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2007 Yl
Önemli Geli meleri

Soda Lukavac fabrikasnda A r Soda Ünitesi devreye alnm , � 
ürün çe itlili i artrlm tr.

Soda Sanayii fabrikalar kalite (ISO 9000), çevre (ISO 14000), � 
i  sa l  ve güvenli i (OHSAS 18000), gda güvenli i (ISO 22000) 
politikalarn birle tirerek, yönetim sistem standartlarna uyum 
taahhüdünü de yinelemi tir. 

Grup irketlerinden Cami  Elektrik Üretim A. . tarafndan  yaptrlan   � 
Mersin Kojenerasyon Santral�nn ikinci admnn çal malarna 
ba lanm tr. 2008 yl ba nda yapmna ba lanacak yeni tesisin 2009 
ylnn ikinci yarsnda devreye alnmas hede enmektedir.

Metal kaplama endüstrisinden gelen özel ürün talepleri � 
do rultusunda bu sektöre yönelik geli tirilen yeni ürün �Trisur n� 
pazara sunulmu tur.

Bazik Krom Sülfat ürün grubunda dünya lideri konumu, 2007 yl � 
ilk çeyre inde yeni tesisin devreye alnmas ve bu ürün grubundaki 
üretim kapasitesi artrlmas ile peki tirilmi tir. 

Krom üretiminde önemli bir maliyet unsuru olan likit oksijenin � 
kurulacak tesiste daha ucuz maliyetle üretimi için geli tirilen proje 
uygulamaya konulmu tur.

Mersin fabrikasnda, soda ürününün do rudan sat a � 
yönlendirilmesi tercihine ba l olarak sodyum silikat üretiminin 
sonlandrlmasna karar verilmi tir.
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UFRS�na Göre Hazrlanm  Özet Konsolide Bilançolar*
2007 2006

 YTL USD YTL USD
Dönen Varlklar 165 142 176 125
Duran Varlklar 489 420 460 327
Aktif Toplam 654 561 636 452
Ksa Vadeli Yabanc Kaynaklar 107 92 103 73
Uzun Vadeli Yabanc Kaynaklar 117 100 88 62
Aznlk Paylar 8 7 11 8
Özkaynaklar 422 362 434 309
Pasif Toplam 654 561 636 452pp
UFRS�na Göre Hazrlanm  Özet Konsolide Gelir Tablolar*

2007 2006
 YTL USD YTL USD
Net Sat lar 457 351 410 287
Sat larn Maliyeti -392 -302 -320 -224
Brüt Kar 64 49 90 63
Faaliyet Giderleri -65 -50 -55 -38
Faaliyet Kar -1 -1 35 25
Di er  Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 26 20 27 19
Di er  Faaliyetlerden Gider ve Zararlar -2 -2 -4 -3
Finansman Giderleri -6 -4 1 1
Vergi, Parasal Kazanç ve Aznlk Paylar Öncesi K/Z 17 13 60 42
Parasal Kazanç 0 0 0 0
Aznlk Paylar 3 2 1 1
Vergi Öncesi Parasal Kazanç ve Aznlk Paylar Sonras K/Z 20 15 61 42
Türk Vergi Mevzuat�na Göre Vergi Kar l  -4 -3 -11 -7
UMS 12�ye Göre Ertelenmi  Vergi Kar l  -1 0 15 11
Net Kar/(Zarar) 16 12 65 46
Faiz ve Vergi Öncesi Kar(FVÖK) -1 -1 35 25
Amortismanlar 32 25 28 20
Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar(FAVÖK) 31 24 63 44

letme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit 10 8 60 42
Net Finansal Borçlar 65 50 4 3
Hisse Ba na Kar(1 YTL de erli hisseye isabet eden) 0,077 0,324y
Finansal Rasyolar

2007 2006
Dönen Varlklar/Ksa Vadeli Yabanc Kaynaklar   1,54 1,71
Yabanc Kaynaklar Toplam/Aktif Toplam   0,34 0,30
Yabanc Kaynaklar Toplam/(Özkayn.+Aznlk Paylar)   0,52 0,43
Net Finansal Borçlar/Aktif Toplam   0,10 0,01
Brüt Kar/ Net Sat lar   0,14 0,22
Faaliyet Kar/ Net Sat lar   0,00 0,09
FVÖK/Net Sat lar   0,00 0,09
FAVÖK/ Net Sat lar   0,07 0,15
Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar   0,15 0,01

* Tutarlar, Türk Parasnn 31 Aralk 2007�deki satn alma gücü ile, milyon YTL ve milyon USD olarak ifade edilmi tir.



3

SODA SANAY  A. .

YÖNET M KURULU

Ba kan   Tev k Ate  Kut    11.04.2006-11.04.2009
Ba kan Vekili  Dilek Çaml    11.04.2006-11.04.2009
Üye          Mehmet Nur Atukalp              11.04.2006-11.04.2009
Üye   Özgün Çnar    11.04.2006-11.04.2009
Üye   Mehmet Ali Kara    11.04.2006-11.04.2009
Üye(*)   Levent Korba    10.10.2007-11.04.2009
Üye    Mehmet hsan Orhon   11.04.2006-11.04.2009

(*) 10.10.2007 tarihinde Sn. Ufuk Ersoy�un yerine seçilmi tir.

DENET M KURULU

Denetçi   Ylmaz Mete     10.04.2007-20.04.2008
Denetçi   Salim Zaimo lu    10.04.2007-20.04.2008
        
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin yetkileri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve irket Ana Sözle mesi ile 
belirlenmi tir.

YÖNET C LER

Ayhan YILMAZ    Genel Müdür
Mehmet Nur ATUKALP   Pazarlama  ve Sat  Ba kan Yardmcs
Mehmet hsan ORHON   nsan ve Finans Kaynaklar Ba kan Yardmcs 
Hidayet ÖZDEM R   Genel Müdür Yardmcs
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YÖNET M KURULU RAPORU

Sayn Ortaklarmz ;

39�uncu faaliyet yln tamamlayan Soda Sanayii A. .�nin 01.01.2007-31.12.2007 dönemi faaliyetleri hakknda 
Sermaye Piyasas Kurulu�nun Seri: XI  No: 25 Sayl Tebli �i ve bu tebli e ek, de i klik ve açklk getiren 
tebli lerde yer alan hükümler uyarnca (UFRS çerçevesinde) hazrlanm  bulunan konsolide mali tablolar inceleme  
ve onaynza sunarz.

irketimiz Türkiye i e ve Cam Fabrikalar A. . Kimyasallar Grubu içinde yer almaktadr. Kurulu umuz Ülke 
ekonomisinin güçlenmesine olan katksn arttrmak üzere üstlendi i görev ve sorumluluklarn 2007 ylnda da 
her zamanki özveriyle yerine getirmeye özen göstermi  ve ülkemizde ya anan tüm olumsuzluklara kar n 39�uncu 
faaliyet yln da ba aryla tamamlam tr.

Dünya�da ve Türkiye�de 2007 ve 2008 Yllar Geli meleri ve Beklentileri

2000�li yllarn ba ndan beri canll n sürdüren dünya ekonomisi son dönemlerde bir durgunluk beklentisi içinde 
olmu ,  ancak 2007 yl bu beklentilerin gerçekle medi i ve ötelendi i bir yl olarak ya anm tr. Buna kar n 
küresel en asyon korkusu ile henüz netle memi  durgunlukla mücadele arasndaki bocalama devam etmektedir.

2007 ylnda % 4.9  büyüyen dünya ekonomisi açsndan önemli bölgelerden biri olan  Amerika�da ekonomik 
büyüme % 2.2 olmu tur. Bir ba ka deyi le Amerika küresel ekonomi için talep yaratmaya devam etmi ; di er 
ekonomiler de ürettikleri arzla bu talebi kar lam lardr. Nispi bir gerilemenin sözkonusu oldu u bu dönemde 
Amerika�da konut  nansman (mortgage) piyasasnda ya anan skntlar belirleyici olmu tur. Amerikan konut 
 nansman piyasasnda üretilen  nansal enstrümanlarn pazarland  Avrupa ekonomileri de bu skntdan 
payn alm tr. Ortaya çkan pani i gidermek amacyla her iki ekonomi cephesinde de Merkez Bankalar  nans 
piyasalarna likit enjekte ederek müdahale etmi lerse de skntnn tümüyle giderildi i söylenemez. 

Geli mi  ekonomi kategorisinde ya anan bu skntlar do al olarak küresel talebi, dolaysyla da bu piyasalarla 
yaptklar ticaretle büyüyen geli mekte olan ülkeleri olumsuz yönde etkilemektedir. Bir di er olumsuzluk ekseni 
ise olu an güvensizlik ortamnda uluslararas fon akmlarnn daralmasdr. Özellikle ödemeler dengesi (cari) 
aç n bu akmlara dayandran ekonomiler için tehdit büyümektedir. 

Varlk (hisse senedi, gayri menkul, vs.)  yatlarnda bir dü me basks olu urken, emtia ve özellikle de enerji 
 yatlarnda ciddi art lar ya anmaktadr. Bu da, emtia ve enerji üreticisi ekonomilerde bir cari fazla yaratmaya 
devam etmektedir. Hz kesmi  olmakla beraber Rusya bu snfn en tipik örne idir. Baz AB üyesi ülke örneklerinde 
oldu u gibi iç talebi canl olan ekonomiler ise büyüme potansiyelini korumaktadr.

Euro bölgesinde de büyüme % 2.5�ler düzeyindedir. En asyon yar yarya artarak % 3�lere trmanm tr. Japonya, 
Çin ve Hindistan�a yaplan ihracat sayesinde % 1 e i indeki büyümesini sürdürmektedir. Yine en asyon tehdidi 
altndaki Çin, Hindistan ile beraber uzun soluklu büyümesini devam ettirmektedir. 

Küresel ekonominin 2008 ylnda biraz daha hz keserek % 4.1 büyüyece i, ABD�nin büyüme hznn % 1.5�in 
altna inece i; Euro bölgesinde ise % 1.6 olaca  beklenmektedir. Geli mekte olan ülkelerde % 6.9 (2007 % 7.8), 
Çin�de % 10 (2007 % 11.5) olarak beliren büyüme beklentisi 2008�in zor bir yl olaca n çok net olarak ortaya 
koymaktadr. Küreselle menin ekonomiler arasnda yaratt  kar lkl ba mllk ili kisi içersinde bütün ülkeler, 
ekonomi d  sorunlarn yansra olumsuz bir konjonktürün hakim oldu u bu özel devreyi de önemle gözetmek ve 
yönetmek zorunda kalacaklardr. 

Türkiye�de 2002-2006 dönemindeki ba arl performansa kar lk 2007 ylnda temel göstergelerdeki iyile me 
sürecinin sonuna gelinmi  ve hatta yer yer kötüle meler görülmü tür. Büyüme hz yava lam , en asyon 
hede enenin iki katna ula m  , YTL de er kazanmaya devam etmi  , cari i lemler aç ndaki yükselme 
durdurulamam , 2002-2006 döneminde hzla iyile en mali disiplinde yeniden bozulma görülmü , faiz oranlar 
büyümeyi destekleyecek seviyelerin çok üzerinde seyretmi , i sizlik oran yüksekli ini korumu  ve verimlilik 
art   hz yava lam tr. Makroekonomik göstergelerdeki bu kötüle menin yansra, uluslararas piyasalardaki 
ko ullar da de i mi  ve 2008�de geli mekte olan ekonomilerin yüksek performans göstermesine elveri li olmaktan 
çkm tr.
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Referandum ve genel seçimlerin yansra, tart mal geçen Cumhurba kanl  seçimlerinin ekonomi üzerindeki 
etkisi belirleyicidir. Öncelikle ekonomik büyüme ciddi hz kaybederek % 5 çtasnn altna dü mü tür. Bunda 
yurtiçi talebin zay   ve katma de er art nn (ekonomik büyüme) d  ticarete dayal olmasnn pay büyüktür. 
2007�de daha da de erlenen YTL paralelinde katma de er üretimi dü mü , yurtiçi yerine ucuz ithal girdiyle ihracat 
büyümesi ön plana çkm tr. Sanayide verimlilik art na dayal büyümenin sonuna gelinmi tir. 

En asyon hede emesinin ikinci ylnda (2007) % 4�lük TÜFE hede ne ra men % 8.4 olarak gerçekle mi tir. 
Elektrik gibi kamu mal ve hizmetlerinin  yatlamasnda baz sübvansiyon ve dolarda % 9�lara varan dü ük kur 
deste ine ra men özellikle hizmet  yatlamasndaki katlklarn devam etmesi, kurakl n gdada yaratt   yat 
basks, konut ve  kirann yansra enerji  yatlarnda ya anan uluslararas geli meler en asyon sapmasnn temel 
nedenleri olmu tur. 
Üçüncü çeyrekte % 2�lere dü mü  olsa da pozitif alanda kalan kesintisiz büyüme istihdamda beklenen 
olumlulu u yine sa layamam tr. sizlik % 10�luk pozisyonunu korumu tur. Ekonomik büyümenin kitlelere mal 
edilememesinin yaratt  sknt seçim psikolojisiyle beraber kamu maliyesinin gev emesine yol açm tr. Bütçe 
aç  beklenen düzeyde olsa da, faiz d  fazla hede  yakalanamam tr.

Ödemeler dengesinde de cari i lemler aç  38 milyar dolar,  ihracat 113 milyar dolar, ithalat 161 milyar dolarla 
tarihinin en yüksek düzeylerine ula m tr. 50 milyar dolarlk sermaye giri inin 22 milyar dolar do rudan yatrm 
niteli inde olmu tur. ç borç stoku 220 milyar dolarda kalrken, d  borçlanma ivmelenerek 240 milyar  dolara 
eri mi tir. Bunda özel sektör borçlanmas etkili olmu tur. Reel faizler % 10 düzeyini korumu tur. Yasal çerçevede 
ise reform hareketleri ertelenmi ; güneydo u sorunu, laiklik tart malar hassasiyetleri arttrm  ve AB�ye hazrlk 
çal malar ivme kaybetmi tir. 

2008 ylnda küresel ekonomik konjonktürün ciddi ekilde bozulmayaca , istikrar ortamnn korunaca , reform 
sürecine hz verilece i varsaymlar altnda Türkiye ekonomisinin % 4.5-5 düzeyinde büyüyece i beklenebilir. 
En asyonun, varolan basklar altnda kamunun hede edi i % 4 yerine % 7 olarak gerçekle ece i; d  ticaretin 
büyümeye devam edece i ve kaynak ihtiyacnn ko ullar zorla sa da uluslararas fon akmyla kar lanaca  
ihtimal dahilindedir. D  ko ullar veri kabul edildi inde bu olumlu çerçeve; önceli in sosyal güvenlik, vergi, 
çal ma ya am, verimlilik ve istihdam arttracak, üretim maliyetlerini azaltacak ve rekabet gücünü yükseltecek 
düzenlemelere verilmesi; özel sektörün de mikro reform niteli indeki iç düzenlemleri yapmas artna ba l 
olacaktr. 

Bölgesel hayati co rafyasndaki büyümeyi, uzun vadeli gelece inin güvencesi olarak belirlemi  olan Soda Sanayi 
A. . Bosna A r Soda Yatrmn devreye alm tr. Parasal ve  ziki bütün büyüklüklerin vizyona paralel artt  
bu dönemde soda  üretimi 1.100.000 tonu, sat  gelirleri 300 milyon dolar ve istihdam hacmi bin ki iyi a m tr. 

i ecam 2008 ylnda da bölgesinde büyüyerek liderli ini, daha yüksek yatrm, üretim ve sat  hede eri d nda, 
irket satnalma ve i birli i frsatlarn da de erlendirme çal malar ile peki tirmeye devam edecektir. 

2007 Yl Faaliyetlerimiz  

2007 ylnda hem soda ürünlerinde, hem de krom ürünlerinde ihracat önceki yla oranla önemli oranda art  
göstererek hede enen düzeyin üzerine çkm ; iç piyasa sat larnda ise hede ere kolaylkla ula lm tr.
Soda Sanayii, geli en pazarlarn artan talebine cevap verebilmek ve yeni pazarlarda etkinli ini artrmak amacyla 
üretim olanaklarn geni letme yoluna gitmi tir. Bu amaçla Mersin fabrikasnda, soda ürününün do rudan sat a 
yönlendirilmesi tercihine ba l olarak sodyum silikat üretiminin sonlandrlmasna karar verilmi , Soda Lukavac 
fabrikasnda ise A r Soda Ünitesi devreye alnm , ürün çe itlili i artrlm tr.
lk etap yatrmlarn tamamlanmasyla Bosna-Hersek Soda Lukavac fabrikasnn rekabet gücü ve üretim düzeyi 

artrlm , gerek ürün gerekse ambalaj kalitesinde geli meler sa lanarak bu ülkeden Türkiye�ye ve çevre ülkelere 
ihracat yaplm tr. 

Kromsan�n en önemli ürünlerinden olan Bazik Krom Sülfat ürün grubunda, 2007 yl ilk çeyre inde devreye 
alnan yeni tesis ile üretim kapasitesi artrlm  ve ürün grubunda dünya lideri konumu peki tirilmi tir.

Uzakdo uda hem pazarn büyüklü ü hem de yerel üreticilerin yaratt  zorlu rekabet konu llar sebebiyle, önemli 
deri i lenti pazarlarndan olan ve yerel irketimiz ile konumlanlan Çin, 2007 ylnda krom kimyasallar ihracatnda 
bir numaral pazar olu turmu tur.  
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Krom ürünlerinin önemli uygulama alanlarndan olan metal kaplama endüstrisinden gelen özel ürün talepleri 
do rultusunda bu sektöre yönelik geli tirilen yeni ürün �Trisur n� pazara sunulmu tur.

talya�daki orta mz Cromital pazardaki üstünlü ünü sürdürmü tür.

Yatrmlarmz

Dünyada ve bölgemizde artan soda talebini kar lamak amacyla Soda Sanayii, önümüzdeki yllarda Mersin Soda 
fabrikasndaki üretim olanaklarn artrma yönünde çal malar yapmaya karar vermi tir. 

Grup irketlerinden Cami  Elektrik Üretim A. . tarafndan  yaptrlan Mersin Kojenerasyon Santral�nn ikinci 
admnn çal malarna ba lanm tr. Yapmna 2008 yl ba nda ba lanacak olan yeni ünite 2009 ylnn ikinci 
yarsnda devreye alnacaktr.

Kromsan fabrikasnda ise likit oksijenin daha ucuz maliyetle üretimi için bir tesis kurulmas çal malar ba lam tr. 
Bu tesisin de 2008 ylnda faaliyete geçmesi beklenmektedir.

Son Üç Ylda Da tlan Temettü Oranlar

2004 ylnda temettü da tlmam tr. 2005 yl için % 12,50 , 2006 yl için ise % 25 orannda brüt  temettü 
da tlm tr.

Çevre-Sa lk-Güvenlik

Dünya kimya sanayine özgü, gönüllü bir uygulama olan Üçlü Sorumluluk  taahhütnamesini imzalam  ve belirlenen 
�Sa lk Emniyet Çevre Politikas� çerçevesinde tüm faaliyetlerini çevreyi ve çal anlarnn, mü terilerinin ve 
yakn çevresinin sa lk ve güvenli ini gözetecek ekilde yönetmeyi taahhüt eden Soda Sanayii A. . 2007 ylnda da 
çal malarn ara vermeksizin sürdürmü tür. Soda ve Kromsan Fabrikalarnda �Entegre Yönetim Sistemi� kurulan 
ve uygulamasna geçilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile OHSAS 18001  Sa l  ve Güvenli i Yönetim 
Sistemi, bilindi i üzere 2006 ylnda TSE tarafndan belgelendirilmi  ve 2007 ylnda ise gözetim tetkikini ba ar 
ile geçmi tir. 

2007 ylnda ra ne bikarbonat ürünümüz ile ilgili uygulamalarmz, uluslararas bir yönetim 
standard olan ISO 22000 Gda Güvenli i Yönetim Sistemi kapsamnda de erlendirilerek 
belgelendirilmeye hak kazanm tr. Ayrca, özellikle AB ülkelerindeki yem üretimi için geçerli 
bir belge olan FAMI-QS belgesi de yaplan tetkikler sonucunda alnarak, bu ürünümüzün gda 
üretimi zincirindeki güvenilirli i kantlanm tr. 

Soda Sanayii A. . kurulu undan beri gerçekle tirdi i teknolojik atlmlar önümüzdeki 
yllarda da kesintisiz bir ekilde sürdürmenin yan sra, çevresel ve sosyal sorumlulu unun 
bilincinde olarak, çevre ve insan sa l n korumaya odakl çal malarna da önem ve öncelik 
vermeye kararldr.

nsan Kaynaklar Faaliyetlerimiz 

irketimizde 2007 yl sonu itibariyle ;

479 aylk ücretli personel, 535 saat ücretli personel olmak üzere 1014 ki i çal maktadr.

Aylk ve saat ücretli personelimizin geçmi  yllarda oldu u gibi belirlenen, ücret ve sosyal yardmlarnn 
ödenmesine devam edilmi , ayrca;

Personel seçme yerle tirme, ücretlendirme ve oryantasyon uygulamalar,

Aylk ve Saat Ücretli Performans De erlendirme Sistem uygulamalar ve sonuçlarn de erlendirilmesi,

Kariyer Planlama Sistem uygulamalarnn sonuçlarna ba l olarak Organizasyonel Yedekleme Planlarnn 
çkarlmas,
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E itim ihtiyaçlarnn tespiti ve e itim planlamas, e itim etkinli inin ölçülmesi,

Çal an memnuniyeti anketinin yaplmas,

gibi di er nsan Kaynaklar faaliyetleri de yerine getirilmi tir.

Ara trma ve Geli tirme Faaliyetleri

Yan ürün sodyum sülfatn beyazlatlarak katma de eri yüksek bir ürüne dönü türülmesi amacyla geli tirilen 
sistemin 2008 yl 2. çeyre inde deneme üretimine geçmesi ile yl baznda 55 bin ton sodyum sülfat üretimi 
gerçekle tirilecektir. Bu üretim ile tüm yurt içi i e ve Cam Fabrikalar�nn sodyum sülfat ihtiyacnn yan sra 
deterjan ve tekstil sanayinin ihtiyaçlarnn bir ksm da Soda Sanayi tarafndan temin edilebilecektir.  

2007 senesi içinde çevre dostu ürünlere artan talep çerçevesinde Trisur n ismi ile tescilli +3 de erlikli krom 
kaplama kimyasal hayata geçirilmi tir.

Krom kimyasallarnda özellikle metal yüzey i lem ve kaplama alanlarnda pazarn e ilimi de erlendirilerek krom 
klorür, krom sülfat, krom nitrat gibi 3 de erlikli krom bile iklerinin üretimi çal mas yürütülmü tür. Bu çal ma 
ile 2008 yl içerisinde �çok amaçl krom bile ikleri üretimi�  öngörüleri içindeki bu ürünlerin 2008 2. çeyre inde 
üretimi gerçekle tirilebilecektir.

Krom kaplama endüstrisine yönelik yeni ürün geli tirme çal malar kapsamnda kurulmas planlanan �Krom 
Kaplama Ara trma Laboratuar� için gerekli cihazlarn temini 2008 ylnda gerçekle tirilecektir.

2007 ylnda ba latlan ve patent alma a amasnda bulunulan yeni BCS ürününün hayata geçirilmesi için ihtiyaç 
duyulacak laboratuvar ve saha deri uygulamalar ile ürün geli tirme/do rulama çal malarna 2008 ylnda devam 
edilecektir. 

Soda ra ne sodyum bikarbonat ürününün özelliklerinin geli tirilmesi amacyla yürütülen proje kapsamnda 2007 
ylnda yürütülen çal malarn ekipman yatrm aya nn 2008 yl ikinci yarsnda gerçekle tirilerek devreye 
alnmas planlanmaktadr. 

Soda Fabrikas kat atklarnn klorür miktarnn dü ürülerek tehlikesiz atk snfna getirilmesi amacyla geli tirilen 
atk ykama sistemi 2007 yl ikinci yarsnda devreye alnm  ve hede enen klorür dü ürme de erlerine ula lm tr. 
2008 ylnda bu projenin 2. aya  olan klorür miktar dü ürülen at n çimento, beton ve yap malzemesi sektöründe 
de erlendirilmesine yönelik çal malara devam edilecektir. 

Katma de eri yüksek presipite kalsiyum karbonat (PCC) üretiminin incelenmesine yönelik çal malar 
sürdürülecektir. Böylece, gelecekte ülkemiz ve irket ekonomisine olumlu katklar sa lanmas planlanmaktadr. 

2007 ylnda Geli tirme Laboratuarnn 17025 Sistemine uygun çal r hale gelmesi için gerekli hazrlklar 
tamamlanm  ve sistem çal trlmaya ba lanm tr. Akreditasyon belgelendirmenin 2008 yl içinde yaplmas 
sa lanacaktr.

Soda ve krom bile ikleri üretiminde yeni ürünler, maliyet dü ürücü ve kaliteyi yükseltmeye yönelik çal malar 
devam etmektedir. 

Bahsi geçen pek çok Ar-Ge projesi için TUB TAK-TEYDEB Ar-Ge te vik dosyalar hazrlanm  ve 2008 ylnda 
ba vurular yaplacak hale getirilmi tir. 
 
Ayrca, Soda ve krom ürünlerinin AB�de ticaretinin sürdürülebilmesi için REACH mevzuatnn gereklerinin yerine 
getirilmesi çal malarnn desteklenmesi; kimyasallarn yönetimi ve çevre konulu ulusal ve uluslararas mevzuatn 
izlenmesi; fabrikalarmzn ürün, hammadde analizlerinin yaplmas ve de erlendirme raporlarnn hazrlanmas;  
yürütülen yönetim sistemlerinden gelen taleplerin kar lanmas; yurt d nda yaplmas dü ünülen yeni yatrmlarn 
çevresel açdan de erlendirilmesi, raporlanmas konularnda çal malar sürdürülmektedir. 
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ÜRET M (TON / YIL)

2006 2007

Soda Fabrikas 891.321 947.473

Kromsan Fabrikas 198.665 216.785

Toplam 1.089.986 1.164.258

SATI LAR (TON / YIL)

2006 2007

Soda Fabrikas  1.018.791  1.119.086

Kromsan Fabrikas  131.648  149.673

Toplam 1.150.439 1.268.759

TOPLAM VARLIKLAR (B N YTL)

2006 2007

Soda/Kromsan

Toplam 427.645 414.908
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TOPLAM SATI LAR (B N FOB $)

2006 2007

Soda Fabrikas 180.938 216.549

Kromsan Fabrikas 95.380 110.854

Toplam 276.318 327.403

YURT Ç  SATI LAR (B N FOB $)

2006 2007

Soda Fabrikas 110.862 140.933

Kromsan Fabrikas 27.607 27.637

Toplam 138.469 168.570

HRACAT (B N FOB $)

2006 2007

Soda Fabrikas 70.076 75.616

Kromsan Fabrikas 67.773 83.217

Toplam 137.849 158.833
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Konsolidasyona Giren irketlere li kin Bilgiler

Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A. .

irket Tarsus Organize Sanayii Bölgesinde, 1996 ylnda kurulmu tur. Faaliyet alan, Vitamin K3 ve türevlerinin 
üretilmesi ve pazarlanmasdr. Bu ürün, ba ta kanatllar olmak üzere, hayvan yemlerinde katk maddesi olarak 
kullanlan, katma de eri yüksek bir üründür. Sektördeki az sayda üreticiden biri olan ve dünya kapasitesi içinde 
önemli bir yere sahip olan Oxyvit, üretiminin % 90�dan fazlasn ihraç etmektedir. Oxyvit�in yabanc orta , kimya 
ticaretinde etkinlik gösteren Cheminvest S.p.A�dr. irket�deki Soda Sanayii A. . pay %44�tür.

i ecam Bulgaria Ltd.

Merkezi Varna�da bulunan bu irketimiz, Bulgaristan�da soda ürünleri ticareti yapmaktadr.
irketin %100�ü Soda Sanayii A. .�ye aittir. 

Solvay i ecam Holding A.G.

Merkezi Viyana�da olan irket, Bulgaristan�da bulunan Solvay Sodi AD�ye i tirak etmek üzere 1997 ylnda 
kurulmu  bir sermaye irketidir.  

irketin sermayesinde Soda Sanayi A. .�nin pay % 25 olup, di er büyük ortak Solvay Deutschland G.m.b.H�nin 
pay % 75�dir.

Sisecam Soda Lukavac d.o.o.

Merkezi Bosna Hersek Federasyonu Tuzla Kantonu�nda bulunan SSL, Kanton Hükümeti�ne ba l bir irket ile 
birlikte sermayesinin % 78,34 �ü irketimize ait olmak üzere  soda ve türevleri üretimi için A ustos 2006 tarihinde 
kurulmu tur.

2007 YILI KONSOL DE KARININ DA ITIMI

Sermaye Piyasas Kurulu�nun Seri XI, No.25 sayl Tebli inde atfta bulunulan Uluslararas Finansal Raporlama 
Standartlarna (UFRS) göre hazrlanan 2007 yl konsolide bilançomuzda yer alan 15.546.064.- YTL tutarndaki 
2007 yl net konsolide bilanço karmzn, SPK�nn kar da tmna ili kin düzenlemeleri dikkate alnarak, esas 
mukavelemizin 31. maddesine göre ekteki ekilde tevzi edilmesi,

Çkarlm  sermayenin %4 oranna tekabül eden 8.057.345,- YTL tutarndaki temettüün sermayeye eklenmesi 
suretiyle ihraç edilecek paylarn bedelsiz olarak ortaklara da tlmas,

Bedelsiz pay da tmnn 30 Haziran 2008 tarihine kadar tamamlanmas,

Yukardaki kar da tmna ili kin hususlarn 21 Nisan 2008 tarihinde yaplacak Ortaklar Ola an Genel Kurulu�nun 
görü  ve onayna sunulmas kararla trlm tr.
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SODA SANAY  A. .�nin  2007 Ylna Ait Kar Da tm Tablosu (YTL)
1. Çkarlm  Sermaye 201.433.624,00 201.433.624,00 
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kaytlara Göre) 5.825.442,29 5.825.442,29 

 Esas sözle me uyarnca kar da tmda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ili kin 
bilgi   

 SPK�ya Göre 
(Konsolide)

Yasal Kaytlara 
Göre (Solo)

3. Dönem Kar 20.030.222,00 21.085.207,08 
4. Ödenecek Vergiler (-) (4.484.158,00) (3.671.286,00)
5. Net Dönem Kar 15.546.064,00 17.413.921,08 
6. Geçmi  Yllar Zararlar (-) 0,00 0,00 
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-) (870.696,05) (870.696,05)

8. Konsolidasyona Dahil tirakin (*) Da tm Karar Alnmam  Da tlabilir Kar 
Tutar (6.313.215,00)  

9. NET DA ITILAB L R DÖNEM KARI 8.362.152,95 16.543.225,03 
10. Yl çinde Yaplan Ba  lar 8.600,00 

 

11. Birinci Temettüün Hesaplanaca  Ba  lar Eklenmi  Net Da tlabilir Dönem 
Kar 8.370.752,95 

12. Ortaklara Birinci Temettü  
  - Nakit  
  - Bedelsiz 8.057.345,00 
  - Toplam   8.057.345,00 
13. mtiyazl Hisse Senetleri Sahiplerine  
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Çal anlarna vb. Temettüü  
15. ntifa Senedi Sahiplerine Da tlan Temettü  
16. Ortaklara kinci Temettü  
17. kinci Tertip Yasal Yedek  
18. Statü Yedekleri   
19. Özel Yedekler   
20. OLA ANÜSTÜ YEDEK 6.618.022,95  
21. Da tlmas Öngörülen Di er Kaynaklar   
  - Geçmi  Yl Karlar   
  - Ola anüstü Yedekler   
  - Kanun ve Esas Sözle me Uyarnca Da tlabilir Di er Yedekler   

(*) tirak kavram, ana ortakl n i tirak, ba l ortaklk ve mü terek yönetime tabi ortaklklarn da içerecek ekilde 
kullanlm tr.

PAY BA INA TEMETTÜ B LG LER    

 GRUBU
TOPLAM 

TEMETTÜ 
TUTARI (YTL)

1 YTL NOM NAL DE ERL  H SSEYE 
SABET EDEN TEMETTÜ

TUTARI (YTL) ORANI (%)
BRÜT A    
 B    
 TOPLAM 8.057.345,00 0,04 0,04 
     
NET A    
 B    
 TOPLAM 8.057.345,00 0,04 0,04 
     
DA ITILAN KAR PAYININ BA I LAR EKLENM  NET DA ITILAB L R DÖNEM KARINA ORANI
ORTAKLARA DA ITILAN KAR PAYI TUTARI 
(YTL)

ORTAKLARA DA ITILAN KAR PAYININ BA I LAR EKLENM  NET 
DA ITILAB L R DÖNEM KARINA ORANI (%)

8.057.345,00  0,96  
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Raporumuzda bilgilerinize sundu umuz sonuçlarn alnmasnda tüm ortaklarmza, mü terilerimize  ve özveriyle 
çal arak söz konusu sonuçlar sa layan irketimiz yönetici, memur ve i çilerine yüksek huzurlarnzda 
te ekkürlerimizi bildirmeyi onurlu bir görev sayd mz arz ederiz.

Sayglarmzla,

Yönetim Kurulu Adna
Ba kan
Dr. Tev k Ate  Kut
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SODA SANAY  A. .
2007 YILI DENETLEME KURULU RAPORU

Soda Sanayii A. . Genel Kurulu�na

Ünvan : Soda Sanayii A. .    
Merkezi : stanbul
Sermayesi : 201.433.624,- YTL
Faaliyet konusu : Soda ve hafif soda, a r soda, sodyum bikarbonat ve di er nevi  

 soda türevleri ve soda�dan hareket eden di er mamullerin üretimi
  için fabrikalar kurmak,  bunlara i tirak etmek.
Denetçi veya Denetçilerin ad ve 
görev süreleri, ortak veya irketin 
personeli olup olmadklar                 : Ylmaz Mete  (10.04.2007-20.04.2008)
     Salim Zaimo lu (10.04.2007-20.04.2008)
    Denetçiler irket orta  ve personeli de ildir.
Katlnan Yönetim Kurulu ve yaplan 
Denetleme Kurulu toplantlar says   : 27 kez Yönetim Kurulu toplantsna katlnm ,
  4 kez de Denetleme Kurulu toplants yaplm tr.
Ortaklk hesaplar, defter ve belgeleri
üzerinde yaplan incelemenin kapsam,
hangi tarihlerde inceleme yapld  ve
varlan sonuç                                     : irket defter ve belgeleri üzerinde 16.05.2007, 23.06.2007,
  20.08.2007, 28.09.2007, 20.11.2007,18.01.2008, 12.02.2008  

 ve 25.03.2008 tarihlerinde yaplan incelemelerde, defterlerin  
 yasalar ve genel kabul görmü  muhasebe ilkelerine uygun

  olarak tutuldu u tespit edilmi tir.
Türk Ticaret Kanunu�nun 353.madde-
sinin 1.fkrasnn 3 numaral bendi 
gere ince ortaklk veznesinde yaplan 
saymlarn says ve sonuçlar      : 2007 ylnda irket veznesi 7  kez saylm  olup, saym sonuçlar
  kaytlara   uygundur.

 Türk Ticaret Kanunu�nun 353.maddesinin 1.fkrasnn 4 numaral 
bendi gere ince yaplan inceleme tarihleri ve sonuçlar 16.04.2007-
22.05.2007,19.06.2007-17.07.2007-20.08.2007-19.09.2007-
22.10.2007-21.11.2007-  25.12.2007-16.01.2008-22.02.2008-
13.03.2008 tarihlerinde yaplan incelemeler sonucunda, rehin  veya 
teminat yahut irket  veznesinin hfsolunmak  üzere  vedia olarak 
teslim olunan her nevi kymetli evrakn mevcut  oldu u   tahkik  ve 
kaytlara uygunlu u tespit edilmi tir.

ntikal eden ikayet ve yolsuzluklar 
ve bunlar hakknda yaplan i lemler         : Herhangi bir ikayet ve yolsuzluk olmam tr.

Soda Sanayii A. .�nin, 01.01.2007-31.12.2007 dönemi hesap ve i lemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortakl n esas 
sözle mesi ve di er mevzuat ile genel kabul görmü  muhasebe ilke ve standartlarna göre incelemi  bulunmaktayz. 
Görü ümüze göre içeri ini benimsedi imiz ekli 31.12.2007  tarihi itibariyle düzenlenmi  bilanço, ortakl n 
anlan tarihteki mali durumunu, 01.01.2007-31.12.2007 dönemine ait gelir tablosu, anlan döneme ait faaliyet 
sonuçlarn gerçe e uygun olarak yanstmakta, kârn da tm önerisi yasalara ve ortaklk esas sözle mesine uygun 
bulunmaktadr.

Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasn ve Yönetim Kurulu�nun aklanmasn oylarnza arz ederiz. 
               

  DENETÇ LER

Ylmaz Mete     Salim Zaimo lu

 

Ylmaz Mete  Salim Zaimo lu
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DRT Ba msz Denetim ve
Serbest Muhasebeci
Mali Mü avirlik A. .
Sun Plaza 
No: 24
34398 Maslak
Istanbul, Turkey

Tel : (212) 366 60 00
Fax : (212) 366 60 10
www.deloitte.com.trBA IMSIZ DENET M RAPORU

Soda Sanayii A. .
Yönetim Kurulu�na

Soda Sanayii A. . (� irket�) ve ba l ortaklklarnn (hep birlikte �Grup�) 31 Aralk 2007 tarihi itibariyle hazrlanan ve ekte yer alan 
konsolide bilançosunu, ayn tarihte sona eren yla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide öz sermaye de i im tablosunu ve konsolide 
nakit akm tablosunu, önemli muhasebe politikalarnn özetini ve dipnotlar denetlemi  bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla lgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumlulu u

Grup yönetimi  nansal tablolarn Sermaye Piyasas Kurulunca yaymlanan  nansal raporlama standartlarna göre hazrlanmas ve 
dürüst bir ekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk,  nansal tablolarn hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli 
yanl lklar içermeyecek biçimde hazrlanarak, gerçe i dürüst bir ekilde yanstmasn sa lamak amacyla gerekli iç kontrol sisteminin 
tasarlanmasn, uygulanmasn ve devam ettirilmesini, ko ullarn gerektirdi i muhasebe tahminlerinin yaplmasn ve uygun muhasebe 
politikalarnn seçilmesini içermektedir.

Ba msz Denetim Kurulu unun Sorumlulu u

Sorumlulu umuz, yapt mz ba msz denetime dayanarak bu  nansal tablolar hakknda görü  bildirmektir. Ba msz denetimimiz, 
Sermaye Piyasas Kurulu�nca yaymlanan ba msz denetim standartlarna uygun olarak gerçekle tirilmi tir. Bu standartlar, etik ilkelere 
uyulmasn ve ba msz denetimin,  nansal tablolarn gerçe i do ru ve dürüst bir biçimde yanstp yanstmad  konusunda makul bir 
güvenceyi sa lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

Ba msz denetimimiz,  nansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba msz denetim kant toplamak amacyla, ba msz denetim 
tekniklerinin kullanlmasn içermektedir. Ba msz denetim tekniklerinin seçimi,  nansal tablolarn hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten 
kaynaklanp kaynaklanmad  hususu da dahil olmak üzere önemli yanl lk içerip içermedi ine dair risk de erlendirmesini de kapsayacak 
ekilde, mesleki kanaatimize göre yaplm tr. Bu risk de erlendirmesinde, Grup�un iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmu tur. 

Ancak, amacmz iç kontrol sisteminin etkinli i hakknda görü  vermek de il, ba msz denetim tekniklerini ko ullara uygun olarak 
tasarlamak amacyla, Grup Yönetimi tarafndan hazrlanan  nansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasndaki ili kiyi ortaya koymaktr. 
Ba msz denetimimiz, ayrca Grup Yönetimi tarafndan benimsenen muhasebe politikalar ile yaplan önemli muhasebe tahminlerinin 
ve  nansal tablolarn bir bütün olarak sunumunun uygunlu unun de erlendirilmesini içermektedir.

Ba msz denetim srasnda temin etti imiz ba msz denetim kantlarnn, görü ümüzün olu turulmasna yeterli ve uygun bir dayanak 
olu turdu una inanyoruz.

irket�in ba l ortaklklarndan Bosna Hersek�de kurulu bulunan i ecam Soda Lukavac d.o.o ve Bulgaristan�da kurulu bulunan i ecam 
Bulgaria Ltd.�in mali tablolar ba ka ba msz denetim kurulu lar tarafndan denetlenmi tir. Sözkonusu ba l ortaklklarn mali tablolar 
31 Aralk 2007 tarihli konsolide akti erin yakla k %15�ini ve ayn tarihte sona eren yla ait konsolide sat larn yakla k %12�sini 
olu turmaktadr. Grup�un konsolide mali tablolar ba ka ba msz denetim kurulu lar tarafndan denetlenmi  ba l ortaklklarn da mali 
tablolarn içerdi inden bu ba l ortaklklar ile ilgili görü ümüz tamamen di er denetçilerin denetim raporlarna dayanmaktadr.
 
Görü

Görü ümüze ve di er denetim  rmalarnn görü üne göre, ili ikteki  nansal tablolar, Soda Sanayii A. . ve ba l ortaklklarnn 31 Aralk 
2007 tarihi itibariyle  nansal durumunu, ayn tarihte sona eren yla ait  nansal performansn ve nakit akmlarn, Sermaye Piyasas 
Kurulu�nca yaymlanan  nansal raporlama standartlar çerçevesinde do ru ve dürüst bir biçimde yanstmaktadr.

stanbul, 3 Nisan 2008

DRT BA IMSIZ DENET M VE SERBEST MUHASEBEC  MAL  MÜ AV RL K A. .
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Gökhan Alpman
Sorumlu Ortak Ba denetçi

DRT BA IMSIZ DENET M VE SER
Member of DELOITTE TOUCHE T

Gökhan Alpman
Sorumlu Ortak Ba denetçi

http://www.deloitte.com.tr
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VARLIKLAR Dipnot 
Referanslar

31 Aralk 
2007

31 Aralk 
2006

Cari / Dönen Varlklar
   Hazr De erler 4 25.687.984 50.686.545
   Menkul Kymetler (net) 5 - -
   Ticari Alacaklar (net) 7 19.830.040 13.368.706
   Finansal Kiralama Alacaklar (net) 8 - -
   li kili Tara ardan Alacaklar (net) 9 48.477.147 48.487.430
   Di er Alacaklar (net) 10 6.729.869 5.693.927
   Canl Varlklar (net) 11 - -
   Stoklar (net) 12 63.967.607 57.734.693
   Devam Eden n aat Sözle melerinden Alacaklar (net) 13 - -
   Ertelenen Vergi Varlklar 14 - -
   Di er Cari / Dönen Varlklar 15 302.016 9.450
Toplam  cari / dönen varlklar 164.994.663 175.980.751
Cari Olmayan / Duran Varlklar
   Ticari Alacaklar (net) 7 78.303 25.943
   Finansal Kiralama Alacaklar (net) 8 - -
   li kili Tara ardan Alacaklar (net) 9 - -
   Di er Alacaklar (net) 10 - -
   Finansal Varlklar (net) 16 139.812.184 132.668.516
   Pozitif / (Negatif) ere ye (net) 17 - -
   Yatrm Amaçl Gayrimenkuller (net) 18 - -
   Maddi Varlklar (net) 19 346.883.743 326.303.733
   Maddi Olmayan Varlklar (net) 20 1.560.850 576.465
   Ertelenen Vergi Varlklar 14 - -
   Di er Cari Olmayan / Duran Varlklar 15 558.145 274.743
Toplam  cari  olmayan / duran varlklar 488.893.225 459.849.400

TOPLAM VARLIKLAR 653.887.888 635.830.151

Ekli dipnotlar bu mali tablolarn tamamlayc bir parçasdr.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)

SODA SANAY  A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 VE 31 ARALIK 2006 TAR HLER  T BAR YLE KONSOL DE B LANÇOLAR
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YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot 
Referanslar

31 Aralk 
2007

31 Aralk 
2006

Ksa Vadeli Yükümlülükler
   Finansal Borçlar (net) 6 23.591.801 40.489.750
   Uzun Vadeli Finansal Borçlarn Ksa Vadeli Ksmlar (net) 6 21.112.946 1.474.539
   Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net) 8 - -
   Di er Finansal Yükümlülükler (net) 10 3.458.399 3.698.258
   Ticari Borçlar (net) 7 23.939.058 31.874.154
   li kili Tara ara Borçlar (net) 9 22.380.077 17.656.239
   Alnan Avanslar 21 1.808.783 1.906.469
   Devam Eden n aat Sözle meleri Hakedi  Bedelleri (net) 13 - -
   Borç Kar lklar 23 2.129.748 5.817.514
   Ertelenen Vergi Yükümlülü ü 14 - -
   Di er Yükümlülükler (net) 15 8.485.123 37.593
Toplam ksa vadeli yükümlülükler 106.905.935 102.954.516
Uzun Vadeli Yükümlülükler
   Finansal Borçlar (net) 6 72.249.693 44.038.873
   Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net) 8 - - 
   Di er Finansal Yükümlülükler (net) 10 - - 
   Ticari Borçlar (net) 7 - - 
   li kili Tara ara Borçlar (net) 9 - - 
   Alnan Avanslar 21 - - 
   Borç Kar lklar 23 16.194.438 15.733.658
   Ertelenen Vergi Yükümlülü ü 14 28.440.680 28.011.165
   Di er Yükümlülükler (net) 15 20.711 -
Toplam uzun vadeli yükümlülükler  116.905.522 87.783.696

Toplam Yükümlülükler 223.811.457 190.738.212

Ana Ortaklk D  Paylar 24 7.971.214 11.414.466

ÖZSERMAYE 422.105.217 433.677.473
Sermaye 25 201.433.624 62.630.000
Kar lkl tirak Sermaye Düzeltmesi (-) 25 - - 
Sermaye Yedekleri 26 143.922.706 282.481.267
    Hisse Senetleri hraç Primleri - -
    Hisse Senedi ptal Karlar - -
    Yeniden De erleme Fonu - -
    Finansal Varlklar De er Art  Fonu (2.269.391) (1.975.830)
    Öz Sermaye En asyon Düzeltmesi Farklar 146.192.097 284.457.097
Kar Yedekleri 27 56.868.982 19.028.366
    Yasal Yedekler 10.698.267 7.271.561
    Statü Yedekleri - -
    Ola anüstü Yedekler 46.274.513 154.720
    Özel Yedekler - -
    Sermayeye Eklenecek tirak Hisseleri ve Gayrimenkul 

Sat  Kazançlar - 538.624
    Yabanc Para Çevrim Farklar (103.798) 11.063.461
Net Dönem Kar 15.546.064 65.203.999
Geçmi  Yllar Kar 28 4.333.841 4.333.841

TOPLAM  ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 653.887.888 635.830.151

Ekli dipnotlar bu mali tablolarn tamamlayc bir parçasdr.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)

SODA SANAY  A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 VE 31 ARALIK 2006 TAR HLER  T BAR YLE KONSOL DE B LANÇOLAR



17

SODA SANAY  A. .

Dipnot
Referanslar

1 Ocak-
31 Aralk  

2007

1 Ocak-
31 Aralk 

2006
ESAS FAAL YET GEL RLER  

 - Sat  Gelirleri (net) 36 456.368.656 410.086.212
 - Sat larn Maliyeti (-) 36 (392.413.439) (319.978.723)
 - Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler / faiz + temettü + 
kira (net) 36 194.435 52.602

BRÜT ESAS FAAL YET KARI 64.149.652 90.160.091

 - Faaliyet Giderleri (-) 37 (65.243.776) (54.759.183)

NET ESAS FAAL YET KARI / ZARARI (1.094.124)            35.400.908

 - Di er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38 26.146.270 27.055.389
 - Di er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (2.099.754) (4.383.987)
 - Finansman Giderleri (-) 39          (5.603.762) 1.499.263

FAAL YET KARI 17.348.630 59.571.573

 - Net Parasal Pozisyon Kar / Zarar 40 - -

ANA ORTAKLIK DI I ZARAR 24 2.681.592 954.362

VERG  ÖNCES  KAR 20.030.222 60.525.935

 - Vergiler 41 (4.484.158) 4.678.064

NET DÖNEM KARI 15.546.064 65.203.999

H SSE BA INA KAZANÇ 42 0,077 0,324

Ekli dipnotlar bu mali tablolarn tamamlayc bir parçasdr.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)

SODA SANAY  A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 VE 31 ARALIK 2006 TAR HLER  T BAR YLE KONSOL DE GEL R TABLOLARI
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)

SODA SANAY  A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 VE 31 ARALIK 2006 TAR HLER NDE SONA EREN YILLARA A T KONSOL DE
ÖZSERMAYE DE M TABLOLARI
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Dipnot 
Referanslar

1 Ocak- 
31 Aralk 2007

 1 Ocak-
31 Aralk 2006        

 LETME FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T 
AKIMLARI  
  Net dönem kar 15.546.064 65.203.999
  Net dönem karn i letme faaliyetlerinden elde edilen nakit akmna getirmek 

için yaplan düzeltmeler  16.018.658 21.883.965
  -    Amortisman ve itfa paylar 19-20 32.415.410 28.091.317
  -    Kdem tazminat  kar l  23 2.498.371 2.962.009
  -    Finansal borçlara ili kin kur fark ve faiz gideri (3.066.755) 7.754.015

-   Stok de er dü üklü ü kar l ndaki de i im 12 (649.443) 694.724
 -   Di er çe itli kar lklardaki de i im (1.407.753) 3.160.536
-   Eurobond de erleme gideri 253.793 (58.826)
-   Ana ortaklk d  paylar (2.681.592) (954.362)

 -   Temettü geliri (243.650) -
-   Döneme gelir yazlan negatif ere ye 38 (2.466.050) (2.389.713)

  -    Özsermaye yöntemiyle muhasebele tirilen i tiraklerden elde edilen 
gelirler 38 (13.117.831) (12.697.671)

  -    Vergi tahakkuku 41 4.484.158 (4.678.064)
  letme sermayesindeki de i im öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akm  31.564.722 87.087.964

- Ticari alacaklar (6.413.962) (2.890.180)
- Stoklar (5.583.471) (24.702.506)
- li kili tara ardan alacaklar 10.283 (6.912.514)
- Di er alacaklar ve dönen varlklar (1.611.910) (4.162.386)
- Ticari borçlar (7.935.096) 14.202.469
- li kili tara ara borçlar 7.475.724 10.281.775
- Di er borçlar ve gider kar lklar 5.476.496 994.408
- Alnan avanslar (97.686) 1.110.873

 Faaliyetlerden elde edilen nakit  22.885.100 75.009.903
- Ödenen faizler (5.599.863) (2.775.011)

  -  Ödenen vergi 41 (5.323.901) (9.367.850)
  -  Ödenen kdem tazminat  23 (2.023.213) (2.531.199)

 letme faaliyetlerinden elde edilen nakit  9.938.123 60.335.843
 YATIRIM FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T 
AKIMLARI 

  -  Satlmaya hazr  nansal varlk sermaye  taahhüt ödemesi 16 (546.476) -
  -  lave i tirak hissesi alm nedeniyle ödenen nakit (2.864.815) (5.330.424)
  -  Konsolide edilmeyen ba l ortaklklardan alnan temettü 38 243.650 -

- tiraklerden alnan temettü 2.193.503 2.771.951
- Maddi varlk almlar  19 (57.980.047) (100.836.973)

  -  Maddi olmayan varlk almlar 20 (1.013.672) (597.426)
  -  Satlan maddi duran varlklarn net defter de eri 19 392.441 150.319
 - Yabanc para çevrim fark de i imi  678.336 178.504

 Yatrm faaliyetlerinde kullanlan  nakit (58.897.080) (103.664.049)
 F NANSAL FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T 
AKIMLARI 

-Ödenen temettü (15.657.500) (7.828.750)
  -  Yeni alnan borçlar 100.233.772 88.945.518

- Geri ödenen mali borçlar (60.615.876) (48.248.750)
-  Ana ortaklk  d  paylardaki de i im - 12.368.828

 Finansal faaliyetlerden elde edilen kullanlan nakit    23.960.396 45.236.846
 HAZIR DE ERLERDEK  NET DE M (24.998.561) 1.908.640
 DÖNEM BA I HAZIR DE ERLER 50.686.545 48.777.905
 DÖNEM SONU HAZIR DE ERLER 25.687.984 50.686.545

Ekli dipnotlar bu mali tablolarn tamamlayc bir parçasdr.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)

SODA SANAY  A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 VE 31 ARALIK 2006 TAR HLER NDE SONA EREN YILLARA A T KONSOL DE
NAK T AKIM TABLOLARI
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SODA SANAY  A. .

1. GRUP�UN ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU

 Soda Sanayii Grubu (�Grup�), ana irket olan Soda Sanayii A. . (� irket�) ve 2 ba l ortaklk, 1 i tirak ve 1 
mü terek yönetime tabi i letmeden olu maktadr.

Grup�un faaliyet konusu ha f soda, a r soda, sodyum bikarbonat, sodyum bikromat, sodyum sülfür, sodyum 
sülfat, bazik krom sülfat (Tankrom AB, Tankrom SB, Tankrom OBM, Tankrom F24, Tankrom FS, Tankrom 
OB, Tankrom FO, Resintan M), kromik asit ve di er nevi krom-soda türevleri ve krom-soda içeren di er 
mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara i tirak etmek, konular ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat 
yapmaktr. 

irket�in merkezi  Kuleleri Kule 3, 4 Levent-Be ikta / stanbul�dadr. 

 Konsolidasyona dahil edilen irketler:
 
 Konsolidasyona dahil edilen irketlerin faaliyet konular ve irket�in bu ba l ortaklklardaki do rudan i tirak 

oranlar a a da verilmi tir:
31 Aralk                  

2007
31 Aralk                  

2006

irket Ünvan Faaliyet Konusu Kaytl Oldu u 
Ülke

Do rudan 
sahiplik
 oran %

Do rudan 
sahiplik
 oran %

Ba l ortaklklar
i ecam Soda Lukavac d.o.o. Soda üretimi   Bosna Hersek 78,34 78,34
i ecam Bulgaria Ltd. Soda ürünleri ticareti Bulgaristan 100,00 100,00

    
Mü terek yönetime tabi i letmeler

Oxyvit Kimya San. ve Tic. A. . Vitamin K-3 ve türevleri Türkiye 44,00 44,00
 

tirakler

Solvay i ecam Holding AG tirak yatrmcl  Avusturya 25,00 23,75

Sermayenin %10 ve daha fazlasna sahip ortaklar:

irket�in kaytl sermaye tavan 201.433.624 YTL, çkarlm  nominal sermayesi 201.433.624 YTL�dir. 
irket�in hisse senetleri stanbul Menkul Kymetler Borsas�nda ( MKB) 2000 ylndan beri i lem görmekte 

olup, sermayenin bilinen hissedarlar arasndaki da lm a a daki gibidir:

31 Aralk 2007 31 Aralk 2006
Pay Oran Pay Tutar Pay Oran Pay Tutar

Ortaklar % YTL % YTL
T. i e ve Cam Fabrikalar A. . 70.68 142.363.651 69,70 43.650.181
Anadolu Cam Sanayi A. . 14,24 28.688.933 14,24 8.920.000
Di er 15.08 30.381.040 16,06 10.059.819
Toplam 100,00 201.433.624 100,00 62.630.000

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)

SODA SANAY  A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TAR H  T BAR YLE KONSOL DE MAL  TABLOLARA L K N D PNOTLAR



21

SODA SANAY  A. .

Cari ve önceki dönem içinde çal an personelin ortalama says:

Kategorileri itibariyle cari dönem içerisinde  çal an personelin ortalama says a a daki gibidir.
 

Kategorileri itibariyle personel
31 Aralk

2007
31 Aralk

2006
Aylk ücretli personel                         489 519
Saat ücretli personel       1.288 1.245
Toplam 1.777 1.764

MAL  TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR2. 

Uygulanan Muhasebe Standartlar:

irket, defterlerini ve kanuni mali tablolarn Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatnca belirlenen muhasebe 
ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazrlamaktadr. Yabanc ülkelerde kurulmu  olan ba l ortaklklarn 
defterleri ise kaytl bulunduklar ülkenin yasal  mevzuatna göre hazrlanmaktadr.

SPK, Seri:XI, No:25 sayl �Sermaye Piyasalarnda Muhasebe Standartlar� tebli inde kapsaml bir 
muhasebe ilkeleri seti yaymlam tr. 23 Aralk 2004 tarihinde yaymlanan �Sermaye Piyasasnda Muhasebe 
Standartlar Hakknda Tebli de De i iklik Yaplmasna Dair Tebli � (Seri: XI, No: 27) ile Seri XI No: 25 
sayl �Sermaye Piyasasnda Muhasebe Standartlar Hakknda Tebli �e eklenen �Ek Madde 1�de �mali tablo 
ve rapor ile dipnot formatlar dahil Kurulca yaymlanan muhasebe standartlar açklamalar sakl olmak üzere, 
i letmelerin Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar�n uygulamalar, Seri XI No: 25 sayl Tebli �de 
öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde oldu u açklanm  ve böylece, 
alternatif olarak Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu (IASB) ve Uluslararas Muhasebe Standartlar 
Komitesi (IASC) tarafndan çkarlm  olan muhasebe standartlarnn uygulanmasnn da, SPK muhasebe 
standartlarna uyulmu  saylaca  belirtilmi tir. 

Buna istinaden Grup, mali tablolarn SPK�nn izin verdi i yukarda bahse konu edilen alternatif uygulama 
çerçevesinde hazrlamay ve kamuya açklamay benimsemi tir. Mali tablo ve dipnot formatlar ise SPK�nn 
20 Aralk 2004 tarihli duyurusu ile uygulanmas zorunlu klnan formatlara uygun olarak sunulmu tur.

Yüksek En asyon Dönemlerinde Mali Tablolarn Düzeltilmesi:
 

SPK�nn  17 Mart  2005  tarih ve  11/367  sayl  karar  uyarnca,  Türkiye�de  faaliyette bulunan ve SPK 
Muhasebe Standartlar�na (UFRS uygulamasn benimseyenler dahil) uygun olarak  mali tablo hazrlayan 
irketler için, 1 Ocak 2005  tarihinden itibaren geçerli olmak üzere en asyon muhasebesi uygulamasna son 

verilmi tir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren IASB tarafndan yaymlanm  29 No�lu �Yüksek 
En asyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama� standard (�UMS 29�) uygulanmam tr. 

31 Aralk 2007 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas tarafndan açklanan dolar kuru 1 ABD 
dolar= 1,1647 YTL, 1 Euro=1,7102 YTL�dir (31 Aralk 2006 1 ABD dolar=1,4056 YTL, 1 Euro=1,8515 
YTL�dir).

Konsolidasyon Esaslar:
 
 Konsolide mali tablolar Not 1�de açkland  gibi Grup ve Grup tarafndan idare edilen irketlerin  nansal 

tablolarn kapsamaktadr. 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)

SODA SANAY  A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TAR H  T BAR YLE KONSOL DE MAL  TABLOLARA L K N D PNOTLAR
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 Grup�un do rudan veya dolayl olarak %50�sinden fazlasna i tirak etti i veya oy hakkna sahip olmas 
nedeniyle i lemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip oldu u ba l ortaklklar tam olarak konsolide edilmektedir. 
Grup, ba l ortaklk konumundaki irketin  nansal ve operasyonel politikalarn yürütme gücüne sahip olmas 
nedeniyle, ba l ortakl n faaliyet sonuçlarndan pay alr. Grup ve konsolide edilen ba l ortaklklar arasnda 
gerçekle en önemli i lemler ve bakiyeler konsolidasyon srasnda yok edilir. % 100�üne sahip olunmayan 
konsolide ba l ortaklklarn, özkaynaklar ve net kar/zararndaki üçüncü ahslara ait paylar konsolide mali 
tablolarda ana ortaklk d  pay olarak gösterilmektedir. 

  
 irket�in  nansal ve operasyonel politikalarna önemli ölçüde etki edebildi i tüzel ki ilikler, i tirak olarak 

adlandrlr. tirakler, özkaynak yöntemiyle muhasebele tirilirler. Özkaynak yönteminde i tirak net varlk 
tutaryla konsolide bilançoda gösterilir ve faaliyeti sonucunda ortaya çkan Grup pay konsolide gelir 
tablosuna dahil edilir. tiraklerin net aktif de erindeki dü ü ün geçici olmamas durumunda i tirak de eri, 
konsolide mali tablolarda azaltlm  de eriyle gösterilir.

Mü terek Yönetime Tabi Ortaklklar, Soda Sanayii A. . ve Ba l Ortaklklarnn bir veya daha fazla saydaki 
taraf ile birlikte ortak kontrolüne tabi ve sözle me ile ekonomik bir faaliyetin üstlenildi i irketlerdir. 
Mü terek yönetime tabi i letmeler, Grup�un konsolide mali tablolarnda özkaynak yöntemi kullanlarak 
gösterilmektedir. Özkaynak yöntemine göre muhasebele tirilen mü terek yönetime tabi i letmede mü terek 
kontrolün sona  erdi i tarihten itibaren bu yöntemlerin uygulanmasna son verilir. 

UMS 21 �Döviz Kurlarndaki De i ikliklerin Etkileri� ne göre konsolidasyonda Grup�un yabanc ülkelerdeki 
i tiraklerinin aktif ve pasi eri bilanço günündeki parite ile Yeni Türk Liras�na çevrilir. Gelir ve gider 
kalemleri ise dönemde gerçekle en ortalama kur ile Yeni Türk Liras�na çevrilir. Kapan  ve ortalama kur 
kullanm sonucu ortaya çkan kur farklar özsermaye içerisinde yabanc para çevrim farklar hesabnda takip 
edilmektedir. Olu an çevrim farklar faaliyetin sona erdi i döneme gelir ya da gider yazlr.

 Bir irketin Grup tarafndan satn alm gerçekle ti inde ilgili ba l ortakl n aktif ve pasi eri, alm 
günü itibariyle gerçe e uygun de erleriyle ölçülür. Ana ortalk d  pay, aktif ve pasi erin gerçe e yakn 
de erlerinin aznlk pay orannda hesaplanmasyla elde edilir. Dönem içinde alnan veya satlan i tiraklerin, 
almn gerçekle ti i tarihten ba layan veya sat n gerçekle ti i tarihe kadar olan faaliyet sonuçlar konsolide 
gelir tablosuna dahil edilir. 

 Gerekli görülen durumlarda ba l ortaklklarn mali tablolarn di er grup içi irketlerinin uygulad  
muhasebe prensiplerine uygun hale getirebilmek için düzeltmeler yaplr.

Kar la trmal bilgiler ve önceki dönem tarihli mali tablolarn düzeltilmesi:

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup�un konsolide mali tablolar 
önceki dönemle kar la trmal hazrlanmaktadr. Mali tablolarn kalemlerinin gösterimi veya sn andrlmas 
de i ti inde kar la trlabilirli i sa lamak amacyla, önceki dönem mali tablolar da buna uygun olarak 
yeniden sn andrlr ve bu hususlara ili kin olarak açklama yaplr.

Netle tirme/Mahsup:
 
 Finansal varlklar ve yükümlülükler, yasal olarak netle tirme hakk var oldu u takdirde ve net olarak 

ödenmesi ve/veya tahsili dü ünüldü ünde veya varl n elde edilmesi ile yükümlülü ün yerine getirilmesi 
ayn zamanda gerçekle tirilecek oldu unda bilançoda net de erleri ile gösterilirler.

Yeni ve Revize Edilmi  Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar:
 

Grup cari dönemde, Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu (�UMSK�) ve Uluslararas Finansal 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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Raporlama Standartlarn Yorumlama Komitesi (�UFRYK�) tarafndan yaynlanan ve 1 Ocak 2007 tarihinden 
itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmi  UFRS ve yorumlarndan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanlarn 
SPK tarafndan 20 Aralk 2004 tarihinde yaplan duyuru ile uygulanmas zorunlu klnan formatlarla çeli en 
hususlar haricinde, uygulam tr. Söz konusu yeni ve revize standartlar ile yorumlarn uygulanmas Grup�un 
muhasebe politikalarn, a a daki konularda etkilemi tir: 

UFRS 7, �Finansal Araçlar: Açklamalar�� 

UMS 1, �Mali Tablolarn Sunumu�� 

UFRS 7, �Finansal Araçlar: Açklamalar�
Bu standart mali tablo kullanclarna Grup�un  nansal araçlarnn önemini ve bahse konu  nansal araçlardan 
kaynaklanan risklerin niteli ini ve kapsamn de erlendirmelerine imkan veren açklamalarn yaplmasn 
gerektirir. Yeni açklamalar mali tablolara dahil edilmi tir. Standardn  nansal sonuçlar üzerinde bir etkisi 
bulunmamakla birlikte, gerekti inde geçmi  döneme ait kar la trmal bilgiler revize edilmi tir. 

UMS 1, �Mali Tablolarn Sunumu�
Bu de i iklik, Grup�un mali tablo kullanclarna Grup sermayesinin yönetiminde Grup�un hede edi i 
amaçlar ile kulland  politika ve uygulamalar hakknda de erlendirme yapmalarna imkan veren yeni 
açklamalar sunmasn gerektirir.

Henüz yürürlü e girmemi  ve Grup tarafndan erken uygulanmas benimsenmemi  standartlar ile mevcut 
önceki standartlara getirilen de i iklikler ve yorumlar 

A a daki Standartlar ve Yorumlar bu mali tablolarn onaylanma tarihinde yaynlanm  ancak yürürlü e 
girmemi tir:  

UFRYK 11, �UFRS 2 � Grup ve letmenin Geri 
Satn Alnan Kendi Hisselerine li kin lemler�

1 Mart 2007 tarihinde veya bu tarihten sonra ba layan 
mali dönemler için geçerlidir.

UMS 23, �(Revize) Borçlanma Maliyetleri� 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra ba layan 
mali dönemler için geçerlidir.

UFRS 8, �Faaliyet Bölümleri� 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra ba layan 
mali dönemler için geçerlidir.

UFRYK 12, �Hizmet mtiyaz Anla malar� 1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra ba layan 
mali dönemler için geçerlidir.

UFRYK 13, �Mü teri Ba llk Programlar� 1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra ba layan 
mali dönemler için geçerlidir.

UFRYK 14, �UMS 19- Tanmlanm  Fayda 
Varl  Üzerindeki Snrlama, Asgari Fonlama 
Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Kar lkl 
Etkile imleri�

1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra ba layan 
mali dönemler için geçerlidir.

UFRS 2, �Hisse Bazl Ödemeler� Hakedi  
Ko ullar ve ptallerine li kin De i iklik

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra ba layan 
mali dönemler için geçerlidir.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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UFRS 3, � letme Birle meleri� 
UMS 27, �Konsolide ve Bireysel Finansal 
Tablolar� 
UMS 28, � tiraklerdeki Yatrmlar� 
UMS 31, �  Ortaklklarndaki Paylar� Satn Alma 
Yönteminin Uygulanmas Hakknda Kapsaml 
De i iklik

1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 
ba layan mali dönemler için geçerlidir.

UMS 1, �Mali Tablolarn Sunumu� 
UMS 32, �Finansal Araçlar: Sunum� Geri Satn 
Alma Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde 
Çevrilmelerinde Do acak Yükümlülüklerin 
Açklanmas Hakknda De i iklik

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra ba layan 
mali dönemler için geçerlidir.

UMS 1, �Mali Tablolarn Sunumu� 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra ba layan 
mali dönemler için geçerlidir.

Grup Yönetimi, sonraki dönemlerde yürürlü e girecek standart ve yorumlarn gelecek dönemlerde 
uygulanmasnn Grup konsolide mali tablolarna önemli etkisi olmayaca n dü ünmektedir.

3.    UYGULANAN DE ERLEME LKELER  /MUHASEBE POL T KALARI 

 Ekteki konsolide mali tablolarn hazrlanmasnda kullanlan önemli muhasebe prensipleri a a daki gibidir:

a. Haslat:
 

 Gelirler, alnan veya alnacak olan bedelin gerçe e uygun de eri ile ölçülür ve tahmini mü teri iadeleri, 
iskontolar ve benzer di er kar lklar kadar indirilir.

Mallarn sat 

Mallarn sat ndan elde edilen gelir, a a daki artlar kar land nda muhasebele tirilir:

� Grup�un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanmlar alcya devretmesi,
� Grup�un mülkiyetle ili kilendirilen ve süregelen bir idari katlmnn ve satlan mallar üzerinde etkin bir    

  kontrolünün olmamas, 
� Gelir tutarnn güvenilebilir bir ekilde ölçülmesi,
� lemle ili kili olan ekonomik faydalarn i letmeye ak nn olas olmas,
� lemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir ekilde ölçülmesi. 

Hizmet sunumu

� Hizmet sunum sözle mesinden elde edilen gelir, sözle menin tamamlanma a amasna göre  
muhasebele tirilir.

Temettü ve faiz geliri

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili  nansal varlktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini 
nakit giri lerini söz konusu varl n net defter de erine getiren efektif faiz oranna göre ilgili dönemde 
tahakkuk ettirilir.

Hisse senedi yatrmlarndan elde edilen temettü geliri, hissedarlarn temettü alma hakk do du u zaman 
kayda alnr.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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Kira geliri

Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözle mesi boyunca do rusal yönteme göre 
muhasebele tirilir.

 
b. Stoklar:
 
 Stoklar a rlkl ortalama maliyet yöntemine göre maliyetin ya da net gerçekle ebilir de erin (piyasa 

de erinden sat  giderlerinin dü ülmesi yoluyla hesaplanan de er) dü ük olan ile de erlenmektedir. Stoklarn 
maliyeti tüm satn alma maliyetlerini, dönü türme maliyetlerini ve stoklarn mevcut durumuna ve konumuna 
getirilmesi için katlanlan di er maliyetleri içerir.

c. Maddi  varlklar: 

1 Ocak 2005  tarihinden  önce  satn  alnan  maddi varlklar 31 Aralk 2004 tarihi itibariyle en asyona göre 
düzeltilmi  maliyet de erlerinden birikmi  amortisman ve kalc de er kayplar dü ülerek yanstlm tr. zleyen 
dönemlerden itibaren alnan kalemler ise satn alm maliyet de erlerinden birikmi  amortisman ve kalc de er 
kayplar dü ülerek yanstlm tr.

Kiralama veya idari amaçl ya da halihazrda belirlenmemi  olan di er amaçlar do rultusunda in a edilme 
a amasndaki varlklar, maliyet de erlerinden varsa de er dü üklü ü kayb dü ülerek gösterilirler. Maliyete 
yasal harçlar da dahil edilir. Kullanma ve sat a hazr hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlklar 
söz konusu oldu unda, borçlanma maliyetleri Grup�un ilgili muhasebe politikas uyarnca akti e tirilir. Bu tür 
varlklar, di er sabit varlklar için kullanlan  amortisman yönteminde oldu u gibi, kullanma hazr olduklarnda 
amortismana tabi tutulurlar.

Arazi ve yaplmakta olan yatrmlar d nda, maddi  varlklarn maliyet tutarlar, beklenen faydal ömürlerine 
göre do rusal amortisman yöntemi kullanlarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydal ömür, kalnt de er 
ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çkan de i ikliklerin olas etkileri için her yl gözden geçirilir ve 
tahminlerde bir de i iklik varsa ileriye dönük olarak muhasebele tirilir.
 
Maddi varlklarn, tahmin edilen faydal ömürleri a a daki gibidir:

Ekonomik Ömür
Binalar 50 yl 
Yeralt ve yerüstü düzenleri 25-50 yl 
Makina ve cihazlar 5-15 yl 
Ta tlar 5 yl
Dö eme ve demirba lar 10 yl 
Özel maliyetler 5 yl 

Maddi  varlklarn elden çkarlmas ya da bir maddi  varl n  hizmetten alnmas sonucu olu an kazanç veya  
kayp sat  haslat ile varl n defter de eri arasndaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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d. Maddi olmayan varlklar:

Satn alnan maddi olmayan  varlklar
Satn alnan maddi olmayan varlklar, maliyet de erlerinden birikmi  itfa paylar ve birikmi  de er 
dü üklükleri dü üldükten sonraki tutaryla gösterilirler. Bu varlklar beklenen faydal ömürlerine göre 
do rusal itfa yöntemi kullanlarak itfaya tabi tutulur. Beklenen faydal ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde 
ortaya çkan de i ikliklerin olas etkilerini tespit etmek amacyla her yl gözden geçirilir ve tahminlerdeki 
de i iklikler ileriye dönük olarak muhasebele tirilir.

Bilgisayar yazlm
Satn alnan bilgisayar yazlmlar, satn alm srasnda ve satn almadan kullanma hazr olana kadar geçen 
sürede olu an maliyetler üzerinden akti e tirilir. Söz konusu maliyetler, faydal ömürlerine göre (3-10 yl) 
itfaya tabi tutulur.

Bilgisayar yazlmlarn geli tirmek ve sürdürmekle ili kili maliyetler, olu tuklar dönemde gelir tablosuna 
kaydedilmektedir. Kontrolü Grup�un elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazlm ürünleri ile direkt 
ili kilendirilebilen ve bir yldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sa layacak harcamalar 
maddi olmayan varlk olarak de erlendirilir. Maliyetler, yazlm geli tiren çal anlarn maliyetlerini ve 
genel üretim giderlerinin bir ksmn da içermektedir. Maddi olmayan varlk olarak de erlendirilen bilgisayar 
yazlm geli tirme maliyetleri, faydal ömürleri üzerinden itfaya tabi tutulurlar (3 yl geçmemek kaydyla). 

letme birle mesi yoluyla elde edilen  maddi olmayan  varlklar
letme birle mesi yoluyla elde edilen maddi olmayan varlklar, maddi olmayan varlk tanmn kar lamas 

ve gerçe e uygun de erleri güvenilir bir ekilde ölçülebilmesi durumunda ere ye tutarndan ayr olarak 
tanmlanr ve muhasebele tirilir. Bu tür  maddi olmayan varlklarn maliyeti, satn alma tarihindeki gerçe e 
uygun de eridir. 

letme birle mesi yoluyla elde edilen maddi olmayan varlklar ba langç muhasebele tirmesi sonrasnda ayr 
olarak satn alnan maddi olmayan varlklar gibi maliyet de erlerinden birikmi  itfa paylar ve birikmi  de er 
dü üklükleri dü üldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.

e.     Varlklarda de er dü üklü ü:
 

ere ye gibi snrsz ömrü olan varlklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlklar için her yl de er dü üklü ü 
testi uygulanr. tfaya tabi olan varlklar için ise defter de erinin geri kazanlmasnn mümkün olmad  
durum ya da olaylarn ortaya çkmas halinde de er dü üklü ü testi uygulanr. Varl n defter de erinin geri 
kazanlabilir tutarn a mas durumunda de er dü üklü ü kar l  kaydedilir. Geri kazanlabilir tutar, sat  
maliyetleri dü üldükten sonra elde edilen gerçe e uygun de er veya kullanmdaki de erin büyük olandr. 
De er dü üklü ünün de erlendirilmesi için varlklar ayr tanmlanabilir nakit akmlarnn oldu u en dü ük 
seviyede gruplanr (nakit üreten birimler). ere ye haricinde de er dü üklü üne tabi olan  nansal olmayan 
varlklar her raporlama tarihinde de er dü üklü ünün olas iptali için gözden geçirilir.

f.      Borçlanma maliyetleri: 
 Kullanma ve sat a hazr hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlklar söz konusu oldu unda, 

satn alnmas, yapm veya üretimi ile do rudan ili kilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlk kullanma 
veya sat a hazr hale getirilene kadar varl n maliyetine dahil edilmektedir. Yatrmla ilgili kredinin henüz 
harcanmam  ksmnn geçici süre ile  nansal yatrmlarda de erlendirilmesiyle elde edilen  nansal yatrm 
geliri akti e tirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir.

 Di er tüm borçlanma maliyetleri, olu tuklar dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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g.  Finansal araçlar:
 
 Finansal varlk ve borçlar, irket�in bu  nansal araçlara hukuki olarak taraf olmas durumunda irket�in 

bilançosunda yer alr.

Finansal varlklar 

Finansal yatrmlar, gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara yanstlan ve gerçe e uygun de erinden kaytlara 
alnan  nansal varlklar haricinde kaytlara gerçe e uygun piyasa de erinden alm i lemiyle do rudan ili kili 
harcamalar dü üldükten sonra alnr. Yatrmlar, yatrm araçlarnn ilgili piyasa tarafndan belirlenen süreye 
uygun olarak  teslimat  ko ulunu ta yan bir kontrata ba l olan ticari i lem tarihinde kaytlara alnr veya 
kaytlardan çkarlr.

Finansal varlklar �gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara yanstlan  nansal varlklar�, �vadesine kadar 
elde tutulacak yatrmlar�, �satlmaya hazr  nansal varlklar� ve �kredi ve alacaklar� olarak sn andrlr. 
Sn andrma,  nansal varlklarn niteli ine ve amacna ba l olarak yaplr ve ilk muhasebele tirme srasnda 
belirlenir.

Gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara yanstlan  nansal varlklar

Grup�un  nansal varl  elde etmesinin ba lca amacnn yakn bir tarihte varl  elden çkarma olmas, 
 nansal varl n irket�in hep birlikte yönetti i ve ksa vadede olu an karlarn hemen realize edildi i 
tanmlanm  bir  nansal araç portföyünün bir parçasn olu turmas ve  nansal riske kar  etkili bir koruma 
arac olarak belirlenmeyen tüm türev ürünlerinde söz konusu  nansal varlklar gerçe e uygun de er fark 
kâr veya zarara yanstlan  nansal varlklar olarak sn andrlr. Gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara 
yanstlan  nansal varlklarn, gerçe e uygun de erleriyle de erlenmesi sonucu olu an kazanç ya da kayp, 
kar/zararda muhasebele tirilir. Kar / zarar içinde muhasebele tirilen net kazanç ya da kayplar, söz konusu 
 nansal varlktan elde edilen faiz ve/veya temettü tutarn da kapsar.

Etkin faiz yöntemi

Finansal varl n itfa edilmi  maliyet ile de erlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili kili oldu u döneme da tlmas 
yöntemidir. Etkin faiz oran;  nansal aracn beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas durumunda daha ksa 
bir zaman dilimi süresince gelecekte tahsil edilecek tahmini nakdi, tam olarak ilgili  nansal varl n net 
bugünkü de erine indirgeyen orandr. 

 
Vadesine kadar elde tutulacak ve satlmaya hazr borçlanma araçlar ve kredi ve alacaklar olarak sn andrlan 
 nansal varlklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemine göre hesaplanmaktadr.  

Vadesine kadar elde tutulan yatrmlar 

Grup�un vadesine kadar elde tutma olana  ve niyeti oldu u sabit veya belirlenebilir bir ödeme planna sahip, 
sabit vadeli bono ve tahviller, vadesine kadar elde tutulacak yatrmlar olarak sn andrlr. Vadesine kadar 
elde tutulacak yatrmlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmi  maliyet bedelinden de er dü üklü ü tutar 
dü ülerek kaytlara alnr ve ilgili gelirler etkin faiz  yöntemi kullanlmak suretiyle hesaplanr.

Satlmaya hazr  nansal varlklar 

Satlmaya hazr  nansal varlklar (a) vadesine kadar elde tutulacak  nansal varlk olmayan veya (b) alm 
satm amaçl  nansal varlk olmayan  nansal varlklardan olu maktadr. Satlmaya hazr  nansal varlklar 
kaytlara alndktan sonra güvenilir bir ekilde ölçülebiliyor olmas ko uluyla gerçe e uygun de erleriyle 
de erlenmektedir. Gerçe e uygun de eri güvenilir bir ekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasas olmayan 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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menkul kymetler maliyet de eriyle gösterilmektedir. Satlmaya hazr  nansal varlklara ili kin kar veya 
zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varlklarn makul de erinde meydana 
gelen de i iklikler özkaynak hesaplar içinde gösterilmektedir. lgili varl n elden çkarlmas veya de er 
dü üklü ü olmas durumunda özkaynak hesaplarndaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. 
Satlmaya hazr  nansal varlk olarak sn andrlan özkaynak araçlarna yönelik yatrmlardan kaynaklanan 
ve gelir tablosunda muhasebele tirilen de er dü ü  kar lklar, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal 
edilemez. Satlmaya hazr olarak sn andrlan özkaynak araçlar haricinde, de er dü üklü ü zarar sonraki 
dönemde azalrsa ve azal  de er dü üklü ü zararnn muhasebele tirilmesi sonrasnda meydana gelen bir 
olayla ili kilendirilebiliyorsa, önceden muhasebele tirilen de er dü üklü ü zarar gelir tablosunda iptal 
edilebilir.
Yabanc para cinsinden olan satlmaya hazr parasal varlklarn gerçe e uygun de eri, ilgili yabanc para 
cinsinden rayiç de erinin raporlama tarihinde geçerli olan çevrim kuru kullanarak raporlanan para cinsine 
çevrilmesiyle bulunur. Varl n, çevrim kurundan kaynaklanan gerçe e uygun de erindeki de i iklikler kar/
zarar içinde, di er de i iklikler ise özkaynak altnda muhasebele tirilir. 
Krediler ve alacaklar

 Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada i lem görmeyen ticari ve di er alacaklar ve krediler bu 
kategoride sn andrlr. Ticari alacaklar, kredi alacaklar ve di er alacaklar, ilk kayt tarihinde gerçe e 
uygun de erleri ile  muhasebele tirilmektedirler. lk kayt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin 
faiz yöntemi kullanlarak iskonto edilmi  maliyeti üzerinden gösterilmi lerdir.

Finansal varlklarda de er dü üklü ü 

Gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara yanstlan  nansal varlklar d ndaki  nansal varlklar, her bilanço 
tarihinde bir  nansal varlk veya  nansal varlk grubunun de er dü üklü üne u rad na ili kin göstergelerin 
bulunup, bulunmad na dair de erlendirmeye tabi tutulur. Finansal varl n ilk muhasebele tirilmesinden 
sonra bir veya birden daha fazla olayn meydana gelmesi ve söz konusu olayn ilgili  nansal varl n veya 
varlk grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akmlar üzerindeki 
olumsuz etkisi sonucunda ilgili  nansal varl n de er dü üklü üne u rad na ili kin tarafsz bir göstergenin 
bulunmas durumunda de er dü üklü ü zarar olu ur. Kredi ve alacaklar için de er dü üklü ü tutar gelecekte 
beklenen tahmini nakit akmlarnn  nansal varl n etkin faiz oran üzerinden iskonto edilerek hesaplanan 
bugünkü de eri ile defter de eri arasndaki farktr.
Bir kar lk hesabnn kullanlmas yoluyla defter de erinin azaltld  ticari alacaklar haricinde, bütün  nansal 
varlklarda, de er dü üklü ü do rudan ilgili  nansal varl n kaytl de erinden dü ülür. Ticari alaca n tahsil 
edilememesi durumunda bu tutar kar lk hesabndan dü ülerek silinir. Kar lk hesabndaki de i imler, kar 
veya zarar içinde muhasebele tirilir. 
Satlmaya hazr özkaynak araçlar haricinde, de er dü üklü ü zarar sonraki dönemde azalrsa, ve azal  de er 
dü üklü ü zararnn muhasebele tirilmesi sonrasnda meydana gelen bir olayla ili kilendirilebiliniyorsa, 
önceden muhasebele tirilen de er dü üklü ü zarar, de er dü üklü ünün iptal edilece i tarihte yatrmn 
de er dü üklü ü hiçbir zaman muhasabele tirilmemi  olmas durumunda ula aca  itfa edilmi  maliyet 
tutarn a mayacak ekilde kar / zararda iptal edilir.

De er dü üklü ü sonras satlmaya hazr özkaynak araçlarnn gerçe e uygun de erinde sonradan meydana 
gelen art , do rudan özkaynaklarda muhasebele tirilir.

Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satn alm tarihinden itibaren vadeleri 3 
ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de er de i ikli i riskini 
ta mayan yüksek likiditeye sahip di er ksa vadeli yatrmlardr. Bu varlklarn  defter de eri  gerçe e uygun 
de erlerine yakndr.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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Finansal yükümlülükler

 Grup�un  nansal yükümlülükleri ve özsermaye araçlar, sözle meye ba l düzenlemelere ve  nansal bir 
yükümlülü ün ve özkayna a dayal bir aracn tanmlanma esasna göre sn andrlr. irket�in tüm borçlar 
dü üldükten sonra kalan varlklarndaki hakk temsil eden sözle me özkayna a dayal  nansal araçtr. Belirli 
 nansal yükümlülükler ve özkayna a dayal  nansal araçlar için uygulanan muhasebe politikalar a a da 
belirtilmi tir.

Finansal yükümlülükler ya gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara yanstlan  nansal yükümlülükler 
olarak ya da di er  nansal yükümlülükler olarak sn andrlr.

Gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara yanstlan  nansal yükümlülükler

Gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara yanstlan  nansal yükümlülükler, gerçe e uygun de eriyle kayda 
alnr ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçe e uygun de eriyle yeniden de erlenir. Gerçe e 
uygun de erlerindeki de i im, kar/zararda muhasebele tirilir. Kar/zarar içinde muhasebele tirilen net kazanç 
ya da kayplar, söz konusu  nansal yükümlülük için ödenen faiz tutarn da kapsar. 

 
Di er  nansal yükümlülükler

Di er  nansal yükümlülükler, banka borçlar dahil olmak üzere, ba langçta i lem maliyetlerinden arndrlm  
gerçe e uygun de erleriyle muhasebele tirilir. 

Di er  nansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oran üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte 
etkin faiz yöntemi kullanlarak itfa edilmi  maliyet bedelinden muhasebele tirilir. 

Etkin faiz yöntemi,  nansal yükümlülü ün itfa edilmi  maliyetlerinin hesaplanmas ve ilgili faiz giderinin 
ili kili oldu u döneme da tlmas yöntemidir. Etkin faiz oran;  nansal aracn beklenen ömrü boyunca veya 
uygun olmas durumunda daha ksa bir zaman dilimi süresince gelecekte yaplacak tahmini nakit ödemelerini 
tam olarak ilgili  nansal yükümlülü ün net bugünkü de erine indirgeyen orandr.

h. letme birle meleri ve ere ye:

Ba l ortaklklarn alm, satn alm yöntemi kullanlarak muhasebele tirilir. letme birle mesinin maliyeti, 
birle me tarihinde verilen varlklarn, olu an veya üstlenilen yükümlülüklerin ve ba l ortakl n kontrolünü 
elde etmek için çkarlan özkaynak araçlarnn gerçe e uygun de erlerinin ve i letme birle mesine do rudan 
atfedilebilen di er maliyetlerin toplam olarak hesaplanr.  UFRS 5 �Satlmak Üzere Tutulan Duran Varlklar 
ve Durdurulan Faaliyetler��e göre satlmak üzere elde tutulan ve gerçe e uygun de erden sat  masra arnn 
dü ülmesiyle bulunan de er ile kayda alnan duran varlklar (veya satlacak gruplar) hariç olmak üzere alnan 
i letmenin UFRS 3 � letme Birle meleri�ine göre kayda alnma artlarn kar layan belirlenebilen varlklar, 
yükümlülükleri ve arta ba l yükümlülükleri gerçe e uygun de erleri üzerinden kayda alnr.

Satn alm srasnda olu an ere ye, satn almn maliyetinin, satn alnan i letmenin tanmlanabilen varlklar, 
yükümlülükleri ve arta ba l yükümlülüklerindeki Grup�un payn a an ksm olarak belirlenir ve ilk olarak 
maliyet de eri üzerinden kaytlara alnr. Yeniden gözden geçirildikten sonra Topluluk�un satn alnan 
i letmeye ili kin tanmlanabilen varlk, yükümlülük ve arta ba l yükümlülüklerindeki paynn, satn alm 
maliyetini a mas halinde a an ksm derhal gelir olarak kaydedilir. 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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. Kur de i iminin etkileri: 
 
 Grup�un her i letmesinin kendi mali tablolar faaliyette bulunduklar temel ekonomik çevrede geçerli olan  

para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmu tur. Her i letmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlar, 
irket�in geçerli para birimi olan ve konsolide mali tablolar için sunum birimi olan YTL cinsinden ifade 

edilmi tir. 

Her bir i letmenin  nansal tablolarnn hazrlanmas srasnda, yabanc para cinsinden (YTL d ndaki para 
birimleri yada ilgili i letmenin fonksiyonel para birimi d ndaki para birimleri) gerçekle en i lemler, i lem 
tarihindeki kurlar esas alnmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlk 
ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanlarak Yeni Türk Liras�na çevrilmektedir. 
Gerçe e uygun de eri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabanc para cinsinden kaydedilmi  
olanlar, gerçe e uygun de erin belirlendi i tarihteki kurlar esas alnmak suretiyle YTL�ye çevrilmektedir. 
Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabanc para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi 
tutulmazlar.

Kur farklar, a a da belirtilen durumlar haricinde, olu tuklar dönemdeki kar ya da zararda 
muhasebele tirilirler:

� Gelece e yönelik kullanm amacyla in a edilmekte olan varlklarla ili kili olan ve yabanc para birimiyle 
gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alnan ve bu tür  varlklarn 
maliyetine dahil edilen kur farklar,

� Yabanc para biriminden kaynaklanan risklere (risklere kar   nansal koruma sa lamaya ili kin muhasebe 
politikalar a a da açklanmaktadr) kar   nansal koruma sa lamak amacyla gerçekle tirilen i lemlerden 
kaynaklanan kur farklar,

� Yurtd  faaliyetindeki net yatrmn bir parçasn olu turan, çevrim yedeklerinde muhasebele tirilen ve 
net yatrmn sat nda kar ya da zararla ili kilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan yurtd  
faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan do an kur farklar.

Grup�un yabanc faaliyetlerindeki varlk ve yükümlülükler, konsolide mali tablolarda bilanço tarihinde geçerli 
olan kurlar kullanlarak YTL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, i lemlerin gerçekle ti i tarihteki 
kurlarn kullanlmas gereken dönem içerisindeki döviz kurlarnda önemli bir dalgalanma olmad  takdirde 
(önemli dalgalanma olmas halinde, i lem tarihindeki kurlar kullanlr), dönem içerisindeki ortalama kurlar 
kullanlarak çevrilir. Olu an kur fark özkaynak olarak sn andrlr ve Grup�un çevrim fonuna transfer edilir. 
Söz konusu çevrim farkllklar yabanc faaliyetin elden çkarld  dönemde gelir tablosuna kaydedilir. 

i. Hisse ba na kazanç:
 

Cari döneme ait hisse ba na kazanç hesaplamas, net dönem karndan veya zararndan adi hisse senedi 
sahiplerine isabet eden ksmn, dönem içindeki a rlkl ortalama adi hisse senedi saysna bölünmesiyle 
hesaplanr. Dönem içinde ortaklarn elinde bulunan a rlkl ortalama adi hisse senedi says, dönem ba ndaki 
adi hisse senedi says ve dönem içinde ihraç edilen hisse senedi saysnn bir zaman a rlkl faktör ile çarplarak 
toplanmas sonucu bulunan hisse senedi saysdr . Türkiye�de irketler, sermayelerini, hissedarlarna geçmi  
yl karlarndan da ttklar �bedelsiz hisse� yolu ile arttrabilmektedirler. Bu tip �bedelsiz hisse� da tmlar, 
hisse ba na kazanç hesaplamalarnda, ihraç edilmi  hisse gibi de erlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda 
kullanlan a rlkl ortalama hisse says, söz konusu hisse senedi da tmlarnn geçmi e dönük etkileri de 
dikkate alnarak bulunmu tur (Dipnot: 42).

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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j.  Bilanço tarihinden sonraki olaylar:

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ili kin herhangi bir duyuru veya di er seçilmi   nansal bilgilerin 
kamuya açklanmasndan sonra ortaya çkm  olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yaym için 
yetkilendirilme tarihi arasndaki tüm olaylar kapsar.

Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylarn ortaya çkmas durumunda, mali tablolara 
alnan tutarlar bu yeni duruma uygun ekilde düzeltir. 

k. Kar lklar, arta ba l yükümlülükler ve arta ba l varlklar:

Geçmi   olaylardan  kaynaklanan  mevcut  bir  yükümlülü ün bulunmas, yükümlülü ün  yerine  getirilmesinin 
muhtemel olmas ve söz konusu yükümlülük tutarnn güvenilir bir ekilde tahmin edilebilir olmas durumunda 
mali tablolarda kar lk ayrlr.

Kar lk olarak ayrlan tutar, yükümlülü e ili kin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi 
itibaryla yükümlülü ün yerine getirilmesi için yaplacak harcamann tahmin edilmesi yoluyla hesaplanr.

Kar l n, mevcut yükümlülü ün kar lanmas için gerekli tahmini nakit akmlarn kullanarak ölçülmesi 
durumunda söz konusu kar l n defter de eri, ilgili nakit akmlarnn bugünkü de erine e ittir. 

Kar l n ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydann bir ksm ya da tamamnn üçüncü tara arca 
kar lanmasnn beklendi i durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarn tahsil edilmesinin hemen hemen kesin 
olmas ve güvenilir bir ekilde ölçülmesi halinde varlk olarak muhasebele tirilir.

Zarara sebebiyet verecek  sözle meler  
Zarara sebebiyet verecek sözle melerden kaynaklanan mevcut yükümlülükler, kar lk olarak hesaplanr ve 
muhasebele tirilir. 

Grup�un, sözle meye ba l yükümlülüklerini yerine getirmek için katlanlacak kaçnlmaz maliyetlerin bahse 
konu sözle meye ili kin olarak elde edilmesi beklenen ekonomik faydalar a an sözle mesinin bulunmas 
halinde, zarara sebebiyet verecek sözle menin varoldu u kabul edilir.  

l. Muhasebe politikalar, muhasebe tahminlerinde de i iklik ve hatalar:

Mali tablolarn hazrlanmasnda ve sunulmasnda kullanlan ilkeler, esaslar, varsaymlar ve kurallar, SPK 
muhasebe standartlar ve SPK�nn Seri:XI, No:25 sayl tebli inde atfta bulunulan �Uluslararas Finansal 
Raporlama Standartlar (UFRS)�na uygun olarak belirlenmekte ve tutarl bir ekilde uygulanmaktadr.  

Gerekli olmas veya Grup�un mali durumu, performans veya nakit akmlar üzerindeki i lemlerin ve olaylarn 
etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu do uracak nitelikte ise muhasebe 
politikalarnda de i iklik yaplr ve bu kapsamda yaplan de i iklik geriye dönük olarak da uygulanr. Yaplan 
politika de i ikli inin uygulanmas, gelecek dönemlere de yansmas durumunda, ilgili politika de i ikli inin 
etkileri, de i ikli in yapld  dönemlerde mali tablolara alnr. 

Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanlarak yaplr. Ancak, tahminin 
yapld  ko ullarda de i iklik olmas, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geli melerin ortaya çkmas 
sonucunda tahminler gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki de i ikli in etkisi, yalnzca bir döneme 
ili kinse, de i ikli in yapld  cari dönemde, gelecek dönemlere de ili kinse, hem de i ikli in yapld  
dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem kar veya zararnn belirlenmesinde 
dikkate alnacak ekilde mali tablolara yanstlr.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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Muhasebe politikalarnn yanl  uygulanmas, bilgilerin yanl  yorumlanmas, dikkatten kaçmas ve 
matematiksel hatalarn olmas durumunda, hata tutar geriye dönük olarak dikkate alnr. Hatann fark 
edildi i dönemde kar veya zararn belirlenmesinde dikkate alnmaz. Hatann niteli i, önceki dönemlerdeki 
düzeltmelerin toplam tutar, kar la trmal bilgi verilen her dönemdeki düzeltme tutarlar konularnda 
açklama yaplr.   

m.  Kiralama i lemleri:

Finansal kiralamayla elde edilen varlklar, alm tarihindeki gerçe e uygun de erleriyle Grup�a ait bir varlk 
olarak görülür. Kiralayana kar  yükümlülük, bilançoda  nansal kiralama yükümlülü ü olarak gösterilir. 
Toplam  nansal kiralama taahhütü ile varl n gerçe e uygun de eri arasndaki farkn olu turdu u  nansal 
giderler, her muhasebe dönemine dü en yükümlülü ün sabit faiz oran ile da tlmas suretiyle kiralama 
süresi boyunca olu tu u döneme ait gelir tablosuna kaydedilir.

n.  li kili tara ar:

Ekteki mali tablolarda Soda Sanayii A. .�nin hissedarlar, konsolide olan ve olmayan Grup irketleri, bunlarn 
yöneticileri ve ili kili olduklar bilinen di er gruplar, ili kili irketler olarak tanmlanm lardr. 

o.  Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmas:

irketin ana faaliyet konusu risk ve faydalar benzer soda ve türevleri üretimi ve sat  oldu undan  nansal 
bilgileri bölümlere göre raporlanmam tr. 

p.  Kurum kazanc üzerinden hesaplanan vergiler:

 Türk Vergi Mevzuat, ana irket ve onun ba l ortaklklarnn konsolide vergi beyannamesi hazrlamasna izin 
vermedi inden, ekli konsolide mali tablolarda da yanstld  üzere, vergi kar lklar her bir i letme baznda 
ayr olarak hesaplanm tr.

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmi  vergi giderinin toplamndan olu ur. 

Cari vergi 
Cari yl vergi yükümlülü ü, dönem karnn vergiye tabi olan ksm üzerinden hesaplanr. Vergiye tabi kâr, 
di er yllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden 
indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutmas nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farkllk 
gösterir. Topluluk�un cari vergi yükümlülü ü bilanço tarihi itibaryla yasalla m  ya da önemli ölçüde 
yasalla m  vergi oran kullanlarak hesaplanm tr.

Ertelenmi  vergi
Ertelenmi  vergi yükümlülü ü veya varl , varlklarn ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarlar 
ile yasal vergi matrah hesabnda dikkate alnan tutarlar arasndaki geçici farkllklarn bilanço yöntemine 
göre vergi etkilerinin yasala m  vergi oranlar dikkate alnarak hesaplanmasyla belirlenmektedir. Ertelenmi  
vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farklarn tümü için hesaplanrken, indirilebilir geçici farklardan 
olu an ertelenmi  vergi varlklar, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan 
yararlanmann kuvvetle muhtemel olmas artyla hesaplanmaktadr. Bahse konu varlk ve yükümlülükler, 
ticari ya da mali kar/zarar etkilemeyen i leme ili kin geçici fark, ere ye veya di er varlk ve yükümlülüklerin 
ilk defa mali tablolara alnmasndan (i letme birle meleri d nda) kaynaklanyorsa muhasebele tirilmez. 

Ertelenmi  vergi yükümlülükleri, Topluluk�un geçici farkllklarn ortadan kalkmasn kontrol edebildi i ve 
yakn gelecekte bu farkn ortadan kalkma olasl nn dü ük oldu u durumlar haricinde, ba l ortaklk ve 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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i tiraklerdeki yatrmlar ve i  ortaklklarndaki paylar ile ili kilendirilen vergilendirilebilir geçici farklarn 
tümü için hesaplanr. Bu tür yatrm ve paylar ile ili kilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan 
kaynaklanan ertelenmi  vergi varlklar, yakn gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz 
konusu farklardan yararlanmann kuvvetle muhtemel olmas ve gelecekte ilgili farklarn ortadan kalkmasnn  
muhtemel olmas artlaryla hesaplanmaktadr.

Ertelenmi  vergi varl nn kaytl de eri, her bilanço tarihi itibaryla gözden geçirilir. Ertelenmi  vergi 
varl nn kaytl de eri, bir ksmnn veya tamamnn sa layaca  faydann elde edilmesine imkan verecek 
düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmad  ölçüde azaltlr.

Ertelenmi  vergi varlklar ve yükümlülükleri varlklarn gerçekle ece i veya yükümlülüklerin yerine 
getirilece i dönemde geçerli olmas beklenen ve bilanço tarihi itibaryla yasalla m  veya önemli ölçüde 
yasalla m  vergi oranlar (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanr. Ertelenmi  vergi varlklar ve 
yükümlülüklerinin hesaplanmas srasnda, Topluluk�un bilanço tarihi itibaryla varlklarnn defter de erini 
geri kazanmas ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin etti i yöntemlerin vergi sonuçlar dikkate 
alnr.

Ertelenmi  vergi varlklar ve yükümlülükleri, cari vergi varlklaryla cari vergi yükümlülüklerini mahsup 
etme ile ilgili yasal bir hakkn olmas veya söz konusu varlk ve yükümlülüklerin ayn vergi mercii tarafndan 
toplanan gelir vergisiyle ili kilendirilmesi ya da Topluluk�un cari vergi varlk ve yükümlülüklerini netle tirmek 
suretiyle ödeme niyetinin olmas durumunda mahsup edilir.

Dönem cari  ve ertelenmi  vergisi
Do rudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebele tirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere 
ili kin ertelenmi  vergi de do rudan özkaynakta muhasebele tirilir) ile ili kilendirilen ya da i letme 
birle melerinin ilk kayda almndan kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmi  vergi, 
gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebele tirilir. letme birle melerinde, ere ye hesaplanmasnda 
ya da satn alann, satn alnan ba l ortakl n tanmlanabilen varlk, yükümlülük ve arta ba l borçlarnn 
gerçe e uygun de erinde elde etti i payn satn alm maliyetini a an ksmnn belirlenmesinde vergi etkisi 
göz önünde bulundurulur.

Çal anlara sa lanan faydalar/kdem tazminat:r. 

Türkiye�de mevcut kanunlar ve toplu i  sözle meleri hükümlerine göre kdem tazminat, emeklilik veya i ten 
çkarlma durumunda ödenmektedir. Güncellenmi  olan UMS 19 Çal anlara Sa lanan Faydalar Standard  
(�UMS 19�) uyarnca söz konusu türdeki ödemeler tanmlanm  emeklilik fayda planlar olarak nitelendirilir. 
Bu kapsamda Grup çal anlarna ücrete ilave olarak ikramiye, yakacak, izin, bayram, e itimi te vik, yemek, 
evlenme, bireysel emeklilik katk pay, do um ve ölüm yardm gibi sosyal haklar sa lanmaktadr.

Bilançoda muhasebele tirilen kdem tazminat yükümlülü ü, gelir tablosuna alnmam  aktüeryal kazanç ve 
zararlar nispetinde düzeltilmesinden sonra  kalan yükümlülü ün bugünkü de erini ifade eder.

s. Devlet te vik ve yardmlar:

Devlet ba  lar,  ba  larn alnaca na ve Grup�un uymakla yükümlü oldu u artlar kar lad na dair 
makul bir güvence oldu unda gerçe e uygun de erleri üzerinden kayda alnrlar. 

Maliyetlere ili kin devlet ba  lar, kar layacaklar maliyetlerle e le tikleri ilgili dönemler boyunca tutarl 
bir ekilde gelir olarak muhasebele tirilir.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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Maddi duran varlklara ili kin devlet ba  lar, ertelenmi  devlet ba  lar olarak cari olmayan borçlar 
altna sn andrlr ve faydal ömürleri üzerinden do rusal amortisman uygulanarak gelir tablosuna alacak 
kaydedilir.

.    Nakit akm tablosu:

Grup net varlklarndaki de i imleri,  nansal yapsn ve nakit akmlarnn tutar ve zamanlamasnda de i en 
artlara göre yönlendirme yetene i hakknda mali tablo kullanclarna bilgi vermek üzere, di er mali 

tablolarn ayrlmaz bir parças olarak nakit akm tablosu düzenlemektedir. Döneme ili kin nakit akmlar esas, 
yatrm ve  nansman faaliyetlerine dayal bir biçimde raporlanmaktadr.

t. Sermaye ve temettüler:

Adi hisseler, özsermaye olarak sn andrlr. Adi hisseler üzerinden da tlan temettüler, temettü da tm 
karar alnd  dönemde birikmi  kardan indirilerek kaydedilir.

4. HAZIR DE ERLER

31 Aralk
 2007

31 Aralk
 2006

Kasa 6.349 9.122
Vadesiz mevduatlar 16.056.759 5.274.865
Vadeli mevduatlar 9.595.162 45.387.079
Di er hazr de erler 29.714 15.479

25.687.984 50.686.545

(*) Vadesiz mevduatlarn 3.169.446 YTL�lik ksm blokedir (31 Aralk 2006 : 367.570 YTL).

Vadeli Mevduatlar:

Döviz cinsi Faiz oran
(%) Vade      31 Aralk 

2007
BGN 3,8-5,0 Mart 2008 3.221.100
USD 4,7 Ocak 2008 1.175.287
EUR 4,0 Ocak 2008 5.198.775

9.595.162

Döviz cinsi Faiz oran
(%) Vade 31 Aralk 2006

EUR 3,6 Ocak 2007 42.226.864
BGN 2,9-4,2 Ocak 2007 3.160.215

45.387.079

5.     MENKUL KIYMETLER (net)

Grup�un 31 Aralk 2007 ve 31 Aralk 2006 tarihleri itibariyle menkul kymeti bulunmamaktadr.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)

SODA SANAY  A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
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6. F NANSAL BORÇLAR (net)

Ksa Vadeli Finansal Borçlar  31 Aralk 
2007

31 Aralk
2006

Ksa vadeli  nansal borçlar 23.591.801 40.489.750
Uzun vadeli kredilerin ksa vadeli anapara taksitleri ve faizleri 21.112.946 1.474.539
Toplam ksa vadeli  nansal borçlar 44.704.747 41.964.289

Uzun Vadeli Finansal Borçlar
Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli ksm 72.249.693 44.038.873
Toplam  nansal borçlar 116.954.440 86.003.162

31 Aralk  2007

Döviz Cinsi Vade
A rlkl Ortalama

Faiz Oran (%) Ksa Vadeli Uzun Vadeli

USD 2008-2012                           6,3       8.596.387 18.768.807
EUR 2008-2015                           6,0 30.928.954 53.480.886
KM 2008 6,0 943.965 -
YTL 2008 14,3 4.235.441 -

44.704.747 72.249.693

31 Aralk 2006

Döviz Cinsi Vade A rlkl Ortalama
Faiz Oran (%) Ksa Vadeli Uzun Vadeli

USD 2007-2011                          6,4 3.753.994       9.207.382
EUR 2007-2011                           4,3 32.817.684 33.411.516
KM 2007-2017 6,0 20.997 1.419.975
YTL 2007 15,0 5.371.614 -

41.964.289 44.038.873

Finansal borçlarn geri ödeme vadeleri a a daki gibidir:

 31 Aralk 
2007

31 Aralk
2006

1 yl içinde ödenecekler 44.704.747 41.964.289
1 � 2 yl içinde ödenecekler 14.304.340 21.266.055
2 � 3 yl içinde ödenecekler 16.630.475 8.553.232
3 � 4 yl içinde ödenecekler 14.309.490 7.656.181
4 � 5 yl içinde ödenecekler 27.005.388 6.563.405

116.954.440 86.003.162

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)

SODA SANAY  A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
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7.     T CAR  ALACAK VE BORÇLAR (net)

Cari ticari alacaklar (net) 31 Aralk 
2007

31 Aralk
2006

Ticari alacaklar 20.531.601 14.156.234
Verilen depozito ve teminatlar 26.935 40.700
üpheli ticari alacaklar kar l  (728.496) (828.228)

19.830.040 13.368.706

Cari olmayan ticari alacaklar 
31 Aralk

2007
31 Aralk

2006
Verilen depozito ve teminatlar 78.303 25.943

Soda ürünleri ile ilgili Türkiye i e ve Cam Fabrikalar A. . topluluk içi sat   yat pe in esasldr. Soda 
ürünleri ile ilgili yurt içi topluluk d  sat  vadesi ortalama 20 gündür. Vadesinden sonra ödemelerde ilk 
15 gün için aylk % 2 , 15 günden sonraki ödemelerde % 4 gecikme faizi uygulanr. Krom ürünleri ile ilgili 
yurtiçi sat  vadesi döviz baznda ortalama 17 gündür, vadesinden sonra ödemelerde aylk % 1 gecikme faizi 
uygulanr. Yurtd  sat larda ortalama sat  vadesi 60 gündür. 

Grup tahsil imkan kalmayan alacaklar için kar lk ayrm tr. üpheli alacak kar l  geçmi  tahsil 
edilememe tecrübesine dayanlarak belirlenmi tir. Grup, alacaklarnn tahsil edilip edilemeyece ine karar 
verirken, söz konusu alacaklarn kredi kalitesinde, ilk olu tu u tarihten bilanço tarihine kadar bir de i iklik 
olup olmad n de erlendirir. Çok sayda mü teriyle çal t ndan dolay Grup�un kredi riski da lm  
durumdadr ve önemli bir kredi riski yo unla mas yoktur. Dolaysyla, Grup yönetimi ekli mali tablolarda 
yer alan üpheli alacak kar l ndan daha fazla bir kar l a gerek olmad  inancndadr.  

 üpheli ticari alacaklar kar l nda gerçekle en hareketler a a daki gibidir:

1 Ocak-
31 Aralk

 2007

1 Ocak-
31 Aralk

 2006
Açl  bakiyesi (828.228) (710.133)
ptal edilen 36.525 -

Kur fark 63.207 (118.095)
Kapan  bakiyesi (728.496) (828.228)

   
 Grup�un ticari alacaklar için alm  oldu u teminatlar a a daki gibidir:

31 Aralk
2007

31 Aralk
2006

Teminat mektuplar 6.215.850 5.724.580
Teminat çek ve senetleri 1.449.912 1.521.523
potekler 520.500 430.500

8.186.262 7.676.603

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)

SODA SANAY  A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
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31 Aralk 2007 tarihi itibariyle ticari alacaklarn 14.166.061 YTL tutarndaki (31 Aralk 2006: 12.799.491 
YTL) ksmnn vadesi geçmi  oldu u halde, bu alacaklara ili kin kar lk ayrlmam tr. Söz konusu alacaklar 
yakn zamanda tahsil edilememe riski ya anmam  çok sayda farkl mü teriye aittir. Bahse konu ticari 
alacaklarn ya landrmas a a daki gibidir:

31 Aralk
2007

31 Aralk
 2006

3 aya kadar 13.980.860 12.583.168
3 ile 6 ay aras 185.201 216.323
6 ay ve üzeri - -

14.166.061 12.799.491

Bilanço tarihi itibariyle, vadesi geçmi  ticari alacaklardan kar lk ayrlm  ve ayrlmam  olanlara ili kin 
alnan teminatlarn nominal tutar a a daki gibidir:

31 Aralk 
 2007

31 Aralk
2006

Teminat mektuplar 1.563.381 1.733.500
Teminat çek ve senetleri 159.380 -
potekler - 45.894

Di er (Eximbank Limiti) 5.802.681 4.227.476
7.525.442 6.006.870

Ksa vadeli ticari borçlar (net) 31 Aralk
2007

31 Aralk
2006

Satclar 23.704.652 31.278.493
Alnan depozito ve teminatlar 233.075 595.011
Di er ticari borçlar 1.331 650

23.939.058 31.874.154

8. F NANSAL K RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI 
  
 Grup�un 31 Aralk 2007 ve 31 Aralk 2006 tarihleri itibariyle  nansal kiralama alacaklar ve borçlar yoktur.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)

SODA SANAY  A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
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9.  L K L  TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR

T.  Bankas A. .�nde tutulan mevduatlar 31 Aralk  
2007

31 Aralk 
2006

Vadesiz mevduat 5.595.837 3.479.689
Vadeli mevduat 6.374.062 42.226.864

11.969.899 45.706.553
Kullanlan krediler
T.  Bankas A. .�nden alnan krediler 4.150.740 2.564.166
Cam Pazarlama A. . aracl yla kullanlan krediler - 51.997.446
T. i e ve Cam Fabr. A. .  aracl yla kullanlan krediler 64.486.960 26.981.700

68.637.700 81.543.312
li kili tara ardan ticari alacaklar

Trakya Cam San.A. . 1.190.449 636.959
Cam Pazarlama A. . - 45.014.372
Trakya Cam Yeni ehir San.A. . 576.402 -
T. i e ve Cam Fabr. A. . 46.860 -
Denizli Cam San. ve Tic.A. . 14.084 4.567
Oxyvit Kimya San. ve Tic.A. . 3.094 4.352
Pa abahçe Cam San. ve Tic.A. . 298.625 146.878
Pa abahçe Eski ehir Cam San.ve Tic.A. . 104.272 47.132
Anadolu Cam San.A. . 511.248 345.140
Anadolu Cam Yeni ehir San.A. . 310.944 -

i ecam D  Ticaret A. . 41.192.054 -
Cami  Ltd. - 112.536
Cromital S.p.A.                 30.168 -
Trakya Glass 56.964 277.714
Cam Elyaf San.A. . 4.942 3.291

44.740.106 46.592.941
li kili tara ardan ticari olmayan alacaklar

Trakya Cam San.A. . 264.117 -
Cami  Madencilik A. . 430.726 528.157
Oxyvit Kimya San. ve Tic.A. . 121.929 114.666
Pa abahçe Eski ehir Cam San. ve Tic.A. . 65.238 136.051
Anadolu Cam San.A. . 303.098 864.705
Camser Madencilik A. . 399 -
Madencilik San. Tic.A. . 71 -
Denizli Cam San. ve Tic.A. . 3.504 51.208
Cami  Ltd. 11.171 11.685
Anadolu Cam Yeni ehir San.A. . 254.871 -
Cam Elyaf San.A. . 133.606 -
Sintan Kimya San. ve Tic.A. . 5.448 188.017
Pa abahçe Cam San. ve Tic.A. . 165.991 -
Cami  Ambalaj San.A. . 311 -
Trakya Cam Yeni ehir A. . 345.798 -
Cami  Elektrik Üretim A. . 1.630.763 -

3.737.041 1.894.489
Toplam ili kili tara ardan alacaklar 48.477.147 48.487.430

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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li kili tara ara ticari borçlar 31 Aralk
 2007

31 Aralk
 2006

T. i e ve Cam Fabr.A. . 569.554 646.299
Solvay Sodi AD 2.376.500 1.356.091
Cami  Elektrik Üretim A. . 10.428.644 -
Cami  Lojistik Hiz.ve Tic. A. . - 43.644
Cami  Madencilik A. . - 21.210
Cami  Ambalaj San.A. . 850 838

13.375.548 2.068.082

li kili tara ara ticari olmayan borçlar 31 Aralk
2007

31 Aralk
2006

Anadolu Cam San.A. . - 1.409.319
i ecam Sigorta Araclk Hizmetleri A. . 299.069 183.137

Çayrova Cam San. A. . 32.125 41.457
Cam Elyaf San. A. . - 3.576.808
Pa abahçe Ma azalar A. . 8.299 8.192
Cami  Elektrik Üretim A. . - 4.846.346
T. i e ve Cam Fabr. A. . 7.534.738 2.536.250
Cami  Lojistik Hiz.ve Tic. A. . - 761.166
Trakya Cam San.A. . - 2.172.534
Pa abahçe Cam San. ve Tic.A. . - 47.053

i ecam D  Ticaret A. . 1.122.468 -
Di er 7.830 5.895

9.004.529 15.588.157

Toplam ili kili tara ara borçlar 22.380.077 17.656.239

Grup�un ticari olmayan borç ve alacaklar, yl içerisinde Grup�un ve ba l bulunan Türkiye i e ve Cam 
Fabrikalar A. . Toplulu u irketlerinin  nansman ihtiyacn kar lamak amacyla verilen ve alnan borç ve 
alacaklardan olu maktadr. Ticari olmayan borç ve alacaklar belirli bir vadeye ba l olmayp, irket dönem 
sonlarnda ilgili borç ve alacaklara, Türkiye i e ve Cam Fabrikalar A. . Toplulu u tarafndan yaplan 
de erlendirmeler ve para piyasalarnda ortaya çkan geli meler dikkate alnarak aylk olarak belirlenen cari 
hesap faizi orann kullanmak suretiyle faiz tahakkuk ettirmektedir. Bu kapsamda 2007 Aralk ay cari hesap 
faizi %1,35 (2006 Aralk: %1,25) olarak uygulanm tr.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)

SODA SANAY  A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
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li kili tara ara sat lar
1 Ocak-

      31 Aralk 
2007

1 Ocak-
31 Aralk 

2006
Trakya Cam San. A. . 40.400.070 39.843.267
Pa abahçe Cam San. ve Tic.A. . 9.748.264 9.844.191
Pa abahçe Eski ehir Cam San. ve Tic.A. . 4.045.349 4.049.682
Denizli Cam San. ve Tic.A. . 310.128 285.075
Cam Pazarlama A. . - 201.708.094
T. i e ve Cam Fabr.A. . 98.382.678 -
Cam Elyaf San. A. . 155.614 144.789
Anadolu Cam San. A. . 19.030.612 22.485.222
Trakya Cam Yeni ehir A. . 6.304.938 -
Anadolu Cam Yeni ehir A. . 7.592.897 -

i ecam D  Ticaret A. . 109.609.627 -
Trakya Glass 13.951.214 9.332.324
Cami  Limited - 745.770
Oxyvit Kimya San. ve Tic.A. . 398.368 40.814

309.929.759 288.479.228

li kili tara ardan almlar
1 Ocak-

      31 Aralk 
2007

 1 Ocak-
31 Aralk 

2006
Cam Pazarlama A. . - 10.278.935
T. i e ve Cam Fabr.A. . 9.193.311 -
Cami  Madencilik A. . 917.493 796.208
Cami  Elektrik Üretim A. . 100.610.647 -
Cami  Limited - 3.156.360
Solvay Sodi AD 59.540.432 21.285.821

170.261.883 35.517.324

li kili tara ardan  nansman gelirleri
 1 Ocak-

      31 Aralk 
2007

1 Ocak-
 31 Aralk 

2006
Trakya Cam San. A. . 162.673 215.720

i ecam D  Ticaret A. . 28.835 -
Cam Pazarlama A. . - 461.039
Cami  Lojistik Hiz. ve Tic. A. . - 30.061
Anadolu Cam San. A. . 292.546 -
Pa abahçe Cam San. ve Tic.A. . 20.231 74.952
Pa abahçe Eski ehir Cam San. ve Tic.A. . 12.876 52.423
Cam Elyaf San. A. . 119.282 -
Cami  Madencilik A. . 144.626 27.333
Cami  Elektrik Üretim A. . 168.393 64.430
T.  Bankas A. . 957.217 1.976.344
Di er 41.675  100.803

1.948.354 3.003.105

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)

SODA SANAY  A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
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* Cami  Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A. .  3 Eylül 2007 itibariyle Trakya Cam Sanayi A. . ile birle mi tir. 
Bu nedenle 2007 yl içinde Cami  Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A. . ile gerçekle tirilen i lemler ve bu 
irketten olan alacak ve borç bakiyeleri  Trakya Cam Sanayi A. . ad altnda gösterilmi tir.

** Cam Pazarlama A. .  31 Aralk 2007 itibariyle T. i e ve Cam Fabrikalar A. . ile birle mi tir. Bu nedenle 
2007 yl içinde Cam Pazarlama A. . ile gerçekle tirilen i lemler ve bu irketten olan alacak ve borç bakiyeleri  
T. i e ve Cam Fabrikalar A. . ad altnda gösterilmi tir.

li kili tara ardan  nansman giderleri
1 Ocak-

      31 Aralk 
2007

1 Ocak-
31 Aralk 

2006
i ecam D  Ticaret A. . 51.714 -

Anadolu Cam San.A. . 87.018 380.201
Pa abahçe Cam San. ve Tic.A. . 9.357 -
Çayrova Cam San.A. . 6.313 17.763
Cam Elyaf San.A. . 40.035 168.313
Cami  Elektrik Üretim A. . 778 146.122
T.  Bankas A. . 493.190 316.034
Cami  Madencilik A. . - 298.787
T. i e ve Cam Fabr. A. . 1.609.236 176.000
Cam Pazarlama A. . - 234.996
Cami  Lojistik Hiz. Ve Tic. A. . - 14.565
Trakya Cam San. A. . 121.913 173.970
Di er 612 35.672

2.420.166 1.962.423

li kili tara ardan temettü gelirleri
               1 Ocak-

      31 Aralk 
2007

1 Ocak-
31 Aralk 

2006
Cromital S.p.A. 243.650 -

li kili tara ara komisyon gideri
1 Ocak-

      31 Aralk 
2007

1 Ocak-
31 Aralk 

2006
T. i e ve Cam Fabr.A. .                247.064                194.155
Cam Pazarlama A. . 495.899 1.014.100

i ecam D  Ticaret A. . 548.049 -
Trakya Cam San. A. . 721.629 466.047

2.012.641 1.674.302

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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li kili tara ara ödenen hizmet bedeli
1 Ocak-

31 Aralk 
2007

1 Ocak-
31 Aralk 

2006
T. i e ve Cam Fabr.A. . 4.171.380 5.035.290

li kili tara ardan di er gelirler
 1 Ocak-

31 Aralk 
2007

1 Ocak-
31 Aralk 

2006
Cam Elyaf San.A. . 1.194.527 1.396.122
Cami  Madencilik A. . 1.735.005 1.548.017
Trakya Cam San.A. . 374.283 -
Cami  Lojistik Hiz. ve Tic. A. . - 548.851
Cami  Elektrik Üretim A. . 9.044.493 1.021.650
Anadolu Cam San. A. . 560.656 418.768
Oxyvit Kimya San. Ve Tic.A. . 1.026.598 838.896
Sintan Kimya San.ve Tic.A. . 26.944 280.196
Cromital S.p.A. 502.365 -
Di er 1.617 140.151

14.466.488 6.192.651

li kili tara ardan di er giderler
1 Ocak-

31 Aralk 
2007

1 Ocak-
31 Aralk 

2006
T.  Bankas A. . 211.583 293.034

 Merkezleri Yön. ve l.A. . 108.449 95.514
i ecam Shanghai Trading Co.Ltd. 577.264 141.848

Çayrova Cam San.A. . 247.243 147.726
Cami  Menkul De erler A. . 43.000 -
Trakya Cam San.A. . - 3.403
Di er 20.699 33.108

1.208.238 714.633

10. D ER ALACAKLAR VE D ER F NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Cari Di er Alacaklar 31 Aralk
2007

31 Aralk
2006

Personelden alacaklar 65.090 46.993
Devreden KDV 88.288 2.089.462
Di er KDV 4.478.088 3.448.435
Di er çe itli dönen varlklar 1.307 14.600
Pe in ödenen vergi ve fonlar 1.105.964               -
Di er çe itli alacaklar 991.132 94.437

6.729.869 5.693.927

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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Di er Finansal Yükümlükler 31 Aralk
2007

31 Aralk
2006

Personele borçlar 778.277 706.513
Ödenecek vergi ve fonlar 1.446.480 1.417.078
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 1.092.516 1.524.972
Di er yükümlülükler 1.210 6.470
Hesaplanan KDV 139.916 43.225

3.458.399 3.698.258

11.   CANLI VARLIKLAR 

Grup�un esas faaliyet konusu kapsam d ndadr.

12. STOKLAR (net)

31 Aralk
2007

31 Aralk
2006

Hammadde 12.127.185 16.748.209
letme malzemesi 13.655.640 10.934.795

Yar mamüller 1.006.833 1.052.721
Mamüller 28.061.930 26.315.595
Ticari mallar 4.375.627 1.665.001
Di er stoklar 139.996 733.350
Stok de er dü ü  kar l  (45.281) (694.724)
Verilen sipari  avanslar 4.645.677 979.746

   63.967.607 57.734.693
 

 2007 ve 2006 dönemlerinde stok de er dü üklü ü kar l nda gerçekle en hareketler a a daki gibidir:

1 Ocak-
31 Aralk 

2007

1 Ocak-
31 Aralk 

2006
Açl  bakiyesi (694.724) -
Dönem gideri -        (694.724)
ptal edilen kar lk 649.443       -

Kapan  bakiyesi (45.281) (694.724)

13. DEVAM EDEN N AAT SÖZLE MELER  ALACAKLARI VE HAKED  BEDELLER

 Yoktur.

14. ERTELENEN VERG  VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Grup, vergiye esas yasal mali tablolar ile UFRS�ye göre hazrlanm  mali tablolar arasndaki farkllklardan 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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kaynaklanan geçici zamanlama farklar için ertelenmi  vergi alaca  ve yükümlülü ü muhasebele tirmektedir.

Söz konusu farkllklar genellikle baz gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlar ile UFRS�ye göre 
hazrlanan mali tablolarda farkl dönemlerde yer almasndan kaynaklanmaktadr. 

Türkiye�de i letmelerin konsolide vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmi  vergi varlklar 
olan ba l ortaklklar, ertelenmi  vergi yükümlülükleri olan ba l ortaklklar ile netle tirilmez ve ayr olarak 
gösterilir.

 Ertelenmi  vergiye baz te kil eden zamanlama farkllklar: 31 Aralk
2007

31 Aralk
2006

 Maddi varlklarn de erleme ve amortisman farkllklar 151.532.672 155.901.065
 Kdem tazminat kar l  (16.017.213) (15.545.239)
 Reel olmayan  nansman maliyetleri (25.381) (50.761)
 Stoklarn yeniden de erlemesi 483.584 242.064
 Satlmaya hazr  nansal varlk de er dü üklü ü (770.195) -
 Haslat ötelemesi (1.358.598) -
 Yurt d  i tirak temettü stopaj kar l  7.054.404 -
 Di er (467.300) (507.518)

140.431.973 140.039.611
 Ertelenmi  vergi (varlklar)/ yükümlülükleri: 
 Maddi varlklarn de erleme ve amortisman farkllklar 30.306.534 31.180.213
 Kdem tazminat kar l  (3.203.443) (3.109.048)
 Reel olmayan  nansman maliyetleri (5.076) (10.152)
 Stoklarn yeniden de erlemesi  96.717 48.413
 Satlmaya hazr  nansal varlk de er dü üklü ü (154.039) -
 Haslat ötelemesi (271.720)
 Yurt d  i tirak temettü stopaj kar l  1.763.601 -
 Di er (91.894) (98.261)

28.440.680 28.011.165

 Ertelenmi  vergi yükümlülü ü hareketleri:
1 Ocak-

31 Aralk 
2007

1 Ocak-
31 Aralk

 2006
 Açl  bakiyesi 28.011.165 43.276.592
 Özkaynak altnda muhasebele tirilen ertelenmi   vergi geliri (154.039) -
 Ertelenmi  vergi (geliri) / gideri 583.554 (15.265.427)
 Kapan  bakiyesi 28.440.680 28.011.165

15.   D ER CAR /CAR  OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL  YÜKÜMLÜLÜKLER

Di er Cari Varlklar 31 Aralk
   2007

31 Aralk
   2006

Gelecek aylara ait giderler 302.016 9.450

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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Cari Olmayan Varlklar 31 Aralk
   2007

31 Aralk
   2006

Gelecek aylara ait giderler 558.145 274.743

Ksa Vadeli Di er Yükümlülükler
31 Aralk

2007
31 Aralk

2006
Ertelenmi  gelir (*) 8.040.897 -
Di er çe itli borçlar 444.226 37.593

8.485.123 37.593

(*) 31 Aralk 2007 tarihi itibariyle UMS 18�e göre 8.040.897 YTL�lik haslat ertelemesi yaplm tr. Rapor 
tarihi itibariyle ise ötelenen bu haslat ile ilgili tüm riskler ve faydalar alcya devrolmu tur.

Uzun Vadeli Di er Yükümlülükler
31 Aralk

2007
31 Aralk

2006
Di er yükümlülükler 20.711 -

16.  F NANSAL VARLIKLAR (net)

 
31 Aralk

2007
31 Aralk

2006
Konsolide edilmeyen ba l ortaklklar 2.171.610 2.496.133

tirakler 105.924.967 98.100.993
Mü terek yönetime tabi i letmeler 5.359.123 5.229.064
Vadeye kadar elde tutulacak  nansal varlklar 1.189.398 1.443.191
Satlmaya hazr  nansal varlklar 25.167.086 25.399.135

139.812.184 132.668.516
 

Konsolide edilmeyen ba l ortaklklar:

Pay
%

31 Aralk
2007

 Pay
%

31 Aralk
2006

i ecam Shanghai Trading Co.Ltd. 100,00 655.448 100,00 324.523
Cromital S.p.A 50,00 2.171.610 50,00 2.171.610
De er dü üklü ü kar l  (655.448) -

2.171.610 2.496.133

 i ecam Shanghai Trading Co. Ltd. Kuzey Çin ve Güney Kore ba ta olmak üzere Uzakdo u�da sat  ve   
pazarlama faaliyetlerini gerçekle tirmek amacyla kurulmu tur. Cromital S.p.A. ise krom türevleri ba ta 
olmak üzere çe itli kimyasal ürünleri üretmek ve satmak için talya�da bulunan bir ba l ortaklktr. Bu 
irketlerin mali tablolar konsolide mali tablolara oranla önemli görülmediklerinden konsolidasyona dahil 

edilmemi tir.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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tirakler:

Pay
%

31 Aralk
2007

 Pay
%

31 Aralk
2006

Solvay i ecam Holding AG 25,00 105.924.967 23,75 98.100.993
 

Solvay i ecam Holding AG; Bulgaristan Cumhuriyeti yasalarna göre kurulmu , Bulgaristan � Devnya 
bölgesinde yerle ik bir anonim irket olan Solvay Sodi AD�nin hisselerine do rudan veya dolayl olarak 
sahip olmak ve bu i tiraki yönetmek amac ile  Avusturya � Viyana�da kurulmu  olan bir sermaye irketidir.
Grup, Solvay i ecam Holding AG�deki payn, di er ortaklardan EBRD (Avrupa mar ve Kalknma 
Bankas)�ye ait 13 hisseyi opsiyon anla mas kapsamnda 13 Nisan 2007 tarihinde satn alm  ve hisse orann 
% 25�e yükseltmi tir.
  

 Grup i tirakinin özet  nansal bilgileri a a daki gibidir:

31 Aralk
2007

31 Aralk
2006

Toplam varlklar 504.917.535 477.087.802
Toplam yükümlülükler 81.217.667 64.030.990
Net varlklar 423.699.868 413.056.812

Grup�un net varlklardaki  pay 105.924.967 98.100.993

Mü terek yönetime tabi i letmeler:

Pay
%

31 Aralk
2007

 Pay
%

31 Aralk
2006

Oxyvit Kimya San. ve Tic.A. . 44 5.359.123 44 5.229.064
      irket�in % 44�ünü elinde bulundurdu u Oxyvit Kimya�nn mali tablolar konsolide mali tablolara özkaynak 

yöntemine göre dahil edilmi  olup, özet  nansal bilgileri a a da sunulmu tur: 

31 Aralk
2007

31 Aralk
2006

Toplam varlklar 16.457.804 14.146.291
Toplam yükümlülükler 4.277.978         2.262.055
Net varlklar 12.179.826 11.884.236

Grup�un  net varlklardaki  pay 5.359.123 5.229.064

1 Ocak-
31 Aralk

2007

1 Ocak- 
31 Aralk

2006
Net sat lar 12.879.003        10.700.931
Net dönem kar 1.738.542         1.827.765
Net dönem karndaki grubun pay 764.958 804.217

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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Vadeye kadar elde tutulacak  nansal varlklar:

Nominal de er Vade 31 Aralk
2007

31 Aralk
2006

Eurobond USD 1.000.000 Haziran 2010 1.189.398 1.443.191

        Satlmaya hazr  nansal varlklar:

Pay
%

31 Aralk
2007

 Pay
%

31 Aralk
2006

Sintan Kimya San. ve Tic. A. .(*) 3,00 264.000 3,00 48.449
Pa abahçe Cam San. ve Tic.A. . 4,74 20.948.535 4,74 20.948.535
Denizli Cam  San. ve Tic. A. .(**) 16,22 3.911.637 16,22 4.359.237
Cami  Elektrik Üretim A. . 0,08 42.914 0,08 42.914

25.167.086 25.399.135

(*) Sintan Kimya San. ve Tic.A. . zmir Menemen Serbest Bölgesi�nde deri kimyasallar, endüstriyel 
kimyasallar ve yardmc kimyasallar ile bunlara ili kin mamul, yar mamul, hammadde ve sair maddelerin 
üretilmesi, yurtiçinde ve yurtd nda pazarlanmas, ithalat ve ihracat  ile i tigal etmektedir.

(**) Bu irkete ait hisse senetleri stanbul Menkul Kymetler Borsas�nda ( MKB) i lem görmekte olup, Grup, 
satlmaya    hazr  nansal varlklar içerisinde takip etti i hisselerini, stanbul Menkul Kymetler Borsas�nda 
(� MKB�) olu an piyasa  yatlar ile de erlemi  ve bu i lem sonucunda olu an 2.423.430 YTL�lik de er azal  
tutarn bu azal  sebebiyle olu an ertelenmi  vergi yükümlülü ü olan 154.039 ile netle tirerek özkaynak 
kalemleri içerisindeki �Finansal varlklar de er art  fonu� hesab altnda muhasebele tirmi tir. 

17.   POZ T F/NEGAT F EREF YE
        

irket, 13 Nisan 2007 tarihinde %23,75 hissesini elinde bulundurdu u i tiraki Solvay i ecam Holding�e 
ait hisselerin %1,25�lik ksmn EBRD (Avrupa mar ve Kalknma Bankas)�dan 2.098.765 USD (2.864.815 
YTL) bedelle satn alm tr. tirak 31 Aralk 2007 tarihi ve öncesinde özkaynaktan pay alma yöntemi ile 
konsolide edilmektedir. Makul de eri irket yönetimi tarafndan 5.330.865 YTL olarak hesaplanan hisselerin 
2.864.815 YTL bedel ile satn alnmas nedeniyle hesaplanan 2.466.050 YTL negatif ere ye, cari dönemde 
di er faaliyetlerden gelirler hesap grubuna gelir olarak kaydedilmi tir.

18.   YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER
      

Yoktur.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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20.   MADD  OLMAYAN VARLIKLAR 

Maliyet de eri Haklar
Di er maddi 

olmayan duran 
varlklar

Toplam

1 Ocak 2007 açl  bakiyesi      4.828.073           19.474       4.847.547
Kur çevrim fark - (1.367) (1.367)
Almlar 989.546 24.126 1.013.672
Yaplmakta olan yatrmlardan transfer - 328.813 328.813
31 Aralk  2007 kapan  bakiyesi 5.817.619 371.046 6.188.665

Birikmi  amortismanlar
1 Ocak 2007 açl  bakiyesi (4.267.461)            (3.621)   (4.271.082)
Kur çevrim fark - 185 185
Dönem gideri (347.345) (9.573) (356.918)
31 Aralk 2007 kapan  bakiyesi (4.614.806) (13.009) (4.627.815)

31 Aralk 2007 itibariyle net defter de eri 1.202.813 358.037 1.560.850

Maliyet de eri Haklar
Di er maddi 

olmayan duran 
varlklar

Toplam

1 Ocak 2006 açl  bakiyesi 4.248.070 1.980 4.250.050
Kur çevrim fark - 71 71
Almlar 580.003 17.423 597.426
31 Aralk  2006 kapan  bakiyesi 4.828.073 19.474 4.847.547

Birikmi  amortismanlar
1 Ocak 2006 açl  bakiyesi (4.158.809) (1.454) (4.160.263)
Kur çevrim fark - (71) (71)
Dönem gideri (108.652) (2.096) (110.748)
31 Aralk 2006 kapan  bakiyesi (4.267.461) (3.621) (4.271.082)

31 Aralk 2006 itibariyle net defter de eri            560.612 15.853 576.465

21.   ALINAN AVANSLAR

31 Aralk
2007

31 Aralk
   2006

Yurtiçi sipari  avanslar 604.752 196.015
Yurtd  sipari  avanslar 1.204.031 1.710.454

1.808.783 1.906.469

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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EMEKL L K PLANLARI22. 

irketin emeklilik planlarn kapsayan herhangi bir yükümlülü ü bulunmamaktadr.

23. BORÇ KAR ILIKLARI

31 Aralk
2007

31 Aralk
   2006

Vergi kar l  (Not 41) 3.900.604 10.587.363
Pe in ödenmi  vergi ve fonlar (Not 41) (3.900.604) (9.164.066)
Kar lklar 2.129.748 4.394.217
Toplam ksa vadeli borç kar lklar 2.129.748 5.817.514

Kdem tazminat kar lklar 16.194.438 15.733.658
Toplam uzun vadeli borç kar lklar 16.194.438 15.733.658

 
Kdem Tazminat Kar lklar:

Yürürlükteki  Kanunu hükümleri uyarnca, çal anlardan kdem tazminatna hak kazanacak ekilde i  sözle mesi 
sona erenlere, hak kazandklar yasal kdem tazminatlarnn ödenmesi yükümlülü ü vardr. Ayrca, halen 
yürürlükte bulunan 506 sayl  Sosyal  Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayl  ve 25 A ustos 1999 
tarih, 4447 sayl yasalar ile de i ik 60�nc maddesi hükmü gere ince kdem tazminatn alarak i ten ayrlma 
hakk kazananlara da yasal kdem tazminatlarn ödeme yükümlülü ü bulunmaktadr. Emeklilik öncesi hizmet 
artlaryla ilgili baz geçi  kar lklar, ilgili kanunun 23 Mays 2002 tarihinde de i tirilmesi ile Kanun�dan 
çkarlm tr.

31 Aralk 2007 tarihi itibariyle ödenecek kdem tazminat, her hizmet yl için bir aylk maa  üzerinden 
2.030,19  YTL (31 Aralk 2006: 1.857,44 YTL) tavanna tabidir. Kdem tazminat tavan alt ayda bir revize 
edilmekte olup, irket�in kdem tazminat kar l nn hesaplanmasnda 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren 
geçerli olan 2.087,92 YTL tavan tutar dikkate alnm tr (1 Ocak 2006: 1.960,69 YTL).

Kdem tazminat yükümlülü ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de ildir.
 
Kdem tazminat yükümlülü ü, irketin çal anlarn emekli olmasndan do an gelecekteki olas yükümlülü ün 
bugünkü de erinin tahminine göre hesaplanr. UMS 19 (�Çal anlara Sa lanan Faydalar�), irketin 
yükümlülüklerini tanmlanm  fayda planlar kapsamnda aktüeryal de erleme yöntemleri kullanlarak 
geli tirilmesini öngörür.  Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasnda kullanlan aktüeryal 
varsaymlar a a da belirtilmi tir:

Esas varsaym,  her hizmet yl için olan azami yükümlülü ün en asyona paralel olarak artmasdr. Dolaysyla, 
uygulanan iskonto oran, gelecek en asyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oran ifade eder. 
31 Aralk 2007 tarihi itibariyle, ekli mali tablolarda kar lklar, çal anlarn emeklili inden kaynaklanan gelece e 
ait olas yükümlülü ünün bugünkü de eri tahmin edilerek hesaplanr. 31 Aralk 2007 tarihi itibariyle kar lklar 
yllk %5 en asyon oran ve  %11 iskonto oran varsaymna göre, %5,71 reel iskonto oran ile hesaplanm tr (31 
Aralk 2006: %5,71 reel iskonto oran). ste e ba l i ten ayrlmalar neticesinde ödenmeyip, irket�e kalacak olan 
kdem tazminat tutarlarnn tahmini oran da dikkate alnm tr. 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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1 Ocak-
31 Aralk

 2007

1 Ocak-
31 Aralk

 2006
Açl  bakiyesi 15.733.658 15.302.848
Çevrim fark (14.378) -
Dönem gideri 2.498.371 2.962.009
Ödenen tazminatlar (2.023.213) (2.531.199)
Kapan  bakiyesi 16.194.438 15.733.658

 
24. ANA ORTAKLIK DI I PAYLAR/ANA ORTAKLIK DI I KAR ZARAR

      
1 Ocak-

31 Aralk
 2007

1 Ocak-
31 Aralk

 2006
Açl  bakiyesi 11.414.466 -
Ana ortaklk paylardaki dönem içi art                    - 12.368.828
Çevrim fark         (761.660) -
Dönem faaliyet sonuçlarndaki ana ortaklk d  paylar (2.681.592)         (954.362)
Kapan  bakiyesi 7.971.214 11.414.466

25.   SERMAYE/KAR ILIKLI T RAK SERMAYE DÜZELTMES

31 Aralk 2007 ve 31 Aralk 2006 itibariyle sermaye yaps a a daki gibidir:

Ortaklar (%) 31 Aralk
2007 (%) 31 Aralk

2006
i ecam 70,68 142.363.651 69,70 43.650.181 

Anadolu Cam 14,24 28.688.933 14,24 8.920.000
Cami  Madencilik 0,04 76.911 0,04 23.913 
Cam Pazarlama - - 0,98 613.708 
Halka açk ksm 15,04 30.304.129 15,04 9.422.198 
Nominal sermaye 100,00  201.433.624 100,00 62.630.000

irketin 2007 ylndaki sermayesi 20.143.362.400 adet hisseden olu maktadr (2006: 6.263.000.000 hisse). 
Hisselerin itibari de eri hisse ba na 1 Ykr�dir (2006: hisse ba  1 Ykr).

26, 27, 28 SERMAYE YEDEKLER , KAR YEDEKLER  VE GEÇM  YIL KAR/ (ZARARLARI)

 Bilançonun özsermaye hesaplar içinde, geçmi  yllar karlar ile kar yedekleri arasnda yeniden sn ama                              
yaplm  olup, sözkonusu sn amann dönem sonuçlarna herhangi bir etkisi bulunmamaktadr.  

Kanuni defterlerdeki birikmi  karlar, a a da belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde 
da tlabilirler.

Türk Ticaret Kanunu�na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrlr. 
Türk Ticaret Kanunu�na göre birinci tertip yasal yedekler, irketin ödenmi  sermayesinin %20�sine ula lncaya 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)

SODA SANAY  A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TAR H  T BAR YLE KONSOL DE MAL  TABLOLARA L K N D PNOTLAR



53

SODA SANAY  A. .

kadar, kanuni net karn %5�i olarak ayrlr. kinci tertip yasal yedekler ise da tlan karn ödenmi  sermayenin 
%5�ini a an  ksmnn %10�u orannda ayrlr.

Halka açk irketler, temettü da tmlarn SPK tarafndan yaymlanan standartlar ve tebli lerin öngördü ü 
esaslar çerçevesinde yaparlar.

Seri: XI, No: 25 sayl Tebli  uyarnca en asyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda 
öz sermaye kalemlerinden �Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve 
Ola anüstü Yedek� kalemlerine bilançoda kaytl de erleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin düzeltilmi  
de erleri toplu halde öz sermaye grubu içinde �Öz Sermaye En asyon Düzeltmesi Farklar� hesabnda yer 
almaktadr.

31 Aralk 2007 tarihi itibariyle öz sermaye kalemlerinin nominal, düzeltilmi  ve en asyon düzeltme farklar 
a a da  gösterilmi tir:

31 Aralk 2007  Nominal 
 Öz Sermaye 

En asyon 
Düzeltmesi 

Farklar 

 Düzeltilmi  
Tutarlar 

Sermaye 201.433.624 146.192.097 347.625.721
Finansal Varlklardan Gelen De erleme Fonu (2.269.391) - (2.269.391)
Yasal Yedekler 10.698.267 - 10.698.267
Ola anüstü Yedekler 46.274.513 - 46.274.513

256.137.013 146.192.097 402.329.110

31 Aralk 2006 tarihi itibariyle öz sermaye kalemlerinin nominal, düzeltilmi  ve en asyon düzeltme farklar 
a a da  gösterilmi tir:

31 Aralk 2006  Nominal 
 Öz Sermaye 

En asyon 
Düzeltmesi 

Farklar 

 Düzeltilmi  
Tutarlar 

Sermaye 62.630.000 272.972.691 335.602.691
Finansal Varlklardan Gelen De erleme Fonu (1.975.830) - (1.975.830)
Yasal Yedekler 7.271.561 11.484.406 18.755.967
Ola anüstü Yedekler 154.720 - 154.720
Sermayeye Eklenecek tirak Hisseleri ve 
Gayrimenkul Sat  Kazançlar 538.624 - 538.624

68.619.075 284.457.097 353.076.172
 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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29. YABANCI PARA POZ SYONU

31 Aralk 2007 USD  EUR 
Di er yabanc 

paralar YTL 
kar l  

 YTL kar l  

Nakit ve nakit benzeri kalemler 2.337.321 5.155.054 8.004 11.546.455
Ticari alacaklar (net) 4.465.998 26 - 5.201.592
li kili tara ardan alacaklar 21.299.216 10.601.562 147.750 43.085.739

Di er alacaklar ve dönen varlklar 25.180 5.080 - 38.015
Vadeye kadar elde tutulacak  nansal 
varlklar 1.021.205 - - 1.189.397

Banka kredileri (23.495.487) (23.356.707) - (67.309.834)
Ticari borçlar (net) (653.579) (644.036) (6.931) (1.869.585)
li kili tara ara borçlar - (280) - (479)

Di er borçlar ve gider tahakkuklar (922.226) (88.481) - (1.225.437)
Net yabanc para pozisyonu (9.344.137)

31 Aralk 2006  USD  EUR  
Di er yabanc 

paralar YTL 
kar l  

 YTL kar l  

Nakit ve nakit benzeri kalemler 1.445.083 23.183.636 725 44.956.436
Ticari alacaklar (net) 1.819.104 378.812 - 3.258.303
li kili tara ardan alacaklar 15.858.668 12.095.245 335.007 45.020.297

Di er alacaklar ve dönen varlklar 365.539 371.313 662 1.201.949
Vadeye kadar elde tutulacak  nansal 
 varlklar 1.026.744 - - 1.443.191

Banka kredileri (9.221.242) (35.770.564) - (79.190.577)
Ticari borçlar (net) (1.046.926) (779.407) (4.444) (2.919.075)

Net yabanc para pozisyonu 13.770.524

30. DEVLET TE V K YARDIMLARI

16 Temmuz 2004 tarih ve 5228 no� lu Kanun� un 28. maddesinin 9. fkrasnda a a daki hüküm getirilmi tir: 
Kurumlarn 31 Temmuz 2004 tarihinden geçerli olmak üzere bünyelerinde gerçekle tirdikleri münhasran 
yeni teknoloji ve bilgi aray na yönelik ara trma ve geli tirme harcamalar tutarnn %40� Ar-Ge indirimi 
olarak Kurumlar vergisinden istisna edilir. Ar-Ge ndirimi için stopaj uygulamas yoktur.

94/6401 sayl hracata Yönelik Devlet Yardmlar Karar çerçevesinde Para � Kredi Koordinasyon Kurulunun 
9 Eylül 1998 tarih ve 98/16 sayl Kararna istinaden yaymlanan 98/10 sayl Ara trma � Geli tirme (Ar-
Ge) Yardmna li kin Tebli  çerçevesinde D  Ticaret Müste arl  tarafndan, sanayi kurulu larnn uzman 
kurumlar tarafndan Ar-Ge niteli ine sahip oldu u tespit edilen projeleri kapsamnda izlenip de erlendirilebilen 
giderlerinin belli bir oran hibe eklinde kar lanmakta veya bu projelere geri ödeme ko uluyla sermaye 
deste i sa lanmaktadr. 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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Maliye Bakanl  ve D  Ticaret Müste arl  tarafndan tespit edilen usul ve esaslar do rultusunda yaplan 
ihracat i lemleri ile di er döviz kazandrc faaliyetler damga vergisi ve harçlardan istisna edilmi tir. hracata 
Yönelik Devlet Yardmlar Kararna dayanlarak hazrlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16 
Aralk 2004 tarihli ve 2004/11 sayl kararna istinaden yurt d  fuar katlmlarnn desteklenmesi amacyla 
devlet yardm ödenmektedir.

hracata Yönelik Devlet Yardmlar Karar�na dayanlarak hazrlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 
16 Aralk 2004 tarihli ve 2004/11 sayl kararna istinaden yurt d  fuar katlmlarnn desteklenmesi amacyla 
devlet yardm ödenmektedir. 

31. KAR ILIKLAR , ARTA BA LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aralk
2007

31 Aralk 
2006

Verilen teminat mektuplar 1.959.661 2.377.355
tirak hissesi satn alma taahhüdü (Not 16) - 2.950.025

Di er 3.580.104 -
5.539.765 5.327.380

irket, Türkiye i e ve Cam Fabrikalar A. . tarafndan i ecam Toplulu u Cam Ev E yas ve Kimyasallar 
gruplarnn yatrmlarnda ve genel irket  nansmannda kullanlmak amac ile alnan 46 Milyon Euro 
kredinin 24 Milyon  Euro�luk ksmna ve 25 Milyon Amerikan Dolar kredinin 12 Milyon Amerikan Dolar 
ksmna garantör olmu tur. 

Ba l ortaklklardan i ecam Soda Lukavac d.o.o.�nun Bosna Hersek�te yerle ik soda fabrikas yatrmlarnn 
 nansmannda kullanlmak üzere, IFC�den sa lanan 2 yl geri ödemesiz 8 yl vadeli 24 Milyon � tutarnda 
kredi anla mas 20 Mart 2007 tarihinde imzalanm  olup, i ecam Soda Lukavac d.o.o. adna sa lanan 
krediye irket ile Türkiye i e ve Cam Fabrikalar A. . mü terek ve müteselsilen garantör olmu tur.

irket, mülkiyetindeki ta nmazlarnn 28.010 m2�lik bölümü üzerinde, Topluluk irketlerinden Cami  
Elektrik Üretimi A. . lehine 30 yllk üst hakk tesis etmi tir.

31 Aralk 2007 tarihi itibariyle Grup aleyhine açlan dava tutar toplam 904.569 YTL olup, mali tablolarda 
tamamna kar lk ayrlm tr. 

Grup�un Mersin li Karadiken köyündeki kireçta  i letmesinde kiralanan sahann haricindeki yerde ocak 
faaliyetinde bulundu u gerekçesiyle Tarsus Mal Müdürlü ü tarafndan Tarsus Asliye Hukuk Mahkemesi�nde 
aleyhine tazminat ve müdahalenin men�i için dava açlm tr. Yaplan yarglama sonucu dava Grup aleyhine 
sonuçlanm  olup, dosya içerisindeki bilirki i raporuna istinaden toplam 450.000 YTL tutarnda kar lk 
ayrlm tr. Tarsus Maliye Hazinesi irket aleyhine Tarsus 1. Asliye Hukuk Mahkemesi�nde 19 adet parsel 
üzerinde �So utma Suyu Temini sale Hatt Projesi� kapsamnda dava açm  olup, dava halen devam 
etmektedir. Bu proje kapsamnda irketçe Tarsus Maliye Hazinesi aleyhine Mecra irtifaknn tesisi için 
Tarsus 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açlm  olup, dava halen devam etmektedir.

irketin Bota -Boru Hatlar ile Petrol Ta ma A. . arasnda yaplan sözle me gere i 1 Ocak 2008 � 30 Nisan 
2008 tarihleri arasnda 68.000.000 m3 do algaz alm taahhüdü bulunmaktadr. Ayrca sözle me gere i, �A 
Tipi stasyonun Bota  Telekomünikasyon ve Scada Sistemi�ne ba lanmas� ile ilgili olarak irket tarafndan 
yaplmas gereken bu sistemin/teçhizatn mülkiyeti, Bota �a aittir. 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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32. LETME B RLE MELER
Grup dönem içinde Solvay i ecam Holding AG�ye ait hisselerin %1,25�lik ksmn EBRD�den alm tr. Bu 
almlara ait detay bilgiler Not 17�de açklanm tr.

33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup faaliyetlerini tek bir sektörde sürdürdü ünden bölümlere göre raporlama yaplmam tr.

34. B LANÇO TAR H NDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR
irket ba l ortaklklarndan Cromital S.p.A mevcut  120.000 Euro olan sermayesinin 1.000.000 Euro 

arttrlarak 1.120.000 Euro�ya yükseltilmesine karar vermi  olup, arttrlan sermayeden irket % 50 olan 
ortaklk payna isabet eden 500.000 Euro�yu 21 Ocak 2008 ve 28 ubat 2008�de transfer etmi tir.
11 Mart 2008 tarihli yönetim kurulu kararyla, irket Ana Sözle mesi�nin sermaye ile ilgili 6. maddesinin 
de i tirilerek kaytl sermaye tavannn 201.433.624 YTL�den 500.000.000 YTL�ye çkarlmasna, bununla 
ilgili olarak Sermaye Piyasas Kurulu�ndan ve di er ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alnmasna ve 
konunun yaplacak ilk Genel Kurul�da görü ülmesine karar verilmi tir.

irket, nihai ana orta  T.  Bankas A. .�ne ait Asma  A r Sanayii Makinalar A. . hisselerinin 5.447.003,38 
YTL nominal de erli % 82,53 oranndaki ksmn 8.253.035 Amerikan Dolar pe in bedel ile devir alm tr. 
Nihai sat   yat Asma  A r Makinalar A. .�nin 31 Mart 2008 tarihli bilançosu esas alnarak tespit 
edilecektir.

35. DURDURULAN FAAL YETLER
Bilanço tarihi itibariyle Grup�un durdurulan faaliyeti yoktur.
ESAS FAAL YET GEL RLER36. 

Sat lar
1 Ocak-

31 Aralk 
2007

1 Ocak-
31 Aralk 

2006
Yurt içi sat lar 240.882.725 213.653.674
Yurt d  sat lar 236.587.586 212.920.429
Sat  iadeleri (75.935) (8.195)
Sat  iskontolar (4.638.964) (4.867.515)
Sat lardan di er indirimler (16.386.756) (11.612.181)

456.368.656 410.086.212

Sat larn Maliyeti
1 Ocak-

31 Aralk 
2007

1 Ocak-
31 Aralk 

2006
lk madde ve malzeme giderleri (115.153.263)  (83.900.488)

Do rudan i çilik giderleri (14.752.669) (12.031.949)
Genel üretim giderleri (158.738.010) (152.428.474)
Amortisman giderleri (26.754.191) (24.106.098)
Yar mamul stoklarndaki de i im (45.888) 452.757
Mamul stoklarndaki de i im 1.673.466 14.997.157
Satlan mamullerin maliyeti (313.770.555) (257.017.095)
Satlan ticari mallarn maliyeti (78.642.884) (62.961.628)
Sat larn maliyeti (392.413.439) (319.978.723)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)

SODA SANAY  A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TAR H  T BAR YLE KONSOL DE MAL  TABLOLARA L K N D PNOTLAR



57

SODA SANAY  A. .

Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler
1 Ocak-

31 Aralk 
2007

1 Ocak-
31 Aralk 

2006
Fuar te vik gelirleri 194.435 52.602

37.    FAAL YET G DERLER

1 Ocak-
31 Aralk 

2007

1 Ocak-
31 Aralk 

2006
 Ara trma ve geli tirme giderleri (1.368.374) (1.387.479)
 Pazarlama, sat  ve da tm giderleri (28.983.614) (24.267.652)
 Genel yönetim giderleri (34.891.788) (29.104.052)

(65.243.776) (54.759.183)

1 Ocak-
31 Aralk 

2007

1 Ocak-
31 Aralk 

2006
lk madde malzeme giderleri (1.819.129) (1.486.428)

Personel giderleri (23.261.201) (19.188.817)
Çe itli giderler (20.636.220) (17.458.766)
D ardan sa lanan fayda ve hizmet giderleri (11.232.803) (11.174.789)
Vergi resim ve harçlar (2.633.204) (1.465.164)
Amortisman, itfa ve tükenme paylar (5.661.219) (3.985.219)

(65.243.776) (54.759.183)

38.    D ER FAAL YETLERDEN GEL RLER/G DER VE KAR/ZARARLAR

Di er Faaliyetlerden Gelir  ve Karlar
1 Ocak-

31 Aralk 
2007

1 Ocak-
31 Aralk 

2006
tiraklerden temettü gelirleri 243.650 -

Özkaynak yöntemi ile konsolide edilen i tiraklerden elde edilen 
gelirler (*) 13.117.831 12.697.671

Döneme gelir yazlan negatif ere ye 2.466.050 2.389.713
Dava kar lklar iptali 353.698 366.336
Hizmet gelirleri 6.281.386 6.185.022
Di er ola an gelir ve karlar 3.683.655 5.416.647

26.146.270 27.055.389

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)

SODA SANAY  A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
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Di er Faaliyetlerden Gider  ve Zararlar

1 Ocak-
31 Aralk 

2007

1 Ocak-
31 Aralk 

2006
 Komisyon giderleri (6.804) (5.276)
 Ba l ortaklk de er dü üklü ü kar l  (655.448) -
 Sabit kymet de er dü üklü ü kar l  (301.000) -
 Dava kar lklar (64.661) (700.047)
 Di er gider ve zararlar (1.071.841) (3.678.664)

(2.099.754) (4.383.987)

(*) Özkaynak metodu etkisi
1 Ocak-

31 Aralk 
2007

1 Ocak-
31 Aralk 

2006
Solvay i ecam Holding (Not 16) 12.352.873 11.893.454
Oxyvit Kimya 764.958 804.217
 13.117.831 12.697.671

39.  F NANSMAN GEL RLER  / G DERLER  (net)

1 Ocak-
31 Aralk 

2007

1 Ocak-
31 Aralk 

2006
Faiz gelirleri 2.230.344 3.558.034
Kambiyo karlar 4.123.138 19.984.599
Reeskont faiz gelirleri 228.099 183.995
Kambiyo zararlar (13.865.558) (12.317.637)
Reeskont faiz giderleri (11.650) (277.440)
Faiz giderleri (7.669.389) (4.580.592)
Kredi kur fark gelir / (gideri) (net) 9.361.254 (5.051.696)

(5.603.762) 1.499.263

40.   NET PARASAL POZ SYON KAR/ZARARI

Sermaye Piyasas Kurulu Karar Organ�nn 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayl toplantsnda ald  karar 
uyarnca 2005 ylnda en asyon muhasebesi uygulamasna son verilmesi nedeniyle  31 Aralk 2007 ve 2006 
tarihli konsolide mali tablolarda parasal kar ya da zarar olu mam tr.

41.  VERG LER

Ödenecek kurumlar vergisi: 31 Aralk
2007

31 Aralk
2006

Kurumlar vergisi kar l  (3.900.604) (10.587.363)
Pe in ödenmi  vergi ve fonlar 3.900.604 9.164.066

- (1.423.297)
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Vergi kar l : 
1 Ocak -

31 Aralk
2007

1 Ocak -
31 Aralk

 2006
Cari kurumlar vergisi kar l  (3.900.604) (10.587.363)
Ertelenmi  vergi kar l  (Not: 14) (583.554) 15.265.427

(4.484.158) 4.678.064

Vergi kar l nn mutabakat:
1 Ocak �
31 Aralk

2007

1 Ocak �
31 Aralk

2006
Vergi öncesi kar 20.030.222 60.525.935
Geçerli vergi oran %20 %20
Hesaplanan vergi (4.006.044) (12.105.187)

Ayrlan ile hesaplanan vergi kar l nn mutabakat:
-kanunen kabul edilmeyen giderler (91.316) (372.808)
-temettü ve di er vergiden muaf gelirler 1.090.132 1.002.397
-vergiden mahsup edilebilecek geçmi  yl zararlar (1.939.759) (345.174)
-etkin vergi oranndaki de i im etkisi - 14.522.478
-özkaynak yöntemi etkisi 152.992 3.017.475
-konsolidasyon düzeltmeleri 196.747 (840.823)
-farkl vergi oranlarna tabi yurtd  i tirakler 244.919 (200.294)
-di er (131.829) -
Gelir tablosundaki vergi kar l  (Not 41) (4.484.158) 4.678.064

Grup, Türkiye�de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup�un cari dönem faaliyet sonuçlarna ili kin 
tahmini vergi yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli kar lklar ayrlm tr.

Vergiye tabi kurum kazanc üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oran, ticari kazancn tespitinde 
gider yazlan vergi matrahndan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerle ik irketlerden alnan 
temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve kullanlan yatrm indirimleri dü üldükten sonra kalan matrah 
üzerinden hesaplanmaktadr.

Türkiye�de geçici vergi üçer aylk dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2007 yl 
kurum kazançlarnn geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi a amasnda kurum kazançlar üzerinden 
hesaplanmas gereken geçici vergi oran %20�dir. 1 Ocak 2006 tarihinden sonraki geçici vergi dönemlerinde 
%30 oranna göre hesaplanan ve tahsil edilen geçici verginin anlan dönemler için %20 oranna göre hesaplanan 
tutar a an ksm, izleyen dönemler için hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir.  Zararlar, gelecek yllarda 
olu acak vergilendirilebilir kardan dü ülmek üzere, maksimum 5 yl ta nabilir. Ancak olu an zararlar geriye 
dönük olarak, önceki yllarda olu an karlardan dü ülemez.

Türkiye�de vergi de erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatla ma prosedürü bulunmamaktadr. 
irketler ilgili yln hesap kapama dönemini takip eden yln 1-25 Nisan tarihleri arasnda (özel hesap dönemine 

sahip olanlarda dönem kapan n izleyen dördüncü ayn 1-25 tarihleri arasnda) vergi beyannamelerini 
hazrlamaktadr. Vergi Dairesi tarafndan bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kaytlar 5 yl içerisinde 
incelenerek de i tirilebilir.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)

SODA SANAY  A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TAR H  T BAR YLE KONSOL DE MAL  TABLOLARA L K N D PNOTLAR



60

SODA SANAY  A. .

Gelir Vergisi Stopaj:

Kurumlar vergisine ek olarak, da tlmas durumunda kar pay elde eden ve bu kar paylarn kurum kazancna 
dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabanc irketlerin Türkiye�deki ubelerine da tlanlar 
hariç olmak üzere kar paylar üzerinden ayrca gelir vergisi stopaj hesaplanmas gerekmektedir. Gelir vergisi 
stopaj 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm irketlerde %10 olarak uygulanmaktadr. 23 Temmuz 2006 
tarihinde Resmi Gazetede yaymlanan Bakanlar Kurulu karar ile 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren Gelir 
Vergisi Stopajnn %10�dan  % 15�e çkartlmasna karar verilmi tir. Da tlmayp sermayeye ilave edilen kar 
paylar gelir vergisi stopajna tabi de ildir. 

24 Nisan 2003 tarihinden önce alnm  yatrm te vik belgelerine istinaden yararlanlan yatrm indirimi tutar 
üzerinden %19,8 vergi tevkifat yaplmas gerekmektedir. Bu tarihten sonra yaplan te vik belgesiz yatrm 
harcamalarndan irketlerin üretim faaliyetiyle do rudan ilgili olanlarn %40� vergilendirilebilir kazançtan 
dü ülebilir. 

Yatrm indirimi uygulamas 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldrlm tr. Ancak, 
irketlerin vergilendirilebilir kazançlarnn yetersiz olmas sebebiyle, 31 Aralk 2005 tarihi itibariyle 

yararlanamad  yatrm indirimi tutar sonraki yllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan dü ülmek 
üzere sonraki yllara ta nabilir. Bununla birlikte,  ta nan yatrm indirimini sadece 2006, 2007 ve 2008 yllarna 
ait kazançlarndan indirebilirler. 2008 yl kurum kazancndan indirilemeyen yatrm indirimi tutarnn sonraki 
dönemlere devri mümkün de ildir.

irketlerin 2006, 2007 ve 2008 yllarnn kurumlar vergisi hesabnda, ta nan yatrm indirimini vergilendirilebilir 
kazançlarndan dü tükleri takdirde uygulayacaklar kurumlar vergisi oran %30 olacaktr. Ta nan yatrm 
indiriminden faydalanlmamas durumunda ise kurumlar vergisi oran %20 olarak dikkate alnacak ve 
faydalanlmayan yatrm indirimi hakk ortadan kalkacaktr.

En asyona Göre Düzeltilmi  Vergi Hesaplamalar
2003 yl ve önceki dönemlerde, sabit kymetlerin ve buna ba l olarak amortismanlarnn senelik olarak 
yeniden de erlemeye tabi tutulmalar haricinde; vergiye esas dönem kar en asyona göre düzeltilmi  tutarlar 
üzerinden hesaplanmamaktayd. 30 Aralk 2003 tarih ve 25332 sayl Resmi Gazete�de yaymlanan 5024 sayl 
Kanun ile Türkiye�de en asyon muhasebesi uygulamasnn 2004 yl ve sonraki dönemlerde geçerli olacak 
ekilde; en asyon orannn kanunda belirlenen snrlara ula mas durumunda uygulanmas gerekmektedir. 

Vergi  mevzuatndaki en asyon muhasebesi ilkeleri UMS 29 �Yüksek En asyonlu Ekonomilerde Finansal 
Raporlama� standardndaki hükümlerden önemli ölçüde farkllk göstermemektedir. 2004 yl için en asyon 
belirli kriterleri a t  için 5024 sayl kanuna göre Grup en asyon düzeltmesi yapm  olup bu bakiyeler 1 
Ocak 2005 tarihi itibariyle yasal kaytlar için açl  bakiyesi olarak alnm tr. 31 Aralk 2007 ve 2006 yllarnda 
kanunun belirledi i kriterler gerçekle medi i için en asyon muhasebesi uygulanmam tr.

42. H SSE BA INA KAZANÇ

Cari döneme ait hisse ba na kar hesaplamas, çkarlan bedelli ve bedelsiz hisselerin etkisi göz önüne 
alnarak, UMS 33�e uygun olarak yaplm tr. 31 Aralk 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren ara dönemlerde 

irket hisselerinin a rlkl ortalamas ve hisse ba na kar hesaplamas (1 YTL de erli hisseye isabet eden) 
a a daki gibidir.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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31 Aralk
2007

31 Aralk
2006

Tedavüldeki hisse senedinin a rlkl ortalama adedi  20.143.362.400 20.143.362.400
Net kar    15.546.064 65.203.999

Hisse ba na kazanç  (1 YTL de erli hisseye isabet eden)    0,077 0,324

NAK T AKIM TABLOSU43. 

Nakit akm tablosu mali tablolarla birlikte sunulmu tur.

MAL  TABLOLARI ÖNEML  ÖLÇÜDE ETK LEYEN YA DA MAL  TABLOLARIN AÇIK, 44. 
YORUMLANAB L R VE ANLA ILAB L R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL  
OLAN D ER HUSUSLAR

irketin 31 Aralk 2007 tarihinde sona eren döneme ait Sermaye Piyasas Kurulunca yaymlanan  nansal 
raporlama standartlarna uygun olarak hazrlanm  mali tablolar, 3 Nisan 2008 tarihli Yönetim Kurulu 
toplantsnda onaylanm  ve yaynlanmas için yetki verilmi tir.

45.    F NANSAL ARAÇLARLA LG L  EK B LG LER

a. Sermaye risk yönetimi

Grup�un sermaye yaps 4. notta açklanan hazr de erler ve srasyla 25, 26, 27 ve 28 notlarda açklanan 
çkarlm  sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmi  yl karlarn da içeren özkaynak kalemlerinden 
olu maktadr. 

Grup�un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye snfyla ili kilendirilen riskler irketin üst yönetimi ve 
ba l bulunulan T. i e ve Cam Fabrikalar A. . holding üst yönetimi tarafndan de erlendirilir. 

b.   Önemli muhasebe politikalar

 Grup�un  nansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikalarn 3 numaral �Uygulanan De erleme    ilkeleri 
/ Muhasebe Politikalar�,  g  �Finansal Araçlar� notunda açklanmaktadr.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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d.  Finansal risk yönetimindeki hede er 

Grup�un ba l bulundu u Holding�in  nansman bölümü  nansal piyasalara eri imin düzenli bir ekilde 
sa lanmasndan ve Grup�un faaliyetleri ile ilgili maruz kalnan  nansal risklerin seviyesine ve büyüklü üne 
göre analizini gösteren Grup içi hazrlanan risk raporlar vastasyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden 
sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçe e uygun faiz oran riski ve  yat 
riskini de içerir), kredi riski, likidite riski nakit akm faiz oran riski ile hisse riskini kapsar.

e.    Piyasa riski 

Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki (f maddesine baknz) ve faiz oranndaki (g maddesine         
baknz) de i iklikler ile ilgili  nansal risklere maruz kalmaktadr. 

Grup düzeyinde kar la lan piyasa riskleri, duyarllk analizleri esasna göre ölçülmektedir.

Cari ylda Grup�un maruz kald  piyasa riskinde ya da kar la lan riskleri ele al  yönteminde veya bu 
riskleri nasl ölçtü üne dair kulland  yöntemde, önceki seneye göre bir de i iklik olmam tr. 

 f.    Kur riski yönetimi

Yabanc para cinsinden i lemler, kur riskinin olu masna sebebiyet vermektedir.

Grup ba lca EURO ve ABD Dolar cinsinden kur riskine maruz kalmaktadr. 

A a daki tablo, Grup�un EURO ve ABD Dolar kurlarndaki %10�luk de i ime olan duyarll n 
göstermektedir. Kullanlan %10�luk oran, kur riskinin üst düzey yönetime Grup içinde raporlanmas srasnda 
kullanlan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarnda bekledi i olas de i ikli i ifade eder. 
Grup�un raporlama tarihinde maruz kald  kur riskine ili kin duyarllk analizleri, mali yln ba langcndaki 
de i ikli e göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit tutulur. Pozitif tutar ABD Dolar�nn ve 
EURO�nun YTL kar snda %10�luk de er art nn net kardaki art  etkisini ifade eder. Buna kar n, de er 
kazanc süreç dahilinde olaca ndan Grup�un ihracat gelirleri de olumlu etkilenecektir.

ABD Dolar etkisi (i) EURO  etkisi (ii)
1 Ocak-

31 Aralk 
2007

1 Ocak-
31 Aralk 

2006

1 Ocak-
31 Aralk

2007

1 Ocak-
31 Aralk 

2006
Gelir tablosu etkisi (287.600) (1.152.375) 1.139.374 77.165

Dönemsonu itibari ile açk olan ABD dolar cinsinden alacak, borç ve kredilere ili kindir.(i) 
Dönemsonu itibari ile açk olan Euro cinsinden alacak, borç ve kredilere ili kindir.(ii) 

E er YTL, ABD Dolar ve Euro kar snda %10 de er kazanrsa tutarlar yukardaki tablo ile ayn olmakla 
beraber, net kardaki azal /art  etkisini ifade edecek idi.

        
g. Faiz oran riski yönetimi:

Grup�un sabit ve de i ken faiz oranlar üzerinden borçlanmas, Grup�u faiz oran riskine maruz 
brakmaktadr. 

Grup�un maruz kald ,  nansal yükümlülükleriyle ilgili faiz oranlar, 6 nolu dipnotta  nansal borçlar 
bölümünde ayrntl olarak açklanm tr. 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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Faiz oran duyarll 

A a daki duyarllk analizleri raporlama tarihinde maruz kalnan faiz oran riskine ve mali yln 
ba langcnda öngörülen faiz oran de i ikli ine göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit 
tutulur. Grup yönetimi de i ken faizli banka borcunun faizi olan, Libor ve Euribor faiz orannda %0,25�lik 
bir dalgalanma beklemektedir. Sözkonusu tutar, Grup içinde üst düzey yönetime yaplan raporlamalarda da 
kullanlmaktadr.

Libor ve Euribor faiz orannda %0,25�lik bir yükseli  olmas ve di er tüm de i kenlerin sabit tutulmas 
durumunda:

� Grup�un bir yllk döneme ait net kar 206.788 YTL de erinde azalacaktr (31 Aralk 2006 döneminde net 
karda 150.342 YTL de erinde azal  olacaktr).  Bunun en büyük sebebi Grup�un de i ken faizli  nansal 
borçlardr. Libor ve Euribor faiz orannn %0,25�lik dü mesi durumunda ise Grup�un alt aylk net kar ayn 
tutarda artacaktr.

h.   Di er  yat riskleri:

Grup, hisse senetleri yatrmlardan kaynaklanan hisse senedi  yat riskine maruz kalmaktadr. Hisse senetleri 
yatrmlar, ticari amaçlardan ziyade stratejik amaçlar için elde tutulmaktadr. Grup, tarafndan bu yatrmlarn 
faal olarak alm-satm söz konusu de ildir.

Özkaynak  yat duyarll 

A a daki duyarllk analizleri raporlama tarihinde maruz kalnan hisse senedi  yat risklerine göre 
belirlenmi tir.
 
Raporlama tarihinde, tüm di er de i kenlerin sabit ve de erleme yöntemindeki verilerin %10 orannda fazla/
az olmas durumunda:

�  Hisse senedi yatrmlar, satlmaya hazr varlklar olarak sn andrld  ve elden çkarlmad  ya da de er 
dü üklü üne u ramad  sürece, net kar/zarar etkilenmeyecektir,
� Di er özkaynaktaki fonlarda 312.931 YTL tutarnda art /azal  (31 Aralk 2006  435.924 YTL tutarnda 
art /azal ) olacaktr. Bu durum esasen, satlmaya hazr hisselerin gerçe e uygun de erindeki de i ikliklerden 
kaynaklanmaktadr.

Grup�un hisse senetleri  yatlar ile ilgili duyarll  daha önceki yla kyasla önemli bir de i iklik 
göstermemi tir.

i.   Kredi riski yönetimi: 

Finansal aracn tara arndan birinin sözle meye ba l yükümlülü ünü yerine getirememesi nedeniyle Grup�a 
 nansal bir kayp olu turmas riski, kredi riski olarak tanmlanr. Grup yalnzca kredi güvenilirli i olan 
tara arla i lemlerini gerçekle tirme ve mümkün oldu u durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi 
riskini azaltmaya çal maktadr. Grup�un maruz kald  kredi riskleri ve mü terilerin kredi dereceleri devaml 
olarak izlenmektedir. Kredi riski, mü teriler için belirlenen ve kredi komitesi tarafndan her yl incelenen ve 
onaylanan snrlar aracl yla kontrol edilmektedir. 

 
j.   Likidite risk yönetimi  

Grup, tahmini ve  ili nakit akmlarn düzenli olarak takip ederek ve  nansal varlklarn ve yükümlülüklerin 
vadelerinin e le tirilmesi yoluyla yeterli fonlarn ve borçlanma rezervinin devamn sa layarak, likidite 
riskini yönetir. 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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Likidite ve faiz riski tablolar 

A a daki tablo, Grup�un türev niteli inde olmayan  nansal yükümlülüklerinin vade da lmn göstermektedir 
ve yükümlülüklerin ödenmesi gereken en erken tarihlerde ödenece i varsaymna göre hazrlanm tr.

1 aydan az 1 ay - 3 ay 3 ay - 1 yl 1 yl - 5 yl 5 yldan çok Düzeltmeler Bilanço de eri

31 Aralk 2007
Finansal borçlar 1.700.948 19.382.413 23.411.405 62.830.766 28.455.679 (18.826.771) 116.954.440
Ticari ve di er borçlar 24.251.996 - - - - (312.938) 23.939.058
li kili tara ara borçlar 22.380.077 - - - - - 22.380.077

48.333.021 19.382.413 23.411.405 62.830.766 28.455.679 (19.139.709) 163.273.575
31 Aralk 2006
Finansal borçlar 1.533.146 7.145.451 35.254.753 48.531.408  - (6.461.596) 86.003.162
Ticari ve di er borçlar 32.245.203 - - -  - (371.049) 31.874.154
li kili tara ara borçlar 17.656.239 - - -  - - 17.656.239

51.434.588 7.145.451 35.254.753 48.531.408 - (6.832.645) 135.533.555

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (�YTL�) olarak ifade edilmi tir)
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KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan

Bu beyan, Sermaye Piyasas Mevzuat, irket Esas Sözle mesi ve Sermaye Piyasas Kurulu Kurumsal Yönetim 
lkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde; irket pay ve menfaat sahipleri ile ili kilerin 

düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona ba l olarak çal an komite ve yöneticilerin görev, yetki ve sorumluklarnn 
belirlenmesi konularnda, Soda Sanayii Anonim irketi (Soda)�nn a a da belirtilen sorumluluklarn ifade 
etmektedir.

Bir i ecam Toplulu u ve Türkiye  Bankas Kurulu u olarak 1969 ylnda kurulan Soda A. ., Soda Ürünleri ve 
Krom Kimyasallar Sektörlerinde etkinlik göstermektedir.  Soda A. ., Mersin�deki Soda Fabrikasnda üretti i ve 
1997 ylnda Bulgaristan�da Solvay Sodi,  2006 ylnda ise  Bosna Hersek Federasyonu Tuzla Kantonu�nda orta  
oldu u Sisecam Soda Lukavac d.o.o irketlerinden sa lad  a r ve ha f soda, ra ne sodyum bikarbonat�n yan 
sra kendi üretti i sodyum silikat ürünlerini, yurtiçi ve yurtd nda, ba ta cam, tekstil, deterjan, kimya, gda ve yem 
olmak üzere birçok sanayi sektörünün kullanmna sunmaktadr.

Krom Kimyasallar alannda da dünyann sayl üreticileri arasnda bulunan Soda A. ., Mersin�deki Kromsan 
Fabrikas�nda üretti i ve 2005 ylnda orta  oldu u talya�daki Cromital S.p.A.  rmasndan sa lad  sodyum 
bikromat, bazik krom sülfat, kromik asit, sodyum sülfür ve sodyum sülfat ürünlerini, yurtiçi ve yurtd nda deri, 
a aç emprenye, kimya ve ka t gibi önemli sanayi sektörlerinin hizmetine sunmaktadr. 

Soda A. . , Soda sektöründe dünyann en büyük ilk on, Avrupa�nn en büyük ilk 5 tedarikçisi arasnda yer alrken, 
Krom Kimyasallar alannda da dünyann sayl üreticileri arasnda bulunmaktadr. Bu konumu gere i olarak, 
yönetim anlay n, e itlik, effa k, hesap verebilirlik ve sorumluluk  ilkeleri üzerine kurmu tur. Soda A. . bugün 
ula t  boyutlarla, ihtisasla mas ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle sahasnda Avrupa�nn ve Dünya�nn 
seçkin üreticileri arasnda bulunmas, üstlenmi  oldu u bu yönetim anlay nn en açk kantdr. 

Soda A. ., verim art  ve maliyet dü ü ünde süreklili e büyük önem vermekte ve bu hede erini modernizasyon 
ve Ar-Ge yatrmlaryla destekleyerek gerçekle tirmektedir.

Çevre ve çal an sa l  konusunda da üst düzey duyarll a sahip olan Soda A. ., bu konudaki etkinliklerini, 
geli mi  ülkelerin kimya sektörlerince gönüllülük esasna dayal olarak uygulanan Üçlü Sorumluluk Sistemi 
kapsamnda yürütmektedir.

Soda A. .�yi bugünlere ta yan ça da  yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsalla ma düzeyi, pazara ve 
Ar-Ge�ye odakllk, büyüme, verimlilik art , ürün ve servis kalitesi gibi hususlar, gelece in daha güçlü Soda 
A. .�sinin temel dayanaklarn olu turmaktadr. Soda A. ., kurumsal yönetim ilkelerini benimseyerek bu konumunu 
daha da güçlendirmeyi hede emektedir.

irketimiz 31.12.2007 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda, 
pay ve menfaat sahipleri ile ilgili yükümlülükleri  eksiksiz olarak yerine getirmi tir. Pay sahiplerinin bilgi edinme 
haklarnn geni letilmesi amacna yönelik olarak olu turulan, www.sodakrom.com adresindeki  �Yatrmc 
li kileri� bölümü güncel tutularak yatrmclarn bilgilendirilmesine devam edilmi  ve  risk yönetiminin gereklerini 

yerine getirmek amacyla alt yap, bilgilendirme ve e itim çal malarna devam edilmi tir. Bu kapsamda yaplan 
çal malarn detay raporumuzun ilgili bölümlerinde a a da sunulmu tur.

http://www.sodakrom.com
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BÖLÜM I 

PAY SAH PLER  

Pay Sahipleri le li kiler Birimi2. 

Türk Ticaret Mevzuat, Sermaye Piyasas Mevzuat ve irketimiz Esas Sözle mesi�nde yer alan hüküm ve 
düzenlemeler  çerçevesinde; pay sahipli i haklarnn kullanmn kolayla trmaya yönelik tüm mükelle yetlerimiz, 
irketimiz bünyesindeki birimlerce bu güne kadar eksiksiz olarak yerine getirilmi tir. 

Dönem içinde bu kapsamda yürütülen ba lca faaliyetler;
a) irketimiz ile ilgili kamuya açklanmam , gizli ve ticari sr niteli indeki bilgiler hariç olmak üzere, pay 
sahiplerinin irket ile ilgili sözlü ve yazl bilgi taleplerinin kar lanmas,
b) Genel kurul toplantsnn yürürlükteki mevzuata, esas sözle meye ve di er irket içi düzenlemelere uygun 
olarak yaplmas,

Genel kurul toplantsnda, pay sahiplerinin yararlanabilece i dokümanlarn hazrlanmas,c) 
d) Oylama sonuçlarnn kaydnn tutulmas ve sonuçlarla ilgili raporlarn pay sahiplerine yollanmas,
e) Mevzuat ve irket bilgilendirme politikas dahil, kamuyu aydnlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve 
izlenmesi,
f) Pay sahiplerine ili kin kaytlarn sa lkl, güvenli ve güncel olarak tutulmas.

Dönem içinde pay sahiplerimizce yaplan ba vurularn tamam yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cevaplandrlm  
olup, pay sahipleri ile ileti im, yürürlükteki mevzuat, esas sözle me ve di er irket içi düzenlemelere uygun olarak, 
gazete ilanlar, mektup, telefon ve internet aracl yla sa lanm tr.

Pay sahipleri ile ileti imi sa lamakla görevli birim yetkilileri

Ad ve Soyad Görev Unvan Telefon e-mail
Cihan Srmatel Grup Mali ler  Md. 0212 350 35 92 csirmatel@sisecam.com
Ahmet Bayraktaro lu Mali ler Md. 0212 350 36 40 abayraktar@sisecam.com
Bala Zaimo lu Finans Kaynaklar Md. 0212 350 35 94 bzaimoglu@sisecam.com

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarnn Kullanm3. 

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi alma haklarnn geni letilmesi amacyla her türlü bilgi, 
Türkiye çapnda yayn yapan gazetelerde yer alan ilanlar, özel durum açklamalar, irketimiz nternet sitesinde 
pay sahiplerinin bilgisine ve kullanmna sunulmaktadr. Ayrca, ileti im bilgileri irket pay sahiplerine mektup, 
telefon ve elektronik posta aracl yla ula trlmaktadr. 

Dönem içinde herhangi bir yazl bilgi talebi olmam , ifahi ve telefon aracl yla ula an bilgi talepleri ise, sermaye 
art lar ve kar da tm konularnda yo unla m  ve bu talepler irket yetkililerince annda cevaplandrlm tr. 
Ayrca, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarnn geni letilmesi amacna yönelik olarak, 2004 ylnn ikinci 
yarsndan itibaren www.sodakrom.com adresindeki irketimiz internet sitesinde �Yatrmc li kileri� bölümü 
olu turulmu  ve bu bölüm güncel olarak pay sahiplerinin kullanmna sunulmu tur. 

Aznlk pay sahiplerinin Genel Kuruldan özel denetçi atanmasn talep etme haklar yasal mevzuat ile düzenlenmi tir. 
Sermayenin en az onda birine sahip hissedarlar genel kuruldan kanunda öngörülen halleri incelemek için özel 
denetçi atanmasn isteyebilir.

irketimiz esas sözle mesinde özel denetçi atanmasna ili kin bir düzenleme bulunmamakta olup, özel denetçi 
tayinine ili kin dönem içerisinde herhangi bir talep olmam tr.

Genel Kurul Bilgileri4. 

Dönem içinde 10 Nisan 2007 tarihinde 2006 yl ola an genel kurul toplants % 85.34 nisapla toplanm tr. Genel 
kurul toplantsna menfaat sahipleri ile basn mensuplar da katlm tr.

mailto:csirmatel@sisecam.com
mailto:abayraktar@sisecam.com
mailto:bzaimoglu@sisecam.com
http://www.sodakrom.com
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Genel Kurul toplantlarna ili kin davet mektuplarnda;
- Genel kurul gündemi, toplant yeri, tarihi, saati, vekaleten oy kullanma formu yer alm , 
- Ayrca, 2006 ylna ait bilanço, gelir tablosu ile ba msz denetim raporu özetinin genel kurul toplantsndan en 
az 15 gün önce irket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulaca ,
- Genel kurul toplantsna katlacak pay sahiplerinin genel kurul toplantsndan en geç bir hafta evvel sahibi 
bulunduklar hisse senetlerini veya bunu ispat edecek vesikalar irket merkezine tevdi ile toplant giri  kart 
almalar, toplantda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel ki i ortaklarn vekaletnamelerini 
SPK�nn Seri:IV, No:8 Tebli  hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak irkete tevdi etmeleri gerekti i, 
belirtilmi tir.

Ayrca, açk adresleri bilinen pay sahiplerine bu bilgiler iadeli taahhütlü mektupla da bildirilmi  ve Türkiye çapnda 
yayn yapan iki gazete ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmi tir.

Genel kurul toplantlarnda pay sahipleri soru sorma haklarn kullanm  ve bu sorular genel kurul toplantsnda 
irket yetkililerince cevaplandrlm tr. Genel kurul toplantsnda pay sahipleri tarafndan herhangi bir öneri 

verilmemi tir. 

Bölünme, önemli tutarda mal varl  satm, alm, kiralanmas gibi önemli nitelikli kararlarn genel kurul 
tarafndan alnmas gerekti i tabidir. Bununla birlikte bu güne kadar bu yönde bir ihtiyaç do mamas nedeniyle, 
esas sözle meye bu konularda hüküm konulmam tr.   

Genel kurul toplantlarna katlm artrmak amacyla, genel kurul duyurular; genel kurul tarihinden en az onbe  
gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde,  Türkiye çapnda yayn yapan iki gazetede ve irketimiz internet 
sitesinde yaynlanmakta, adresleri bilinen pay sahiplerine mektup gönderilmek suretiyle de duyurulmaktadr. 
Ayrca, genel kurul saatleri, tra k, ula m ve benzeri çevresel etkenler de dikkate alnarak belirlenmekte ve genel 
kurullarn tra in yo un olmad  saatlerde yaplmasna özen gösterilmektedir. 

Genel kurullara ili kin tutanaklar 2005 ylndan itibaren irketimizin web sayfasnda ortaklarn kullanmna 
sunulmaya ba lanm tr.

Oy Haklar ve Aznlk Haklar5. 

irketimizde pay sahiplerinin  oy haklarnda imtiyaz bulunmamaktadr ve  ortaklarmz arasnda kar lkl i tirak 
içinde olan irket  yer almamaktadr.

Ana sözle memiz uyarnca her pay bir oy hakk vermektedir.

Pay Sahiplerimiz oy haklarn genel kurul toplantlarnda bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay 
sahibi olmayan üçüncü bir ahs vastasyla da kullanabilmektedirler.

Her gerçek ki i pay sahibi genel kurulda ancak bir ki i tarafndan temsil edilmektedir. Tüzel ki i pay sahiplerinin 
birden fazla ki i ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafndan oy kullanlmaktadr. Oy 
kullanmaya kimin yetkili oldu u yetki belgesinde gösterilmektedir.

Aznlk paylar yönetimde temsil edilmemektedir. Uygulanmas irketimiz açsndan ihtiyari olan birikimli oy 
yöntemine esas sözle mede yer verilmemi tir. 

Kar Da tm Politikas ve Kar Da tm Zaman 6. 

irketimizin kar da tm esaslarna internet sitemizde de yaynlanan ana sözle memizde yer verilmi  olup pay 
sahiplerinin bilgisine sunulmaktadr.

Kurumsal Yönetim lkeleri kapsamnda bir kâr da tm politikas benimsenmi tir. Buna göre;

irketimiz ana sözle mesinde da tlabilir kârdan Sermaye Piyasas Kurulu�nca saptanan oran ve miktarda birinci 
temettü da tlmas esas benimsenmi tir.
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Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayna sundu u kâr da tm tekli eri,  
 

Pay Sahiplerimizin beklentileri ile irketimizin büyüme gere i arasndaki hassas dengenin bozulmamasn,a) 
irketimizin kârllk durumunu,b) 

 
dikkate alan bir kâr da tm politikas kapsamnda hazrlanmaktadr.

Yönetim Kurulumuzca da tlabilir kârn en az Sermaye Piyasas Kurulu�nca belirlenen asgari kâr da tm orannda 
bedelsiz pay eklinde ve/veya nakden da tlmasnn Genel Kurulumuza teklif edilmesi esasna dayanan bir kâr 
da tm politikas benimsenmi  bulunmaktadr. 
 
Kârdan pay alma konusunda imtiyazl hisse bulunmamaktadr.
 
Ana sözle memizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Çal anlarmza kâr pay verilmesi 
uygulamas bulunmamaktadr.
 
Kâr pay ödemelerimiz yasal süreler içerisinde gerçekle tirilmi tir. Kâr pay ödemelerinin en geç mevzuatta 
öngörülen 5. ayn sonuna kadar olmak üzere en ksa sürede yaplmasna özen gösterilmektedir.
 
Ana sözle memizde kâr pay avans da tlmasn öngören bir düzenleme bulunmamaktadr.

Paylarn Devri7. 

irketimiz esas sözle mesinde paylarn devrini kstlayan hükümler bulunmamaktadr. 

BÖLÜM II

KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK

irket Bilgilendirme Politikas 8. 

irketimizin kamuya açklanm  bir bilgilendirme politikas bulunmamakla birlikte; mevzuatla belirlenen hususlar 
d nda, irket faaliyetleri ile ilgili önemli de i iklikler ve geli meler ortaya çkt  anda basn duyurularyla 
açklamalar yaplmaktadr. Ayrca talep olmas durumunda, yatrmc ve analistlerin bu kapsamdaki bilgi talepleri, 
bu hususta görevli irket yetkililerince kar lanmaktadr.

Borsa ile bilgi ileti imi ve koordinasyonu sa lamak üzere,  Mali ler Müdürü Ahmet Bayraktaro lu ve Yönetim 
Muhasebesi e   Ay e Arzu Beler  yetkilendirilmi tir. 

Özel Durum Açklamalar 9. 

Dönem içinde, SPK�nn Seri:VIII, No:39 sayl �Özel Durumlarn Kamuya Açklanmasna li kin Esaslar Tebli i� 
kapsamnda  16   adet özel durum açklamas yaplm tr. 
 

irketin nternet Sitesi ve çeri i10. 
 

irketimizin www.sodakrom.com adresinde mevcut olan internet sitesinde, a a da belirtilen içerikte �Yatrmc 
li kileri� bölümü olu turulmu  ve 2004 ylnn ikinci yarsndan itibaren pay ve menfaat sahiplerinin kullanmna 

sunulmu tur.
 
   Kurumsal yönetim ilkeleri
   Yllk faaliyet raporlar,
   Ara dönem mali tablo ve ba msz denetim raporlar,
   Ticaret sicil bilgileri,
   Ortaklk yaps,
   Yönetim ve denetim kurulu üyeleri,

http://www.sodakrom.com
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   Genel kurul toplant gündemleri,
   Genel kurul toplant tutanaklar,
   Genel kurul hazirun cetveli,
   Vekaleten oy kullanma formu,
   Esas sözle menin son hali,
   zahname ve halka arz sirkülerleri,
   Özel durum açklamalar,
   Skça sorulan soru ve cevaplar.

Gerçek Ki i Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açklanmas11. 

irketimizin ortaklk yaps a a daki ekilde olup, irketimizin ortaklar arasnda gerçek ki i nihai hakim pay 
sahibi bulunmamaktadr.

  
Pay Sahipleri Pay Oran (%)      
    
T. i e ve Cam Fabrikalar A. .       70,68
Anadolu Cam Sanayii A. .        14,24
Cami  Madencilik A. .          0,04
Di er       15,04
Toplam                     100,00

çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Ki ilerin Duyurulmas12. 

Yasal bir gereklilik olmamas ve bugüne kadar bu konunun kamuya açklanmasn gerektirecek bir durumun 
olu mamas nedeniyle, içeriden bilgi ö renebilecek durumda olan ki iler kamuya duyurulmam tr. irketimiz 
Yönetim Kurulu üyelerinin yan sra irketimizdeki görevleri nedeniyle içeriden bilgi ö renebilecek ki ilerin isim 
ve görevleri a a da belirtilmi tir.

Ad ve Soyad Görev Unvan

Ayhan Ylmaz Genel Müdür
Hidayet Özdemir Genel Müdür Yardmcs
Cihan Srmatel Kimyasallar Grubu Grup Mali ler Müdürü
Balâ Zaimo lu Kimyasallar Grubu Finans Kaynaklar Müdürü

BÖLÜM III 

MENFAAT SAH PLER

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 13. 

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde önemli olay ve geli meler basn, medya, internet ve özel durum açklamalaryla 
menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadr. Örne in; toplu i  sözle mesi görü melerindeki önemli geli meler 
elektronik posta yoluyla çal anlara iletilmektedir. 

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katlm14. 

Menfaat sahiplerinin yönetime katlm konusunda bir model olu turulmam tr.

nsan Kaynaklar Politikas15. 

irketimiz insan kaynaklar sistemleri kapsamnda; her ünvan için belirlenen yeterlilikler dikkate alnarak eleman 
seçme ve yerle tirme yaplmaktadr. e giri  ücretleri ve ter  zamlar �derecelendirme sistemi��  kapsamnda 
belirlenmektedir. Ayrca, parasal ve sosyal haklar ile hizmet akdinin sona erme esaslar da olu turulmu tur.
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Öte yandan, irketimizde performans de erlendirme  ve kariyer planlama sistemleri de uygulanmakta olup 
sistemlerden alnan verilerle çal anlarn e itimi ile  geli im ihtiyaçlar belirlenmekte ve yönetim kademeleri 
için organizasyonel yedekleme planlar olu turulmaktadr. Saat ücretli personelimiz için ylda iki kez performans 
de erlendirme sistemi kapsamnda çal ma yaplmakta ve elde edilen sonuçlara göre e itim ve geli im ihtiyaçlar 
belirlenmektedir.

irket çal anlar ile ili kiler insan kaynaklar birimince sorunsuz olarak yerine getirilmektedir. 

irket yöneticilerine ayrmclk konusunda ikayet intikal etmemi tir. 

Mü teri ve Tedarikçilerle li kiler Hakknda Bilgiler16. 

irketimiz, öncelikle �insan odakllk� ve �güven kurumu� olma niteli indeki de i mez de erleri çerçevesinde 
ortaklar, çal anlar, mü terileri, tedarikçileri ve toplum için her zaman de er üreten, de er ifade eden bir 
güven kurumu olmaya devam etmektedir. Bu ba lamda, mal ve hizmet pazarlanmasnda ve sat nda mü teri 
memnuniyetini sa lamaya yönelik olarak, mü terilerimizin ve tüketicilerimizin talepleri duyarllk ve sorumlulukla 
hareket edilerek kar lanmaktadr. Mü teri ve tedarikçilerimizi ilgilendirilen önemli olay ve geli meler ile yasal 
de i iklikler en seri ileti im araçlaryla mü teri ve tedarikçilerimizle payla lmaktadr. Ayrca irketimizde;

   Mü terilerimize sürekli olarak taahhüt edilen kalitede ürün üretilmesi, mü teri memnuniyeti, sevkiyat garantisini 
belgeleyen TSE-ISO-EN 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi,

   Teknik analiz ve kritik kontrol noktalarna göre gda güvenli ini belgeleyen Hollanda HACCP:2002 Gda 
Güvenli i Yönetimi Sistemi Belgesi,

   Hayvan yemi maddeleri için iyi üretim uygulamalarna ili kin Hollanda GMP13:2004 Kalite Kontrol Sistemi 
Belgesi,

   Ürünlerimizden olan Besin Türü Ra ne Bikarbonat�n Türk Gda Kodeksine göre uygunlu unu belgeleyen 
Tarm Köy leri Bakanl �ndan Üretim zin Belgesi,
bulunmaktadr.

Sosyal Sorumluluk17. 

irketimiz, yasalara ve çevresel de erlere kar  sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek ku aklara 
ya anabilir bir dünya brakmann gere ine inanmaktadr. Stratejik yönetimin temel unsurlarndan biri olarak 
alglad  bu yakla m faaliyetlerinin her a amasnda dikkate almaktadr. Amacmz; irketimizde sürdürülen çevre 
koruma çal malarnn, çevre yönetim sistemi anlay yla yürütülmesi ve tüm çal anlarn deste i alnarak sürekli 
iyile menin sa lanmasdr. Bu kapsamda irketimiz Kimya Sanayine özgün dünyann 47 ülkesinde uygulanan ve 
gönüllülük esasna dayal Üçlü Sorumluluk Taahhüdü�ne imza koymu tur. 
Soda San. A. ., �Tüm faaliyetlerini; çevreyi ve çal anlarnn, mü terilerinin ve yakn     çevresinin sa lk ve 
güvenli ini gözetecek ekilde yönetmeyi taahhüt eder.� eklinde belirlemi  oldu u �Üçlü Sorumluluk� politikasnn 
gereklerini tam anlam ile yerine getirmek amac ile 2004 ylnda da yo un çal malarn sürdürmü tür. Bu 
kapsamda, Üçlü Sorumluluk uygulamalar içinde önemli bir yere sahip olan Çevre ve  Sa l   Güvenli i 
Yönetim Sistemlerinin (ISO 14001 ve OHSAS 18001) belgelendirilmesine yönelik çal malar tamamlanarak 2006 
yl içinde söz konusu belgeler alnm tr.  Ayrca gerçekle tirilen baz özgün projeler de uluslararas platformda 
yaynlanan Üçlü Sorumluluk yllk raporuna yansm tr. 2007 ve sonrasnda planlanan çal malar ile, irketimizin 
Üçlü Sorumluluk konularndaki faaliyetlerini daha ileri noktalara ta nmasnn yansra, irketimizin kamuoyundaki 
imajnn daha da güçlendirilmesi en önemli hede erimiz arasndadr.

BÖLÜM IV

YÖNET M KURULU

Yönetim Kurulunun Yaps, Olu umu ve Ba msz Üyeler18. 

Yönetim kurulu, yürürlükteki mevzuat ve esas sözle me hükümleri çerçevesinde a a da isimleri belirtilen 
7 üyeden olu maktadr. Yönetim Kurulu�nun 2 üyesi d ndaki di er üyeleri icrada görevli olmayan üyelerdir. 
Yönetim Kurulu�nda SPK Kurumsal Yönetim lkeleri�nde öngörülen ba mszlk kriterlerini  ta yan üye 
bulunmamaktadr. 
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Ad ve Soyad Görevi
Tev k Ate  KUT Ba kan
Dilek Çaml Ba kan Vekili
Mehmet Nur Atukalp  (*) Üye 
Özgün Çnar  (**) Üye
Mehmet Ali Kara  (**) Üye
Levent Korba Üye
Mehmet hsan Orhon  (*) Üye

(*)  crada görevli üyeler,
(**)Denetim komitesi üyeleri

Yönetim kurulu üyelerinin irket d nda ba ka bir görev veya görevler almasnn belirli kurallara ba lanmasn 
veya snrlandrlmasn gerektirecek bir durumun olu mamas nedeniyle, yönetim kurulu üyelerinin irket d nda 
ba ka bir görev veya görevler almalar belirli kurallara ba lanmam tr.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri19. 

Yönetim kurulu üyeli ine prensip olarak; yüksek bilgi ve tecrübe düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe 
ve geçmi e sahip olan ki iler aday gösterilmekte, SPK�nn Kurumsal Yönetim lkeleri IV. Bölümünün 3.1.2 
maddesinde belirtilen suçlara te ebbüs ya da i tirak suçlarndan hüküm giymi  olanlar yönetim kuruluna aday 
gösterilmemektedir. Yönetim kurulu üyeli i adaylarnda ayrca, mali tablo ve raporlar okuma ve analiz edebilme, 
irketimizin gerek günlük, gerek uzun vadeli i lemlerinde ve tasarru arnda tabi oldu u hukuki düzenlemeler 

hakknda temel bilgiye sahip olmas ve yönetim kurulunun, ilgili bütçe yl için öngörülen toplantlarn tamamna 
katlma olana na ve kararll na sahip olmas gibi asgari nitelikler de aranmaktadr. Ancak, bunlara ili kin esaslar 
irket esas sözle mesinde yer almamaktadr.

irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hede eri20. 

irketimizin vizyonu �soda ürünleri ve krom kimyasallar alannda, çevreyle uyum içinde, kaliteli ve uygun 
maliyetli üretim yaparak tam mü teri tatmini sa lamak, dünya pazarlarnda ve bölgemizde sürekli geli me içinde 
olmak� olarak belirlenmi tir. 

Stratejik hede er, irketimiz Yöneticilerinin katlmyla her yl yaplan �Stratejik Plan� toplantlarnda ileriye 
dönük 3 yl kapsayacak ekilde olu turulmaktadr. Stratejik hede erin ilk yl bütçe hede eri olarak uygulamaya 
konulmadan önce irketimiz Yönetim Kurulu�nun onayna sunulmaktadr. Yönetim Kurulu, irketin aylk 
faaliyetlerini (sat , üretim, stok, çal an says ve kar/zarar vb. durumlarn) ve geçmi  dönem performansn 
gözden geçirmekte ve de erlendirmektedir.

Risk Yönetimi ve ç Kontrol Mekanizmas21. 

irketimiz faaliyetleri yasalara, esas sözle melere ve irket içi prosedürlere uygun yaplp yaplmad , Ana irket 
(T. i e ve Cam Fabrikalar A. .) bünyesinde bulunan Tefti  Kurulu Ba kanl  denetim elamanlarnca periyodik 
olarak denetlenmekte ve olas aksaklk ve eksiklikler raporlanmaktadr.
 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar22. 

Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklar irket ana sözle mesinin 8-15 maddelerinde 
düzenlenmi tir. irketin idaresi veya d arya kar  temsili, ortaklar genel kurulu tarafndan Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri uyarnca, ortaklar arasndan seçilecek ve en çok dokuz üyeden olu acak yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, her genel kurulu müteakip bir ba kan ve bir ba kan vekili seçer. Ancak, ba kan ve/veya ba kan 
vekilinin herhangi bir nedenle i bu görevden ayrlmalar halinde, Yönetim Kurulu bo alan yerler için yeniden 
seçim yapar. T.T.K. 315. madde hükmü mahfuzdur.
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Ba kan�n bulunmad  zamanlarda, Yönetim Kuruluna Ba kan Vekili Ba kanlk eder. Ba kan Vekili de yoksa, 
yönetim kuruluna o toplant için kendi arasndan seçece i bir geçici Ba kan Ba kanlk eder. Yönetim kurulunun 
toplant gün ve gündemi, Ba kan tarafndan belirlenir. Ba kann bulunmad  durumlarda bunlar Ba kan Vekili 
yerine getirir.  Ancak, toplant günü yönetim kurulu karar ile de tespit olunabilir. Yönetim kurulu, irket i i ve 
i lemleri lüzum gösterdikçe toplanr. Ancak, en az ayda bir defa toplanmas mecburidir.

Yönetim kurulu yetkilerinin tamamn veya bir ksmn üyelerinden bir veya birkaç murahhas azaya veya irket 
genel müdür ve müdürlerine brakabilece i gibi üyelerinden bazlarnn irkette görev yüklenmelerine de karar 
verebilir.
 

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar23. 

Yönetim kurulu toplant gündemleri irketimiz ihtiyaçlar, ülkemiz ve dünyada ya anan geli meler dikkate alnarak 
belirlenmektedir. Dönem içinde 27 adet yönetim kurulu toplants yaplm tr. Toplantlara davet, yazl olarak 
yaplmakta olup, toplant gündem ve dokümanlar toplant tarihinden en az bir hafta önce yönetim kurulu üyelerine 
gönderilmekte ve toplantlara  ilen katlm sa lanmaktadr. 

SPK Kurumsal Yönetim lkelerinde belirtilen nitelikte yönetim kurulu ba kanna ba l bir sekreterya 
bulunmamaktadr. Ancak, SPK Kurumsal Yönetim lkeleri IV. Bölümünün 2.19. maddesinde öngörülen i  ve 
i lemler, kurumsal yönetim ilkelerinde öngörülen esaslara uygun olarak görevli irketimiz personelleri tarafndan 
sorunsuz olarak yerine getirilmektedir. 

irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa 24. 

Genel kurul karar ile yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu�nun 334 ve 335 maddeleri uyarnca izin 
verilmi tir. Ancak, bu kapsamda verilen izinler nedeniyle herhangi bir çkar çat mas olmam tr.

 Etik Kurallar 25. 

irketimiz faaliyetlerini güçlü, yekvücut, çok yönlü, tam entegre, yüksek kaliteli, güvenilir, modern, atlmc 
özelliklere uygun olarak sürdürmeyi benimsemi  ve bu sekiz özellik irketimiz Logosuna da yanstlm tr. 
Ayrca, � nsan Kaynaklar Sistemleri Yönetmeli i�nde çal anlara yönelik kurallar belirlenmi  ve çal anlara 
duyurulmu tur. Çal anlara yönelik olarak belirlenen kurallar; irket tarafndan çkarlm  ve çkarlacak bütün 
yönetmelik, prosedür, tamim ve talimatlara uymak, çal anlar birbirleriyle ve üçüncü ki ilerle olan ili kilerinde 
oldu u gibi, özel ya antlarnda da irketin onuruna yak r bir biçimde davranmak, çal anlarn irket faaliyet 
ve geli meleri, irket politikalar, yeni yatrmlar, yeni projeler ve personel i lemleri ile ilgili olarak edindi i  
bilgileri,  irket  mü terileri,  rmalar  veya  di er  özel veya   tüzel   ki ilerle  ilgili  olarak  görevi  gere i  edindi i  
srlar saklamak, çal anlarn �Tacir� veya �Esnaf� �Serbest Meslek Erbab� saylmalarn gerektiren faaliyetlerde 
bulunmamak eklinde özetlemek mümkündür. 

Yönetim Kurulunda Olu turulan Komitelerin Say, Yap ve Ba mszl 26. 

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarn sa lkl olarak yerine getirmek amacyla, icrada görevi olmayan iki 
üyeden olu an �Denetimden Sorumlu Komite� kurulmu tur. Bu komitede SPK�nn Kurumsal Yönetim lkeleri�nde 
öngörülen nitelikte ba msz üye bulunmamaktadr. Komite en az üç ayda bir toplanmakta ve irketin  nansal ve 
operasyonel faaliyetlerini genel kabul görmü  standartlara göre denetlemektedir. 

Yönetim Kuruluna Sa lanan Mali Haklar27. 

Yönetim Kurulu üyelerine sa lanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ana sözle memizde belirtildi i üzere her yl 
genel kurulca saptanmaktadr.

irketimizin 10 Nisan 2007 tarihinde gerçekle tirilen 2006 Yl Ola an Genel Kurul toplantsnda, yönetim kurulu 
üyelerine ödenecek aylk huzur haklar belirlenerek kamuya açklanm tr.

Yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere borç ve kredi verilmemekte,  üçüncü bir ki i aracl yla ahsi kredi ad 
altnda kredi kullandrlmamakta veya lehine  kefalet gibi teminatlar verilmemektedir
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2007 YILI ORTAKLAR OLA AN GENEL KURUL
GÜNDEM

1. Ba kanlk Divan Seçimi ve Ba kanlk Divan�na Genel Kurul Tutana n mza Yetkisi Verilmesi,
2. irketimizin 2007 Yl Çal malar Hakknda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlar ile Ba msz 
Denetçi Raporunun Okunmas,
3. 2007 Yl Bilançosu le Gelir Tablosu Hesaplarnn ncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onay,
4. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin bras,
5. 2007 Yl Karnn Da tm ekli ve Tarihi Hakknda Karar Alnmas,
6. Yl çinde stifa Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yaplan Atamann Onanmas,
7. Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi,
8. Ana Sözle menin Sermaye le lgili 6. Maddesinin De i tirilmesine li kin Ekli Tadil Tasarsnn Görü ülerek 
Karara Ba lanmas
9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.�nun 334 ve 335�inci Maddeleri Uyarnca zin Verilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanmas,
11. Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanmas,
12. Yl çinde Yaplan Ba  lar Hakknda Ortaklara Bilgi Verilmesi,
13. Ba msz Denetleme Kurulu unun Seçimi Hakknda Karar Alnmas,

Tarih :  21.04.2008       Saat  :  14:30
Yer :   Kuleleri Kule 3, 34430 Levent-Be ikta  / STANBUL
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ESK  EK L                                                                  
SERMAYE
MADDE:6

irket 2499 sayl Sermaye Piyasas Kanunu 
hükümlerine göre kaytl sermaye sistemini kabul etmi  
ve Sermaye Piyasas Kurulu�nun 05.04.2001 tarih ve 
17-428 sayl izni ile bu sisteme geçmi tir.

irketin kaytl sermayesi 100.000.000,- (Yüzmilyon) 
YTL�dir. irketin çkarlm  sermayesi 62.630.000,- 
(Altm ikimilyonalt-yüzotuzbin) Yeni Türk Lirasdr.
Bu sermaye her biri 1 (Bir) Yeni Kuru  nominal 
de erde hamiline yazl toplam 6.263.000.000 paya 
bölünmü tür.
Çkarlm       sermayenin   6.477.000,-   (Altmilyondörtyüzyetmi -
yedibin) Yeni Türk Liralk ksm nakden ödenmi tir. 187,- 
(Yüzseksenyedi) Yeni Türk Liralk ksm portföyümüzde 
bulunan i tirak hisselerinin sat ndan do an kârlardan, 
9.750,- (Dokuzbinyediyüzelli) Yeni Türk Liralk ksm 
TTK�nun 146-151 ve 451. maddelerine göre Kromsan 
Krom Bile ikleri Sanayii ve Ticaret A. .�nin tüm aktif 
ve pasi yle kül halinde devir alnmasndan, 101,- 
(Yüzbir) Yeni Türk Liralk ksm 1987 ylna ait ihtiyat 
akçelerinden, 397.225,- (Üçyüzdoksanyedibinikiyüz-
yirmibe ) Yeni Türk Liralk ksm i tiraklerden 
gelen maliyet art  fonundan, 2.870.699,- ( kimilyo
nsekizyüzyetmi binaltyüz-doksandokuz) Yeni Türk 
Liralk ksm irket bünyesinde olu an maliyet art  
fonundan, 89.163,- (Seksendokuzbinyüzaltm üç) 
Yeni Türk Liralk ksm irket bünyesinde olu an 
K.V.K. geçici 28. maddesince gayrimenkul sat  
kârlarndan, 12.122.153,-(Onikimilyonyüzyirmiikibiny
üzelliüç) Yeni Türk Liralk ksm emisyon priminden, 
36.454 .027, -(O tuzal t milyondör tyüzel l idör t -
binyirmiyedi) Yeni Türk Liralk ksm amortismana tabi 
iktisadi kymetlerin yeniden de erlemesi sonucu olu an 
fonlardan, 4.209.695,- (Dörtmilyonikiyüzdokuzbinalty
üzdoksanbe ) Yeni Türk Liralk ksm ise i tiraklerden 
alnan yeniden de erleme art  fonundan 3332 sayl 
kanunla de i ik V.U.K.�nun mükerrer 298.maddesi 
hükmüne göre sermayeye ilave edilerek ortaklara 
paylar orannda bedelsiz olarak da tlm tr.

YEN  EK L                                                                  
SERMAYE
MADDE:6

irket 2499 sayl Sermaye Piyasas Kanunu 
hükümlerine göre kaytl sermaye sistemini kabul etmi  
ve Sermaye Piyasas Kurulu�nun 05.04.2001 tarih ve 
17-428 sayl izni ile bu sisteme geçmi tir.

irketin kaytl sermayesi 500.000.000- (Be yüzmilyon) 
YTL�dir. irketin çkarlm  sermayesi 201.433.624,-
( kiyüzbirmilyondörtyüzotuzüçbinaltyüzyirmidört) 
Yeni Türk Lirasdr.
Bu sermaye her biri 1 (Bir) Yeni Kuru  nominal 
de erde hamiline yazl toplam 20.143.362.400 paya 
bölünmü tür.
Bu sermayenin 62.630.000,-(Altm ikimilyonaltyüzotuzbin) 
Yeni Türk Liralk ksmnn tamam ödenmi , 538.624,- 
(Be yüzotuzsekizbinaltyüzyirmidört) Yeni Türk 
Liralk ksm irket bünyesinde olu an K.V.K.�nn 8/12. 
maddesince gayrimenkul sat  kârlarndan,138.265.000,-
(Yüzotuzsekizmilyonikiyüzaltm be bin) Yeni Türk 
Liralk ksm da özsermaye kalemlerine ait en asyon 
düzeltme farklarnn Vergi Usul Kanunu ve sermaye 
artrmna ili kin 2499 sayl Sermaye Piyasas Kanunu 
ve ilgili tebli lerde belirtilen usule uygun olarak 
SPK�nn 01.10.2007 tarihli 78/997 no�lu ��Kaytl 
Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklklarca 
Yaplan Sermaye Artrmnn Tamamlanmasna li kin 
Belge�� kapsamnda , sermayeye ilave edilmesi suretiyle 
kar lanm tr. Sermayeye ilave edilen bu tutar ortaklara 
paylar orannda bedelsiz olarak da tlm tr.
Sermaye Piyasas Kurulunca verilen kaytl sermaye 
tavan izni, 2008-2012 yllar (5 yl) için geçerlidir. 
2012 yl sonunda izin verilen kaytl sermaye tavanna 
ula lamam  olsa dahi, 2012 ylndan sonra yönetim 
kurulunun sermaye artrm karar alabilmesi için; daha 
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutar için 
Sermaye Piyasas Kurulu�ndan izin almak suretiyle genel 
kuruldan yeni bir süre için yetki almas zorunludur. Söz 
konusu yetkinin alnmamas durumunda irket kaytl 
sermaye sisteminden çkm  saylr.

SODA SANAY  A. .
ANA SÖZLE ME TAD L TASARISI
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