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Saygıdeğer Ortaklarımız, 
 
 
2007 yılı faaliyetlerimizin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantımıza hoş geldiniz.  
 
Alkim Kağıt Şirketimizin 2007 yılı faaliyetleri biraz sonraki görüşmelerde detaylı bir biçimde 
açıklanacağı ve faaliyet raporumuzda da ayrıntılı bir şekilde görüleceği üzere fevkalade başarılıdır.  
 
İftiharla ve memnuniyetle belirtmek isteriz ki, gerek temel hammadde olan selülozun, gerekse mamul 
kağıdın piyasa fiyatlarındaki dengesizlikler sebebiyle bir hayli sıkıntılı zamanlar yaşayan kağıt 
sektöründe Alkim Kağıt 2007 yılında üretim ve satış rekorları kırmıştır.  
 
Yöneticilerimiz ve bütün çalışanlarımızın gayretleri, ve özverili çalışmalarıyla bu yıl üretim 
verimliliğimiz daha da artmıştır. Kağıt kalitemiz ise artık tartışmasız bir biçimde sadece ülkemizin 
değil Avrupa’nın en üst sıralarına yükselmiştir. 
 
Ciromuz ve tonajımız bu olumlu ve başarılı sonuçları somut bir biçimde yansıtmaktadır.  Toplam 
68.090 ton kağıt satışı ve  90.397.791 YTL ciro sağlanmıştır. 2007 yılı şirket karımız  6.234.519 YTL 
olarak gerçekleşmiştir.   
 
Bu gelişmelerde en büyük payı olan tüm Alkim Kağıt çalışanlarıyla birlikte, başarılarımızın  2008 
yılında da artarak devam edeceğine inanıyoruz.  
 
Ortaklarımıza, Yatırımcılarımıza, tüm Alkim Camiasına Yönetim Kurulumuzun saygı ve sevgilerini 
sunarız. 
 
 
 
Alkim Kağıt Yönetim Kurulu   
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I-GİRİŞ 
 
I-1. RAPORUN DÖNEMİ = 01.01.2007- 31.12.2007 
 
I-2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI = ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 
I-3. YÖNETİM KURULU = 
 
a) Ana sözleşmemizin 7 ve 9’uncu maddeleri gereğince, 1 yıl müddetle seçilmiş bulunan Yönetim 
Kurulu ve 1 yıl müddetle seçilmiş bulanan Denetim Kurulu üyelerimizin ad ve soyadları ile görev 
süreleri aşağıda belirtilmiştir:  
 

Ünvanı      Adı Soyadı
Başlangıç 
Süresi Bitiş Süresi

Yön.Kurulu Başkanı M. REHA KORA 27.03.2007 27.03.2008 
Yön.Kurulu Başkan Yard. H. ARKIN KORA 27.03.2007 27.03.2008 
Yön.Kurulu Başkan Yard. FERİT KORA 27.03.2007 27.03.2008 
Yön.Kurulu Başkan Yard. A. HALUK KORA 27.03.2007 27.03.2008 
Yön.Kurulu Murahhas Üye  NİHAT ERKAN 27.03.2007 27.03.2008 
Yön.Kurulu Üyesi ÖZAY KORA 27.03.2007 27.03.2008 
Yön.Kurulu Üyesi MİTHAT KORA 27.03.2007 27.03.2008 
Yön.Kurulu Üyesi KADRİ ÖNEL 27.03.2007 27.03.2008 
Yön.Kurulu Üyesi M.FARUK YÜKSEL 27.03.2007 27.03.2008 
    

Denetçi 
M.YÜKSEL 
KADIOĞLU 27.03.2007 27.03.2008 

 
b) Yetki sınırları: 
 
T.T.K. ve Şirket Ana Sözleşmesinde belirtilmiştir. 
 
I-4. Dönem İçinde Ana sözleşmede yapılan değişiklikler: 
   
I-4.1. Dönem içinde ana sözleşme değişikliği olmamıştır. 
 
I-5. Şirketin sermayesi ve ortak durumu (Hisse Senetleri)   
 
I-.5.1 Sermaye Durumu 
 
Şirketimizin sermayesi 52.500.000 YTL dir. 2007 yılı içerisinde sermaye artışı olmamıştır. 
Sermayenin % 20 sine tekabül eden hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem 
görmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

Yıllar itibariyle ödenmiş sermaye ve temettü tutarları ile temettü oranları aşağıda gösterilmiştir. 
 

Ödenmiş Sermaye 
(YTL) 

Yıl Temettü Payı Temettü Oranı  

11,200,000 1999 0.000003 0.33% 
14,000,000 2000 (Kar dağıtımı yapılmamıştır) - 
17,500,000 2001 0.000090 9.00% 
17,500,000 2002 0.000165 16.50% 
35,000,000 2003 (Kar dağıtımı yapılmamıştır) - 
52,500,000 2004 (Kar dağıtımı yapılmamıştır) - 
52,500,000 2005 (Kar dağıtımı yapılmamıştır) - 
52,500,000 2006 (Kar dağıtımı yapılmamıştır) - 
52,500,000 2007 - - 

 
 
I-5.2. Hisse Senetleri: 
 
 Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerin her biri 1.-YKr. değerinde olmak üzere; 
 Grup ve pay sayıları itibari ile aşağıdaki gibidir. 
 
A GRUBU NAMA 375.000 Pay 0,01% 
B GRUBU NAMA 300.000 Pay 0,01% 
C GRUBU NAMA 313.800 Pay 0,01% 
D GRUBU NAMA 11.200 Pay 0,00% 
E GRUBU NAMA 119.000.000 Pay 2,27% 
F GRUBU NAMA 1.000.000.000 Pay 19,05% 
F GRUBU HAMİLİNE 4.130.000.000 Pay 78,67% 
  TOPLAM 5.250.000.000 Pay   

 
 
I-5.3. Ortak Durumu: 
 
Nama yazılı hisse senedi sahiplerinden oluşan ortak adedi: 13’tür. Hamiline yazılı ve halka arz edilen 
hisse senedi sahiplerinden oluşan ortak sayısı bilinmemektedir. 
 
 Ortaklık sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olan ortaklarımız: 
 

Adı Soyadı Pay Tutarı (YTL) Sermayedeki Oranı (%) 
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 41.962.500 79,93 
HALKA ARZ EDİLEN KISIM 10.500.000 20,00 
Diğer 37.500 0,07 

 
I-6. Menkul Kıymetler 
 
Faaliyet dönemi içerisinde; tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu,intifa senedi ve benzeri    
menkul kıymet çıkarılmamıştır.  
 
 
I-7. Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör: 
                       
Şirketimiz kağıt  imalatı sektöründe faaliyet göstermektedir. Ürettiğimiz Ofset, Kuşe, Fotokopi, ve 
Ofis kağıtları yurt içi ve yurt dışında matbaa,basımevleri,kırtasiye ve yazılı basın tarafından 
kullanılmaktadır. 
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II-   FAALİYETLER
 
 
II-A. YATIRIMLAR

 
31 Aralık 2007 

 
 

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 
YATIRIMIN 

ÖNGÖRÜLEN 
TUTARI 

HARCAMA 
TOPLAMI 

AKTİFLEŞEN 
TOPLAM 

BAŞLAN. 
TARİHİ 

BİTİŞ 
TARİHİ 

TAMAMLANMA 
DERECESİ 

DCS SİSTEMİ 330.000,00 296.645,61 206.695,45 Ağu.04 Devam Ediyor 90%

KEÇE GERGİ SİSTEMİ 180.000,00 174.621,39 0,00 May.07 Devam Ediyor 97%

CAUGH PULPER YATIRIMI  50.000,00 41.920,95 0,00 Kas.07 Devam Ediyor 84%

BOBİN KESME KONTROL SİST. 64.804,62 64.804,62 64.804,62 Nis.05 Şub.07 100%

İÇME SUYU HATTI YATIRIMI 17.387,10 17.387,10 17.387,10 Ağu.07 Eki.07 100%

DCM SCREEN-FLOTASYON HATTI 32.986,30 32.986,30 32.986,30 Eyl.07 Kas.07 100%

DİĞER 111.345,07 111.345,07 111.345,07 Şub.07 Ara.07 100%

TOPLAM 786.523,09 739.711,04 433.218,54  
 
 
 
 
II-B. MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER   
 
II-B.1. Tesislerimizin üretim kapasitesi 75.000 ton/yıl’dır. Yıllar itibarı ile Bürüt üretim miktarı ve 
kapasite kullanım oranı aşağıda belirtilmiştir. 
                                                                 KAPASİTE 

2007 yılı Bürüt üretim:   71.596 Ton 75.000 TON Kapasite Kullanım Oranı : %95 
2006 yılı Bürüt üretim:   64.424 Ton 75.000 TON Kapasite Kullanım Oranı : % 86 

  
II-B.2. Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere , şirket’ in yıl içinde gerçekleştirdiği mal 
ve hizmet net üretim miktarları ; 
 

  Birimi
31.12.2007 

miktarı
31.12.2006 

miktarı
a-) 1. hamur kağıt    Ton 48.120 37.865
b-) Kuşe kağıt    Ton 4.511 8.858
c-) Fotokopi kağıdı    Ton 13.546 11.210
  TOPLAM 66.177 57.933

 
 
II-B.3. Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere , şirket’in yıl içinde gerçekleştirdiği mal ve 
hizmet satış  miktarları ; 
 

  Birimi
31.12.2007 

miktarı
31.12.2006 

miktarı
a-) 1. hamur kağıt    Ton 49.234 37.529
b-) Kuşe kağıt    Ton 4.986 8.647
c-) Fotokopi kağıdı    Ton 13.870 10.819
  TOPLAM 68.090 56.995
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II-B.4. SATIŞ FAALİYETLERİNDEKİ GELİŞMELER 
 
 2007 yılı faaliyet dönemi içerisinde gerçekleşen satışların toplamı 68.090 TON ‘dur. Bu 
satışların 58.429 tonu iç piyasa ( %86) satışı , 9.661 tonu (%14) ihracat satışı olarak 
gerçekleşmiştir.2007 yılı net satışlarımızın toplamı 90.397.791 YTL ‘dir. 
  
 2007 yılı mamul satış dağılımının % 72’ sini ofset kağıdı , % 7’ ini kuşe kağıdı , % 21’ sini 
fotokopi kağıtları oluşturmaktadır.   
 
  SATIŞ 

MİKTARI 
İÇ PİYASA 
İÇİNDE 

GENEL 
SATIŞ 
İÇİNDE 

ORT.SATIŞ 
FİYATI 

SATIŞ 
TUTARI 

  TON     (YTL/TON) (YTL) 

1. HAMUR 45,552 78% 67% 1,283 58,452,812 
KUŞE 4,240 7% 6% 1,358 5,757,450 
FOTOKOPİ 8,637 15% 13% 1,389 11,993,737 
BLOKNOT 0 0% 0% 1,749 602 
SÜREKLİ FORM 0 0% 0% 0 0 

İÇ PİYASA TOPLAMI 58,429 100% 86%   76,204,600 
      
  SATIŞ 

MİKTARI 
İHRACAT 
İÇİNDE 

GENEL 
SATIŞ 
İÇİNDE 

ORT.SATIŞ 
FİYATI 

SATIŞ 
TUTARI 

  TON     (YTL/TON) (YTL) 

1. HAMUR 3,682 38% 5% 1,291 4,752,416 
KUŞE 746 8% 1% 1,441 1,074,909 
FOTOKOPİ 5,233 54% 8% 1,402 7,338,816 
BLOKNOT 0 0% 0% 0 0 
SÜREKLİ FORM 0 0% 0% 0 0 

İHRACAT TOPLAMI 9,661 100% 14%   13,166,141 
      

TOPLAM TONAJ 68,090 TOPLAM SATIŞ TUTARI 89,370,741 
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II-C.  FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER: 
 
 
Aşağıda listelenen tablo ve açıklamalar, Şirketin finansal yapısını göstermek üzere ekte sunulmaktadır.  
 
II-C.1. SPK SERİ:XI NO:25 TEBLİĞİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ KONSOLİDE AYRINTILI 
BİLANÇO  
 
 Dipnotlar 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
 
VARLIKLAR    
 
DÖNEN VARLIKLAR  50.886.355 44.918.270 
 
Hazır değerler 4 6.702.451 2.000.544 
Menkul kıymetler- net 5 - 380.359 
Ticari alacaklar- net 7 22.143.310 18.811.997 
Finansal kiralama alacakları- net 8 - - 
İlişkili taraflardan alacaklar 9 92.000 191.897 
Diğer alacaklar - net 10 2.728.180 2.894.258 
Canlı varlıklar - net 11 - - 
Stoklar- net 12 18.805.570 20.162.554 
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar- net 13 - - 
Ertelenen vergi varlıkları 14 - - 
Diğer dönen varlıklar 15 414.844 476.661 
 
DURAN VARLIKLAR  62.927.508 67.632.053 
 
Ticari alacaklar- net 7 - - 
Finansal kiralama alacakları- net 8 - - 
İlişkili taraflardan alacaklar- net 9 - - 
Diğer alacaklar- net 10 - - 
Finansal varlıklar- net 16 23.007 22.864 
Pozitif/ negatif şerefiye- net 17 - - 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller- net 18 - - 
Maddi varlıklar- net 19 62.727.094 67.335.346 
Maddi olmayan varlıklar- net 20 177.407 247.554 
Ertelenen vergi varlıkları 14 - 26.289 
Diğer duran varlıklar 15 - - 
 
TOPLAM VARLIKLAR  113.813.863 112.550.323 

 
 
 

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hazırlanan mali tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 6 Mart 2008 
tarihinde onaylanmıştır. 
 

 
 
 
 

İzleyen dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur 
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 Dipnotlar 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
 
YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER  17.280.014 21.444.992 
 

Finansal borçlar- net 6 - 2.138.552 
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları- net 6 10.594.376 13.527.226 
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar- net 8 203.590 225.020 
Diğer finansal yükümlülükler- net 10 - - 
Ticari borçlar- net 7 5.076.991 4.371.371 
İlişkili taraflara borçlar- net 9 670.790 599.879 
Alınan avanslar 21 226.813 203.505 
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedelleri- net 13 - - 
Borç karşılıkları 23 1.700 640 
Ertelenen vergi yükümlülüğü 14 - - 
Diğer yükümlülükler- net 15 505.754 378.799 
 

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER  7.471.831 8.277.832 
 

Finansal borçlar- net 6 4.650.065 6.198.048 
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar- net 8 361.292 681.718 
Diğer finansal yükümlülükler- net 10 - - 
Ticari borçlar- net 7 - 664.064 
İlişkili taraflara borçlar- net 9 - - 
Alınan avanslar 21 - - 
Borç karşılıkları 23 917.500 734.002 
Ertelenen vergi yükümlülüğü 14 1.542.974 - 
Diğer yükümlülükler- net 10 - - 
 

ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR 24 - - 
 

ÖZSERMAYE  89.062.018 82.827.499 
 

Sermaye 25 52.500.000 52.500.000 
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi  - - 
Sermaye yedekleri 26-28 33.120.711 33.120.711 
Hisse senetleri ihraç primleri  - - 
Hisse senedi iptal karları  - - 
Yeniden değerleme fonu  - - 
Finansal varlıklar değer artış fonu  - - 
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları 26-28 33.120.711 33.120.711 
 

Kar yedekleri 26-28 2.289.905 2.289.905 
Yasal yedekler 26-28 815.050 815.050 
Statü yedekleri  - - 
Olağanüstü yedekler 26-28 1.474.855 1.474.855 
Özel yedekler  - - 
Sermayeye eklenecek iştirak hisseleri ve gayrimenkul    
  satış kazançları  - - 
Yabancı para çevrim farkları  - - 
 

Net dönem karı / (zararı)  6.234.519 (2.125.389) 
Geçmiş yıllar zararları 26-28 (5.083.117) (2.957.728) 
 

TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER  113.813.863 112.550.323 
 

Taahhütler, şarta bağlı varlıklar ve yükümlülükler 31 
 
 
 
 

İzleyen dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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II-C.2. SPK SERİ:XI NO:25 TEBLİĞİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ KONSOLİDE GELİR 
TABLOSU  
 
ESAS FAALİYET GELİRLERİ 
 
Satış gelirleri- net 36 90.397.791 74.082.673 
Satışların maliyeti 36 (76.944.661)  (67.598.412) 
Hizmet gelirleri- net 36 - - 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 36 - - 
 
BRÜT ESAS FAALİYET KARI 36 13.453.130 6.484.261 
 
Faaliyet giderleri  37 (4.992.950) (4.696.029) 
 
NET ESAS FAALİYET KARI 8.460.180 1.788.232 
 
Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar 38 5.260.297 5.800.582 
Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar  38 (491.550) (1.423.528) 
Finansman giderleri 39 (5.425.145) (8.436.352) 
 
FAALİYET KARI / (ZARARI)  7.803.782 (2.271.066) 
 
Net parasal pozisyon karı/ zararı 40 - - 
Ana ortaklık dışı kar/ zarar 24 - - 
 
VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR)  7.803.782 (2.271.066) 
 
Vergiler 41 (1.569.263) 145.677 
 
NET DÖNEM KARI / (ZARARI)  6.234.519 (2.125.389) 
 
HİSSE BAŞINA KAZANÇ / (KAYIP)  42 0,0012 (0,0004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İzleyen dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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II-C.3. SPK  SERİ:XI NO:25 TEBLİĞİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖZSERMEYE DEĞİŞİM TABLOSU  
 
 
 
 
  Özsermaye enflasyon Kar Net dönem Geçmiş yıllar Toplam 
 Sermaye düzeltmesi farkları yedekleri zararı karları/(zararları) özsermaye 
 
1 Ocak 2006 52.500.000 33.120.711 2.289.905 (3.064.089) 106.361 84.952.888 
 
Geçmiş yıllar karlarına transferler - - - 3.064.089 (3.064.089) - 
Net dönem zararı - - - (2.125.389)  - (2.125.389) 
 

31 Aralık 2006 52.500.000 33.120.711 2.289.905 (2.125.389) (2.957.728) 82.827.499 
 
 
Geçmiş yıllar zararlarına transferler - - - 2.125.389 (2.125.389) - 
Net dönem karı - - - 6.234.519 - 6.234.519 
 
31 Aralık 2007 52.500.000 33.120.711 2.289.905 6.234.519 (5.083.117) 89.062.018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

İzleyen dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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II-C.4. SPK  SERİ:XI NO:25 TEBLİĞİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ NAKİT AKIM 
TABLOLARI 
 
  1 Ocak - 1 Ocak - 
 Dipnotlar 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
 
İşletme faaliyetleri: 
 

Vergi öncesi kar/ (zarar)  7.803.782 (2.271.066) 
 

Vergi öncesi kar/ (zarar) ile işletme  
   faaliyetlerinden sağlanan net nakit 
   mutabakatı için gerekli düzeltmeler 
 

Amortisman ve itfa payları 19-20 5.230.830 5.100.535 
Kıdem tazminatı karşılığı 23 307.744 327.805 
İştirak (karından)/ zararından alınan pay 38 (143) 987 
Sabit kıymet satış zararı 38 31.337 455.187 
Faiz geliri 38 (421.306) (76.167) 
Faiz gideri 39 952.731 1.362.886 
Finansal borçların kur farkı (kazancı)/ kaybı  (3.380.634) 672.544 
 

  10.524.341 5.572.711 
 

Varlık ve yükümlüklerdeki değişimler: 
Menkul kıymetlerdeki değişim 5 380.359 (136.126) 
Ticari alacaklardaki değişim 7 (3.331.313) (2.999.691) 
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim 9 99.897 (46.987) 
Stoklardaki değişim 12 1.356.984 2.004.762 
Diğer alacaklardaki değişim 10 166.078 (636.603) 
Diğer dönen varlıklardaki değişim 15 61.817 185.728 
Kısa vadeli ticari borçlardaki değişim 7 705.620 (3.134.620) 
Uzun vadeli ticari borçlardaki değişim 7 (664.064) 20.701 
İlişkili taraflara borçlardaki değişim 9 70.911 (154.509) 
Kısa vadeli alınan avanslardaki değişim 21 23.308 64.246 
Kısa vadeli borç karşılıklarındaki değişim 23 1.060 - 
Kısa vadeli diğer yükümlülüklerdeki artış 15 126.955 (85.382) 
Ödenen kıdem tazminatı 23 (124.246) (217.532) 
 

İşletme faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit   9.397.707 436.698 
 
Yatırım faaliyetleri:    
Tahsil edilen faiz  421.306 76.167 
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları 19-20 (904.318) (1.867.742) 
Maddi ve maddi olmayan varlık satış hasılatı   320.550 251.798 
 

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (162.462) (1.539.777) 
 

Finansman faaliyetleri: 
Finansal borçlardaki (azalış)/ artış  (3.131.467) 3.071.805 
Finansal kiralama borçlarındaki (azalış)/ artış 8 (341.856) 906.738 
Ödenen faiz   (1.060.015) (1.345.643) 
 

Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan net nakit  (4.533.338) 2.632.900 
 

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış  4.701.907 1.529.821 
 
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 4 2.000.544 470.723 
 
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 4 6.702.451 2.000.544 
 
 

İzleyen dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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II-C.5. SPK  SERİ:XI NO:25 TEBLİĞİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ MALİ TABLORIN 
AYRILMAZ PARÇASI OLAN DİPNOTLARI 
 
DİPNOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 
Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve 
fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.  Şirket’in ana ortağı, Alkim Alkali Kimya A.Ş.’dir (Dipnot 25). 
 
Halka açıklık oranı %20,00 olan (2006: %20,00) Şirket’in hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’nda işlem görmektedir. 
 
Şirket’in kayıtlı ofis adresi aşağıdaki gibidir: 

 
Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii 
Kemalpaşa-İzmir 
 
 
DİPNOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
 
2.1 Uygulanan Muhasebe Standartları 
 

Şirket muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun (“SPK”) yayınlamış olduğu tebliğler ve Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak 
hazırlamaktadır. Bu mali tablolar tarihi maliyet esasına göre tutulan yasal kayıtların, SPK’nın, 15 
Kasım 2003 tarihli Seri: XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında 
Tebliğ”ine (''Tebliğ'') uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak 
düzenlenmiştir. Mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 10 Aralık 2004 tarihli duyuru ile 
uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. 
 
Mali tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet 
esası baz alınarak Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak hazırlanmıştır. 
 
2.2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi 
 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK 
Muhasebe Standartları’na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir 

 
2.3 Konsolidasyon Esasları 
 
Mali tablolar; Şirket ve iştirakinin hesaplarını aşağıdaki “İştirakler” maddesinde belirtilen şekilde 
özsermaye yöntemine göre yansıtılmaktadır. Özsermaye yöntemine göre konsolidasyona dahil edilen 
iştirakin mali tabloları, bu mali tabloların tarihi itibariyle hazırlanmıştır. 

 
İştirakler 
 
İştiraklerdeki yatırımlar, özsermaye yöntemi uyarınca muhasebeleştirilmiştir. Bunlar, Şirket’in genel 
olarak oy hakkının %20 ila %50’sine sahip olduğu veya Şirket’in, iştirak faaliyetleri üzerinde önemli 
etkiye sahip olduğu kuruluşlardır (Dipnot 16). Şirket ile iştirak arasındaki işlemlerden doğan 
gerçekleşmemiş karlar, Şirket’in iştirakteki payı ölçüsünde düzeltilmiş olup, gerçekleşmemiş zararlar 
da, işlem, transfer edilen varlığın değer düşüklüğüne uğradığını göstermiyor ise düzeltilmiştir. Şirket, 
iştirak ile ilgili olarak söz konusu doğrultuda bir yükümlülük altına girmemiş veya bir taahhütte 
bulunmamış olduğu sürece iştirakteki yatırımın kayıtlı değerinin sıfır olması veya Şirket’in önemli 
etkisinin sona ermesi üzerine özsermaye yöntemine devam edilmemektedir. Önemli etkinin sona 
erdiği tarihteki yatırımın kayıtlı değeri, o tarihten sonra maliyet olarak gösterilmektedir. 
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Aşağıda yer alan tablo, 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle Şirket’in iştiraki ve ortaklık 
yapısındaki hissesini göstermektedir:  
  Hisse oranı (%)  
 
 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
 
Alkim Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. (“Alkim Sigorta”) 50 50 
 
2.4 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi 
 
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in mali tabloları önceki 
dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle bilançosunu  
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle hazırlanmış bilançosu ile; 1 Ocak - 31 Aralık 2007 hesap dönemine ait 
gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özsermaye değişim tablosunu ise 1 Ocak - 31 Aralık 2006 hesap 
dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir 

 
Cari dönem mali tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli 
görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır. 
 
2.5 Netleştirme/ Mahsup 
 
İçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, mali tablolarda ayrı 
gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler 
itibariyle toplulaştırılarak gösterilir. İşlem ve olayın özünün mahsubu gerekli kılması sonucunda, bu 
işlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların, değer düşüklüğü düşüldükten 
sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak değerlendirilmez. 
Şirket’in normal iş akışı içinde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, “Hasılat” başlıklı kısımda 
tanımlanan gelirler dışında elde ettiği gelirler, işlem veya olayın özüne uygun olması şartıyla net 
değerleri üzerinden gösterilir. 
 
 
DİPNOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/ MUHASEBE POLİTİKALARI 
 
Mali tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir: 
 
i. Hasılat 
 
Satış gelirleri, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya 
nakledilmiş olması, gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik 
faydaların Şirket tarafından elde edileceğinin kuvvetle muhtemel olması üzerine alınan veya 
alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, 
satılmış ürün ya da tamamlanmış hizmetin satış vergisi hariç faturalanmış değerinden, iadeler ve 
komisyonların indirilmiş şeklini gösterir (Dipnot 36). Kira gelirleri dönemsel taahhuk esasına göre, 
faiz gelirleri etkin faiz yöntemine göre muhasebeleştirilir. Temettü gelirleri ise tahsil etme hakkının 
oluştuğu tarihte gelir yazılırlar. 
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ii. Stoklar 
 
Stoklar, maliyetin veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Net gerçekleşebilir 
değer, tahmini satış fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli 
tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır. Stokların maliyeti tüm satın alma 
maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için 
katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stok maliyeti hesaplama sistemi safha maliyeti olup, Şirket 
stoklarını ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre değerlemektedir (Dipnot 12).  

 
iii. Maddi varlıklar 
 
Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için YTL’nin  
31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden,  
1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş 
amortisman ve mevcutsa kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile mali 
tablolara yansıtılmaktadır. 
 
Maddi duran varlıklar, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır olduğu ve fiziksel durumlarının 
belirlenen üretim kapasitesini karşılayacağı durumlarda aktifleştirilir ve itfa edilmeye başlanırlar. 
 
Amortisman, enflasyona göre düzeltilmiş tutarlar üzerinden ve aşağıda belirtilen maddi duran 
varlıkların ekonomik faydalı ömürlerini yansıtan oranlarda doğrusal amortisman metoduna göre 
hesaplanmaktadır (Dipnot 19). Arsalar, ekonomik faydalı ömürleri sonsuz olarak kabul edildiğinden 
amortismana tabi tutulmamışlardır. Maddi duran varlıklar için tahmin edilen faydalı ömürler aşağıdaki 
gibidir: 
 
             Yıl 
 
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri         8 - 50 
Binalar             25 - 50 
Makine, tesis ve cihazlar            5 - 30 
Motorlu taşıtlar            10 
Döşeme ve demirbaşlar           3 - 20 
 
 
 
Maddi varlıkların kayıtlı değerlerinin varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksek olduğu 
durumlarda duran varlık geri kazanılabilir değerine indirilir. Maddi varlık elden çıkarılmalarıyla 
oluşan gelir ve zararlar, düzeltilmiş maddi varlık tutarları üzerinden hesaplanarak gelir/gider 
hesaplarına yansıtılmıştır (Dipnot 38). 
 
Maddi varlıkların bakım ve onarım giderleri normal şartlarda gider yazılmaktadır. Ancak, istisnai 
durumlarda, eğer bakım ve onarım, varlıklarda genişletme veya önemli ölçüde geliştirme ile 
sonuçlanırsa söz konusu maliyetler aktifleştirilebilir ve ilişkilendirildiği maddi varlığın kalan faydalı 
ömrü üzerinden amortismana tabi tutulur. 
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iv. Maddi olmayan varlıklar 
 
Maddi olmayan varlıklar, iktisap edilmiş hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yazılımlarını 
içermektedir. Bunlar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için YTL’nin  
31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden,  
1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş 
itfa payları ve mevcutsa kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile mali 
tablolara yansıtılmaktadır ve iktisap edildikleri tarihten sonra 3 ile 10 yıl  arasındaki tahmini faydalı 
ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur (Dipnot 20).  
 
v. Varlıklarda değer düşüklüğü 
 
Şirket, ertelenmiş vergi varlıkları dışında kalan her varlık için her bir bilanço tarihinde, sözkonusu 
varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer 
böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Kullanıma hazır olmayan 
maddi olmayan duran varlıklarda ise geri kazanılabilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir. Eğer 
sözkonusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya 
satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü 
kayıpları  gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 
 
Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, 
değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla 
ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde geri 
çevrilir. 
 
vi. Borçlanma maliyetleri ve alınan krediler 
 
Alınan kredilerin vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise, kısa vadeli yükümlülükler 
içerisinde, 12 aydan fazla ise uzun vadeli yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir (Dipnot 6). Alınan 
krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden gösterilir. 
İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, gelir 
tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Alınan kredilerden kaynaklanan 
finansman maliyeti oluştuğunda gelir tablosuna yansıtılır (Dipnot 39). 
 
vii. Finansal varlıklar  
 
Krediler ve alacaklar, etkin bir piyasada kote olmayan ve sabit veya belirli ödemelerden oluşan türev 
olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Krediler ve alacaklar, alım-satım amacıyla tutulmadan, 
Şirket’in herhangi bir borçluya doğrudan para, mal veya hizmet tedarik ettiğinde ortaya çıkmaktadır. 
Vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise, bu varlıklar dönen varlıklar içinde, 12 aydan 
fazla ise duran varlıklar içinde gösterilmektedir. Krediler ve alacaklar, ilk olarak makul değer ve ilgili 
finansal varlıkla direkt olarak ilişkilendirilebilen işlem masrafları da dahil olmak üzere maliyet 
bedelleri üzerinden mali tablolara alınır.  Krediler ve alacaklar, bilançoda ticari alacaklar ve diğer 
alacaklar içerisine dahil edilmiştir. Krediler ve alacaklar, ilgili tutarların işlem masrafları çıkarıldıktan 
sonraki değerleri ile kaydedilir. Krediler ve alacaklar sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto 
edilmiş maliyet değeri üzerinden gösterilir. 
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viii.  İşletme birleşmeleri 
 

Yoktur (2006: Yoktur). 
 

ix.  Kur değişiminin etkileri 
 

Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı günkü döviz kurlarından YTL’ye çevrilmiştir. 
Bilançoda yer alan yabancı para birimi bazındaki parasal varlıklar ve yükümlülükler bilanço tarihindeki 
döviz kurları kullanılarak YTL’ye çevrilmiştir. Bu işlemler sonucunda oluşan kur farkları dönem karının 
belirlenmesinde hesaba alınmıştır. 
 

x. Hisse başına kazanç/ (kayıp) 
 

Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç/ (kayıp), net dönem karının/ (zararının), dönem boyunca 
bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur (Dipnot 42). 
 
Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”) 
sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler 
olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, 
hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. 
 

xi. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 
 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş 
finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile 
bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar (Dipnot 34). 
 

Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda,  mali 
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan 
düzeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullancılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar 
olmaları halinde mali tablo dipnotlarında açıklanır. 
 

xii. Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar 
 

Herhangi bir karşılık tutarının mali tablolara alınabilmesi için; Şirket’in geçmiş olaylardan 
kaynaklanan mevcut bir hukuki veya kurucu yükümlülüğün bulunması, bu yükümlülüğün yerine 
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının kuvvetle muhtemel olması 
ve sözkonusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması gerekmektedir. 

Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı; yükümlülüğün yerine 
getirilmesi için gerekli olması beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların 
bugünkü değerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda 
oluşan faiz oranı ile sözkonusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Sözkonusu iskonto oranın vergi 
öncesi oran olması şarttır. Sözkonusu iskonto oranı, gelecekteki nakit akımlarının tahminiyle ilgili 
riski içermez. 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Şirket’in tam olarak kontrolünde bulunmayan 
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyid 
edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak 
değerlendirilmekte ve mali tablolara dahil edilmemektedir (Dipnot 31). 
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xiii.   Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar 

 

Olması durumunda muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli 
muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. 
Yine olması durumunda muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, 
değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı 
dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır. 
 
xiv. Kiralama işlemleri 
 

Kiralama sözleşmeleri, kiraya konu olan varlığın sahipliğine ilişkin risk ve getirilerin kiraya verende 
kalması veya kiracıda bulunması derecesine göre sınıflandırılır. Buna göre, kiraya konu olan varlığın 
sahipliğine ilişkin risk ve getirilerin Şirket’te bulunduğu kiralama işlemleri finansal kiralama olarak 
sınıflandırılmaktadır (Dipnot 8). 
 
Finansal kiralama dışındaki kiralama çeşitleri faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmaktadır. Faaliyet 
kiralaması kapsamında yapılan kira ödemeleri, kiralama dönemi süresince, ödemeler eşit tutarlarda 
yapılmasa da, eşit tutarlarda gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Faaliyet kiralaması kapsamında elde 
edilen kira gelirleri ise, kiralama dönemi süresince, ödemelerin zamanlamasından bağımsız olarak, eşit 
tutarlarda gelir tablosuna gelir olarak yansıtılır. 
 
xv. İlişkili taraflar 
 
Bu mali tablolar açısından, Şirket personeli, ortaklar, üst düzey yönetim kadrosu ve yönetim kurulu 
üyeleri, yakın aile üyeleri ve bunlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve 
ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir (Dipnot 9). 
 
xvi.  Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması 
 
Şirket, sadece Türkiye’de ve kağıt imalatı ve satışı alanında faaliyet gösterdiği için finansal bilgilerini 
bölümlere göre raporlamamıştır. 
 
xvii.  İnşaat sözleşmeleri  
 
Yoktur (2006: Yoktur). 
 
xviii.  Durdurulan faaliyetler 
 
Yoktur (2006: Yoktur). 
 
xix. Devlet teşvik ve yardımları 
 
Yoktur (2006: Yoktur). 
 
xx. Yatırım amaçlı gayrimenkuller 

 
Yoktur (2006: Yoktur). 
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xxi. Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 
 

Dönemin kar ve zararı üzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari yıl vergisi ve ertelenen vergiyi 
içermektedir. Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço 
tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü içermektedir (Dipnot 41).  
 
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen 
değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların 
bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla 
belirlenmektedir (Dipnot 14).  
 
Ertelenen vergi varlığı veya yükümlülüğü, sözkonusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki 
dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında mali 
tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenen vergi yükümlülüğü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar için 
hesaplanırken ertelenen vergi varlığı gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici 
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla mali tablolara alınır. Ertelenen vergi 
varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde 
mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır. 

Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olunması ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden 
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması şartlarıyla ertelenen vergi 
varlıkları ve yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir (Dipnot 14 ve 41). 
 
xxii. Çalışanlara sağlanan faydalar/ kıdem tazminatları 
 
Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve İş Kanunu’nda belirtilen 
davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla 
yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak 
yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve  mali tablolarda yansıtılmıştır 
(Dipnot 23).  
 

xxiii. Emeklilik planları 
 

Yoktur (2006: Yoktur). 
 

xxiv. Tarımsal faaliyetler 
 
Yoktur (2006: Yoktur). 
 

xxv. Nakit akım tablosu 
 

Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine 
dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, 
Şirket’in esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit 
akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve 
elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket’in 
finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve 
nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, 
yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. 
 

xxvi. Alış ve geri satış anlaşmaları (“Ters repo”) 
 

Yoktur (2006: Yoktur). 
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xxvii. Ticari alacaklar ve değer düşüklüğü 
 
Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklı ticari alacaklar, etkin faiz 
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı 
bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura 
tutarından değerlendirilmiştir.  
 
Şirket’in, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu 
olması halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, 
alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan 
ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan 
ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. 
 

Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu 
tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır. 
 

xxviii. Sermaye ve temettüler 
 

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

xxix. Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi 
 

Şirket faaliyetlerinden dolayı, kağıt ve selüloz piyasa fiyatlarındaki, borç ve sermaye piyasası 
fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere 
maruz kalmaktadır. Şirket’in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine 
odaklanmakta olup, Şirket’in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza 
indirgenmesini amaçlamıştır.  
 
Risk yönetimi, Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde uygulanmaktadır. 
 
Piyasa Riski  
 

i.Döviz kuru riski  
 

Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların YTL’ye çevrilmesinden dolayı kur 
değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz 
pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır (Dipnot 29). 
 

ii.Faiz riski  
 
Şirket, faiz oranlarındaki değişmelerin faiz unsuru taşıyan varlık ve yükümlülükler üzerindeki 
etkisinden dolayı faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz oranı riski, faiz oranı 
duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle 
yönetilmektedir. 
 
Likidite riski 
 

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek 
kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. 
 
Alacak riski 
 
Finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini 
de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) 
için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. 
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xxx. Finansal araçların makul değeri 
 
Makul değer, finansal araçların, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar arasındaki 
bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi şekilde 
belirlenir.  
 
Finansal araçların tahmini makul değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun 
değerleme metodları kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, makul değer tahmini amacıyla piyasa 
verilerinin yorumlanmasında muhakeme kullanılır. Buna göre, burada sunulan tahminler, Şirket’in bir 
güncel piyasa işleminde elde edebileceği tutarları göstermeyebilir. 
 
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul değerlerinin 
tahmininde kullanılmıştır: 
 
Finansal varlıklar 
 
Dönem sonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine 
yaklaştığı kabul edilmektedir. Hazır değerler makul değerleri ile gösterilmektedir. Ticari ve ilişkili 
taraflardan alacakların kısa vadeli olmaları sebebiyle makul değerlerinin defter değerlerine yaklaştığı 
varsayılmaktadır.  
 
Finansal yükümlülükler 
 
Banka kredilerinin makul değerleri Dipnot 6’da açıklanmıştır. Ticari borçlar, ilişkili taraflara borçlar 
ve diğer finansal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları sebebiyle makul değerlerinin defter değerlerine 
yaklaştığı varsayılmaktadır.  
 
xxxi. Önemli muhasebe tahminleri ve kararları 
 
Mali tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin 
tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca 
raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını 
gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Şirket yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en 
iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. Şirket’in 
önemli muhasebe tahmini aşağıdaki gibidir: 
 
Gelir vergileri  
 
Nihai vergi tutarına olan etkileri kesinleşmeyen ilgili bir çok işlem ve hesaplama normal iş akışı 
sırasında gerçekleşmekte olup bu gibi durumlar kurumlar vergisi karşılığı belirlenmesi sırasında önemli 
muhakemelerin kullanılmasını gerektirmektedir. Şirket, gelecek yıllara devreden mali zararlardan ve 
kullanılmayan yatırım indirimlerinden doğan ve gelecekte vergilendirilebilecek karlar aracılığıyla 
gerçekleşecek olan ertelenmiş vergi varlıklarını ve vergisel olayların sonucunda ödenmesi tahmin edilen 
ek vergilerin oluşturduğu  vergi yükümlüklerini kayıtlarına almaktadır (Dipnot 14). Bu konular ile ilgili 
oluşan nihai vergisel sonuçların başlangıçta kaydedilen tutarlardan farklı olduğu durumlarda, bu farklar 
belirlendiği dönemlerdeki gelir vergisi ve ertelenmiş vergi gelir/giderini etkileyebilecektir. 
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DİPNOT 4 - HAZIR DEĞERLER 
 

  31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
 
Nakit 3.251 2.670 
Banka  6.699.200 1.997.874 
  - YTL vadeli mevduat 5.992.000 1.600.000 
  - YTL vadesiz mevduat  586.134 80.917 
  - Yabancı para vadesiz mevduat 121.066 316.957 
 
 6.702.451 2.000.544 
 
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle YTL vadeli mevduatın vadesi 1 aydan az olup (2006:1 ay) etkin faiz 
oranı yıllık % 18’dir (2006: yıllık %21). 
 
DİPNOT 5 - MENKUL KIYMETLER 
 

31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Şirket’in menkul kıymetler içinde göstermiş olduğu alım-satım amaçlı 
menkul kıymetlerin detayları aşağıdaki gibidir; 
 
 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
 
B tipi yatırım fonu - 380.359 
 
 - 380.359 
 
 
DİPNOT 6 - FİNANSAL BORÇLAR 
 
  31 Aralık 2007   31 Aralık 2006 
 
 Ağırlıklı ortalama  Ağırlıklı ortalama  
 yıllık etkin faiz  yıllık etkin faiz  
 oranı % YTL oranı % YTL 
a) Kısa vadeli finansal borçlar: 
 
Euro krediler - - 3,90 2.111.446 
YTL krediler   - 27.106 
 
 - -  2.138.552 
 
b) Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları :    
     
ABD doları krediler (*) 5,27 10.594.376 5,56 13.527.226 
     
  10.594.376  13.527.226 
     
c) Uzun vadeli finansal borçlar:     
     
ABD doları krediler (*) 5,14 4.650.065 5,53 6.198.048 
     
  4.650.065  6.198.048 
 

(*) ABD Doları krediler, faiz oranı Libor+ 0,1’e göre altı ayda bir değişen faiz oranlı kredileri 
içermektedir (2006: Libor+ 0,02-0,12 aralığında). 
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31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle uzun vadeli kredilerin anapara yükümlülüklerinin geri ödeme 
planı aşağıdaki gibidir: 
 31 Aralık 2007   31 Aralık 2006 
   
2008 - 6.198.048 
2009 4.650.065 - 
   
 4.650.065 6.198.048 
 
Banka kredilerinin taşınan ve makul değerleri aşağıdaki gibidir: 
 
  Taşınan Değer   Makul Değer 
 
  31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
 
Banka kredileri 15.244.441 21.863.826 15.332.207 21.950.328 
 
Kredilerin makul değerleri, ABD Doları krediler için yıllık %4,52 etkin ağırlıklı faiz oranları kullanılarak 
iskonto edilmiş nakit akım yöntemi ile belirlenmiştir (2006: ABD Doları ve Euro krediler için sırasıyla 
yıllık %5,55 ve % 3,90). 
 

 
DİPNOT 7 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 
 
 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
   
a) Kısa vadeli ticari alacaklar:   
Vadeli çekler ve alacak senetleri 16.356.241 14.129.970 
Müşteri cari hesapları 6.272.700 5.176.792 
Verilen depozito ve teminatlar 3.008 10.311 
   
 22.631.949 19.317.073 
   
Eksi: Vadeli satışlardan kaynaklanan tahakkuk 
            etmemiş finansal gelir (410.289) (426.726) 
 Şüpheli alacak karşılığı (78.350) (78.350) 
 
 22.143.310 18.811.997 
 
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle kısa vadeli ticari alacakların ağırlıklı ortalama etkin faiz oranı YTL 
alacaklar için yıllık %15,62 (2006: %18,59), ABD Doları ve Euro cinsinden olan ticari alacaklar  
için ise sırasıyla yıllık %4,50 ve %3,99 (2006: %5,35 ve %3,71) olup ortalama vadeleri 2 aydır  
(2006: 2 ay).  
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 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
 
b) Kısa vadeli ticari borçlar: 
Satıcılara borçlar 5.117.414 4.402.425 
Eksi: Vadeli alışlardan kaynaklanan tahakkuk 
            etmemiş finansal gider (40.423) (31.054) 
   
 5.076.991 4.371.371 

 
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle kısa vadeli ticari borçların ağırlıklı ortalama etkin faiz oranı YTL 
borçlar için yıllık %16,06 (2006: %18,51), ABD Doları ve Euro cinsinden olan ticari borçlar için ise 
sırasıyla yıllık %4,51 ve %3,09 (2006: %5,32 ve %3,63) olup ortalama vadeleri 1 aydır (2006: 1 ay). 
 
c) Uzun vadeli ticari borçlar: 
Satıcılara borçlar - 701.447 
Eksi: Vadeli alışlardan kaynaklanan tahakkuk 
                etmemiş finansal gider - (37.383) 
 
 - 664.064 

 
 
DİPNOT 8 - FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI 
 
  31 Aralık 2007   31 Aralık 2006 
 ABD YTL ABD YTL 
 Doları karşılığı Doları karşılığı 
 
Kısa vadeli 174.800 203.590 160.089 225.020 
Uzun vadeli 310.201 361.292 485.001 681.718 
 
 485.001 564.882 645.090 906.738 
 
Finansal kiralama yükümlülükleri, Şirket’e alınan gaz tribünü ile ilgili olup ortalama etkin faiz oranları 
yıllık %8,5 (2006: %8,5) vadesi ise 1 Eylül 2010’dur.  
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DİPNOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 
Dönem sonları itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar bakiyeleri ile dönem 
içlerinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin özeti aşağıda sunulmuştur: 
 
 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
 
a) İlişkili taraflardan alacaklar: 
 
Personelden alacaklar 92.000 181.499 
Alkim Alkali Kimya A.Ş. (“Alkim Kimya”) - 10.398 
 
 92.000 191.897 
 
b) İlişkili taraflara borçlar: 
 
Personele borçlar 362.834 240.117 
Alkim Sigorta 302.670 359.762 
Alkim Kimya 5.286 - 
 
 670.790 599.879 
 

 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
 
c) Hizmet alımları: 
 
Alkim Sigorta 333.854 374.196 
Aklim Kimya 66.396 111.335 
   
 400.250 485.531 
 
d) Hizmet satışları:
 
Alkim Kimya 1.500 123 
 
 1.500 123 
 
e) Mal satışları: 

Alkim Kimya 46.893 84.107 
   
 46.893 84.107 

f) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
   
Yöneticilere sağlanan menfaatler 887.722 891.310 
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DİPNOT 10 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 

 
 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
 
Diğer alacaklar: 
 
Devreden Katma Değer Vergisi (“KDV”) 1.978.057 2.119.310 
İade alınacak KDV 696.052 611.854 
Diğer 54.071 163.094 
 
 2.728.180 2.894.258 
 

 
DİPNOT 11 - CANLI VARLIKLAR 
 
Yoktur (2006: Yoktur). 
 
 
DİPNOT 12 – STOKLAR 
 
 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
 
İlk madde ve malzeme 8.449.307 4.576.204 
Yarı mamüller 486.831 2.132.638 
Mamüller  1.653.832 4.764.033 
Diğer stoklar 323.839 180.600 
Verilen avanslar 7.891.761 8.509.079 
   
 18.805.570 20.162.554 
 
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle diğer stoklar kaleminin 214.090 YTL tutarındaki kısmı yoldaki 
mallardan oluşmaktadır (2006: Yoktur). 
 
Cari yıl içerisinde giderleştirilen stok maliyet tutarı 49.564.298 YTL’dir (2006:43.292.901 YTL). 

 
DİPNOT 13 - DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ 
BEDELLERİ 
 
Yoktur (2006: Yoktur). 
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DİPNOT 14 - ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
Şirket ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde Tebliğ ve Vergi Usul 
Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate 
alarak hesaplamaktadır.  
 
Dipnot 41’de açıkladığı üzere Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 69. madde uyarınca kurumlar 
vergisi mükellefleri; 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından 
indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları nedeniyle, 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte 
bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu 
tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 
2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler. Bu çerçevede, Şirket indirim konusu yapamadığı 
yatırım indirimi istisnası tutarlarını kullanma seçeneğini benimsediğinden 2008 yılına kadar 
gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi 
varlıkları ve yükümlülükleri için %30 (2006: %30), 2008 yılı sonrası için ise %20 (2006: %20) oranını 
kullanmıştır. 
 
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve 
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir: 
 
     Ertelenen vergi  
           Vergilendirilebilir   varlıkları/  
  geçici farklar   (yükümlülükleri) 
 
 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
 
Maddi ve maddi olmayan varlık farkları (14.542.260) (13.967.241) (2.908.452) (2.793.448) 
Sonraki dönemlere devreden mali zarar ve 
   kullanılmayan yatırım indirimleri 6.759.380 14.189.415 1.167.642 2.658.601 
Kıdem tazminatı karşılığı (Dipnot 23) 917.500 734.002 183.500 146.800 
Diğer 71.680 71.680 14.336 14.336 
 
Ertelenen vergi varlıkları   1.365.478 2.819.737 
Ertelenen vergi yükümlülükleri   (2.908.452) (2.793.448) 
 
Ertelenen vergi (yükümlülükleri) /varlıkları - net   (1.542.974) 26.289 
 
Ertelenen vergi hareket tablosu aşağıda belirtilmiştir: 

    2007   2006 
 
1 Ocak 26.289 (119.388) 
 
Cari dönem gelir tablosuna (borç)/ alacak kaydı (Dipnot 41) (1.569.263) 145.677 
 
31 Aralık (1.542.974) 26.289 

 
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle sonraki döneme devreden mali zararlar 31 Aralık 2011 tarihine kadar 
kullanılabilecektir. 
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DİPNOT 15 - DİĞER CARİ/ CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/ UZUN VADELİ 
YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
 
a) Diğer dönen varlıklar:   
 
Peşin ödenen giderler 328.006 387.589 
Müşteri vade farkı gelir tahakkuku 30.760 34.530 
Diğer 56.078 54.542 
 
 414.844 476.661 
 
Diğer dönen varlıklar içerisinde yer alan 328.006 YTL (2006: 387.589 YTL) tutarındaki peşin ödenen 
giderler ağırlıklı olarak maddi varlıklarla ilgili sigorta bedellerinden oluşmaktadır. 
 
b) Diğer kısa vadeli yükümlülükler:   
 
Ödenecek vergi, harçlar ve diğer kesintiler 505.754 378.799 
 
 505.754 378.799 
 
 
DİPNOT 16 - FİNANSAL VARLIKLAR 
 
İştirak 
  31 Aralık 2007   31 Aralık 2006 
 
 Kayıtlı Ortaklık Kayıtlı Ortaklık 
 değeri payı % değeri payı % 
 
Alkim Sigorta  23.007 50 22.864 50 
 
 23.007  22.864  
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İştirakin ilgili dönemler içindeki hareketi aşağıda yer almaktadır:  
 
 2007 2006 
 
1 Ocak 22.864 23.851 
 
İştirak karı/ (zararından) alınan pay (Dipnot 38) 143 (987) 
 
31 Aralık 23.007 22.864 
 
Özsermaye yöntemi ile mali tablolara dahil edilen Alkim Sigorta’nın 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri 
itibariyle finansal bilgileri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: 
 
 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
 
Toplam varlıklar 541.020 561.394 
Toplam yükümlülükler 495.006 515.666 
 
Ayrıca, 1 Ocak - 31 Aralık 2007 hesap döneminde Alkim Sigorta’nın net karı 285 YTL’dir (2006:  
1.973 YTL zarar). 

 
 
DİPNOT 17 - POZİTİF/ NEGATİF ŞEREFİYE 
 
Yoktur (2006: Yoktur). 
 
 
DİPNOT 18 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 
 
Yoktur (2006: Yoktur). 
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DİPNOT 19 - MADDİ VARLIKLAR 
 
 1 Ocak 2007    31 Aralık 2007 
 Açılış İlaveler Çıkışlar Transferler Kapanış 
 
Maliyet: 
Arazi ve arsalar 1.496.240 - - - 1.496.240 
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri 1.556.045 36.357 - - 1.592.402 
Binalar 10.084.374 101.640 - - 10.186.014 
Makine, tesis ve cihazlar 81.338.155 174.228 (484.967) - 81.027.416 
Motorlu taşıtlar 646.339 319.046 (205.481) - 759.904 
Döşeme ve demirbaşlar 1.802.368 67.017 (15.236) - 1.854.149 
Yapılmakta olan yatırımlar - 196.423 - 21.486 217.909 
Verilen sabit kıymet avansları 21.486 - - (21.486) - 
 

 96.945.007 894.711 (705.684) - 97.134.034 
 
Tenzil: Birikmiş amortisman: 
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri (126.174) (76.203) - - (202.377) 
Binalar (2.922.183) (395.602) - - (3.317.785) 
Makine, tesis ve cihazlar (25.159.323) (4.354.729) 198.855 - (29.315.197) 
Motorlu taşıtlar (296.755) (102.373) 143.298 - (255.830) 
Döşeme ve demirbaşlar (1.105.226) (222.169) 11.644 - (1.315.751) 
 

 (29.609.661) (5.151.076) 353.797 - (34.406.940) 
 
Net defter değeri 67.335.346    62.727.094 

 
 1 Ocak 2006    31 Aralık 2006 
 Açılış İlaveler Çıkışlar Transferler Kapanış 
 
Maliyet: 
Arazi ve arsalar 1.496.240 - - - 1.496.240 
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri 1.256.774 16.135 - 283.136 1.556.045 
Binalar 9.655.055 - - 429.319 10.084.374 
Makine, tesis ve cihazlar 80.377.188 1.332.654 (731.771) 360.084 81.338.155 
Motorlu taşıtlar 822.536 25.000 (201.197) - 646.339 
Döşeme ve demirbaşlar 1.763.023 53.869 (14.524) - 1.802.368 
Yapılmakta olan yatırımlar 664.957 407.582 - (1.072.539) - 
Verilen sabit kıymet avansları - 21.486 - - 21.486 
      
 96.035.773 1.856.726 (947.492) - 96.945.007 
 
Tenzil: Birikmiş amortisman: 
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri (70.192)  (55.982) - -  (126.174) 
Binalar (2.525.418)  (396.765) - -  (2.922.183) 
Makine, tesis ve cihazlar (21.028.122) (4.255.985)  124.784 - (25.159.323) 
Motorlu taşıtlar (330.345)  (75.450)  109.040 -  (296.755) 
Döşeme ve demirbaşlar (889.882)  (222.027)  6.683 -  (1.105.226) 
 

 (24.843.959) (5.006.209) 240.507 - (29.609.661) 
 
Net defter değeri 71.191.814    67.335.346 
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Cari yıl amortisman ve itfa payı giderlerinin 4.976.021 YTL (2006: 4.609.326 YTL) tutarındaki kısmı 
satılan malın maliyetine, 109.405 YTL (2006: 83.395 YTL) tutarındaki kısmı genel yönetim 
giderlerine (Dipnot 37), 26.923 YTL (2006: 12.801 YTL) tutarındaki kısmı pazarlama, satış ve 
dağıtım giderlerine, 118.481 YTL (2006: 395.013 YTL) tutarındaki kısmı ise stoklara dahil edilmiştir. 
 
31 Aralık 2007 itibariyle Şirket’in maddi varlıkları üzerinde ipotek bulunmamaktadır  
(2006: 5.000.000 YTL) (Dipnot 31). 
 
 
DİPNOT 20 - MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 
 
 1 Ocak 2007  31 Aralık 2007 
 Açılış İlaveler Kapanış 
 
Haklar - Yazılım 653.085 9.607 662.692 
 
Tenzil: Birikmiş itfa payları (405.531) (79.754) (485.285) 
 
Net defter değeri 247.554  177.407 
 
 1 Ocak 2006  31 Aralık 2006 
 Açılış İlaveler Kapanış 
 
Haklar - Yazılım  642.069 11.016 653.085 
 
Tenzil: Birikmiş itfa payları (311.205) (94.326) (405.531) 
 
Net defter değeri 330.864  247.554 
 
 
DİPNOT 21 - ALINAN AVANSLAR  
 
 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
 
Alınan sipariş avansları 226.813 203.505 
 
 226.813 203.505 
 

 
DİPNOT 22 - EMEKLİLİK PLANLARI 
 
Dipnot 23 - Borç Karşılıkları’nda açıklanan kıdem tazminatı karşılığı dışında Şirket tarafından 
yapılmış herhangi bir emeklilik taahhüdü anlaşması yoktur. 
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DİPNOT 23 - BORÇ KARŞILIKLARI 
 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
 

a) Kısa vadeli borç karşılıkları: 
 

Faturası gelmeyen mallar 1.700 640 
 
 1.700 640 
 

b) Uzun vadeli borç karşılıkları: 
 

Kıdem tazminatı karşılığı 917.500 734.002 
 

 917.500 734.002 
 

Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır. 
 

Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya emekli 
olan 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, 
erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle 
mükelleftir.  
 
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2007 tarihi 
itibariyle 2.030,19 YTL (31 Aralık 2006:1.857,44YTL) ile sınırlandırılmıştır. 
 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir 
fonlama şartı bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi 
gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır. 
 
Tebliğ, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin 
geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan 
aktüer öngörüler kullanılmıştır: 
 

 
 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 

 

İskonto oranı (%)  5,71 5,71 
Emeklilik olasılığı (%)  98,1 97,9 
 
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak 
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek 
oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı 
için, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olan 2.087,92 YTL (1 Ocak 2007: 1.960,69 YTL) 
üzerinden hesaplanmaktadır. 
 
Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 
     2007  2006 
 

1 Ocak 734.002 623.729 
 
Yıl içinde ödenen (124.246) (217.532) 
Faiz maliyeti 41.912 34.243 
Aktüeryal kayıplar 82.334 103.073 
Dönem içindeki artış 183.498 190.489 
 

31 Aralık 917.500 734.002 
 

Cari yıl içindeki 307.744 YTL (2006: 327.805 YTL) tutarındaki kıdem tazminatı karşılık giderinin 
231.689 YTL (2006: 286.056 YTL) tutarındaki kısmı satışların maliyetine, 25.061 YTL (2006: 29.670 
YTL) tutarındaki kısmı pazarlama, satış ve dağıtım giderlerine, 50.994 YTL (2006: 12.079 YTL) 
tutarındaki kısmı ise genel yönetim giderlerine (Dipnot 37) dahil edilmiştir. 
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DİPNOT 24 - ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARAR 
 
Yoktur (2006: Yoktur). 

 
 
DİPNOT 25 - SERMAYE/ KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ 
 
Şirket’in 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi 
değerlerle aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2007   31 Aralık 2006  

Pay Pay Pay Pay 
Hissedar Oranı (%) Tutarı (YTL) Oranı (%) Tutarı (YTL)
 
Alkim Kimya  79,93 41.962.500 79,93 41.962.500 
Halka arz 20,00 10.500.000 20,00 10.500.000 
Diğer 0,07 37.500 0,07 37.500 
 
 100,00 52.500.000 100,00 52.500.000 
 
Sermaye düzeltmesi hesabı (*)  32.414.361  32.414.361 
 
Toplam düzeltilmiş sermaye  84.914.361  84.914.361 
 

(*) SPK Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ’in “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların 
Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği” 14. maddesi uyarınca yapılan enflasyona 
göre düzeltme sonucunda ortaya çıkan tutardır. 

 

Şirket’in onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 Ykr kayıtlı nominal bedeldeki 5.250.000.000  
hisseden oluşmaktadır (2006: 5.250.000.000 ).  Şirket kayıtlı sermaye tavanı sistemine tabi değildir. 
 
 
DİPNOT 26 - 27 - 28 SERMAYE YEDEKLERİ, KAR YEDEKLERİ, GEÇMİŞ YILLAR 

ZARARLARI 
 
Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde 
dağıtılabilirler. 
 
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye 
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin 
%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş 
sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş 
sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında 
herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. 
 
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar: 
 
1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Seri:XI No:25 sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanan 
mali tablolar esas alınarak hesaplanan 2007 yılı faaliyetlerinden elde edilen karlar dikkate alınmak 
üzere, dağıtılabilir karın en az %20’si (2006: %20) oranında kar dağıtımı zorunluluğu getirilmiştir. Bu 
dağıtım şirketlerin genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak nakit olarak ya da dağıtılabilir karın 
%20’sinden aşağı olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda 
bedelsiz hisse senedi dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilecektir. 
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DİPNOT 26 - 27 - 28 - SERMAYE YEDEKLERİ, KAR YEDEKLERİ, GEÇMİŞ YILLAR 

ZARARLARI (Devamı) 
 
Kar dağıtımı için, öncelikle Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca yasal kayıtlar üzerinden 
yedek akçe ayrılması, Tebliğ uyarınca düzeltilmiş mali tablolarda bulunan net dağıtılabilir kar 
üzerinden dağıtılacak tutarın tamamı, yasal net dağıtılabilir kardan karşılanabiliyorsa bu tutarın 
tamamı, yasal kayıtlarda yer alan tutardan karşılanamıyorsa yasal kayıtlardaki net dağıtılabilir tutarın 
tamamının dağıtılması gerekmektedir. 
 
Özsermaye enflasyon düzeltme farkları 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir: 
 
 Tarihi Düzeltilmiş Özsermaye enflasyon 
 değerler değerler düzeltmesi farkları 
 
Sermaye 52.500.000 84.914.361 32.414.361 
Yasal yedekler 815.050 1.090.481 275.431 
Olağanüstü yedekler 1.474.855 1.905.774 430.919 
 
 54.789.905 87.910.616 33.120.711 
 
 
DİPNOT 29 - YABANCI PARA POZİSYONU 
 
    31 Aralık 2007  
 
    YTL 
 ABD Doları Euro Diğer karşılığı 
 
Varlıklar 
Hazır değerler 13.490 61.603 1 121.066 
Ticari alacaklar 6.845.598 1.957.803  11.321.303 
İlişkili taraflardan alacaklar 10.000 455 - 12.425 
 
  11.454.794 
 
Yükümlülükler 
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları (9.096.228) - - (10.594.376) 
Finansal kiralama borçları (485.001) - - (564.882) 
Ticari borçlar (2.925.538) (91.220) - (3.563.378) 
Uzun vadeli finansal borçlar (3.992.500) - - (4.650.065) 
 
  (19.372.701) 
 
Net yabancı para yükümlülük pozisyonu    (7.917.907) 
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    31 Aralık 2006  
    YTL 
 ABD Doları Euro Diğer karşılığı 
 
Varlıklar 
Hazır değerler 221.923 2.716 1 316.969 
Ticari alacaklar 2.814.597 358.418 115 4.620.126 
İlişkili taraflardan alacaklar 10.055 4.390 - 22.261 
 
 3.046.575 365.524 116 4.959.356 
 
Yükümlülükler 
Kısa vadeli finansal borçlar - (1.140.398) - (2.111.446) 
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları (9.623.809) - - (13.527.226) 
Finansal kiralama borçları (645.090) - - (906.738) 
Ticari borçlar (2.516.536) (170.753) (3.402) (3.862.772) 
Uzun vadeli finansal borçlar (4.409.539) - - (6.198.048) 
 
 (17.194.974) (1.311.151) (3.402) (26.606.230) 
 
Net yabancı para yükümlülük pozisyonu    (21.646.874) 
 
DİPNOT 30 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 
 
Yoktur (2006: Yoktur). 

 
 
DİPNOT 31 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
 
a) Alınan teminatlar: 
 
Alınan teminat mektupları 3.745.226 5.782.600 
Alınan kefaletler 2.000.000 2.000.000 
Alınan teminat senetleri 585.000 10.000 
Alınan teminat çekleri 186.352 224.896 
 
 6.516.578 8.017.496 
 
b) Verilen teminatlar:   
 
Verilen teminat mektupları 7.066.973 7.810.469 
Verilen ipotekler  - 5.000.000 
 
 7.066.973 12.810.469 

 
c) Şarta bağlı varlıklar: 
 
Şirket, J and A International Resources Inc. aleyhine, ilgili şirketten yapılan hammadde alımında 
ortaya çıkan kalite problemleri nedeniyle 124.786 ABD Doları bedel üzerinden İzmir 3. Asliye Ticaret 
Mahkemesi’ne başvurarak tazminat davası açmış olup, ilgili dava 31 Aralık 2007 tarihli mali 
tabloların onaylandığı tarih itibariyle henüz sonuçlanmamıştır. 



 

34 

 
DİPNOT 32 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ 

 
Yoktur (2006: Yoktur). 
 
 
DİPNOT 33 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
Yoktur (2006: Yoktur). 
 
 
DİPNOT 34 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 
Yoktur. 
 
 
DİPNOT 35 - DURDURULAN FAALİYETLER 
 
Yoktur (2006: Yoktur). 

 
 
DİPNOT 36 - ESAS FAALİYET GELİRLERİ  
 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2007  31 Aralık 2006 
 
Yurtiçi satışlar 77.762.854 69.657.170 
Yurtdışı satışlar 13.172.386 4.819.445 
 
 90.935.240 74.476.615 
 
Eksi: İadeler (35.529) (144.044) 
Eksi: İskontolar (501.920) (249.898) 
 
Net Satışlar 90.397.791 74.082.673 
 
Satışların maliyeti  (76.944.661) (67.598.412) 
 
Brüt esas faaliyet karı 13.453.130 6.484.261 
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DİPNOT 37 - FAALİYET GİDERLERİ 
 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aralık 2007  31 Aralık 2006 
 
Araştırma Geliştirme Giderleri:   
Personel 66.475 33.736 
Diğer 4.981 859 
 
 71.456 34.595 
 
Satış ve Dağıtım Giderleri: 
Nakliye  1.058.792 637.300 
Personel 684.658 723.551 
Reklam 256.241 331.472 
Komisyon  200.948 153.018 
Kira 80.370 89.106 
Vergi, resim ve harçlar 69.716 123.552 
Seyahat ve taşıma 60.474 66.234 
Sigorta 55.303 47.854 
Haberleşme 45.871 42.074 
Diğer 190.660 119.073 
 
 2.703.033 2.333.234 
 
Genel Yönetim Giderleri: 
Personel 1.478.809 1.557.657 
Danışmanlık 239.851 219.227 
Amortisman ve tükenme payları 109.405 83.395 
Seyahat ve taşıma 95.820 104.241 
Vergi, resim ve harçlar 88.741 79.800 
Kıdem tazminatı 50.994 12.079 
Haberleşme 10.141 27.314 
Kira - 34.325 
Diğer 144.700 210.162 
 
 2.218.461 2.328.200 
 
Faaliyet giderleri 4.992.950 4.696.029 
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DİPNOT 38 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ ZARARLAR 

 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2007  31 Aralık 2006 
 
Diğer faaliyet gelirleri:   
Kur farkı gelirleri 3.509.160 4.701.062 
Vadeli alımlarla ilgili finansal gelirler 467.149 312.817 
Faiz geliri 421.306 76.167 
Vade farkı gelirleri 388.811 222.571 
Hurda satış geliri 183.758 84.907 
Sigorta hasar tazminatları 80.392 261.507 
İştirak karından alınan pay 143 - 
Diğer 209.578 141.551 
   
 5.260.297 5.800.582 
 
Diğer faaliyet giderleri: 
Vergi cezası (154.455) (358.244) 
Hurdaya ayrılan stok maliyeti (152.258) (69.191) 
Sabit kıymet satış zararı (31.337) (455.187) 
İştirak zararından alınan pay - (987) 
Tazminat gideri - (449.770) 
Diğer (153.500) (90.149) 
   
 (491.550) (1.423.528) 
   
Diğer faaliyet gelirleri- net 4.768.747 4.377.054 

 
 
DİPNOT 39 – FİNANSMAN GİDERLERİ 
 1 Ocak- 1 Ocak- 
 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
   
Kur farkı giderleri 3.859.603 6.175.385 
Faiz giderleri 952.731 1.362.886 
Vadeli alımlarla ilgili finansman giderleri 478.728 555.544 
Banka komisyon giderleri 134.083 342.537 
 
 5.425.145 8.436.352 
 
DİPNOT 40 – NET PARASAL POZİSYON KAR/ ZARARI 
 
Yoktur. 
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DİPNOT 41 - VERGİLER  

 
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren yıllara ait gelir tablolarında yer alan vergi (gideri)/ geliri 
aşağıda özetlenmiştir: 
 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
 
Ertelenen vergi geliri (1.569.263) 145.677 
 
Toplam vergi  geliri (1.569.263) 145.677 

 
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2007 yılı için %20’dir (2006: %20). Bu oran, kurumların ticari 
kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi 
yasalarında yer alan istisna  ve indirimlerin dikkate alınması sonucu bulunacak vergi matrahına 
uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.  
 
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de 
yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalanlara 
yapılan temettü ödemeleri %10 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı 
sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. 
 
8 Nisan 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5479 Sayılı Kanun ile 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler neticesinde;  kurumlar vergisi mükellefleri;  
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle mevcut olup, gelecek dönemlerde yararlanabilecekleri yatırım indirimi 
istisnası tutarları ile; 24 Nisan 2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım 
teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9 Nisan 2003 tarihli ve 4842 sayılı 
Kanun’la yürürlükten kaldırılmadan önceki ilgili maddeleri çerçevesinde başlanmış olan yatırımlar için 
belge kapsamında 1 Ocak 2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu’nun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1 Ocak 2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla 
ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan 
yatırımları nedeniyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre 
hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi 
oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından 
indirmeyi benimsediğinden, Şirket’in tabi olduğu kurumlar vergisi oranı 2007 yılına ait kazançlar için 
%30’dur (2006: %30). 
 
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla 
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup 
edilemez. 
 
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 
dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, 
vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem 
tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. 
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Transfer fiyatlaması 
 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun transfer fiyatlaması ile ilgili yeni düzenlemeler getiren 13. 
maddesi 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. AB ve OECD transfer 
fiyatlandırması rehberini esas alan ilgili madde ile birlikte transfer fiyatlaması ile ilgili düzenlemelerde 
ciddi değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede, kurumların ilişkili kişilerle yaptıkları mal veya hizmet 
alım ya da satımlarında emsallerine uygun olarak tespit edecekleri bedel veya fiyat kullanmaları 
gerekmektedir. Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da 
satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda 
oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade etmektedir. Kurumlar ilişkili kişiler ile 
gerçekleştirdiği işlemlerde uygulanacak emsaline uygun fiyat veya bedelleri ilgili kanunda belirtilen 
yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanmak suretiyle tespit edeceklerdir. Emsaline 
uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat ve bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve 
belgelerin ispat edici kâğıtlar olarak kurumlar tarafından saklanması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, 
kurumlar bir hesap dönemi içerisinde ilişkili kişiler ile yaptıkları işlemlere ilişkin olarak bilgi ve 
belgeleri içerecek şekilde bir rapor hazırlayacaklardır.  
 
Emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet 
alım ya da satımında bulunulması halinde kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlaması yoluyla 
örtülü olarak dağıtılmış sayılacaktır. Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 
olarak dağıtılan kazanç 13 üncü maddede belirtilen şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü 
itibariyle dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacaktır. 
Transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılmış kar payının net kar payı tutarı olarak kabul edilmesi ve 
brüte tamamlanması sonucu bulunan tutar üzerinden ortakların hukuki niteliğine göre belirlenen 
oranlarda vergi kesintisi yapılacaktır.  Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan 
mükellefler nezdinde buna göre düzeltilecektir. Ancak, bu düzeltmenin yapılabilmesi için örtülü 
kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması gerekmektedir. 
Örtülü kazanç dağıtılan kurum nezdinde yapılacak düzeltmede dikkate alınacak tutar, kesinleşen ve 
ödenen tutar olacaktır. 
 
Transfer fiyatlaması ile ilgili hükümlerin 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesinden sonra 
uygulamaya açıklık getirmek amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından 18 Kasım 2007 tarihinde Transfer 
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) yayımlanmıştır. 
 
Cari yıl vergi gelirinin mutabakatı aşağıdaki gibidir: 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
 
Vergi öncesi kar/ (zarar ) 7.803.782 (2.271.066) 
 
Vergi öncesi kar/ (zarar) üzerinden hesaplanan vergi (1.560.756) 454.213 
Vergi oranında yapılan değişikliğin etkisi - 267.389 
İndirilecek gelirlerin vergi etkisi 102.287 68.202 
Ertelenen vergi hesaplamasındaki yatırım indirimi vergi etkisi 31.116 (278.699) 
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin vergi etkisi (279.884) (268.301) 
Üzerinden ertelenen vergi varlığı hesaplanmayan geçiçi farklar - (157.280) 
Diğer 137.974 60.153 
   
Toplam vergi (1.569.263) 145.677 
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DİPNOT 42 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ/ (KAYIP) 
 
Gelir tablosunda beyan edilen hisse başına kazanç/ (kayıp), net kar/ (zararın) ilgili yıl içinde mevcut 
hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.  
 
Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş kazançlardan payları oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz 
Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç/ (kayıp) hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı 
çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç/ (kayıp) hesaplamasında kullanılan 
ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak 
suretiyle elde edilir.  
 
Hisse başına esas kazanç/ (kayıp), hissedarlara ait net kazanç/ (kaybın) çıkarılmış adi hisselerin söz 
konusu dönemdeki ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile hesaplanır. 
 
Hisse başına düşen net kazanç/ (kayıp): 
 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 
 
Net dönem karı/ (zararı) A 6.234.519 (2.125.389) 
Çıkarılmış adi hisselerin  
   ağırlıklı ortalama adedi B 5.250.000.000 5.250.000.000 
 
Hisse başına kazanç/ (kayıp) A/B 0,0012 (0,0004) 
 
 
DİPNOT  43 - NAKİT AKIM TABLOLARI 
 
Nakit akım tabloları mali tablolarla birlikte sunulmuştur (bkz. Sayfa 5). 
 
 
DİPNOT 44 - MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ 
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN 
AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR 
 
Yoktur. 
 
 
 
 
 

......................................... 



 

40 

II-D. FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN RASYOLAR    
 
Şirketin varlık ( aktif ) ve kaynak ( pasif ) yapısını belirleyen oranların başlıcaları ile mali durum, 
karlılık ve borç ödeme durumunu gösteren Rasyolar  önceki dönemle karşılaştırmalı ve YTL olarak 
aşağıda belirtilmiştir. 
                                                                                                       
1. AKTİF BÖLÜMÜ                     
 
    2007   2006  
1.1 Dönen Var. / Varlıklar 50,886,355 / 113,813,863 44.7%  44,918,270 / 112,550,323 39.9% 
1.1.1 Stoklar / Dönen Var. 18,805,570 / 50,886,355 37.0%  20,162,554 / 44,918,270 44.9% 
1.1.2 Tic.Alacaklar / Dönen Var. 22,143,310 / 50,886,355 43.5%  18,811,997 / 44,918,270 41.9% 
1.2 Duran Varlıklar / Varlıklar 62,927,508 / 113,813,863 55.3%  67,632,053 / 112,550,323 60.1% 

1.2.1 
Net 
Sabit.Kıym. / Dönen Var. 62,904,501 / 50,886,355 123.6%  67,582,900 / 44,918,270 150.5%

 
2. PASİF BÖLÜMÜ 

 

    2007   2006  
2.1 Özkaynaklar / Kaynaklar 89,062,018 / 113,813,863 78.3%  82,827,499 / 112,550,323 73.6% 
2.2 Kısa Vad.Kay. / Kaynaklar 17,280,014 / 113,813,863 15.2%  21,444,992 / 112,550,323 19.1% 
2.3 Uzun Vad.Kay. / Kaynaklar 7,471,831 / 113,813,863 6.6%  8,277,832 / 112,550,323 7.4% 
2.4 Dönem Karı / Kaynaklar 7,803,782 / 113,813,863 6.9%  0 / 112,550,323 0.0% 
2.5 Net Dön.Karı / Kaynaklar 6,234,519 / 113,813,863 5.5%  0 / 112,550,323 0.0% 

                                   

3. AKTİF VE PASİF BÖLÜMÜ  

    2007   2006  
3.1 Kısa Vad.Kay. / Dönen Var. 17,280,014 / 50,886,355 34.0%  21,444,992 / 44,918,270 47.7% 
3.2 Dönen Var. / Özkaynaklar 50,886,355 / 89,062,018 57.1%  44,918,270 / 82,827,499 54.2% 

 

 

4. BORÇ ÖDEME RASYOLARI  

           Şirketin borç ödeme durumu ile ilgili rasyoları, aşağıdaki şekildedir. 

                                                                        2007                                                       2006 

 
                 
   Dönen varl.                   =                       50.886.355        =     2,94                      44.918.270                =    2,09 
 
   Kısa Vd. Yük.                                        17.280.014                                             21.444.992 
       
 
   Alıcılar+Diğ.alacak.       =                     24.871.490          =   1,44                       21.706.255               =     1,01  
     
    Kısa Vd. Yük                                         17.280.014                                             21.444.992 
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5. GELİR TABLOSU RASYOLARI  
                        
Gelir tablosundan yararlanmak suretiyle başlıca oransal ilişkiler, YTL bazında belirtilmiştir. 
 
   2007   2006  
Satışların Mal. / Net Satışlar 76,944,661 / 90,397,791 85.1%  67,598,412 / 74,082,673 91.2% 
Paz.ve 
Sat.Gid. / Net Satışlar 2,703,033 / 90,397,791 3.0%  2,333,234 / 74,082,673 3.1% 
Genel 
Yön.Gid. / Net Satışlar 2,218,461 / 90,397,791 2.5%  2,328,200 / 74,082,673 3.1% 
Net Dön.Karı / Net Satışlar 6,234,519 / 90,397,791 6.9%  0 / 74,082,673 0.0% 

 
 
II-E. İDARİ FAALİYETLER   : 
 
II-E.1. Üst Yönetimde görev alanlar 
 
GÖREVİ                                            ADI SOYADI 
 
Genel Müdür    :Halil Sönmez 
Genel Müd. Yard.   :M. Tekin Salt 
 
 
                           
II.E.2. Personel Durumu ve Kıdem Tazminatları                                 
             
2007 yılında ay bazında ortalama eleman sayımız 192 olmuştur. 
 
Yıl sonu itibariyle çalışma yerlerine göre personel dağılımı şöyledir. 
 
Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı  
 
  31 Aralık 2007

Kişi
31 Aralık 2006

Kişi
Dönem başı toplam personel 193  218
İdari personel (sendikasız) 52 57 
Diğer personel (sendikasız) 141 161 
Dönem sonu toplam personel 192  193
İdari personel (sendikasız) 51 52 
Diğer personel (sendikasız) 141 141 

       
II-E.3. İşyerimizde Toplu Sözleşme uygulaması yoktur.        
                                                
II-E.4. 2007 yılı sonu itibarı ile 917.500 YTL Kıdem Tazminatı karşılığı ayrılmıştır.  
 
II-E.5. Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler 
 
Çalışmakta olan Personele aylık ücretleri dışında, ikramiye, yol  ve yemek yardımı, çocuk ve aile 
yardımı gibi menfaatler sağlanmaktadır. 
 
III- KAR DAĞITIM ÖNERİSİ  
 
 
2007 yılı karının, geçmiş yıl zararlarına mahsubu hakkında karar alınması için Genel Kurul 
Gündemine madde eklenmiştir. 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 
 
1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 
 
Şirketimiz, 31.12.2007 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen hususlar dışında Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymaktadır ve bunları uygulamaktadır. 
 
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ  
 
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 
 
Şirketimiz içinde hissedarlar servisi oluşturulmuştur. Bu serviste sorumlu yöneticiler olarak; 
Mustafa Güresti,  Burhanettin İpek . Birimin personeli olarak da; Murat Balpınar görevlendirilmiştir. Pay 
sahipleri tarafından 2007 yılı içerisinde herhangi bir başvuruda bulunulmamış ve bu nedenle de yanıtlanması 
gereken bir durum oluşmamıştır.  
  
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 
 
Şirketimize, 2007 yılı içerisinde yazılı olarak bilgi edinme hakkını kullanmak isteyen bir pay sahibi başvuruda 
bulunmamıştır. Bu nedenle de bu hakkın kullanımına dair sadece yeni düzenlenen şirket portalımızdaki bilgi ve 
haberler ile yetinilmiştir. Ana sözleşmemizde Özel denetçi atanmasının bireysel bir hak olduğuna dair  bir 
hüküm bulunmamaktadır.  
 
4. Genel Kurul Bilgileri 
 
Şirketimizin 27.03.2007 tarihinde yapılan olan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilanlar 09.03.2007 tarihli 
Posta ve Radikal gazetelerinde yayınlanmıştır. 2007 yılı içerisinde Olağanüstü  Genel Kurul ve İmtiyazlı Pay 
Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır. Genel Kurul öncesinde Faaliyet Raporu, Mali 
Tablolar, Kar Dağıtım önerisi, Genel Kurul Gündemi, Vekaletname Formu ve gündeme bağlı diğer dökümanlar 
istemde bulunan tüm ortaklara ulaştırılmaktadır. Genel Kurul toplantısında eşitlik ilkesine uyulmak sureti ile 
kurula katılan tüm pay sahiplerinin soruları tek tek cevaplanmaktadır. Toplantı sonucu İMKB ye bildirilmekte ve 
internet sitesinde yayınlanmaktadır.  Genel Kurulda pay sahiplerine vekaleten oy kullanma hakkı tanınmıştır. 
Şirketin ana sözleşmesinde değişiklik yapılmasına ilişkin her türlü karar Genel Kurulda alınmaktadır. Nama 
yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir. 
Bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurulda 
alınması konusunda ana sözleşmede hüküm bulunmamaktadır. 
 
 
 
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları 
 
Genel kurul toplantılarında A, B, C, D ve E grubu hisse senedi sahiplerinin her hisse için 100 oy, F  grubu 
hissedarların ise her hisse için 1 oy hakkı vardır. Bağlı Ortağı olduğumuz ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. genel 
kurulda oy kullanmıştır. Azınlık paylarının yönetimde temsili olmamıştır. Şirketin birikimli oy kullanma 
yöntemine yer verilmemiştir. 
 
6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı 
 
         Kar dağıtım politikamızda, imtiyaz bulunmamaktadır. Kar dağıtım politikamız, Ana Sözleşmemizde yer 
aldığı gibi; Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan 
meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan 
gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi  (net) kar, varsa geçmiş yıl 
zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. 
 

 
 
BİRİNCİ TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE 
 
a) %5 kanuni yedek akçeye ayrılır. 
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Birinci Temettü 
 
b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. 
Kalandan birinci temettü ye halel gelmemek kaydıyla Safi Karın % 3’ üne kadar tespit edilecek miktar, 
Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılır. Yönetim Kurulu  Üyelerine dağıtılacak bu 
miktar ödenmiş sermayenin % 10’unu aşamaz. 
 
İkinci Temettü 
 
c) Safi Kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar  düşüldükten sonra kalan kısmı umumi Heyet kısmen 
veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına 
yetkilidir. 
 
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe   
 
d) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş 
sermayenin %5’ i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 
466.maddesinin 2.Fıkrası 3.Bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 
 
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 
birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü 
ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi 
sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki 
kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. 
 
Bu politika genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır, 2007 yılı içerisinde kar dağıtımı 
yapılmamıştır. Kar dağıtımı hesap dönemini izleyen yılın 5. ayın sonuna kadar yapılmaktadır.  

 
7. Payların Devri 
 
        Ana sözleşmemizde nama yazılı hisse senetlerinin devri ve satışı ile ilgili olarak şu hükümler 
bulunmaktadır; 

 
a. Nama yazılı hisselerin devri ve satışı : 
 
Nama yazılı hisselerin tamamını veya bir kısmını satmak isteyen ortak kendisine teklif edilen bedel 
üzerinden önce şirketin nama yazılı pay sahibi diğer ortaklarına teklif etmeye mecburdur. Satınalma 
opsiyonunun kullanılmasında; hisselerini satmak isteyen ortak kendisine teklif edilen bedeli satacağı payı, 
alıcı namzetinin hüviyet ve adresini şirkete Noter kanalıyla bildirecektir. Şirket, ortakların iş bu satış 
talebini derhal şirkette kayıtlı veya bilinen adreslerine taahhütlü mektupla tebliğ edecektir.  
Ortakların şirkette kayıtlı veya bilinen adreslerine şirketçe taahhütlü olarak gönderilen tebliğin herhangi 
bir nedenle muhataba varmayarak iadesi halinde şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gündelik bir 
gazete ile ilan edilir. 
İadeli mektupla tebliğden itibaren en geç 15 gün içerisinde, Tebligat yapılmayan ortağın ilandan itibaren 7 
gün içinde satın alma opsiyonunu kullandığını bildirerek aynı süre içerisinde satın alma bedelini şirkete 
bloke etmediği takdirde hisse  senedi satın almak istemediği kabul edilecektir. Her durumda, hisselerini 
satmak isteyen ortağın yukarıda belirtilen şekilde bu isteğini alıcı namzedini Noter kanalıyla şirkete tebliğ 
etmesini takiben azami 30 gün içerisinde satın alma opsiyonu diğer ortak veya ortaklar tarafından 
kullanılmadığı taktirde ortağın namzet alıcıya serbestçe satış hakkı doğmuş olur. Satışa arz edilen nama 
yazılı payların, opsiyon hakkını kullananlara veya bu hakkın süresinde kullanılmaması halinde alıcısı 
adına devri ve pay defterine kayıt sureti ile gerçekleştirilir. 
 
b. Nama yazılı hisselerin yakınlara devri kanuni intikaller :           
 
Ortaklar , eşine, çocuklarına ve kardeşlerine herhangi bir kayda tabi olmaksızın nama yazılı hisse 
senetlerinin bir kısmını veya tamamını pay defterine kayıt ettirerek devir edebilir veya satabilir.  
Veraset yolu ile intikallerde yasal hükümler saklıdır. 
Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.  
T.T.K. 416. maddesi hükümleri saklıdır.       
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BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 
 
8. Şirket Bilgilendirme Politikası 
 
Şirket bilgilendirme polikası, faaliyeti ile ilgili açıklanması gereken hususları, özel durum açıklamaları 
formatında ve zamanında yapmaktadır. Ayrıca kamuyu aydınlatma ile ilgili her konuyu gözetmek ve şirkete 
yönelen soruları yanıtlamak üzere hissedarlar servisi oluşturulmuştur. Şirketin bilgilendirme politikasının 
yürütülmesinden sorumlu kişiler Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye Nihat Erkan ve hissedarlar servisidir. 
 
9. Özel Durum Açıklamaları 
 
Şirket bu dönem içersinde altı (6) adet özel durum açıklaması yapmıştır. Bu açıklamalara ait SPK veya IMKB 
den ek açıklama talebinde bulunulmamıştır. Tüm özel durum açıklamaları zamanında yapılmıştır. Şirketimiz 
hisse senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir. SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında 
yapılmaması nedeniyle şirketimize herhangi bir yaptırımı olmamıştır.  
 
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 
 
Şirket internet sitesi bulunmakta olup sitemizin adresi www.alkimkagit.com.tr dir. Sitenin düzenlemesinde 
Kurumsal Yönetim İlkelerine ayrı bir yer ayrılmıştır.  
 
11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması  
 
Şirketimiz ortaklarımızdan Alkim Alkali Kimya A.Ş. ile iştirak halinden paylar arındırıldığı zaman aşağıdaki 
nihai pay hakimleri 31.12.2007 itibariyle şu şekildedir; 
 

Halka arz 19.915.701,89 37,93%
Hüseyin A. KORA 11.231.940,81 21,39%
Cihat KORA 6.247.546,88 11,90%
M.Reha KORA 4.933.406,25 9,40%
A.Haluk KORA 4.117.950,00 7,84%
Ferit KORA 1.946.580,31 3,71%
Özay KORA 1.785.656,25 3,40%
Tülay ÖNEL 1.784.531,25 3,40%
E.Şukran TUTAŞ 341.740,19 0,65%
Gülen KORA 160.361,56 0,31%
Mithat KORA 29.798,11 0,06%
Z.Ayşegül KORA 2.812,50 0,01%
Kadri ÖNEL 1.125,00 0,00%
Nihat ERKAN 849,01 0,00%
 52.500.000,00 100,00%

 
 
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması 
 
Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam anlamı ile uyulması için 
gerekli tüm tedbirler alınmıştır.  
 
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 
 
 
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 
 
Şirketimiz menfaat sahiplerini, şirket bilgilendirme politikası doğrultusunda (mad.8) bilgilendirmektedir. Bu 
amaçla internet sitesi, KAP ve IMKB kaynaklarını kullanmaktadır. Ayrıca bu konuda menfaat sahipleri direkt 
olarak şirketimize yazılı veya sözlü müracaatları olmamıştır.  
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14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 
 
Şirketimiz menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ana sözleşmede belirtilen dışında başkaca bir 
tasarrufa gitmemiştir. 
 
15. İnsan Kaynakları Politikası 
 
Şirketimiz insan kaynakları politikası, çalışanları şirketin en değerli kaynağı olarak algılamaktadır. Şirket 
stratejisine uygun elemanın tespiti, alımı ve performansının en üst seviyede sürekliliğini sağlamak için gerekli 
eğitimlerin verilmesi bu politikanın önemli bir parçasıdır. Çalışanların kendilerini ifade etmek ve bu vesile ile 
yenilikleri takip ve şirkete artı katma değerler yaratmak yönünde önlerini açmak.  Çalışanlar ile ilişkiler, yakın 
amirleri dışında İdari ve Personel müdürleri ile sağlanmakta olup, istedikleri takdirde her türlü haberleşme 
araçları veya yüz yüze en üst amir olan şirket Genel Müdürü ile de görüşebilirler. Çalışanlardan ayrımcılıkla 
ilgili bir şikayet alınmamıştır. Personel müdürü Burhanettin İpek tir. 
 
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler 
 
Şirketimiz mal ve hizmet pazarlaması ve satışında müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir politika 
benimsemiştir. Bu doğrultuda yeterli personel ve donanım ile oluşturulmuş Müşteri Hizmetleri departmanı gelen 
müşteri şikayetlerine yurt içinde 24 saatte ön yanıtları verir bir performans üretmiştir. Bu konuda tüm 
elemanların notebook ve dijital kameralar ile müşteri şikayetleri en kısa zamanda fabrikaya iletilmekte ve konu 
uzmanlarca incelenmektedir. Şikayete konu ürünün tarihsel kayıtları ile geriye dönük tüm yaşamı gözden 
geçirilip müşteriye konu hakkında en detaylı geri dönüş yapılmaktadır. Ayrıca bunlara ilave olarak müşteri 
personeli de zaman zaman yapılan eğitimler ile hem eğitilmekteler, hem de yenilikler hakkında 
bilgilendirilmektedirler. 
 
17. Sosyal Sorumluluk 
 
Şirketimiz sosyal sorumluluk alanında özellikle bulunduğu bölgede eğitim ve istihdam konularında ciddi 
katkılarda bulunmaktadır. Bu amaçla gerek okul yapımı ve gerekse öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine 
yönelik desteklerde bulunmaktadır. Yine sosyal etkinlik olarak bölgemizdeki  kamu yararına çalışan derneklere 
destek olmakta ve zaman zamanda sponsor olarak katkıda bulunmaktadır. Şirketimiz çevresel faktörlere gereken 
özeni göstermekte ve yapılan kontrollerde bu konuda bir eleştiri almamıştır. Kültürel yayınlara da sponsorluk 
yaparak bu konuda da gereken desteği öncelikle bölgesinde sağlamaya özen göstermektedir. Çevreye duyarlılık 
konusunda arıtma tesisleri pek çok kez ödüllendirilmiştir.  
 
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 
 
18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler 
 
Şirketimiz Yönetim Kurulunun icracı üyeleri Nihat Erkan, H.Arkın Kora ve Ferit Kora olup diğer üyeler icracı 
olmayan üyelerdir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir; 
       
Yönetim Kurulu Başkanı                 M.REHA KORA  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili   H.ARKIN KORA 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili                             FERİT KORA 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili                             A.HALUK KORA 
Yönetim Kurulu Üyesi (Murahhas Üye)  NİHAT ERKAN     
Yönetim Kurulu Üyesi                              ÖZAY KORA 
Yönetim Kurulu Üyesi                              MİTHAT KORA  
Yönetim Kurulu Üyesi                              KADRİ ÖNEL  
Yönetim Kurulu Üyesi                              M.FARUK YÜKSEL 
 
 Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başkaca görevler alması hakkında kısıtlayıcı bir durum 
bulunmamaktadır. 
 
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri   
 
Şirket Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari niteliklerin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile 
örtüşmektedir. Bu durum ana sözleşmede yer almamıştır.  
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20. Şirketin Vizyonu ve  Misyonu ile Stratejik Hedefleri 
 
Yönetim Kurulumuz şirketimizin vizyonu/misyonunu belirlemiş ve çeşitli vesileler ile kamuya açıklamışlardır.  
Şirketimizin Vizyon ve Misyonu  
 
1- Kendi türünde dünyadaki en iyi kaliteye ulaşmak, 
2- En iyi kaliteye en ekonomik şartlarda ulaşmak, 
3- Avrupa ve dış ülkelerde elde edilen ihracat potansiyelini korumak ve arttırmak, 
4- Prodüktiviteyi en üst düzeyde tutmak, 
5- Yapılan tüm çalışmalarda takım ve grup çalışmasını en üst düzeyde uygulamak, 
6- Çalışanlarımızın motivasyonunu üst seviyelerde tutmak, hayat standartlarını yükseltmektir.   
 
Yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedeflerin onaylanması ve sonrasında bu hedeflere ulaşılıp 
ulaşılmadığı veya ne derece ulaşıldığı yine Yönetim Kurulunca her 3 ayda bir gözden geçirilmektedir.   
 
21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 
 
Yönetim Kurulunca risk yönetimi konusunda gerekli ilkeler belirlenmiş ve ilgili profesyoneller belirlenmiştir. Bu 
konunun takibi içinde Yönetim Kurulu üyelerinde iki üye ve Genel Müdür  görevlendirilmiştir. 
 
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları 

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmenin 8. maddede 
belirtildiği üzere Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. Buna göre; 
 
Yönetim Kurulu Başkanı  M.REHA KORA ( Genel Stratejilerin belirlenmesi ve Şirketin Temsili Yetkisi) 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili H.ARKIN KORA ( Denetimden Sorumlu Komite Üyesi) 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili FERİT KORA ( Ticari ve Mali Konular Yetkisi ) 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili A.HALUK KORA ( Yurtdışı İlişkileri ve Yeni Projeler Yetkisi) 
Yönetim Kurulu Üyesi  NİHAT ERKAN ( Murahhas Aza Statüsünde İdari ve Mali Konular Yetkisi) 
Yönetim Kurulu Üyesi  ÖZAY KORA (Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ) 
Yönetim Kurulu Üyesi  MİTHAT KORA ( Hukuki Mevzuat Yetkisi) 
Yönetim Kurulu Üyesi  KADRİ ÖNEL ( Halkla İlişkiler Yetkisi )        
Yönetim Kurulu Üyesi M.FARUK YÜKSEL (Muhasebe, Mali mevzuat, SPK, MKK ve İMKB konularında 

Yetkisi) 
 
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 
 
Yönetim Kurulu 2007 yılı içinde on iki (12) kere toplanmıştır. Fiilen katılım çoğunluğu sağlanmıştır. Yönetim 
Kurulu kararı oy çokluğu ile alınmaktadır.  Veto hakkı tanınmamıştır.  
 
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı 
 
Bugüne kadar Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyelerinin TTK 334 ve 335. maddelerine göre faaliyette 
bulunmaları konusunda yetki verilmiştir. 
 
25. Etik Kurallar 
 
Şirketimiz grubun 50 yıllık çalışma yaşamının bir uzantısı olarak oluşturduğu ilkeleri benimser. 
Başarıya giden yolda her şey mübahtır anlayışının dışında , başarıya giden yolu tüm insani değerlerin 
oluşturduğu genel kabul görmüş etik kuralların önemsendiği bir yol olarak kabul eder. Ve buna uygun davranır. 
 
26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 
 
Şirketimizin denetimden sorumlu komitesi yasal süre içinde oluşturulmuş olup SPK tebliği ile belirlenen 
görevleri yürütmektedir. Bu komitenin üyeleri Özay Kora ve H.Arkın Kora’ dır. 
 
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar 
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri aylık sabit ücret almaktadır. 2007 yılı içersinde Yönetim Kurulu Üyelerine 
aylık net 750 YTL ödenmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış ve lehine 
kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. 


