174.433
Maddi Varl›klar (net) 303.411.024 71.398.402 362.538.525 1.752.187 (3.238.539) 735.861.599
Maddi Olmayan Varl›klar (net) 341.584 3.504.191 35.482.840 11.481 - 39.340.096
Ertelenen Vergi Varl›klar› - - - 190.573 (190.573) -
Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar 6.586 85.481 4.747 59.391 - 156.205

TOPLAM VARLIKLAR 732.671.541 206.548.982 627.894.030 103.130.182 (215.320.644) 1.454.924.091

* Kimya sektörü Ana Ortakl›¤›n mali verilerini kapsamaktad›r.
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S›n›fland›rma ve
Kimya *   Tekstil     Enerji     Di¤er      Eliminasyon Toplam   

YÜKÜMLÜLÜKLER
K›sa Vadeli Yükümlülükler 141.034.752 91.351.328 63.876.866 95.565.196 (151.058.796) 240.769.346
Finansal Borçlar (net) 51.373.707 43.305.507 - 9.806.228 (2.683.599) 101.801.843
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n 

K›sa Vadeli K›s›mlar› (net) - 500.597 10.224.526 - - 10.725.123
Ticari Borçlar (net) 69.831.588 37.724.937 44.119.941 78.245.472 (157.270.980) 72.650.958
‹liflkili Taraflara Borçlar (net) 35.667 190.158 6.711.709 64.998 8.895.783 15.898.315
Al›nan Avanslar 243.310 4.231.956 11.625 19.190 - 4.506.081
Borç Karfl›l›klar› - 2.527.243 687.398 484.472 - 3.699.113
Di¤er Yükümlülükler (net) 19.550.480 2.870.930 2.121.667 6.944.836 - 31.487.913

Uzun Vadeli Yükümlülükler 44.431.991 5.437.831 74.660.330 704.636 (510.328) 124.724.460
Finansal Borçlar (net) - - 36.249.491 - - 36.249.491
‹liflkili Taraflara Borçlar (net) - - - - - -
Borç Karfl›l›klar› 14.034.893 3.067.525 1.311.135 704.636 - 19.118.189
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 30.397.098 2.370.306 37.099.704 - (510.328) 69.356.780
Di¤er Yükümlülükler (net) - - - - - -

ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR - - 1.097.342 - 470.464.279 471.561.621

ÖZSERMAYE 547.204.798 109.759.823 488.259.492 6.860.350 (534.215.799) 617.868.664

Sermaye 365.174.673 129.148.680 167.328.908 17.549.897 (652.045.870) 27.156.288
Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye 

Düzeltmesi - - - - - -
Sermaye Yedekleri - - - - - -
Hisse Senetleri ‹hraç Primleri 1.669.548 358.459 173.250.498 - (175.278.505) -
Özsermaye Enflasyon 

Düzeltmesi Farklar› - - - - 600.592.397 600.592.397
Kâr Yedekleri - - - - - -
Yasal Yedekler 114.568.585 32.192.410 18.917.455 1.569.978 (164.912.774) 2.335.654
Ola¤anüstü Yedekler 658.613.569 99.872.314 328.985.438 286.369 (1.065.282.965) 22.474.725
Yabanc› Para Çevrim Farklar› - - - - 139.812 139.812
Net Dönem Kâr›/(Zarar›) 13.639.906 (37.884.842) (79.091.304) 2.788.277 99.721.401 (826.562)
Geçmifl Y›llar Kârlar›/(Zararlar›) (606.461.483) (113.927.198) (121.131.503) (15.334.171) 822.850.705 (34.003.650)

Toplam Özsermaye ve 
Yükümlülükler 732.671.541 206.548.982 627.894.030 103.130.182 (215.320.644) 1.454.924.091

* Kimya sektörü Ana Ortakl›¤›n mali verilerini kapsamaktad›r. 
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S›n›fland›rma ve
Kimya *   Tekstil     Enerji     Di¤er      Eliminasyon Toplam

Sat›fl Gelirleri 712.980.823 170.800.374 402.609.212 290.682.214 (433.688.653) 1.143.383.970
Sat›lan Mal›n Maliyeti (650.126.559) (178.160.529) (431.488.278) (283.984.054) 417.938.581 (1.125.820.839)

Brüt Sat›fl Kâr›/(Zarar›) 62.854.264 (7.360.155) (28.879.066) 6.698.160 (15.750.072) 17.563.131

Faaliyet Giderleri (31.994.775) (33.484.236) (44.667.432) (4.419.104) 26.225 (114.539.322)
Di¤er Faaliyetlerden 

Gelir ve Kârlar 50.717.646 20.756.905 25.879.211 5.847.956 (17.699.025) 85.502.693
Di¤er Faaliyetlerden 

Gider ve Zararlar (-) (66.905.693) (20.560.430) (33.644.844) (4.597.539) 36.039.234 (89.669.272)
Finansman Giderleri (-) (3.484.799) (3.515.082) (2.146.929) - - (9.146.810)
Ana Ortakl›k D›fl› Kâr - - 60.763 - 98.391.757 98.452.520
Vergiler 2.453.263 6.278.156 4.306.993 (741.196) (1.286.718) 11.010.498

Net Kâr/(Zarar) 13.639.906 (37.884.842) (79.091.304) 2.788.277 99.721.401 (826.562)

31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren y›la ait bölümlere göre amortisman giderlerinin da¤›l›m› afla¤›daki gibidir (YTL):

Kimya*    Tekstil    Enerji    Di¤er     Eliminasyon Toplam   

Maddi Varl›klar 33.609.733 14.040.967 56.757.735 138.983 (165.675) 104.381.743
Maddi Olmayan Varl›klar 166.463 645.155 1.292.079 8.931 - 2.112.628

Cari dönem amortisman
ve itfa pay› toplam› 33.776.196 14.686.122 58.049.814 147.914 (165.675) 106.494.371

31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren y›la ait bölümlere göre amortisman giderlerinin da¤›l›m› afla¤›daki gibidir (YTL):

Kimya*       Tekstil    Enerji     Di¤er      Eliminasyon Toplam   
Maddi Varl›klar 32.692.249 16.744.517 53.413.797 188.660 (584.176) 102.455.047
Maddi Olmayan Varl›klar 171.343 601.537 1.014.442 48.507 - 1.835.829

Cari dönem amortisman
ve itfa pay› toplam› 32.863.592 17.346.054 54.428.239 237.167 (584.176) 104.290.876

* Kimya sektörü Ana Ortakl›¤›n mali verilerini kapsamaktad›r.

34. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

a) 31 Aral›k 2006 tarihinde 1.857,44 YTL olan k›dem tazminat› tavan› 1 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere 1.960,69 YTL'ye
yükseltilmifltir (31 Aral›k 2005 - 1.727,15 YTL).

b) Ba¤l› ortakl›klardan Akenerji Üretim A.fi.'nin ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda 6 fiubat 2007 tarihinde yapm›fl oldu¤u
aç›klama afla¤›daki gibidir:

“fiirketimizce daha önce aç›kland›¤› üzere Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumuna iptal baflvurusu yap›lan lisanslar›m›zdan Bursa
Orhangazi ve Uflak santrallerimize iliflkin 01 Nisan 2005 tarihli EÜ/468-8/531 nolu ve 01 Nisan 2005 tarihli EÜ/468-9/532 nolu
lisanslar›m›z Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumunca iptal edilmifltir.”  

c) Ba¤l› ortakl›klardan Akenerji Üretim A.fi.'nin ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda 8 fiubat 2007 tarihinde yapm›fl oldu¤u
aç›klama afla¤›daki gibidir: 

“06 fiubat 2007 tarihli Uflak ve Bursa Orhangazi üretim lisanslar›m›z›n iptali hakk›ndaki Borsa aç›klamas›na ek aç›klamad›r. 

fiirketimizin elektrik üretim gücü toplam 538,64 MW olup, Uflak/Bursa Orhangazi santrallerimizin toplam üretim gücü 20,44 MW'd›r.

fiirketimizin halen faaliyette olan üretim gücü toplam 447,10 MW olup, sahibi bulundu¤umuz 11 adet üretim lisans›ndan 5 adedi
için Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu'na iptal talebinde bulunulmufl ve flu ana kadar iki lisans›m›z Enerji Piyasas› Düzenleme
Kurumu'nca iptal edilmifltir.

Yat›r›m aflamas›nda bulunan hidroelektrik santrallerimizin toplam üretim gücü ise 179 MW olup lisans adedi 2'dir.
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Üretim lisans› iptal olan Uflak ve Bursa Orhangazi santrallerimiz bizi dönem kâr zarar aç›s›ndan olumlu yönde etkileyecektir. Ancak
fiirketimizce al›nan bu karar kaynak çeflitlili¤ine giden Akenerji için stratejik bir karard›r.

Ayr›ca 06 fiubat 2007 tarihli Yeni fiafak Gazetesi Ekonomi sayfas›nda fiirketimiz hakk›nda ç›kan "Akenerji Elektrik Üretim A.fi.'nin 1
adet üretim lisans› iptal olmufltur" haberi 06 fiubat 2007 tarihinde aç›klad›¤›m›z Uflak Santralimizin lisans iptali ile ilgilidir.”

d) Ba¤l› ortakl›klardan Ak-Al Tekstil Sanayii A.fi.'nin ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda 19 Ocak 2007 tarihinde yapm›fl oldu¤u
aç›klama afla¤›daki gibidir:

“%100 ifltirakimiz olan Akrom Akal Textile Romania S.R.L firmas›n›n  aktiflerinde kay›tl› Suceava fabrikas› makine, teçhizat ve yedek
parçalar›n›n 1.700.000. $'a Aker Tekstil Kumaflç›l›k Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti.'ne sat›fl›na yönelik sözleflme imzalanm›flt›r. Bu
mebla¤›n 1.400.000 $'› makine ve teçhizat için, 300.000 $'› ise yedek parçalar içindir. Makinelerle ilgili olarak tekstil makineleri
ekspertizi konusunda söz sahibi Troostw›jk N.V firmas›na ekspertiz yapt›r›lm›fl olup, ekspertiz de¤eri USD 1.354.080.-'d›r. Sat›fl
bedeli sevk›yat durumuna göre en geç Haziran 2007 sonuna kadar tahsil edilecektir.

Afla¤›da yer alan hesaplamalar Kamuya aç›klanan son finansal tablo olan 30/09/2006  tarihli Akrom verileri dikkate al›narak
yap›lm›flt›r. Sat›fl iflleminin gerçekleflmesi aflamas›nda rakamlar netlik kazanacakt›r. 

‹mzalanan  sözleflme tarihi : 19/01/2007
Makine-teçhizat net defter de¤eri : 8.335.029 $
Makine-teçhizat sat›fl de¤eri : 1.400.000 $
30/09/2006 tarihine kadar finansal tablolara yans›t›lm›fl 

olan de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› : 2.172.502 $
Sat›fl ifllemi nedeniyle finansal tablolara yans›yacak 

muhtemel zarar : 4.762.527 $
Makine-teçhizat net defter de¤eri/ Ödenmifl sermaye : 8.335.029/8.089.000 = 1,03
Makine-teçhizat net de¤er/Aktif toplam› : 8.335.029/27.472.000 =  %30,34
Yedek parça stok de¤eri : 837.988 $
Yedek parça sat›fl de¤eri : 300.000 $
Finansal tablolara yans›yacak muhtemel zarar : 537.988 $
Kâr/zarar'›n ne flekilde de¤erlendirilece¤i : Gelir tablosuna aktar›lacakt›r.
Al›c›n›n flirketle ilgisi  : Akrom'un sat›fl sözleflmesi imzalad›¤› Aker Tekstil Kumaflç›l›k Sanayi ve 

Ticaret Ltd.fiti. firmas› ile Akrom'un ya da grup flirketlerimizin herhangi 
bir iliflkisi bulunmamaktad›r.”

e) Ba¤l› ortakl›klardan Ak-Al Tekstil Sanayii A.fi.'nin ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda 23 fiubat 2007 tarihinde yapm›fl oldu¤u
aç›klama afla¤›daki gibidir:

“%100 ifltirakimiz olan Akrom Akal Textile Romania S.R.L. firmas›n›n aktiflerinde kay›tl› Botosani'de bulunan arsa ve binas›n›n
4.000.000 EURO'ya S.C.OASIS SRL'ye sat›fl›na yönelik ön sözleflme imzalanm›flt›r. Bu mebla¤›n 200.000 EURO'su peflin tahsil
edilmifl olup, bakiye ön sözleflme ile al›c›ya verilmifl olan garantiler kapsam›nda al›c›n›n yapaca¤› mülkiyet haklar› incelemesi ve
çevre incelemeleri sonucunda  ç›kacak olan temiz raporu al›nmas› halinde en geç 30/04/2007 tarihine kadar imzalanacak final
kontrat ile tahsil edilecektir. Botosani arsa ve binas› ile ilgili olarak DTZ ECHINOX Consulting SRL firmas›na ekspertiz yapt›r›lm›fl
olup, ekspertiz de¤eri 3.460.000 Euro'dur.

Afla¤›da yer alan hesaplamalar kamuya aç›klanan son finansal tablo olan 30.09.2006 tarihli Akrom verileri dikkate al›narak
yap›lm›flt›r. Sat›fl iflleminin gerçekleflmesi aflamas›nda rakamlar netlik kazanacakt›r.

‹mzalanan ön sözleflme tarihi : 19.02.2007
Botosani arsa bina sat›fl de¤eri : 5.240.000 $
Botosani arsa bina net defter de¤eri : 1.089.758 $
Sat›fl ifllemi nedeniyle finansal tablolara 

yans›yacak muhtemel kâr : 4.150.242 $
Arsa bina net defter de¤eri/Ödenmifl sermaye : 1.089.758/8.089.000= %13,47
Arsa bina net de¤er/Aktif toplam› : 1.089.758/27.472.000 = %3,97
Kâr›n ne flekilde de¤erlendirilece¤i : Gelir tablosuna aktar›lacakt›r.
Al›c›n›n flirketle ilgisi : Akrom'un sat›fl sözleflmesi imzalad›¤› S.C. OASIS SRL firmas› ile 

Akrom'un ya da grup flirketlerimizin herhangi bir iliflkisi 
bulunmamaktad›r.”
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35. Durdurulan Faaliyetler

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 01 Nisan 2005 tarihli EÜ/468-8/531 no'lu lisans 01 May›s 2006
tarihinde; Uflak ‹li, Uflak Organize Sanayi Bölgesi 102 Cad. 132 ada No:81 adresinde bulunan Uflak Elektrik Üretim Santrali'ne
iliflkin 01 Nisan 2005 tarihli EÜ/468-9/532 no'lu lisans 31 Ocak 2007 tarihinde Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu'nca iptal
edilmifltir. 

Tekirda¤ ‹li, Çorlu ‹lçesi E/5 Karayolu Misinli Köyü kavfla¤›nda bulunan Mebal Elektrik Üretim Santrali'ne iliflkin 01 Nisan 2005 tarihli
EÜ/468-07/530 no; Denizli ‹li, Taflgeçit Mevkii'nde bulunan Deba Elektrik Üretim Santrali'ne iliflkin 01 Nisan 2005 tarihli EÜ/468-
11/534 no ve ‹zmir ‹li, Ankara Asfalt› No:335 Naldöken Köyü Yan› Bornova adresinde bulunan Bat›çim Elektrik Üretim Santrali'ne
iliflkin 01 Nisan 2005 tarihli EÜ/468-05/528 no'lu lisanslar›n iptali için Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu'na baflvurulmufl, bilanço
tarihi itibariyle söz konusu lisanslar Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu'nca henüz iptal edilmemifltir. 

36. Esas Faaliyet Gelirleri

Sat›fl gelirleri net afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Yurtiçi sat›fllar 983.329.071 834.584.799
Yurtd›fl› sat›fllar 434.386.307 338.131.521
Di¤er sat›fllar 1.022.808 -
Sat›fltan iadeler (-) (1.240.910) (2.003.424)
Sat›fltan iskontolar› (-) - (25.504)
Di¤er indirimler (-) (32.694.757) (27.303.422)

1.384.802.519 1.143.383.970

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

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Sat›lan mamullerin maliyeti (1.219.200.391) (1.091.220.365)
Sat›lan ticari mallar maliyeti (28.617.622) (14.495.848)
Sat›lan hizmet maliyeti (16.912.349) (16.523.897)
Di¤er sat›fllar›n maliyeti (3.236.411) (3.580.729)

(1.267.966.773) (1.125.820.839)

37. Faaliyet Giderleri

Faaliyet giderleri afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri (5.859.399) (2.463.765)
Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri (11.596.120) (12.217.255)
Genel Yönetim Giderleri (81.130.124) (99.858.302)

(98.585.643) (114.539.322)
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38. Di¤er Faaliyetlerden Gelir/Gider ve Kâr/Zarar

Di¤er faaliyetlerden gelir ve kârlar afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Kambiyo kârlar› 99.354.207 42.950.778
Konusu kalmayan karfl›l›klar 21.841.342 2.339.585
Faiz ve di¤er temettü gelirleri 18.473.643 21.998.441
Reeskont faiz gelirleri 7.567.424 5.609.584
Di¤er ola¤anüstü gelirler ve kârlar 7.483.924 2.486.901
Di¤er gelirler ve kârlar 3.579.469 4.614.231
Sabit k›ymet sat›fl kâr› 1.526.774 4.673.618
Önceki dönem gelir ve kârlar› 275.136 693.487
Ba¤l› ortakl›klar›n tasfiye gelirleri 136.609 -
‹fltiraklerden temettü gelirleri - 136.068

160.238.528 85.502.693

Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Kambiyo zararlar› (53.413.462) (58.023.258)
TRT pay› (28.226.351) -
TRT pay› gecikme faizi (2.194.738) -
Sabit k›ymet sat›fl zarar› (23.794.930) (18.560.145)
Reeskont faiz giderleri (9.320.211) (8.121.783)
‹fltirakler de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (14.194.132) -
Faaliyetle ilgili di¤er giderler ve zararlar (6.475.140) (1.244.717)
Komisyon giderleri (3.300.612) (  3.667.725)
Çal›flmayan k›s›m giderleri ve zararlar› (101.143) -
Önceki dönem gider ve zararlar› (111.516) (51.644)

(141.132.235) (89.669.272)

39. Finansman Giderleri

Finansman giderleri afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Borçlanma Giderleri (46.322.807) (9.146.810)

40. Net Parasal Pozisyon Kâr/Zarar›

SPK, yüksek enflasyon döneminin sona erdi¤ini belirtmifltir. Dolay›s›yla 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle finansal tablolar
enflasyon düzeltme ifllemine tabi tutulmad›¤›ndan parasal kay›p/kazanç gelir tablosuna yans›t›lmam›flt›r.
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41. Vergiler

Türkiye'de kurumlar vergisi oran› 2006 y›l› için %20'dir (2005-%30). 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):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Ticari bilanço kâr› 102.112.093 29.725.292
Kanunen kabul edilmeyen giderler 13.212.240 9.080.239
Vergiye tabi olmayan gelirler (7.015.030) (12.374.750)
Kullan›lan yat›r›m indirimi - (20.094.245)
Zarar mahsubu (1.471.831) (62.015)

Ara toplam 106.837.472 6.274.521

Vergi oran› (%) 20 30

Vergi karfl›l›¤› (Dipnot 23) 21.367.494 1.882.356

Konsolide gelir tablosunda yer alan vergi gelir ve giderleri afla¤›da özetlenmifltir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Cari dönem Kurumlar Vergisi (21.367.494) (1.882.356)

Ertelenmifl vergi geliri/(gideri) (Dipnot 14) 38.324.992 12.892.854

Toplam vergi geliri/(gideri) 16.957.498 11.010.498

42. Hisse Bafl›na Kazanç/(Zarar)

Hisse bafl›na kazanç/(zarar) oluflumu afla¤›daki gibidir;

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Dönem kâr›/(zarar›) (YTL) 61.461.963 (826.562)
Dönem bafl› adi hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama adedi * 27.156.288 27.156.288
Bedelsiz sermaye art›fl› * 82.843.712 -
Yeniden düzenlenmifl dönem sonu adi hisse 

senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama adedi * 110.000.000 110.000.000
Hisse bafl›na kazanç/(zarar) (YTL)

- Basit 0,56 (0,03)
- Yeniden düzenlenmifl 0,56 (0,01)

* 1 YTL nominal de¤erdeki hisseye isabet eden

fiirket Yönetimi, iliflikteki konsolide finansal tablolara göre da¤›t›lacak kâr›n, yasal kay›tlardaki kârdan düflük oldu¤unu ve bu
nedenle, kâr da¤›t›m›na esas olarak iliflikteki konsolide finansal tablolar› ald›klar›n› belirtmifltir.

43. Nakit Ak›m Tablosu

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren y›llarda gerçekleflen nakit ak›mlar› afla¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (ç›k›fl›)/girifli 5.109.500 18.142.198
Yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ç›k›fl› (46.790.045) (120.065.093)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girifli/(ç›k›fl›) 78.094.812 (  75.097.933)

36.414.267 (177.020.828)
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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 2006 tarihi itibariyle aktif de¤erlerin toplam sigorta tutar› 652.071.845 YTL ve 222.734.305 ABD Dolar›'d›r (31 Aral›k
2005 - 752.293.900 YTL ve 220.454.920 ABD Dolar›).

b) 31 Aral›k 2006 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›  7.885.959 YTL'dir (31 Aral›k 2005 - 8.816.529 YTL).

c) Ba¤l› ortakl›klardan Akenerji Elektrik Üretim A.fi.'nin ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda 21 Mart 2006 tarihinde yapm›fl
oldu¤u aç›klama afla¤›daki gibidir:

“20 Mart 2006 tarihinde bas›nda ç›kan haberde; Hidroelektrik Santrali'nin k›rk y›l süreyle iflletilmesi konusunda Ak Enerji Elektrik
Üretim A.fi.'ye verilen üretim lisans›n›n iptali istemiyle Dan›fltay'a dava aç›ld›¤›, davada ifllemin dayana¤› olan Elektrik Piyasas›
Lisans Yönetmeli¤i'nin ilgili hükmü ile Elektrik Enerjisi Üretmek Amac›yla Ayn› Bölge ve Ayn› Kaynak ‹çin Yap›lm›fl Birden Fazla
Lisans Baflvurusu Olmas› Halinde Seçim Yap›lmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Tebli¤'in de iptali ve yürütmenin
durdurulmas›n›n talep edildi¤i, Elektrik Mühendisleri Odas›'ndan yap›lan aç›klamada Dan›fltay 13. Dairesi taraf›ndan Ç›narc›k-
Uluabat Kuvvet Tüneli ve HES için verilen üretim lisans›n›n yürütmesinin durduruldu¤u, lisansa dayanak oluflturan yönetmelik
hükmü ve tebli¤ hakk›nda da yürütmeyi durdurma karar› verildi¤i belirtilmifltir.

fiirket'imiz, Elektrik Mühendisleri Odas› taraf›ndan Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu aleyhine Dan›fltay 13. Dairesi nezdinde
2005/9346 Esas say›l› dosya ile aç›lan yürütmenin durdurulmas› talepli iptal davas›nda, daval› taraf olmay›p, daval› EPDK yan›nda
davaya kat›lmak üzere 06 Ocak 2006 tarihinde müdahale talebinde bulunmufltur.

01 Mart 2006 tarihinde Yüksek Mahkeme'ce fiirket'imizin müdahale talebinde bulundu¤u davada, idari ifllemin dayana¤› olan
düzenleyici ifllemler yönünden ayn› Dairenin 2006/8292 Esas say›l› dava dosyas› kapsam›nda 08 fiubat 2006 tarihinde yürütmenin
durdurulmas› karar› verildi¤inden, davac› Elektrik Mühendisleri Odas›'n›n yürütmenin durdurulmas› isteminin kabulüne karar
verilmifltir.”

d) Ba¤l› ortakl›klardan Akenerji Elektrik Üretim A.fi.'nin ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'na göndermifl oldu¤u, 26 Nisan 2006
tarihli yaz›s› afla¤›daki gibidir:

“Elektrik Üreticileri Derne¤i ile fiirketimiz taraf›ndan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu aleyhine Ankara 1. ‹dare Mahkemesi
nezdinde 2004/1716 Esas say›l› dosya ile elektrik enerjisi sat›fl›ndan do¤an 18.597.372,90 YTL ana para ve 11.605.438,84 YTL faiz
olmak üzere toplam 30.202.811,74 YTL tutar›nda TRT pay›n›n Kuruma ödenmesi yönündeki idari ifllemin iptali için aç›lan dava
sözkonusu Mahkemenin 2005/167 karar say›l› karar› ile usul yönünden reddedilmifl ancak yerel mahkeme karar› Dan›fltay 10.
Dairesinin 2005/5560 esas ve 2005/6151 karar say›l› karar› ile bozulmufltur. Dava halen Ankara 1. ‹dare Mahkemesi nezdinde
görülmekte olup, derdesttir.

Dava derdest iken, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu taraf›ndan fiirketimiz aleyhine ayn› konuda ikinci bir idari ifllem tesis
edilmesi üzerine, Hukuk Müflavirlerimizin de görüflleri al›nmak suretiyle fiirketimiz taraf›ndan Kurumca talep edilen TRT pay›n›n;
13.913.832,09 YTL ana para ve 7.488.175,35 YTL faiz olmak üzere toplam 21.402.007,44 YTL üzerinden Befliktafl Beflinci Noterli¤i
25.04.2006 ve 10213 say›l› ihbarnamesine istinaden itirazi kay›t ile Kuruma ödenmifl ve idari ifllemin iptali için ayr›ca dava
aç›lmas›na karar verilmifltir.”

Ba¤l› ortakl›klardan Akenerji Elektrik Üretim A.fi. yönetimi yukar›da talep edildi¤i belirtilen TRT pay›n›n yanl›fl hesaplanm›fl
oldu¤unu, bu hesap dahilinde toptan sat›fl, buhar sat›fl›, hurda sat›fl›, araç gereç sat›fl›, sistem kullanma ileti bedelleri, sistem
kullanma da¤›t›m bedelleri gibi esas al›nmamas› gereken hususlar›n esas al›nd›¤›n›, kald› ki EPDK taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda
TRT pay› ve enerji fonunun, iletim ve da¤›t›m tarifeleri üzerinden hesaplanan tutar›n›n, iletim ve da¤›t›m tarifelerine eklenerek
tahakkuk ettirilmesinin uygun olmad›¤› yönünde de görüflü bulundu¤u belirtilmifltir.
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