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B
aşlıca B

ilgiler

88 Yurtiçi Mağaza

 25 Samsonite mağazası

  14 DESA’ya ait

  11 Ortaklığa ait

3 Yurtdışı Mağaza

 2 Londra 

 1 Cidde

İhracat Şampiyonu üç yıl üst üste  

40 yıllık tecrübe

Uluslararası markaların çözüm sağlayıcısı

20.000 m²deri tabaklama tesisleri

20.000 m² toplam alana yayılı

10.000 m² kapalı alanlı Düzce Fabrikası 

6.000 m² üzerine kurulu

17.000 m² kapalı alana sahip Sefaköy Fabrikası ve Genel Merkez

1.954 Çalışan

Uluslararası Tasarım Ekibi

Londra’da merkez ofis binası ve Showroomu

2003 yılından bu yana Aerosoles’ün Türkiye  distribütörlüğü

Samsonite 
26 yıl distribütörlük 

6 yıl ortaklık (%40-%60 JV)

Gelir 181,1 milyon TL 

FAVÖK 9,5 milyon TL

Toplam Varlıklar 144,0 milyon TL

Özsermaye 70,2 milyon TL

Net Kar 2,8 milyon TL
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Bir Bakışta DESA
1972 yılında bir aile şirketi olarak kurulan Desa, 40 yıl 
boyunca ciddi başarılara imza atarak günümüzde Türkiye’nin 
lider deri ve deri mamulleri üreticisi oldu. 2010, 2011 ve 
2012 yıllarında arka arkaya 3.kez Türkiye’nin deri ihracat 
şampiyonu olmanın haklı gururunu yaşayan ve dikey 
entegrasyonunu tamamlamış benzersiz iş modeline sahip 
olan Desa; artık Desa markalı ürünleriyle mevcut uluslararası 
profilini güçlendirerek uluslararası bir marka olmak için yola 
koyuldu. 

Desa Grubu’nun operasyonları arasında deri tabakhanesi, 
kadın ve erkek giyim ürünleri, ayakkabı, çanta, aksesuar, 
valiz tasarım ve üretimin yanı sıra bu ürünlerin hem 
toptan hem de parkende satış kanalları yoluyla dağıtımı 
yer almaktadır. Türkiye genelinde 27 şehire yayılan 88 
mağazasıyla perakende operasyonları ağırlıklı olarak 
yurtiçinde olan Desa’nın ayrıca Londra’da iki ve Cidde’de 
bir franchise mağazası bulunmaktadır. İstanbul ve Düzce’de 
toplam 27.000 m² alana yayılan üretim tesislerine sahip olan 
Desa’nın Çorlu’daki tabakhanesi 20.000 m² alana sahiptir. 
Şirket, Prada, Miu Miu, Mulberry gibi pek çok uluslararası lüks 
markaya entegre çözüm sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. 
Desa, Dünyanın en büyük seyahat ürünleri üreticisi olan 

Samsonite’ın Türkiye’de 26 yıl boyunca distribütörlüğünü 
yaptıktan sonra, 6 yıl önce Samsonite ile %40-%60 ortaklık 
yapısıyla kurulan ortak girişim sayesinde Desa, uluslararası 
profilini daha da güçlendirilmiştir. Desa Grubu, ürünlerine 
üstün kalite ve dayanıklılık sağlayan yüksek standarda sahip 
malzeme ve işçiliğe büyük önem vermektedir.

Şirket, www.desa.com.tr ve www.desa.uk.com adresleri 
üzerinden açtığı online mağazaları ile Türkiye’de ve 
İngiltere’de ürünlerini online olarak da satışa sunmaktadır.
Servis kalitesinde benimsediği mükemmeliyetçilik anlayışı ile 
Grup, tasarım, araştırma ve geliştirme ile insan kaynağına 
aralıksız yatırım yapmaktadır.  Şirketin uzun vadede stratejik 
hedefi, özellikle Asya pazarına yüzünü dönmek ve Desa 
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markalı ürün satışlarını hem 
yurt içinde hem de yurt dışında 
artırmaktır.

Desa, İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’nda DESA kodu ile 2004 
Mayıs ayından beri işlem görmekte 
olan halka açık bir şirkettir. 31 
Aralık 2012 itibariyle toplam 
varlıkları 144 milyon TL’ye ulaşan 
Desa’nın toplam gelirleri 181 
milyon TL oldu. Şirketin %54,3’ü 
Çelet Holding’e, %10,0’u Melih 
Çelet’e, %0,8’i diğer ortaklara ait 
olup kalan %34,9’u halka açıktır.
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GELİR BÜYÜMESİ

MAĞAZA BÜYÜMESİNET KAR

2011

2011

2011

83 Mağaza

15.892 m²
1,3 Milyon TL

175,2 Milyon TL

2012

2012

2012

88 Mağaza

16.723 m²
2,8 Milyon TL

181,1 Milyon TL

%3,4

%115,4

HACİM BÜYÜMESİ

2011

997.000 Adet

2012

 1.111.000 Adet

%11,4
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Özet Bilanço (Milyon TL) 2011 2012

Özet Gelir Tablosu (Milyon TL)

Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Toplam Finansal Yükümlülükler
Net Borç
Özkaynaklar

101,0
28,7
129,2

65,7
5,6
21,2
21,0
58,0

107,6
36,5
144,1

69,6
4,3
27,1
26,3
70,2

Satış Gelirleri
Brüt Kar
Brüt Kar Marjı
Faaliyet Karı
Faaliyet Kar Marjı
Net Kar
Net Kar Marjı

175,3
69,6
%39,7
8,8
%5,0
1,3
%0,7

181,1
62,7
34,6
4,7
%2,6
2,8
%1,6

KANALA GÖRE GELİR DAĞILIMI

Perakende

%44,92

Toptan

%5,44
Diğer

%0,02

İhracat

%49,61
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
2012 yılında perakende sektöründeki genel görünüm 
nasıldı?

2012 yılı boyunca dünya genelinde perakende sektöründe 
daralan bir ortam yaşandı. Türkiye’ye baktığımızda 
sektör cirolarındaki sınırlı büyümeye karşın karlılık 
oranlarının olumsuz etkilendiğini gördük. Karlılığın olumsuz 
etkilenmesinde tüketici alışkanlıklarının fırsat odaklı alışveriş 
anlayışına dönüşmesinin etkisi büyüktü. Dolayısıyla sektör 
için oldukça önemli bir performans göstergesi olan metrekare 
başına verimliliklerde gerileme yaşandı.

Sizce Desa 2012 yılında nasıl bir performans sergiledi?

2012 yılında ciromuz geçen seneye göre %3,3 artışla 181,1 
milyon TL’ye ulaştı. Net dönem karımız ise 2,8 milyon TL 
oldu. Gelir artışımızda hem perakende segmentinin hem 
de ihracatın olumlu katkısı oldu. Deri ve Deri Mamülleri 
İhracatçılar Birliği rakamlarına göre geçtiğimiz iki sene 
boyunca elde ettiğimiz “Türkiye İhracat Şampiyonu” 
ünvanımızı bu sene de sürdürmeyi başardık ve sektör 
liderliğini sürdürdük. Sene boyunca 8 Desa ve 3 monobrand 
Samsonite mağazası açarak mağaza adedinde %6 büyüme 
ile 88 mağazada toplam 16.723 metrekare alana ulaştık.   

1972 yılında kurduğumuz şirketimizin gururla kutladığımız 
40. yılında, gelişimin ve değişimin önemine olan inancımızı 
koruyarak operasyonlarımızda pek çok yeniliği ve gelişimi 
beraberinde getiren yatırımlar yaptık. Metrekare verimliliği 
göreceli olarak düşük olan mağazalarımızı kapatmanın yanı 
sıra, mevcut mağazalarımızda dekorasyon değişiklikleri 
yaparak müşterilerimizin alışveriş keyfini daha da geliştirdik.  

Desa’yı bir dünya markası yapmak amacıyla çıktığımız yolda 
ürün geliştirme ve tasarımda yarattığımız farkı uluslararası 
boyutta daha kendini gösterir hale getirdik. John Galliano, 
Giorgio Armani, Salvatore Ferragamo gibi dünya devleri ile 
çalışmış ve Victoria Beckham, Elle Macpherson ve Ürdün 
Kraliçesi gibi ünlüleri giydiren Graeme Black, 2012 yılında 
Desa’da Tasarım Direktörü olarak AW 12-13 koleksiyonunu 
tasarladı. Bu sayede Desa’nın dünya devleri ile yarışacağı 
çizgide koleksiyonlar hazırlandı. Bunun yanı sıra, Chloe, Dolce 
Gabbana ve Christian Dior gibi dünyaca ünlü markalarda 

çalışmış Paolo Ferrari ve 365 Fendi Koleksiyonunu tasarlayan 
Yossi Cohen dünya çapında fark yaratan Desa markalı 
ürünlerimizi tasarlamaktalar.

Sene boyunca insan kaynağımızı ve organizasyonel 
yapımızı daha da iyileştirebilmek için pek çok adım attık. 
Mağaza personelimizin eğitimlerine aralıksız devam ettik. 
Şirketimizin bilanço yapısının daha da iyileştirilmesi, finansal 
raporlama standartlarımızın geliştirilmesi ve uluslararası 
düzeyde bütçe çalışmalarının yürütülebilmesini teminen 
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

perakende sektöründe oldukça geniş deneyime sahip Sn. 
Ayhan Diribaş şirketimizde CFO olarak göreve başladı. 
Diğer taraftan şirketimizin potansiyelini hem bireysel hem 
de kurumsal yatırımcılara daha etkin bir biçimde anlatmak, 
yatırımcılarımızla yurtdışı benzerlerimizle yarışır seviyede 
iletişim kurmak ve şirketimizin barındırdığı değerin piyasa 
değerimize yansımasını sağlamak amacıyla yatırımcı ilişkileri 
alanında danışmanlık hizmeti almaya başladık. 

2012 aynı zamanda şirketimizi teknolojik anlamda da geleceğe 
hazırlamak için yatırım yaptığımız bir yıldı. 2011 yılında 
başladığımız SAP entegrasyonu yatırımımızı şirketimizin tüm 
birimlerinde uygulayarak operasyonel verimliliğimizi artırmak 
için bir adım daha attık.

24 yıllık distribütörlük anlaşmanızın ardından Samsonite 
ile 2006 yılında kurmuş olduğunuz JV ile ilgili stratejiniz 
nedir?

Samsonite ile yapmış olduğumuz iş birliğinin geçmişi 30 
sene öncesine dayanmakta. 1980 yılında distribütörlüğünü 
yapmaya başladığımız Samsonite ile 2006 yılında bizim 
%40 oranında sahibi olduğumuz ortak girişim kurarak yola 
devam etme kararı aldık ve 10 yıllık bir projeksiyon yaptık. 
Yönetimi Desa’nın üzerinde olan ortak girişimin Türkiye’de 
11 mağazası bulunmakta olup, Desa’nın buna ilave olarak 14 
adet kendisine ait Samsonite mağazası bulunmaktadır.  2012 
yılında 2,8 milyon TL net kar eden ve operasyonel kar marjı 
%15 seviyelerinde olan ortak girişimimizin gelirlerini 2013 
yılında %5 seviyesine büyütmeyi hedefliyoruz. Metrekare 
verimliliği sektör ortalamalarının oldukça üzerinde olan 
Samsonite mağazalarımıza 2013 yılında 8 yeni mağazayı 
ilave etmeyi planlamaktayız. Bünyesinde büyük bir değer 
barındırdığına inandığımız ortak girişimimize inancımız 
tamdır.

Önümüzdeki dönemde buna benzer stratejik işbirlikleri 
olacak mı?

Dünyanın en büyük seyahat ürünleri üreticisi olan Samsonite 
ile kurduğumuz iş birliğinin temelleri oldukça uzun bir süre 
önce atılmıştı. Bu iş birliğine benzer şekilde Desa markasına 
değer katacak, dünya markası olma yolunda bize hem vizyon 
hem de bilgi birikimiyle farklılık katacak iş birliklerine her 
zaman açığız.

2013 yılında perakende sektörünü nasıl görüyorsunuz? 
   
Geçtiğimiz altı sene içerisinde perakende sektörü son derece 
hızlı büyüdü. Söz konusu büyüme döneminde sektördeki 
oyuncular ciddi yatırımlar yaptı. Bu süreçte Türkiye 

pazarında tüketicinin promosyon ve kampanyalarla satın 
almaya yönlendirildiği bir piyasa yapısı oluştu. Markaya sadık 
müşteri profilinden fırsatlara odaklanan müşteri profiline 
doğru bir dönüşüm yaşandı. En başta da değindiğimiz üzere 
kar marjlarını olumsuz yönde etkileyen bu durumun, 2013 
yılında perakende sektöründe bazı konsolidasyonlara yol 
açabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla özkaynağı güçlü olan 
ve olmayan arasında ciddi bir ayrışma olması beklenebilir. 
Sektörde artık ürün kalitesi ve tasarımıyla farklılaşanların 
ileriye gideceği bir döneme girdik. Önümüzdeki dönemde 
ürünün eder yapısı ile tüketici güvenini kazanan markaların 
başarılı olduğunu göreceğiz. Son altı yılda sektörde yakalanan 
büyüme ivmesinin 2013 yılında da devam etmesini bekliyoruz.

Desa’nın 2013 yılı hedefleri nelerdir?

Arka arkaya 4 yıl boyunca aralıksız büyütmeyi başardığımız 
Desa’nın gelirlerini 2013 yılında %10 seviyesinde artırmayı 
hedefliyoruz. Geride bıraktığımız 40 yılda sektöründe 
öncü bir marka haline getirdiğimiz Desa’yı, ülke sınırlarını 
aşan bir moda markası olarak yoluna devam ettirmek için 
yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu amaçla özellikle lüks 
tüketim ürünlerine büyük talebin olduğu Uzak Doğu pazarları 
odağımızda olacak.

Önümüzdeki dönemde büyüme modelinizi nasıl 
kurgulandınız? Odaklanacağınız belirli bir segment ve/
veya bölge var mı?

2013 yılı ve sonrasında dünya genelinde görülen lüks ürün 
segmentinin genel trendine ayak uydurarak yüzümüzü Uzak 
Doğu pazarında Çin’e döneceğiz. Şangay’da 2013 yılının 
son çeyreğinde açmayı planladığımız iki veya üç mağaza 
ile lükse ve kaliteye büyük ilginin olduğu bu piyasada 
yerimizi almayı öncelikli hedeflerimiz arasına aldık. Bunun 
yanı sıra stratejik yerlerde açacağımız Desa ve Samsonite 
mağazalarımız ile perakende segmentinde büyümemizi 
sürdüreceğiz. Şirketimizin öncelikli stratejisi hem karlılığımızı 
hem de gelirlerimizi artıracak Desa markalı ürünlerin toplam 
satışlarımız içerisinde aldığı payı büyütmek. Dolayısıyla 
marka gücünü artırmak ve hissedarlarımız için değer 
yaratacak girişimlerimize devam etmek önceliğimiz olacak. 

Sonuç olarak, sahip olduğumuz entegre iş modelimizin, 
uluslararası standartlardaki tasarım ve ürün kalitemizin 
dünya markası olmak adına çıktığımız yolda bize sağladığı 
avantajların farkındayız. Üstlendiğimiz bu amacın 
verdiği heyecanı bizlerle paylaştığına inandığımız tüm 
çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve elbette 
ki yatırımcılarımıza tüm katkılarından dolayı teşekkürlerimi 
sunarım.
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Yönetim Kurulu Üyeleri  

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1.

2.

3.

4.

5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür 

Yönetim Kurulu Üyesi

Osman TAVTAY 

Mehmet Kaan KOZ

Melih ÇELET

Burak ÇELET 

Burçak ÇELET

1

2
3

4
5
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1972 yılında DESA’yı kuran Sn. Melih 
ÇELET, 1968 Ankara Koleji mezunu 
olup, lisans öğrenimini İstanbul 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 
tamamlamıştır. Sn. Melih ÇELET 
İngilizce bilmektedir.

Sn. Burçak ÇELET lisans eğitimini 1999 yılında Yıldız 
Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde 
tamamlamıştır. 1999  - 2001 yılları arasında 
Toys”R”Us’ta Planlama Yöneticisi olarak görev 
yapan Sn. Burçak ÇELET, 2002  yılında University of 
Surrey’de perakende yönetimi alanında yüksek lisans 
eğitimini tamamlamış olup 2003 - 2004 yıllarında 
Joker’de Maxitoys - Kategori Yöneticisi olarak görev 
yapmıştır. Şirketimizde 2004 yılından bu yana yönetim 
kurulu üyeliği görevinin yanı sıra CRM ve e-ticaret 
yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Burçak 
ÇELET,  İtalyanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Sn. Mehmet Kaan KOZ 1995 yılında Alman 
Lisesi’nden mezun olduktan sonra girdiği    Boğaziçi 
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 1999 
yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel 
iş yaşamına, 1999 yılında Koç Holding Yönetici 
Yetiştirme   Programı’nın bir üyesi olarak   Arçelik 
A.Ş. Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde 
başlamış, daha sonra serbest iş hayatına atılarak  
2003 yılında kurulan   Anova Ltd. Şti.’nin  Yönetici  
Ortağı olmuştur.  Sn. KOZ, Şirketimizin 31.05.2012 
tarihli 2011 yılı olağan genel kurulunda iki yıl süreyle 
bağımsız üye olarak seçilmiştir. 

1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde 
Makine Mühendisliği lisans eğitimini 
tamamlayan Sn. Burak ÇELET, 
2001 yılında Madison Wisconsin 
Üniversitesi’nde Finans ve Yatırım 
alanında işletme yönetimi yüksek 
lisansını, ardından da 2002 
yılında Northampton College’da 
Deri Teknolojisi yüksek lisansını 
tamamlamıştır.  Sn. Burak ÇELET, 
Şirketimizde yürütmekte olduğu 
Genel Müdür’lük görevinin yanı sıra 
Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim 
Kurulu Üyeliği, İstanbul Deri ve Deri 
Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Üyeliği ile beraber   Turquality 
Çalışma Grubu Üyeliği görevlerini 
yürütmektedir.  Sn. Burak ÇELET 
İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Lisans eğitimini 1986 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Jeofizik Mühendisliği bölümünde 
tamamlayan Sn. Osman TAVTAY, 
1990 – 1996 yılları arasında Can 
Menkul Değerler, Piramit Menkul 
Kıymetler ve Ekinciler Yatırım’da 
Borsa Temsilcisi ve Uzman olarak 
görev yaptıktan sonra 1996 – 
1998 yılları arasında Koç Menkul 
Değerler’de Kıdemli Trader 
olarak çalışmıştır. 1998 – 2004 
yılları arasında ABN Amro Yatırım 
A.Ş.’de Yurtiçi İşlemler Müdürü 
olarak görev yapan Sn. TAVTAY, 
Şirketimizin 31.05.2012 tarihli 
2011 yılı olağan genel kurulunda 
iki yıl süreyle bağımsız üye olarak 
seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Melih ÇELET Burçak ÇELET

Mehmet Kaan KOZ 

Burak ÇELET

Osman TAVTAY
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Yönetim Takımı

Lisans eğitimini 1994 yılında Muğla Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlayan Sn. Ayhan DİRİBAŞ, 2003 yılında Lasalle 
University ve Marmara Üniversitesi’nde ön işletme yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerine 1992 yılında Doğuş Holding’de 
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Reysaş Holding A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2005 – 2010 yılları arasında da Unitim Holding A.Ş.’de Perakende 
Grubu Muhasebe Finans Direktörü olarak görev yapmıştır. Sn. DİRİBAŞ, 2013 yılı Ocak ayında Şirketimizde Mali İşlerden 
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projesini yürüttükten sonra, 1987 – 1989 yılları arasında MUDO A.Ş.’de Marka Müdürü, 1989 – 1991 yılları arasında Sanko 
A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı, 1991 – 2000 yılları arasında Vepa A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı, 2000 – 2001 yıllarında 
Nike BV’de Giyim ve Aksesuar Satış Müdürü, 2001 – 2003 yıllarında Esemspor A.Ş.’de Satış ve Pazarlama Direktörü, 2003 
– 2005 yılları arasında Alan Alternatif Sporlar A.Ş.’de Yönetici Direktör, 2006 – 2007 yılları arasında da Intersport’ta Genel 
Müdür Vekili ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Sn. KARAYALÇIN, 2010 tarihinden 
bu yana Şirketimizde Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Mali İşlerden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı

Pazarlama ve Satıştan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı

Ayhan DİRİBAŞ 

Alpaslan KARAYALÇIN
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Desa’nın Hikayesi
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Vizyonumuz & Misyonumuz

Değer Zincirimiz

Hedeflerimiz

Tasarım ve deri konusundaki uzmanlığıyla ortaya koyduğu 
ürün ve hizmetle müşterilerini gururlandıran, heyecanlandıran; 

İstanbul’dan beslenen ama dünya vatandaşı olan bir moda 
markası olmak.

Gücünü tasarıma yaptığı yatırım ve deri konusundaki 
uzmanlığından alan kaliteli, şık ve en iyi değerlere sahip ürünleri 
ile Türkiye ve Dünya’daki deri moda sektöründe söz sahibi; 
müşterilerine keyifli bir alışveriş ortamını sağlayan; hissedarlarının 
karlılığını maksimize eden; topluma, çevreye ve çalışanlarına 
saygılı ve tüketici zihninde deri modası konusunda lider bir moda 
markası olmak.

Müşteri Memnuniyeti
DESA iş modeli itibariyle hem üretim hem de perakende sektöründe faaliyet göstermektedir. Ürettiği kaliteli ürünleri 

kusursuz hizmet anlayışı ile müşterilerine sunarak satış öncesi ve satış sonrası koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamayı 
amaçlamaktadır.

Kalite
Ürün kalitemiz, el işçiliği geleneğimiz, modern ve fonksiyonel tasarımlarımız ve markamız en önemli sermayemizdir. 

Müşterilerimize sadece giyim ürünleri ve deri aksesuarları sunmanın ötesinde farklı bir tarz, anlayış ve yaşam biçimini 
kalitemizden ödün vermeksizin sunmak için çalışmaktayız. 

Karlılık 
Karlılık, DESA’nın yeni yatırımlarını ve araştırma geliştirme etkinliklerini finanse etmek için kullandığı asıl kaynaktır.
Bu nedenle şirketimizin performansını değerlendirirken göz önünde bulundurduğumuz en önemli kriter karlılıktır.

Dolayısıyla hedefimiz, uzun vadede kar ederek büyümek ve faaliyet gösterdiğimiz her alanda
tartışmasız lider konumuna gelmektir.

Mağazalarımız
Modern ve cezbeden 

mağazalarımızla
alışveriş deneyimini en üst 

seviyeye taşıyoruz.

Global Varlığımız
Yurtdışı mağazalarımızla 
ülke sınırlarını aşıyoruz. 

Esnek Üretim 
Kapasitesi

Artan talebe ve ilerleyen 
dönemlerdeki büyümeyi 

karşılayacak
üretim kapasitesine 

sahibiz.

PR Faaliyetlerimiz
Etkin ve yenilikçi 

iletişimimizle marka 
imajımızı ve
farkındalığını 

güçlendiriyoruz. 

Entegre İş Modeli
Üretimde sağladığımız 

dikey entegrasyon 
sayesinde

maliyetlerden tasarruf 
ediyoruz.  

Derin Tecrübe
Stratejik fırsatları 

kollayan, konusunda 
tecrübeli ve

yetkin bir yönetim 
takımına sahibiz.   

Teknoloji
Büyümemizi destekleyen 
ileri düzeyde teknolojik 

altyapıya sahibiz. 

Esnek Tedarik Zinciri
Hızlı değişimlere çabuk ve
esnek bir biçimde adapte 

olan tedarik zincirine 
sahibiz.

İnsan Kaynağımız
Uzman El işçiliği ile çağdaş 

tasarımın buluşmasını 
sağlıyoruz.

Tasarım
Tasarımcılarımızın 
benzersiz hüneri

ustalıkla yaratılan 
tasarımlarında beden 

buluyor. 

Markamız
Dikey Entegre Üretim 
Modelimiz ile marka 

değerini her zaman ortaya 
koyabiliyoruz.
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DESA’yı Farklı Kılan İş Modeli
Dikey Entegre İş Modeli

DESA’yı benzerlerinden farklı kılan unsur, şirketin 
tabakhaneleri, deri giyim, çanta ve aksesuar üretim 
kabiliyeti ve perakende satış noktaları aracılığıyla 

müşterisine sunduğu hizmet sürecinin tüm safhalarını 
kontrol altında tutmasıdır.

Sektöründe üretim, ihracat ve perakende alanında lider 
konumunda olan DESA, günün moda trendlerine uygun, kaliteli 

ürün ve kusursuz hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini 
artırmak amacıyla tasarım,  Ar&Ge, insan kaynakları ve eğitim 

alanlarında da önemli yatırımlar yapmaktadır.

Ham Madde üretimi

Çorlu’da yer alan tabakhanede

deri üretimi

20.000 m² kapalı üretim alanı

Haftalık kapasite

28.850 Kg B.baş hamderi işlentisi

170.200 Kg K.baş hamderi işlentisi

Süet, Napa, Kürk, Videla işlentisi

Mamul Üretimi

Deri giyim, çanta ve aksesuar üretimi

Uluslararası tasarım ekibi

İstanbul tesisi

17.000 m²  kapalı üretim alanı

Haftalık kapasite

2.000 adet deri giyim

1.000 adet tekstil

6.000 adet çanta

Düzce tesisi

10.000 m² üretim alanı

Haftalık kapasite

10.000 adet çanta

Perakende satış noktaları 

73 Desa Mono brand  mağaza

14 Desa Samsonite

5 Desa Go

1 Sanal Mağaza Desa.com.tr

2 İngiltere

1 Cidde

16.723 m²

%40 DESA, %60 JV Samsonite ortaklığında

11 Samsonite Mağazası
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2012 Yılının Öne Çıkanları 
Tasarımın Muhteşem El İşçiliği ile Harmanlanması

Kendi tabakhanesinde ürettiği 
derileri, köklerinden gelen el 
işçiliği ustalığı ile çağdaş tasarım  

anlayışına göre işleyen DESA, bu özelliği 
ile modern ile gelenekselin kusursuz 
uyumunu yansıtıyor.

Perakende sektöründe yeniliklere açık 
yapısı ve gençleşme yolunda attığı 
adımlarla bu yıl da adından sıkça söz 
ettiren DESA, 2008 yılından bu yana 
tasarıma verdiği değer ile  dünya 
markası olma iddiasını ileriye taşımaya 
devam ediyor. 

2008 yılında İtalyan tasarımcı Fred Tutino 
liderliğinde Londra’da kurulan tasarım 
ofisi ve yaratıcı ekip ile 2008 İlkbahar/
Yaz sezonuyla birlikte, logosundan 
mağaza konseptine ve hazırlamış 
olduğu hazır giyim koleksiyonuna kadar 
hayranlık uyandıran bir dönüşüme 
uğrayan DESA, sadece deri sektöründe 
bir marka olmanın ötesinde, baştan 
ayağa moda sunan bir marka olarak 
moda severlerin gardroplarında yerini 
aldı.

2009 yılında bu yeni tekstil 
koleksiyonuna uçuşan kumaşlarla 
derinin asaletini birleştiren tasarımlar 
eklendi.

2010 yılında tasarımdaki iddiasını 
bir adım daha ileriye taşıyan DESA, 
ünlü İtalyan tasarımcı Davide Gatto 
ile anlaşarak, moda markası imajını 

güçlendirecek bir koleksiyona imza 
attı. Detaylarında lüks vurgusu taşıyan 
zamansız nitelikli minimal tarzdaki çanta 
ve ayakkabılar 2010 koleksiyonunun en 
çok ilgi gören ürünleri arasında yer aldı.

2011 yılında kendisini sektördeki 
diğer markalardan ayrıştıran el 
işçiliği geleneğini ön plana çıkaracak 
çalışmalara başlayan DESA, genişlettiği 
tasarım ekibiyle birçok farklı tasarımcının 
yorumlarını bünyesinde toplayarak, 
farklı tarzlara hitap edebilen, geniş bir 
koleksiyonu tüketicisiyle buluşturdu.

2012 yılında DESA, markasını 
uluslararası platformda kanıtlamak 
amacıyla ciddi adımlar attı. 
Bunlardan biri AW 12-13 
koleksiyonunu, John Galliano, 
Giorgio Armani, Salvatore 
Ferragamo gibi dünya devleri ile 
çalışmış olan Desa’ya Tasarım 
Direktörü olarak gelen Graeme 
Black’e yaptırmasıydı.

Tasarım direktörü bu konuda farkını 
ortaya koyarak Desa’yı uluslararası 
platformda dünya devleri ile yarışacak 
çizgide bir koleksiyon hazırladı.

Desa’nın Vazgeçilmezi: Inovasyon 
2006 yılında hayata geçirdiği su 
geçirmez deri teknolojisiyle ürettiği 
su geçirmez ürünlerle deri sektörüne 
farklı bir boyut getiren DESA’nın 

bu yöndeki yatırımları sürmektedir. 
Derinin verdiği şıklık ve rahatlık 
hissinin hayatının her alanına ve her 
mevsime yaymak amacıyla yürütülen 
ve derinin tabaklanma sürecinden 
tasarımına kadar olan süreçte yapılan 
AR-GE çalışmalarıyla geliştirilen 
ürünler, tüm koleksiyonlarda DESA’nın 
benzersiz el işçiliği sanatıyla bezenerek 
tüketiciyle buluşturulmaktadır. Kendi 
tabakhanesinde tabaklanan derileri, 
bu aşamada farklı üretim teknikleri 
aracılığıyla yalnızca kışın değil, yazın da 
rahatlıkla giyilebilecek çok hafif ve kışın 
kullanımı kolaylaştıracak su geçirmez 
derilere dönüştüren DESA, üretimin tüm 
süreçlerine hakim olmanın avantajını 
farklılaşma yönünde kullanmaktadır.

Desa 2012 yılında çift taraflı 
kullanılabilen tasarımları ile farkını 
bir kez daha ortaya koydu.

Bunlardan birisi yağmurda da giyilebilen 
deri cekettir. İçi ters çevrilerek 
giyilebilen kumaştan üretilmiş olma 
özelliği ile yağmurlu havada fonksiyonel 
kullanım sağlayan veya farklı bir 
kombin yapılmak istendiğinde alternatif 
renk seçeneğiyle giyilebilen ceketler 
deri severler tarafından çok ilgi gördü. 
Ayrıca Desa’da çift taraflı çanta üretimi 
de gerçekleştirilerek, farklı renk tonları 
ile müşterilerine kıyafetini alternatifli 
olarak tamamlama seçeneği sunuluyor.
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Dünyaya DESA’dan bakmak…

Bir dünya markası olmanın sorumluluğunu yüklenirken, şirket 
olarak önemle üzerinde durduğumuz öncelikler var. 

       Koşulsuz müşteri memnuniyeti, 

       Çalışanlarımızın gelişimi ve eğitimi,

       Çalışmalarımızın başarıyla sonuçlanması.

Dünya çapında bir başarıya dönüştürdüğümüz gücümüzü, 

önceliklerimize uygun olarak belirlediğimiz ve sıkı sıkıya 

bağlandığımız ilkelerimizden alıyoruz. 

En önemli dayanağımız ve kaynağımızın insan olduğu gerçeğini 

hiçbir zaman unutmadan ve kaliteden ödün vermeden geldiğimiz 

noktada, koşulsuz müşteri mutluluğu, esneklik ve müşteriye 

dönüş hızının yüksekliği bizim için en önemli kriterlerdir.

40 yıllık DESA mucizesi, her noktada gösterdiğimiz yüksek 

performansın ve kalite anlayışının ürünüdür.

Şirketimiz, bugünü yaşarken geleceği düşünüp planlayan yetkin 

insan kaynağına sahip olmayı hedeflerken, bütün çalışanlarımız 

da şirketimizin ve ürünlerimizin yurtiçi ve yurtdışındaki olumlu 

imajını sürdürmek için çaba harcıyor.

Bu ilkeler ışığında çalışarak kişiye özel ürünlerin markasını 

yaratmış, yurtiçi ve yurtdışında kalitesini ve liderliğini kanıtlamış 

olan şirketimiz, çalışanlarına bir dünya markasının parçası 

olmanın ayrıcalığını yaşatıyor. 

Çalışanlarımıza sektörde uzmanlaşma, kariyer sahibi 
olma ve çalışmalarının ödüllendirilmesi fırsatını 
veriyoruz.

Başarısını; ilkelerine bağlılığı ile güvence altına alan 
DESA, en büyük dayanağının insan kaynağı olduğunun 
bilinciyle geleceğini planlıyor. Bu yaklaşımla, şirketimizin 
insan kaynağı geliştirme felsefesini şöyle özetliyoruz: 

“Her kademedeki insan kaynağımızı kendimiz 
yetiştireceğiz.”

Bu felsefeye uygun olarak DESA, çalışanlarını eğitmek ve 
geliştirmek amacıyla, eğitim ve geliştirme çalışmalarını 
kendi bünyesinde yürütmektedir.

Desa Eğitim Sistemi, sektörün kendine özgü koşulları 
dikkate alınarak, kendi işgücünün yetiştirilmesi ve 
geliştirilmesine  dayanmaktadır.

Çalışanların hak kazandıkları kıdem tazminat tutarının 
31.12.2012 tarihindeki durumu 1.838.958 TL’dir. 2012 
yılında ayrılan karşılık 373.259 TL’dır.

İnsan Kaynakları
Üretim alanında emek yoğun bir iş modeline sahip olan şirketimizin 
2012 yılsonu itibariyle toplam çalışan sayısı 1.954‘dir. 

1.1691.323

785697

1.9542.020

1.3081.450

1.9542.020

646570
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Yatırımcı İlişkileri 

%54 Çelet Holding

%10 Melih Çelet

Hisse Bilgileri

* 31.12.2012 itibariyle

Hissedar

Çelet Holding Anonim Şirketi

Melih Çelet

Diğer

Halka Açık

Toplam

Hisse Nominal Değeri (TL)

26.717.682

4.922.197

393.780

17.188.315

49.221.974

Pay Oranı (%)

%54.3

%10.0

%0.8

%34.9

%100.0

IMKB Kodu:
Reuters Kodu:

Bloomberg Kodu:
Halka Arz Tarihi:
Piyasa Değeri*:

DESA
DESA.IS
DESA.TI
06.05.2004
40,9 milyon TL

%
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Mayıs 2014’te yapılan halka arzdan bu yana Yatırımcı İlişkileri Birimimiz, şirketimizin benimsediği kurumsal yönetim 
standartlarına paralel olarak, dürüstlük, hesap verebilirlik ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda paydaşlarımız ile eşit mesafede 
yakın ilişkiler kurmayı ve onlara azami faydayı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 2012 yılı boyunca toplam 12 adet özel durum açıklamasının kamuoyuna duyurusu 
yapılmış, yatırımcı ilişkileri birimimize telefon ve elektronik posta yoluyla iletilen analist ve yatırımcı sorusuna cevap verilmiştir.
 

Hisse Performansı ve Piyasa Değeri

DESA hisseleri 6 Mayıs 2004 tarihinde Istanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (IMKB) DESA koduyla işlem 
görmeye başlamıştır. 

2007 yılı içerisinde kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL’dir. 

Ödenmiş sermayesi ise 49.221.970 TL olup her biri 1 Kr nominal değerli 4.922.196.986 adet 
hisseye bölünmüştür.

DESA’nın 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle piyasa değeri 40.854.235 TL olmuştur. DESA hisselerinde 2012 

yılında ortalama işlem hacmi 0,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

DESA 2012 Yılı Göreceli Hisse Performansı
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Şirketimiz Desa Deri San.ve Tic. A.Ş.’nin 18.03.2013 tarihli 10/2013 sayılı kararına istinaden,

1. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğlerine uygun olarak hazırlanan SPK Kar Dağıtım Tablosuna göre, şirketimizin 
2012 yılı 3.563.286,00TL olan Dönem Karından sırasıyla; 734.331TL ödenecek vergilerin, 113.838 TL Birinci Tertip Yasal 
Yedek Akçe’nin ve 663.176TL konsolidasyona dahil iştirakin dağıtım kararı alınmamış dağıtılabilir karın düşülmesinden sonra 
2.051.941TL net dağıtılabilir Dönem Karı Kalması, 

2. Net Dağıtılabilir dönem karına 132.730,TL tutarında yıl içerisinde yapılan bağışların ilavesiyle bulunan 2.184.671TL’ nın 
Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karıdır. 53.890TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 
ayrılmasına,

3.Sermaye Piyasası Kurulu Kar Dağıtım kararlarına göre 2012 yılı karından 2.184.671TL ve kalan tutarın 2011 yılı karından 
karşılanmak üzere toplam 3.000.000,00TL kar dağıtılmasına,
Genel Kurula arz ve teklif edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi
Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi
Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)

B Grubu,DESA (Eski), TREDESA00015 0,0609500 0,0609500

A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),
TREDESA00023

0,0609500 0,0609500

Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen

Kar Payı Tutarı (TL)
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen

Kar Payı (%)

B Grubu,DESA (Eski), TREDESA00015 0,000 0,00000

A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),
TREDESA00023

0,000 0,00000

18.03.2013

Faaliyetlerimiz İle İlgili 
Diğer Bilgiler
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-Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri ve daimi 
temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum 
ortaklarımıza % 6,09 nispetinde ve 1 Kr’lik nominal değerde 
bir adet hisse senedine 0,06095 Kr brüt=net nakit temettü 
ödenmesi,

Bu vesileyle, Yönetim Kurulu Raporu’nun tasvibi ile Genel 
Kurula sunulacak Kar Dağıtım önerisinin kabulüne ilşkin 
olarak, Yönetim Kurulu’muzun 18.03.2013 tarihli ve 2013/10 
sayılı Kararı ve Kar Dağıtım Tablosu bilgilerinize sunulmuştur.

12.03.2013

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin 12.03.2013 tarihli 09/2013 sayılı kararına 
istinaden,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine 
uyarınca, “DESA” markasının büyüme gelişme ve güçlü bir 
mali yapıya sahip dünya şirketi olma hedefleri doğrultusunda, 
yurtdışında yapılacak ilave yatırımların dikkate alınması 
ve global ekonomik krizin ortaya çıkması muhtemel 
etkilerinin engellenebilmesi için iç ve dış yatırım fırsatlarının 
değerlendirilebilmesi ve piyasada ortaklarımız ve şirket 
menfaatleri de göz önüne alınarak hissedarlarına kar payı 
dağıtılmasını benimsemiştir.

Şirket Ana Sözleşmesinin “Karın Dağıtılması”, “Karın Dağıtım 
Tarihi” ve “Yedek Akçe” adlı 29., 30., 31. maddelerinde kar 
dağıtımı politikası Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş 
bulunmaktadır. Sermayeyi temsil eden A ve B Grubu pay 
sahipleri için kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir.

Geçmiş yıllara ait karların dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi 
için Yönetim Kurulu, şirketin o yılki performansını, ekonomik 
şartları, yatırımları ve şirketin nakit akışını göz önüne alarak 
Genel Kurul’a kar dağıtım önerisi sunar. 

Ana Sözleşmenin 29’ncı maddesi uyarınca; tespit olunan safi 
kardan ödenmesi gereken vergiler ve geçmiş yıl zararları 
düşüldükten sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Karı’ndan, 

1. %5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır. 

2. Kalan tutardan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan 
oran ve miktarda birinci temettü ortaklara dağıtılmak üzere 
ayrılır. 

3. Birinci kar payına helal gelmeksizin şirketin safi karının 
%10’una kadar yönetim kurulu üyelerine ve / veya şirket 
idarecilerine ve personeline tahsis edilebilir. 

4. Kalan kar Genel Kurul Kararına göre kısmen veya tamamen 
ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak 
herhangi bir yedek akçe olarak muhafaza edilebilir. 

5. Pay sahipleriyle kara iştirak eden kimselere dağıtılması 
kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i 
oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda 
biri Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesi uyarınca kanuni yedek 
akçe olarak ayrılır. 

6. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler 
ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 
birinci temettü nakden ve / veya hisse senedi biçiminde 
dağıtılmadıkça; başka yedek ayrılmasına, ertesi yıla 
kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay 
sahiplerine , katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, 
yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere 
çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve /
veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. 

7. Temettü dağıtım tarihi itibari ile mevcut payların tümüne 
bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit 
olarak dağıtılır. 

İlgili tebliğlere uygun olarak dağıtılabilecek kar oluşması 
durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri çerçevesinde, Şirketin yıllık dağıtılabilir karının 
Yönetim Kurulu’nca alınacak kar dağıtım kararı ile, Genel 
Kurul’un onayına sunulacaktır ve Genel Kurul onay verirse 
dağıtım yasal süreler içerisinde tamamlanacaktır.

Kar payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim 
Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme 
bağlanır. Kar payı ödemeleri yasal süre içinde gerçekleştirilir. 
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Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK’nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir.

Genel Kurul’da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği 
gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Kar dağıtım politikasının uygulamasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.

Yönetim Kurulu, kar dağıtımı yapılmadığı takdirde karın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak karın nasıl kullanılacağını 
Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunar. 

11.03.2013

Şirketimiz “Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.”  İstanbul  Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri verilerine göre 2012 yılı içerisinde 
gerçekleştirmiş olduğu 49.675.198,32 USD ihracat ile 2012 yılında da Sektöründe ihracat lideri olmuştur. Desa olarak, 
hedefimiz olan  uzun vadede büyüme ve faaliyet gösterdiğimiz her alanda tartışmasız lider konuma gelme iddasını 2010,2011 
ve 2012 yılarında sektörün ihracat lideri olarak göstermektedir.

05.03.2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Karar Tarihi 05.03.2013

Genel Kurul Türü Olağan

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012

Tarihi ve Saati 05.04.2013 16:30

Adresi Halkalı Cad. No:208 Sefaköy/K.Çekmece/İstanbul

Gündem

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1.Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki 
verilmesi,

2.2012 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bağımsız dış denetim 
firmasının rapor özeti ve şirket denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi,

3.2012 hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosunun okunması, tartışılması ve 
onaylanması,

4.Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü 
ibra edilmesi,

5.Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek 
kabul veya reddi,
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Gündem

6.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 08.02.2013 tarih ve 1128 sayılı yazıları ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ nün 01.03.2013 tarih ve 1373 
sayılı yazıları ile gerekli izinlerin verildiği ekte yer alan şekliyle18,20,21,26,29,31,32.
maddelerin esas sözleşme değişikliklerinin Genel Kurul’ un tetkik ve onayına sunulması,

7.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında 
genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması,

8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim 
Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim firması seçiminin onaylanması,

9.Yönetim Kurulu’ nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren 
“Genel Kurul İç Yönergesi” teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10.2013 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikalarının ortakların bilgisine 
sunulması,

11.Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 numaralı tebliğin 4. ve 5. Maddeleri uyarınca 
ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi 
sunulması,

12.Sermaye Piyasası Kurulu 09/09/2009 tarihli ve 28/780 sayılı İlke Kararı uyarınca 
ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi 
sunulması,

13.Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması,

14.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK’ nun 395 ve 
396 inci maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, 
yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar 
kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabi-
lecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilme-
leri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına 
sunulması,

15.Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari 
Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet 
Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili 
Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Şirket 
Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili 
Hususu Var mı?

Hayır
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6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uyum amacıyla ve yine 6102 sayılı TTK’nın 1527. maddesine göre düzenlenen “Anonim 
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”in 5. ve geçici 1. maddeleri uyarınca, ilk olağan 
Genel Kurul onayına sunulmak üzere, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 18., 20., 21., 26., 29., 31. ve 32. maddelerinin ekte 
yer alan tadil tasarısında aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine, bu amaçla izin alınmak üzere öncelikle Sermaye 
Piyasası Kurulu Başkanlığı’na ve müteakiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu 
Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine müteakiben şirket Genel Kurul’unun toplantıya davet edilmesine ve 
Genel Kurul’un tasvibinden sonra yasal işlemlerin tamamlanmasına 22.01.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında oybirliği 
ile karar verilmiştir.

22.01.2013 – Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

30.01.2013

Cevahir  Alışveriş Merkezi  Meşrutiyet Mah. Büyükdere Cad. No:22/250A Şişli/İstanbul adresinde  “Desa Deri San. Ve Tic. 
A.Ş. Cevahir Alışveriş Merkezi  Mağazası - Şubesi “ ünvanlı olmak üzere 1 (bir) yeni mağazamız faaliyete geçmiştir.

Konya Kentpark Plaza  Alışveriş Merkezi Bedir Mah. Ataseven Cad. No:2 Mağaza No:ZK-24 Selçuklu/Konya adresinde  “Desa 
Deri San. Ve Tic. A.Ş. Konya Kentpark Alışveriş Merkezi Mağazası - Şubesi “ ünvanlı olmak üzere 1 (bir) yeni mağazamız 
faaliyete geçmiştir.

Konya Kentpark Plaza  Alışveriş Merkezi Bedir Mah. Ataseven Cad. No:2 Mağaza No:ZK-19 Selçuklu/Konya adresinde  “Desa 
Deri San. Ve Tic. A.Ş. Konya Kentpark Alışveriş Merkezi  Samsonite Mağazası - Şubesi “ ünvanlı olmak üzere 1 (bir) yeni 
mağazamız faaliyete geçmiştir.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali Gidiş Katı Mağaza kodu: DL1108 Pendik / İstanbul adresinde  
“Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Mağazası - Şubesi “ ünvanlı olan 1(bir)  mağazamızın 
faaliyetine son verilmiştir.

İnkilap Mah. Küçüksu Cad. No:68 Mağaza No:7 Ümraniye Carrefour Alışveriş Merkezi Ümraniye/İstanbul adresinde  “Desa 
Deri San. Ve Tic. A.Ş. Ümraniye Carrefour Alışveriş Merkezi Mağazası - Şubesi “ ünvanlı olan 1(bir)  mağazamızın faaliyetine 
son verilmiştir.
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ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL

Denetçiler ve Görev Süresi: 

Madde 18 

Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerekse dışarıdan 
göstereceği adaylar arasından bir yıl görev yapmak için yüksek öğrenim 
görmüş İktisat, Hukuk, Maliye, İşletme, Mühendislik konularında bilgi 
ve tecrübe sahibi 2 (iki) denetçi seçer. 

Denetçiler, (A) grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar 
arasından seçilecektir. 
Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu’nun 353 – 357 maddelerinde sayılan 
görevleri yapmakla yükümlüdürler. 
Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre 
şirket faaliyetlerini değerlendirecek, teklifleriyle birlikte raporlarını 
Genel Kurul’a sunacaklardır. Denetçiler kanunlar ve ana sözleşme 
ile kendilerine verilen görevleri gereğince yapmamaktan dolayı 
müteselsilen sorumludurlar. 
Denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulu’nca tespit olunacak 
şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur. 

Bu maddenin birinci Denetçilerin (A) grubu hisse sahiplerinin 
göstereceği adaylar arasından seçileceğine ilişkin hükmü ile işbu 
fıkra hükümleri ancak tüm hissedarların katılacağı Genel Kurul 
toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar 
birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır.
 

Denetçiler ve Görev Süresi: 

Madde 18

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi 
ile denetçi konuları hakkında Türk Ticaret Kanunu’ nun ve 
Sermaye Piyasası Mevzuatı’ nın ilgili hükümleri uygulanır.
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ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL

Genel Kurul: 

Madde 20  

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü toplanır. 

a) Davet Şekli:
 
Bu toplantılara çağrıda Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilanlara ilişkin 
hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu’nun 355, 365, 366 ve 368. 
maddeleri hükümleri uygulanır. 

b) Toplantı Zamanı: 

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay 
içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere, Olağanüstü Genel 
Kurul ise şirketin işlerinin gerektirdiği, ilgili Kanun’un öngördüğü 
hallerde ve zamanlarda toplanır. 

c) Toplantı Yeri: 

Genel Kurul, esas itibariyle Şirketin idare merkezinde yapılır. Ancak, 
gerekli durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin idare merkezinin 
bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. 

Genel Kurul: 

Madde 20  

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü toplanır. 

a) Davet Şekli:

Bu toplantılara çağrıda Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilanlara ilişkin 
hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu’nun konuyu düzenleyen ilgili 
hüküm ve yönetmelikleri uygulanır.

b) Toplantı Zamanı: 

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay 
içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere, Olağanüstü Genel 
Kurul ise şirketin işlerinin gerektirdiği, ilgili Kanun’un öngördüğü 
hallerde ve zamanlarda toplanır. 

c) Toplantı Yeri: 

Genel Kurul, esas itibariyle Şirketin idare merkezinde yapılır. Ancak, 
gerekli durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin idare merkezinin 
bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. 

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin 
genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu 
toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca 
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde 
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına 
elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride 
bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik 
genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş 
sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu 
hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahipler-
inin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen 
haklarını kullanabilmesi sağlanır.
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ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL

Genel Kurul:  

d) Oy Verme ve Vekil Tayini: 

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu 
hissedarların 1 (bir) hisse karşılığı 50 (elli), (A) grubu hisse dışı 
hissedarların 1 (bir) hisse karşılığı 1 (bir) oy hakkı vardır. 

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası 
düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar 
veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. 
Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Vekaleten oy kullanma 
ve vekaletnamelerin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı 
hükümlerine uyulur. 

Bu maddenin d bendinde yer alan (A) grubu hissedarların 1 (bir) 
hisse karşılığı 50 (elli) oy hakkına sahip olduğuna ilişkin hükmü ile 
işbu fıkra hükümleri ancak tüm hissedarların katılacağı Genel Kurul 
toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar 
birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır. 

e)Toplantı ve Karar Nisabı: 

Şirket’in Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun 
369’uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli 
kararlar alınır. Genel Kurul toplantı nisapları konusunda Sermaye 
Piyasası Kanun hükümleri öncelikli olarak uygulanır. Sermaye Piyasası 
Kanun hükümleri ile düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri uygulanır.

 

Genel Kurul:  

d)Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu 
hissedarların 1 (bir) hisse karşılığı 50 (elli), (A) grubu hisse dışı 
hissedarların 1 (bir) hisse karşılığı 1 (bir) oy hakkı vardır. 

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası 
düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar 
veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. 
Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Vekaleten oy kullanma 
ve vekaletnamelerin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı 
hükümlerine uyulur. 

Bu maddenin d bendinde yer alan (A) grubu hissedarların 1 (bir) 
hisse karşılığı 50 (elli) oy hakkına sahip olduğuna ilişkin hükmü ile 
işbu fıkra hükümleri ancak tüm hissedarların katılacağı Genel Kurul 
toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar 
birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır. 

e)Toplantı ve Karar Nisabı: 

Şirket’in Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun 
413’üncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli 
kararlar alınır. Genel Kurul toplantı nisapları konusunda Sermaye 
Piyasası Kanun hükümleri öncelikli olarak uygulanır. Sermaye Piyasası 
Kanun hükümleri ile düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri uygulanır.
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ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL

Genel Kurul: 

Toplantılarda Komiser Bulundurulması: 

Madde 21

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı temsilcisinin bulunması zorunludur. Komiserin yokluğunda 
yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin 
imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek Belgeler 

Madde 26

Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden 
iki nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir. Bir nüshası da 
Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir. 

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık Bilanço ve Kar-Zarar 
cetvelinden , Genel Kurul zaptından, hazirun cetvelinden üçer nüsha 
olmak üzere toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı komiserine verilir.

Genel Kurul: 

Toplantılarda Temsilci Bulundurulması: 

Madde 21

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması zorunludur. Temsilcinin 
yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar 
ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek Belgeler 

Madde 26

Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden 
iki nüshası Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilir. Bir nüshası da 
Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir. 

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık Bilanço ve Kar-Zarar 
cetvelinden , Genel Kurul zaptından, hazirun cetvelinden üçer nüsha 
olmak üzere toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilir veya toplantıda hazır 
bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisine verilir.
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ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL

Karın Dağıtılması:  

Madde 29

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi 
gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan;
 
a) % 5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır. 

b) Kalan tutardan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve 
miktarda birinci temettü ortaklara dağıtılmak üzere ayrılır. 

c) Birinci kar payına halel gelmeksizin şirketin safi karının % 10’una 
kadar Yönetim kurulu üyelerine ve / veya şirket idarecilerine ve 
personeline tahsis edilebilir. 

d) Kalan kar genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci 
temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak herhangi bir 
yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. 

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması 
kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5” i oranında kâr 
payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu” 
nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni 
yedek akçe olarak ayrılır. 

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas 
sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya 
hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek ayrılmasına, ertesi 
yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, 
katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri 
ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan 
vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar 
verilemez. 

g) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların 
ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 
Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ne şekil ve surette ödeneceği 
genel kurulca kararlaştırılır. Genel kurul karın dağıtılacağı zamanı, 
nispeti ve şeklinin tespitini Sermaye piyasası kanunu hükümlerince 
belirler.

 

Karın Dağıtılması: 

Madde 29

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi 
gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan; 

a) % 5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır. 

b) Kalan tutardan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve 
miktarda birinci temettü ortaklara dağıtılmak üzere ayrılır. 

c) Birinci kar payına halel gelmeksizin şirketin safi karının % 10’una 
kadar Yönetim kurulu üyelerine ve / veya şirket idarecilerine ve 
personeline tahsis edilebilir. 

d) Kalan kar genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci 
temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak herhangi bir 
yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. 

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması 
kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5” i oranında 
kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret 
Kanunu” nun 519. maddesi uyarınca kanuni yedek akçe olarak 
ayrılır. 

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas 
sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya 
hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek ayrılmasına, ertesi 
yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, 
katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri 
ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan 
vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar 
verilemez. 

g) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların 
ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 
Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ne şekil ve surette ödeneceği 
genel kurulca kararlaştırılır. Genel kurul karın dağıtılacağı zamanı, 
nispeti ve şeklinin tespitini Sermaye piyasası kanunu hükümlerince 
belirler.



2012 Faaliyet Raporu

48

ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL

Yedek Akçe:  

Madde 31

Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçesi, şirket sermayesinin beşte 
birine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanunu’nun 467. madde 
hükmü saklıdır.) 

Kanuni yedek akçe sermayenin beşte birine varan miktarı herhangi bir 
sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek 
akçesi ayrılmasına devam olunur. 

Kanuni yedek akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe özellikle 
zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi 
devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini 
hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunabilir.

Yardım Akçesi: 

Madde 32

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak 
memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, diğer yardım 
örgütleri vakıf kurulmasına bunların desteklenmesine, bunlar için işbu 
esas sözleşmenin 34. maddesinde yer alan birinci temettüye zarar 
gelmemesi koşuluyla safi kardan yardım akçesi ayrılmasına karar 
verebilir. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ıncı maddesi hükmü 
uygulanır. 

Yardım örgütünün kuruluşu, çalışma şekli, yönetimi ve vakıftan 
faydalanacakların tesbiti genel kurulca kararlaştırılır.

Yedek Akçe:

Madde 31

Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçesi, şirket sermayesinin beşte 
birine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanunu’nun 521. madde 
hükmü saklıdır.) 
Kanuni yedek akçe sermayenin beşte birine varan miktarı herhangi bir 
sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek 
akçesi ayrılmasına devam olunur. 
Kanuni yedek akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe özellikle 
zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi 
devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini 
hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunabilir.

Yardım Akçesi:  

Madde 32

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak 
memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, diğer yardım 
örgütleri vakıf kurulmasına bunların desteklenmesine, bunlar için işbu 
esas sözleşmenin 34. maddesinde yer alan birinci temettüye zarar 
gelmemesi koşuluyla safi kardan yardım akçesi ayrılmasına karar 
verebilir. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi 
dikkate alınır. 

Yardım örgütünün kuruluşu, çalışma şekli, yönetimi ve vakıftan 
faydalanacakların tesbiti genel kurulca kararlaştırılır.
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Kurumsal Yönetim İlkeleri
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu 
tarafından yayımlanan Kurumsal İlkeleri’nde yer alan 
prensipleri kendisine hedef olarak belirlemiştir.

Küreselleşme eğilimleri sonucunda finansal piyasalarda 
oluşan derinlik ile birlikte gelişen finansal piyasalarda 
etkin şekilde yer alabilmek için, istikrarlı ve kârlı büyüme 
performansı ile birlikte hissedarlara değer yaratmanın 
yanında, uluslararası standartlarda faaliyet gösterebilmek de 
büyük önem kazanmaktadır. 

İyi kurumsal yönetimin özellikle şirketin sürdürülebilirliğine, 
finans ve sermaye piyasalarında güvenilirlik ve saygınlığının 
artmasına  katkısı çok büyüktür. 

Yasal ve düzenleyici kurallar çerçevesinde DESA gerekli 
bilgileri zamanında, güvenli, istikrarlı ve düzenli bir şekilde 
tüm yatırımcılarına ve analistlere eş zamanlı iletmektedir.  
İnternet sitemizde yer alan Yatırımcı ilişkileri bölümümüzde 
sunulan bilgilerle yatırımcılar ve diğer menfaat sahipleri 
DESA ile ilgili tarihsel ve güncel bilgilere eş zamanlı ve tam 
bir şekilde ulaşabilmektedir.

Şirketimiz yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri: IV, 
No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine 
ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”den kaynaklanan 
yükümlülüklerimize bir bütün olarak uyum sağlamayı 
amaçlamakta olup bu amaçı doğrultusunda zaman içinde 
gerekli aksiyonları alınmıştır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ kapsamında 
şirketimiz için zorunlu tutulan ilkelere uyum sağlanmıştır.

Bölüm 1- PAY SAHİPLERİ

1. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ve Görevleri 

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, ve 
ana sözleşmeye uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını 
sağlayacak uygulamalarda bulunulmaktadır. Desa Deri 
San. ve Tic. A.Ş., 2004 yılında halka açılmasından itibaren 
bünyesinde pay sahipleri ile ilişkileri yürütmek üzere 
“Yatırımcı İlişkileri” birimini oluşturulmuştur. DESA ile pay 
sahipleri arasındaki tüm ilişkiler, aşağıdaki esaslara göre 
ilgili birimlerle yürütülen ortak çalışma sonucunda “Yatırımcı 
İlişkileri” birimi sorumluluğunda yerine getirilmektedir. 

Yatırımcı İlişkileri Birimi, diğer birimlerle koordineli bir şekilde 
pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır 
niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine 
yol açmayacak şekilde düzenli olarak Şirketin faaliyetleri, 
finansal durumuna yönelik olarak bilgilendirilmesinden 
ve pay sahipleri ile şirket yöneticileri arasındaki iletişimin 
yönetilmesinden sorumludur.

Bu çerçevede Yatırımcı İlişkileri Birimi: 

Mevcut ve potansiyel yatırımcı olabilecek kurumlar ve 
aracı kurumlar nezdinde şirketin tanıtımının yapılması, bu 
kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi 
taleplerinin karşılanması, 

Pay sahiplerinden gelen soruların ve taleplerin yanıtlanması, 

Yatırımcılara ilişkin veri tabanlarının ve kayıtların güncel ve 
düzenli olarak tutulmasının sağlanması, 

Pay sahipleri ile şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu 
arasında bir köprü görevi üstlenerek çift yönlü bilgi akışının 
temin edilmesi, 
     
Şirket içerisindeki ilgili birimlere ve üst yönetime yönelik 
sermaye piyasalarındaki gelişmeler ve hisse senedi 
performansına ilişkin raporlama yapılması, 

Pay sahiplerinin DESA hakkında bilgi alabileceği internet sitesi, 
faaliyet raporu, yatırımcı sunumları, yatırımcı bültenleri, 
şirket tanıtım filmleri vb. iletişim araçlarının düzenli şekilde 
güncellenerek pay sahiplerinin en doğru, hızlı ve eksiksiz 
bilgiye ulaşması çalışmalarından sorumludur. 
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Ayrıca şirket içerisinde yürütülen Genel Kurul toplantısının 
yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket 
içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasına yardımcı olur. 
Genel Kurul toplantı tutanağı aracılığıyla, oylama sonuçlarının 
kaydının tutulması sağlanır ve Yatırımcı İlişkileri Birimi 
tarafından Genel Kurul toplantı tutanağı ve ilgili raporlar pay 
sahiplerinin bilgisine sunulur. 

Finans Departmanı tarafından hazırlanan finansal raporların 
ve özel durumların kamuya açıklanması gibi mevzuatın 
gerektirdiği her türlü kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini 
yerine getirir. 

1.2. 2012 Yılı Yatırımcı İlişkileri Birimi Faaliyetleri Hakkında Bilgi 

Yatırımcı ilişkileri birimine yöneltilen sorulara telefon ve 
e-posta yoluyla cevap verilmiştir. Yatırımcıların güncel bilgileri 
takip edebilmelerini teminen şirket internet sitesi, yatırımcı 
sunumları düzenli olarak güncellenmiştir. Yatırımcılar 
için önem ihtiva eden açıklamalar, Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’nda (KAP) açıklanmasının ardından şirket internet 
sitesinde yayınlanmıştır.

Yatırımcı araçlarındaki güncellemeler üçer aylık dönemler 
itibariyle yapılmaktadır. Yatırımcı taleplerinin yerine 
getirilmesinde mevzuata uyuma azami özen gösterilmekte 
olup geçtiğimiz yıl şirketimizle ilgili pay sahipleri haklarının 
kullanımı ile ilgili olarak intikal eden herhangi bir şikayet 
veya bu konuda bilgimiz dahilinde şirketimiz hakkında açılan 
idari ve kanuni takip bulunmamaktadır. 

2. PAY SAHİPLERİNİN  BİLGİ  EDİNME  HAKLARININ  KULLANIMI 

2.1. Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkının Kullanım Esasları 

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının 
kullanımında ayrım yapılmamaktadır. Pay sahiplerinden 

gelen ticari sır niteliğindeki bilgiler dışında tüm talepler 
ilgili birimlerden bilgi alınarak pay sahipleri ile telefon ya da 
e-posta ile paylaşılmaktadır.
Yıl içerisinde pay sahiplerini ilgilendirecek her türlü bilgi 
özel durum açıklamaları ile duyurulmakta ve söz konusu 
açıklamalar internet sitesinde yayımlanmaktadır. 

2.2. Özel Denetçi Talep Hakkı 

Ana sözleşmemizde özel denetçi ataması ile ilgili bir 
düzenleme olmakla birlikte, pay sahiplerinin bu yönde bir 
talebi olmamıştır. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul’da tespit 
edilen Bağımsız Denetçi ve Kanuni Denetçiler tarafından 
periyodik olarak denetlenmektedir. 2011 yılı Olağan Genel 
Kurul’unda seçilen bağımsız denetim şirketi, Kapital Karden 
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi’dir.

3. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Genel Kurul toplantılarımız, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate 
alınarak pay sahibinin yeterli bilgilenmesine ve geniş 
katılımına imkan verecek şekilde gerçekleştirilmektedir. 

3.1. 2012 Yılında Yapılan Genel Kurullar 

31 Mayıs 2012 tarihinde %76 nisap ile 1 adet Olağan 
Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Nama yazılı pay 
sahiplerine pay defterine kayıt için özel bir süre öngörülmemiş 
olup Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri uygulanmıştır. Genel 
Kurul toplantımız Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
görevlendirilen Hükümet Komiseri gözetiminde katılımın 
kolaylaştırılması amacıyla şirket merkezinde yapılmıştır. 
Genel kurul gündeminde yıl içerisinde yapılan bağış ve 
yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesine yer verilmiştir. 
13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 
(TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına 
elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş 
açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün 
hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik 
ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote 
şirketler açısından zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Anılan 
maddenin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla Gümrük 

Yatırımcı İlişkileri Birimi iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Pınar Kaya – Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 
Tel: 0212 473 18 00  Faks: 0212 698 98 12 

E- mail: Pinar.Kaya@desa.com.tr
E- mail: yatirimciiliskileri@desa.com.tr
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ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan “Anonim Şirketlerde 
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 
Yönetmelik” (EGKS Yönetmeliği) 28.08.2012 tarih ve 28395 
sayılı Resmi Gazete’de, elektronik genel kurul sisteminin 
kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine 
ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen Anonim Şirketlerin Genel 
Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi 
Hakkında Tebliğ ise 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin 
yürürlük tarihi 01.10.2012 olarak belirlenmiştir. Buna göre 
Şirketimizin Genel Kurularını ilgili mevzuat uyarınca E-Genel 
Kurul uygulamasını teminen gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.

3.2. Davet ve İlanlar 

Genel Kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanunu 
(TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket Ana Sözleşmesi 
hükümlerine göre, Yönetim Kurulu’nca yapılmaktadır. Genel 
Kurul’un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda 
KAP aracılığı ile gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu 
bilgilendirilmektedir.

Genel Kurul toplantı ilanı, gerekli hukuki mevzuat 
çerçevesinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine 
ulaşmayı sağlayacak şekilde günlük yayınlanan gazetelerden 
birinin tüm Türkiye baskılarında ve Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesi’nde yayınlanmaktadır. 

Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile 
ilgili olarak gerekli dokümanlar kamuya duyurularak, tüm 
bildirimlerde yasal süreçlere ve mevzuata uyulmaktadır.  
Genel Kurul öncesi şirket faaliyet raporu ilgili mevzuatta 
öngörülen süreler içerisinde şirket merkezinde pay sahiplerine 
sunulmuştur. Ayrıca Şirketimizin internet sitesinde (www.
desa.com.tr) pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin 
bilgisine sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri: IV, 
No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine 
ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”e uyum sağlanması amacıyla 
Şirket esas sözleşmesinde yapılması gereken değişiklikler 
hakkında gerekli yasal izinler alınmış ve 2011 yılı Olağan 
Genel Kurulu’nda ortakların onayına sunularak onaylanmıştır. 
Pay sahipleri genel kurulda soru sorma haklarını mevzuat 
doğrultusunda kullanabilir olmalarına rağmen herhangi bir 
soru sorulmamıştır. 

3.3. Oy Kullanma Yöntemleri 

Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini 
temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği 
internet sitemizde ve gazete ilanı ile pay sahiplerinin 
kullanımına sunulmaktadır. E-Genel Kurul sistemi 
kullanılarak pay sahiplerimizin oy kullanma imkanın artması 
için gerekli çalışmalar yapılmakta olup Şirket ana sözleşmesi 
bu doğrultuda değiştirilmekte ve gelecek yıl uygulamaya 
geçilmek için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

3.4. Genel Kurula Katılım Esasları 

Şirketimizde A Grubu hisseler nama yazılı, B Grubu hisseler 
hamiline yazılıdır. Şirketimizin 31 Mayıs 2012 tarihinde 
yapılan 2011 yılı olağan genel kurulunda, hisseleri Merkezi 
Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı 
hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel 
Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu 
A.Ş.’nin “Genel Kurul” işlemlerini düzenleyen hükümleri 
çerçevesinde Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi’ndeki kayıtları 
dikkate alınmıştır. MKK nezdinde düzenlenen pay sahipleri 
Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın 2011 yılı Olağan 
Genel Kurul toplantısına katılmalarına kanunen imkan 
bulunmamaktaydı. Diğer taraftan, 28 Kasım 2012 tarihli ve 
28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anonim Şirketlerin 
Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda 
Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 
Yönetmeliğe göre; genel kurul toplantısına katılabilecekler 
listesi; Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 2499 sayılı Kanunun 
10/A maddesi uyarınca kayden izlenen paylar bakımından pay 
sahipleri çizelgesine, diğer paylardan senede bağlanmamış 
bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri 
için pay defteri kayıtlarına ve hamiline yazılı pay senedi 
sahipleri bakımından ise giriş kartı alanlara göre yönetim 
kurulunca hazırlanır ve söz konusu liste yönetim kurulu 
başkanı veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu 
üyelerinden biri tarafından imzalanır. Anılan Yönetmeliğe 
göre; Genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından 
hazırlanan genel kurula katılabilecekler listesinde yer alan 
bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri 
genel kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi 
üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula gönderebilir. 
Temsilcinin pay sahibi olması şartı aranmaz. 
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Genel kurul toplantılarında hissedarlar Sermaye Piyasası 
Kurulunun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri 
çerçevesinde kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten 
tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete 
hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri 
hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. 

Genel Kurul toplantılarımız şirket merkezinde yapılmaktadır.
Genel Kurul toplantılarımızın yapıldığı mekan tüm pay 
sahiplerinin katılımına imkan verecek şekilde planlanmaktadır. 

3.5. Toplantı Tutanakları 

Toplantı tutanaklarına toplantı bitiminden hemen sonra www.
kap.gov.tr adresinden ve www.desa.com.tr  adresindeki 
internet sitemizden ulaşılabilmektedir. Ayrıca şirket 
merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine 
açık olup; talep eden yatırımcılarla paylaşılmaktadır. 

4. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

4.1. Oy Hakkı Kullanımı 

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı 
uygulamalardan kaçınılmakta; tüm pay sahiplerine eşit, 
kolay ve uygun şekilde oy kullanımı imkanı sağlanmaktadır. 
Şirketimizde oy hakkını haiz olan imtiyazsız pay sahibi, bu 
hakkını kendisi kullanacağı gibi pay sahibi olmayan üçüncü 
bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilir. Ana Sözleşmesinde 
imtiyazsız paylar için, pay sahibi olmayan kişinin temsilci 
olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm 
bulunmamaktadır. 

4.2. Azınlık Hakları 

Şirketimizde azınlık haklarının kullanımına özen 
gösterilmektedir. 2012 yılında şirketimize bu konuda ulaşan 
eleştiri ya da şikayet olmamıştır. Oy hakkında imtiyaz 
taşıyan paylarımız bulunduğundan, birikimli oy kullanımının 
düzenlenmesi söz konusu değildir. 

A grubu hisse senetlerinin 5 yönetim kurulu üyesinin 4’ünü 
belirleme hakkına sahiptir. Olağan ve olağanüstü genel kurul 
toplantılarında A grubu hisse senetlerinin her biri elli adet 

oy hakkına B grubu hisse senetlerinin her biri birer adet oy 
hakkına sahiptir. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan şirket 
yoktur. Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanma 
yöntemine yer verilmemiştir. 

5. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

5.1. Kâr Dağıtım Politikası 

DESA Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. kâr dağıtımını SPK 
mevzuatına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyarınca, 
“DESA” markasının büyüme gelişme ve güçlü bir mali 
yapıya sahip dünya şirketi olma hedefleri doğrultusunda, 
yurtdışında yapılacak ilave yatırımların dikkate alınması 
ve global ekonomik krizin ortaya çıkması muhtemel 
etkilerinin engellenebilmesi için iç ve dış yatırım fırsatlarının 
değerlendirilebilmesi ve piyasada ortaklarımız ve şirket 
menfaatleri de göz önüne alınarak hissedarlarına kar payı 
dağıtılmasını benimsemiştir.

5.2. Kâr Dağıtım Zamanı 

Kâr payı dağıtımıyla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ve 
Şirketimiz Ana Sözleşmesinde hükümleri esas alınarak, Genel 
Kurul’un onayına ve belirlenen yasal sürelere uyulmaktadır. 

6. PAYLARIN DEVRİ 

Ana Sözleşmemizde, halka açık B grubu pay sahiplerinin 
paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve 
pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. Hamiline 
yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer 
mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Hakim 
ortağın elinde bulunan halka kapalı A grubu paylar için ise, 
Ana Sözleşme’nin 9. maddesine göre diğer A grubu pay 
sahiplerinin şirket nezdinde mevcut hisseleri oranında önalım 
hakkı bulunmaktadır.
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Bölüm 2-  KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

7. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

7.1. Bilgilendirme Politikası Hakkında Genel Bilgi 

Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin halka arz edildiği 
2004 yılından bu yana şirket faaliyetleri ve finansal yapısı 
hakkında kamunun aydınlatılmasına önem vermiş ve bunun 
gereğini yerine getirmiştir. Şirket bilgilendirme politikası, 
şeffaflık ve doğruluk üzerine kurulmuştur. 
Buna göre; Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevcut 
ve potansiyel yatırımcılarının ve tüm kamuoyunun şirket 
hakkında aydınlatılması hedeflenir.

SPK mevzuatı çerçevesinde mali tablolar kamuoyu ile 
zamanında paylaşılır.
Şirketin finansal durumunu direkt veya dolaylı olarak 
etkileyecek tüm görüşmeler, sonuçlanan anlaşmalar 
vb. ile ilgili yapılan özel durum açıklamalarının İMKB’ye 
gönderilmesinin ardından daha geniş kitlelere ulaşmak 
amacıyla, konu hakkında hazırlanan basın bültenleri 
kamuoyuna duyurulur. 

SPK mevzuatında belirtilen bilgilerin yanı sıra Desa Deri 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yeni ürünleri ve hizmetleri, 
şirket bünyesinde meydana gelen ve kamuoyunu 
ilgilendiren durumlar, yeni gelişmeler, şirket faaliyetlerinin 
değerlendirilmesi, hedefler gibi konularda SPK mevzuatı 
doğrultusunda kamuoyuna açıklamalar yapılır. Kamuoyunun 
Desa hakkında bilgilendirilmesinde; basın bültenleri, basın 
toplantıları, şirket sözcüleri olan Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdür’ün yazılı ve görsel medyaya verdikleri özel 
haber ve röportajlar, basın gezileri, basın mensupları ile sözlü 
görüşmeler gibi yöntemler izlenmektedir.

Desa’nın bilgilendirme politikası şirketin halka açıldığı 2004 
yılından bu yana iletişim danışmanı şirket, reklam-halkla 
ilişkiler ve yatırımcı ilişkileri birimi tarafından koordineli bir 
çalışma ile yürütülmektedir. 

7.2. Bilgilendirme Esasları 

Yatırımcı İlişkileri Birimi DESA Deri San. Ve Tic. A.Ş.’nin 
yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi, 

kurumlar ve aracı kurumlar nezdinde tanıtımının yapılması; 
bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının 
bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında 
kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konularında Desa 
Deri San. Ve Tic. A.Ş. adına iletişimde bulunabilir. 

Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.’de gerek mevcut gerekse 
potansiyel pay sahipleri ve analistlerle ilişkilerin düzenli 
bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli 
şekilde yanıtlanması ve şirket değerinin artırılmasına 
yönelik çalışmaların yürütülmesi için Yatırımcı İlişkileri Birimi 
oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkiler, Yatırımcı İlişkileri 
Birimi’nin koordinasyonunda yürütülmektedir. 

Yatırımcı İlişkileri Birimi, sunumlar, internet sitesi, 
faaliyet raporu,  vb araçlarla yatırımcıların en iyi şekilde 
bilgilendirilmesini amaçlarken; tüm bu araçların mevzuata 
uygun şekilde hazırlanması, yayınlanması ve güncellenmesini 
sağlar. 

 Finansal iletişimin etkin şekilde yürütülmesini teminen 
üçer aylık dönemler itibariyle finansal sonuçların sunumları 
hazırlanmakta ve internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri 
bölümünde yayımlanmaktadır.

Düzenli olarak güncellenen internet sitesi ve internet 
ortamından pay sahiplerine dağıtılan bilgilendirme notları ile 
de pay sahiplerinin ve analistlerin Desa’ya dair gelişmeleri 
yakından takip edebilmeleri ve yatırımcı ilişkileri araçlarına 
ulaşabilmeleri amaçlanmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin öncelikli amacı Şirket ile pay 
sahipleri arasındaki karşılıklı ilişkinin en etkin şekilde 
yürütülmesidir. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirket 
üst yönetimi ile pay sahipleri arasında bir köprü görevini 
üstlenmektedir. Böylece bilgilendirmenin iki taraflı olması 
sağlanmaktadır. 

8. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Özel durum açıklamaları ilke olarak Yönetim Kurulu Başkanı 
tarafından imzalanarak İMKB’na gönderilir. 2012 yılı içerisinde 
16 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz yurtdışı 
borsalarda kote olmadığından SPK düzenlemeleri kapsamında 
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İMKB dışında herhangi bir borsada Özel Durum Açıklaması 
yapılması zorunluluğu yoktur. Özel Durum Açıklamaları ile 
ilgili SPK veya İMKB tarafından açıklama talebi iletilmemiş 
olup, açıklamalar yasal süreler içinde yapıldığından herhangi 
bir yaptırım uygulanmamıştır. 

9. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ 

Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.’nin resmi web sitesi (www.desa.
com.tr) güncel olarak periyodik olarak yenilenmek ile birlikte 
geçmişe dönük bilgiler de yer almaktadır. SPK Kurumsal 
Yönetim ilkeleri gereği şirket Web sitesinde gerekli bilgiler 
yayımlanmaktadır. Mevcut ve potansiyel yatırımcılara ve aracı 
kurumlara daha kapsamlı bilgi akışının sağlanmasını teminen 
internet sitesinde ayrıca oluşturulan yatırımcı ilişkileri 
bölümünde aşağıda belirtilen konularda yatırımcılarımız 
düzenli olarak bilgilendirilmektedir. 

Şirket ana sözleşmesi 

Ticaret sicil bilgileri 

Finansal Veriler

Denetim Raporları

Faaliyet raporları 

Yatırımcı sunumları

Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Özel Durum Açıklamaları 

Genel Kurul Gündemi

Genel Kurul Toplantı Tutanakları

Hazirun Cetveli

Ortaklık Yapısı

Şirket Politikaları

Yönetim Kurulu Üyeleri

Vekâletname örneği 

Sıkça sorulan sorular 

İletişim

10. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HÂKİM PAY SAHİBİ / SAHİPLERİNİN 
AÇIKLANMASI 

Gerekli görüldüğü hallerde elimizdeki mevcut bilgiler kamuyla 
paylaşılır.

11. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN 
KAMUYA DUYURULMASI

Tüm şirket çalışanları, zaman zaman teknoloji, üretim, yeni 
ürün, finans gibi alanlarda kendi çalıştıkları departmanın 
gerektirdiği biçimde sınırlı bilgi sahibi olabilmektedirler. 
Buna bağlı özel durum gerektiren bilgiler SPK mevzuatı 
çerçevesinde şirket yönetimince duyurulmaktadır

Bölüm 3-MENFAAT SAHİPLERİ 

12.MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ 

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda, şirket 
bilgilendirme politikası doğrultusunda, basın yoluyla, özel 
durum açıklamalarıyla, basın ve analist toplantıları aracılığıyla 
ve elektronik ortamda bilgilendirilirler.
Yönetime katılım Yönetim Kurulu’na seçilim gerektirmekle 
birlikte, çalışanların yönetime katılımı çeşitli iş süreçleri ile 
özendirilmektedir. 

13. ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ 

Şirket içerisinde bazı önemli duyurular ve şirket yönetiminin 
mesajları elektronik posta yoluyla anında tüm çalışanlara 
iletilmektedir. 
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14. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 

Şirketin 31.12.2012 tarihi itibari ile toplam çalışan sayısı 
1.968 kişidir (31.12.2011 tarihi itibari ile 2.020).

Bir dünya markası olmanın sorumluluğunu yüklenirken, 
şirket olarak önemle üzerinde durduğumuz öncelikler var. 
Koşulsuz müşteri memnuniyeti, 

Çalışanlarımızın gelişimi ve eğitimi,

Çalışmalarımızın başarıyla sonuçlanması.

Dünya çapında bir başarıya dönüştürdüğümüz gücümüzü, 
önceliklerimize uygun olarak belirlediğimiz ve sıkı sıkıya 
bağlandığımız ilkelerimizden alıyoruz. 

En önemli dayanağımız ve kaynağımızın insan olduğu 
gerçeğini hiçbir zaman unutmadan ve kaliteden ödün 
vermeden geldiğimiz noktada, koşulsuz müşteri mutluluğu, 
esneklik ve müşteriye dönüş hızının yüksekliği bizim için en 
önemli kriterlerdir.

40 yıllık DESA mucizesi, her noktada gösterdiğimiz yüksek 
performansın ve kalite anlayışının ürünüdür.

Şirketimiz, bugünü yaşarken geleceği düşünüp planlayan 
yetkin insan kaynağına sahip olmayı hedeflerken, bütün 
çalışanlarımız da şirketimizin ve ürünlerimizin yurtiçi ve 
yurtdışındaki olumlu imajını sürdürmek için çaba harcıyor.

Bu ilkeler ışığında çalışarak kişiye özel ürünlerin markasını 
yaratmış, yurtiçi ve yurtdışında kalitesini ve liderliğini 
kanıtlamış olan şirketimiz, çalışanlarına bir dünya markasının 
parçası olmanın ayrıcalığını yaşatıyor. 

Çalışanlarımıza, sektörde uzmanlaşma, kariyer sahibi olma 
ve çalışmalarının ödüllendirilmesi fırsatını veriyoruz.

Başarısını ilkelerine bağlılığı ile güvence altına alan DESA, 
en büyük dayanağının insan kaynağı olduğunun bilinciyle 
geleceğini planlıyor. Bu yaklaşımla, şirketimizin insan kaynağı 
geliştirme felsefesini şöyle özetliyoruz: 

“Her kademedeki insan kaynağımızı 
kendimiz yetiştireceğiz.”

Bu felsefeye uygun olarak DESA, çalışanlarını eğitmek ve 
geliştirmek amacıyla, eğitim ve geliştirme çalışmalarını kendi 
bünyesinde yürütüyor. 

Eğitim Sistemi, sektörün kendine özgü koşulları dikkate 
alınarak, işgücünün yetiştirilmesi geliştirilmesi amacıyla 
kuruldu.
Çalışanlar ile ilişkiler, Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnsan 
Kaynakları departmanınca yürütülmektedir. İnsan Kaynakları 
Kordinatörü görevini Aslı Çetin yürütmektedir. Yıl içinde 
insan kaynakları birimine ayrımcılık konusunda bir şikâyet 
gelmemiştir.

15. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİ

DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüm iş süreçlerinde müşteri 
odaklı olarak çalışır. Siparişin alınmasından üretimine, 
tesliminden satış sonrası servise kadar tüm süreçlerde 
müşteri memnuniyeti esas alınmıştır. Her ürün, tüm kimlik 
bilgilerinin yer aldığı kartlarla takip edilir. Tamir ve bakım 
servisi, iade politikası, siparişlerin müşterinin istediği 
termine uygun olarak en yüksek kalitede yerine getirilmesi, 
özel müşteri siparişlerinin yerine getirilmesi ve uygulanan 
CRM politikaları müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik 
uygulamalardır. Ayrıca DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2012 
yılı içerisinde açtığı mağazalarla toplam 88’e ulaşan mağaza 
ağı ile müşterilerle olan ilişkilerini sürekli güncel tutmakta ve 
geliştirmektedir.

16. SOSYAL SORUMLULUK

Desa, kurulduğundan bu yana sosyal ve kültürel faaliyetleri 
desteklemeye önem vermiştir. Bu amaçla, çeşitli faaliyetlerde 
sponsorluklar üstlenmektedir.

Desa, İş Kanunu, SGK ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
konusundaki kanunlar çerçevesinde oluşturmuş olduğu 
sistem doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Desa aynı 
zamanda ETI BASE CODE denetimlerini Sedex sistemince 
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akredite edilmiş firmalar tarafından yılda ortalama 2 
kez yaptırılmakta olup tüm raporlar Sedex sistemine 
yüklenmektedir. Denetimler kalite, çevre, yönetim sistemi ve 
SA8000 olmak üzere birçok konuda yapılmaktadır.

Şirket kendi oluşturduğu Çevre Politikası ve Sistemi dahilinde, 
yer aldığı sektörün çevre ile ilgili uyması gereken normlarına 
sadık üretim yapmaktadır. Dönem içinde çevreye verilmiş 
zarardan dolayı şirket aleyhine açılan herhangi bir dava 
bulunmamaktadır. 

17.YÖNETİM KURULU 

17.1. Yönetim Kurulu Üyeleri

Melih ÇELET-İcracı üye- Yönetim Kurulu Başkanı
Burak ÇELET- İcracı üye - Genel Müdür
Burçak ÇELET- İcracı olmayan üye
Osman Tavtay-Bağımsız üye
Mehmet Kaan Koz –Bağımsız üye

Yönetim Kurulu üyesi seçimlerinde Türk Ticaret Kanunu, SPK 
mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hareket 
edilmektedir.

17.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 

Yönetim Kurulu üyelerimizin öz geçmişleri internet sitemizde 
ve faaliyet raporunda kamuya duyurulmaktadır. 

Şirketin yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 
57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal 
Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 
Tebliğ”de yer alan niteliklere uygundur. Bu kriterlere esas 
sözleşmede de gönderim yapılmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu 
üyelerimizin seçildiği tarihte aday komitesi henüz oluşmuş 
olduğundan Denetim Komitesinin raporuna istinaden iki aday 
bağımsızlıklarına dair beyanları ile birlikte Genel Kurulun 
onayına sunulmuştur. 

Melih ÇELET – Yönetim Kurulu Başkanı
1972 yılında DESA’yı kuran Sn. Melih ÇELET, 1968 Ankara 
Koleji mezunu olup, lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nde tamamlamıştır. Sn. Melih ÇELET 
İngilizce bilmektedir. 

Burak ÇELET – Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür
1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği 
lisans eğitimini tamamlayan Sn. Burak ÇELET, 2001 yılında 
Madison Wisconsin Üniversitesi’nde Finans ve Yatırım alanında 
işletme yönetimi yüksek lisansını, ardından da 2002 yılında 
Northampton College’da Deri Teknolojisi yüksek lisansını 
tamamlamıştır.  Sn. Burak ÇELET, Şirketimizde yürütmekte 
olduğu Genel Müdür’lük görevinin yanı sıra Birleşmiş 
Markalar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Deri ve 
Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği 
ile beraber Turquality Çalışma Grubu Üyeliği görevlerini 
yürütmektedir. Sn. Burak ÇELET İngilizce ve Almanca 
bilmektedir.

Burçak ÇELET – Yönetim Kurulu Üyesi
Sn. Burçak ÇELET lisans eğitimini 1999 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. 
1999  - 2001 yılları arasında Toys”R”Us’ta Planlama Yöneticisi 
olarak görev yapan Sn. Burçak ÇELET, 2002  yılında University 
of Surrey’de perakende yönetimi alanında yüksek lisans 
eğitimini tamamlamış olup 2003 - 2004 yıllarında Joker’de 
Maxitoys - Kategori Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 
Şirketimizde 2004 yılından bu yana yönetim kurulu üyeliği 
görevinin yanı sıra CRM ve e-ticaret yöneticisi olarak görev 
yapmakta olan Sn. Burçak ÇELET,  İtalyanca, İngilizce ve 
Fransızca bilmektedir. 

Mehmet Kaan KOZ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sn. Mehmet Kaan KOZ 1995 yılında Alman Lisesi’nden 
mezun olduktan sonra girdiği Boğaziçi Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü’nde 1999 yılında lisans eğitimini 
tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşamına, 1999 yılında Koç 
Holding Yönetici Yetiştirme Programı’nın bir üyesi olarak   
Arçelik A.Ş. Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde 
başlamış, daha sonra serbest iş hayatına atılarak  2003 yılında 
kurulan   Anova Ltd. Şti.’nin  Yönetici  Ortağı olmuştur.  Sn. 
KOZ, Şirketimizin 31.05.2012 tarihli 2011 yılı olağan genel 
kurulunda iki yıl süreyle bağımsız üye olarak seçilmiştir. 
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Osman TAVTAY – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Lisans eğitimini 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 
Jeofizik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Sn. Osman 
TAVTAY, 1990 – 1996 yılları arasında Can Menkul Değerler, 
Piramit Menkul Kıymetler ve Ekinciler Yatırım’da Borsa 
Temsilcisi ve Uzman olarak görev yaptıktan sonra 1996 – 
1998 yılları arasında Koç Menkul Değerler’de Kıdemli Trader 
olarak çalışmıştır. 1998 – 2004 yılları arasında ABN Amro 
Yatırım A.Ş.’de Yurtiçi İşlemler Müdürü olarak görev yapan 
Sn. TAVTAY, Şirketimizin 31.05.2012 tarihli 2011 yılı olağan 
genel kurulunda iki yıl süreyle bağımsız üye olarak seçilmiştir. 
 Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler 
alması belirli kurallara bağlanmamıştır.

17.3.Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları 

Yönetim Kurulu’nun Faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu ve Ana 
Sözleşmesinde hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 

17.4. Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı 

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde toplanmaktadır. 
Yönetim Kurulu 2012 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nun 390. maddesinin 4. fıkrası çerçevesinde alınan 
kararlarla birlikte yıl içinde alınan karar sayısı 34 olmuştur. 

17.5. Yönetim Kurulu Toplantılarında Karşı Oylar 

Yönetim Kurulu toplantılarında oylar kabul veya red olarak 
açıklanır. Red oyu veren kararın gerekçesini yazarak imzalar. 
Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı 
görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır. 

17.6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantıya Fiilen Katılımı

Şirket Yönetim Kurulu’na fiilen katılıma özen gösterilmektedir. 

18. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Desa’nın misyonu, vizyonu, hedefleri ve etik değerleri 
kurumsal kimlik dosyasına eklenerek ve şirket web sitesinde 
kamuoyuna sunulmuştur.

Yönetim Kurulu yöneticiler tarafından hazırlanan stratejik 

hedeflerin oluşturulmasına katılmakta ve onaylamaktadır. 
Faaliyetler aylık, 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık ve yıllık olarak 
değerlendirilmektedir. 2013 yılı stratejik hedefleri 
oluşturulmuş olup satış-pazarlama ve üretim hedefleri gözden 
geçirilmeye başlanmıştır. Hedeflerin yayılımı çalışmaları 
devam etmektedir. Önümüzdeki 5 yıllık stratejik planlama 
çalışmalarına başlanmıştır. Bütün bölümler için finansal, 
müşteri, süreç ve öğrenme gelişme hedeflerinin indikatörleri 
oluşturularak 2012 yılı gerçekleşen durum belirlenmiş, 2013 
yılı öngörüsü yapılmıştır.

19. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketin risk yönetimi finansal risk, piyasa riski ve operasyonel 
risklerin düzenli olarak incelenmesini içermekte ve finans 
departmanı tarafından periyodik olarak yapılmaktadır. Şirket 
iç kontrol mekanizması ise Mali İşler Departmanı ve İç 
Denetim Komitesinin sorumluluğundadır.

20. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE 
SORUMLULUKLARI

Genel Kurul görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret 
Kanunu, şirket ana sözleşmesi ve sair mevzuat hükümleri ile 
belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli 
ve yetkilidir.

21. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Dönem içinde 34 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup 
toplantı gündemleri önceden belirlenmektedir. Yapılan 
toplantılara fiilen katılım sağlanmış, tüm Yönetim Kurulu 
kararları oybirliğiyle alınmış, Yönetim Kurulu toplantılarında 
Yönetim Kurulu üyelerince belirtilen ve karar zaptına 
geçirilmiş soru olmamıştır. Olağan Yönetim Kurulu 
toplantılarının tarihleri önceden belirlenmektedir. Yönetim 
Kurulu sekretaryası mevcuttur.

22. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI

Şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı konusunda Türk 
Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı uygulanmaktadır.

23. ETİK KURALLAR

Şirket ve çalışanlar için etik kurallar oluşturulmuş, belirlenen 
bu etik kurallar İnsan Kaynakları El Kitapçığı’yla şirket 
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çalışanlarına, şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde de 
kamuya açıklanmıştır.

Desa, 40 yıllık tarihinde dürüstlük, saygınlık, etik davranış ve 
yasalara ve düzenleyici kurallara uyum kültürü her zaman ön 
planda olmuştur. 

Çalışanlarıyla birlikte, müşterilerinin tatminini sağlayarak 
sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve 
hizmetler sunmayı amaçlayan, bu suretle ülkesi, müşterileri, 
ortakları, ihracat yapmış olduğu firmalar nezdinde güvenilirlik, 
devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefleyen, Desa’nın 
değerleri bu amaçlara ulaşmada izlenecek yola ışık tutmakta 
olup;  internet sitesi aracılığıyla kamu ile paylaşılmaktadır. 
Desa’nın bugünkü başarısı ve hedeflerine ulaşmak için güç 
aldığı en önemli değerleri etik değerleridir.

24. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, 
YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Kurumsal Yönetim’le ilgili çalışmalar 2005 yılında 
başlatılmıştır. Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapan 
Denetim Komitesi 26.05.2004tarihli ve 18 no.lu yönetim 
kurulu kararıyla kurulmuştur.
2012 yılı faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkeleri 
çerçevesinde, 19.06.2012 tarihli ve 22 no.lu yönetim kurulu 
kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. 
Oluşturulan komiteye Aday Gösterme Komitesi, Riskin 
Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görev ve 
sorumlulukları atanmıştır. 

24.1 Denetim Komitesi 

Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda denetim 
komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Bu 
kapsamda, Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin 
kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç 
kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini 
yapmaktadır. 

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim 
sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin 
başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki 
çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde 
gerçekleştirilir.
Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem 
finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, 
gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın 

sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini 
alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na 
yazılı olarak bildirmek zorunda olup, yılda en az dört defa ve 
gerektiğinde daha sık toplanır. 

Denetim Komitesi’nin, şirket yönetimi ile birlikte 
sorumluluğu, iç ve dış denetimin titizlikle sürdürülmesi 
ve kayıtların prosedürlerin ve raporlamaların ilgili kanun, 
kural ve yönetmeliklere, ayrıca SPK ve UFRS prensiplerine 
uygunluğunun sağlanmasıdır. Bu komite icrada görevli 
olmayan bağımsız üyelerden oluşurmaktadır. 

Denetim Komitesi Üyeleri:
Başkan: OSMAN TAVTAY
Üye: MEHMET KAAN KOZ

24.2 Kurumsal Yönetim Komitesi 

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim 
ilkelerine uyumu; yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey 
yöneticilerin belirlenmesi, ücret, ödül ve performans 
değerlemesi ile kariyer planlaması; yatırımcı ilişkileri 
ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak 
suretiyle yönetim kuruluna destek vermek ve yardımcı 
olmak yönünde çalışmaktadır. Bağımsız üyelerimizden Sn. 
Mehmet Kaan Koz’un her iki komitede de görev almasının 
sebebi denetim komitesinin tamamının bağımsız üyelerden 
oluşması gerekliliği adına iki bağımsız üyemizin denetimden 
sorumlu komitede yer almasıdır. Kurumsal Yönetim 
Komitesinin üyelerinin ise icracı olmayan üyelerden oluşması 
gerektiğinden dolayı kendisi bu görevleri yürütmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:
Başkan: MEHMET KAAN KOZ
Üye: BURÇAK ÇELET

25. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücretler 
Genel Kurul’da alınan kararlara bağlı olarak uygulanmaktadır. 
Faaliyet dönemi içinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine 
borç, kefalet, kredi ve benzeri menfaatler sağlanmamıştır.  
Yönetim Kuruluna sağlanan ücret alanındaki mali haklar 
Genel kurulda görüşülmekte olup toplantı tutanakları vasıtası 
ile kamuoyu bilgilendirilmektedir. Belirlenen haklar kişi 
bazında değil icracı üye olup olmadığı yada bağımsız üyelik 
durumuna göre bilgilendirilmektedir.



2012 Faaliyet Raporu

60



2012 Faaliyet Raporu

61



2012 Faaliyet Raporu

62

Denetim Raporu

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADENHAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I - GİRİŞ

1. Raporun Dönemi

Bu Rapor Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 01.01.2012 – 31.12.2012 dönemini kapsamaktadır.

2. Ortaklığın Ünvanı

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

3. Dönem İçinde Görevli Kurullar

Yönetim Kurulu

31.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı uyarınca,Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Melih Çelet, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Sayın Burak Çelet ve Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da Sayın Burçak Çelet, Osman Tavtay ve Mehmet 
Kaan Koz’un 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

   Adı Soyadı       Görev Süresi Sonu  İş Tecrübesi (yıl)

   Melih Çelet   31.05.2014   40

   Burak Çelet   31.05.2014   20

   Burçak Çelet   31.05.2014   13

   Osman Tavtay   31.05.2014   25

   Mehmet Kaan Koz  31.05.2014   13
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Denetçiler

2011 Hesap Dönemini için denetçiliğe seçilmiş olan Fevzi Şen ve Ferhan İhsan Bozdoğan 31.05.2012 tarihli Olağan Genel 
Kurula kadar görev yapmışlardır. 31.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurulda, Fevzi Şen ve Ferhan İhsan Bozdoğan bir yıl süre 
ile görevli olmak üzere denetçiliğe seçilmişlerdir.

    Adı Soyadı       Görev Süresi Sonu  

    Fevzi Şen   31.05.2013   

    Ferhan İhsan Bozdoğan  31.05.2013 

Denetim Kurulu

Şirket Yönetim Kurulu’nun icracı olmayan üyeleri Osman Tavtay ile Mehmet Kaan Koz’un 31.05.2011 tarihinden bir dahaki 
Olağan Genel Kurul’a kadar, 2012 hesap yılı süresince, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak görev yapacaklardır.

4. Dönem İçi Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde şirket ana sözleşmesinin 10.12.13.35.’inci maddelerinde değişiklik yapılmış olup ilgili 
değişikliğin ayrıntıları Kamuoyunu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır.

5. İşletmenin Sermayesinde Dönem İçerisinde Meydana Gelen Değişmeler

01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde şirket sermayesinde değişiklik olmamıştır.

6. Dağıtılan Kar Payları

Dönem içerisinde kar dağıtımı yapılmamıştır.

7. Şirketin Ortakları ve Pay Oranları

    31 Aralık 2012    31 Aralık 2011
 Adı   Pay Oranı  Pay Tutarı  Pay Oranı  Pay Tutarı
 Melih Çelet  % 10,00  4.922,196  % 14,92  7.343.918

 Çelet Holding A.Ş. % 54,28  26.717.682  % 54,28  26.717.682

 Halka Açık Kısım % 34,92  17.188,311  % 30,00  14.766.591

 Diğer   % 0,80   393.779  % 0,80   393.779

 Toplam    %100   49.221.970   %100    49.221.970
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8. Dönem İçinde Çıkarılmış Menkul Kıymetler

Herhangi bir sermaye piyasası aracı arz edilmemiştir.

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektör İçindeki Yeri

Deri, insanoğlunun ihtiyaçlarını gidermek için kullandığı ilk malzemelerden biridir. İlkel çağlarda örtünme amaçlı kullanılırken, 
daha sonra savaşlarda kın, üzengi ve sadak olarak stratejik önemi olan bir malzeme olmuştur. Türklerin dericiliğe başlamaları 
bazı kaynaklara göre 600 yıl önceye, bazı kaynaklara göre ise, 2000 yıl önceye dayanmaktadır. Başlangıç tarihi konusunda 
bazı değişik görüşler bulunsa da, Türklerin İstanbul’da dericilik yapmaları, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u almasından 
hemen sonra başlamıştır. 15. yüzyıldan bu yana Türkler tarafından yapılan dericilik, 20 yüzyılın ikinci yarısında Türkiye’nin 
önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir.

Sektör önemli ölçüde ihracata ve turistlere yönelik faaliyet gösterdiği için ülkeye net döviz girdisi sağlamaktadır. Emek yoğun 
bir üretim şekline sahip olması nedeniyle de geniş bir istihdam yaratma potansiyeli bulunmaktadır.

Türkiye’nin genel ihracatı 2012 yılı Ocak-Aralık döneminde %12,6 oranında artarak 151.9 milyar dolar olarak gerçekleşir 
iken aynı dönemde Deri ve deri ürünleri ihracatı ise %8,5 artışla 1 Milyar 605 milyon dolara yükselmiştir. Deri Sektörü 
toplam istihdam içinde ise %1,52’lik bir pay ve 400 bin tonluk yıllık deri işleme kapasitesi ve faaliyette bulunan 1200 firma 
ile tüm sanayi sektörleri arasında 10. büyük sanayidir. 2012 yılı Ocak-Aralık döneminde gerçekleştirilen 1.605 milyon dolar 
tutarındaki deri ve deri mamulleri ihracatı ile sektörün Türkiye toplam ihracatındaki payı %1,1 olmuştur.

Desa Derinin yıllara ve dönemlere göre ihracat rakamları şöyledir.

İHRACAT
RAKAMLARI USD   2009    2010    2011    2012

1.Dönem   4.387.475,94 $ 7.551.750,93 $ 12.176.551,69 $ 11.762.507,41 $

2.Dönem   5.301.750,70 $ 7.386.968,90 $ 14.213.462,80 $ 12.707.487,33 $

3.Dönem   6.054.854,43 $ 11.387.848,73 $ 15.685.481,75 $ 12.014.658,78 $

4.Dönem   8.839.577,28 $ 16.594.590,66 $ 14.133.797,51 $ 13.372.606,54 $

Toplam   24.583.658.35 $ 42.921.159,22 $ 56.209.293,75 $ 49.857.260,05$ 
  
Türk deri sanayi deri işleme kapasitesindeki %22’lik payı ile İtalya’dan sonra dünyada 2. sırada yer almaktadır.
Sektördeki firmaların çoğu KOBİ niteliğindedir.

Kayıtlı ihracat açısından ise toplam tarıma dayalı işlenmiş ürünlerin ihracatında içinde yüzde 6.02’lik bir paya sahip olup, 
tekstilden sonra en fazla döviz kazandıran ikinci sektördür. Deri ve deri ürünleri ihracatında resmi rakamlarda Rusya ,İtalya 
ve Almanya ihracatta ağırlıkta iken bu ülkeleri sırasıyla Fransa, Irak, İngiltere, Ukranya, Hong Kong ve Çin izlemektedir. 
Desa’nın en çok ihracat yaptığı ülkeler ise sırasıyla İtalya, İngiltere, G.Kıbrıs, Fransa, Kazakistan, Hong Kong ve Çin’dir. 
Türkiye’de deri sektörünün ithalatı ağırlıklı olarak hazır giyim girdisine yönelik ham deri ihtiyacına dayanmaktadır.
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Şirket, 1972 yılında limited şirket olarak kurulmuş, 1982 yılında anonim şirket statüsüne geçmiştir. Şirket 2012 yılında elde 
ettiği 238.267.952 TL’lik cirosu ve bugün yaklaşık 1.954 kişilik uzman kadrosuyla Türk deri sektöründe saygın bir konumda 
bulunmaktadır.

DESA tasarım, üretim ve mağaza konsepti ile sektöründe hem Türkiye’de hem de ihracat yaptığı pazarlarda öncü bir rol 
üstlenerek marka bilinirliğinde ilk sırada yer almaktadır.

II - ÇALIŞMALAR

1. İşletme Performansını Etkileyen 
Ana Etmenler, Faaliyet Çevresindeki 
Gelişmeler:

Ham deri işleme faaliyetleriyle başlayıp, en uçta yurtiçi ve 
yurtdışı toptan ve perakende satış noktalarına kadar uzanan 
şirket değer zincirini ve dolayısıyla performansını etkileyen 
en önemli faktörler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Uluslararası üretici rekabetleri ve buna bağlı fiyat stratejileri,

Türkiye’de sermaye maliyetinin, dünya standartlarının 
üstünde seyretmeye devam etmesi,

Global ekonomik krizle birlikte toptan yurtdışı müşterilerin 
talep daralması ve uygulanan kur politikasının ihracatta 
büyümeyi desteklememesi,

Enerji fiyatlarında yükselmeler ve değişkenliklerin tutarlı bir 
maliyet stratejisi yaratmaya izin vermemesi,

Hammadde fiyatlarındaki kur ve parite etkisiyle yenilenen 
fiyat seviyelerine göre yeni fiyat politikaları oluşturma 
zorunluluğu,

Ulusal üretim ve sanayi politikalarının, uygulanan yüksek 
vergi oranları nedeniyle üreticileri destekleyen bir niteliğinin 
olmaması,

Ulusal pazarda, diğer sektörlerde ortaya çıkan cazip satın 
alma koşullarının, hedef müşteri kitlemizin sektörümüze 
dönük cüzdan paylarını düşürmesi,

Perakende mağazacılık alanına yatırımın en önemli aracı 
haline gelen alışveriş merkezlerinin tüm Türkiye genelinde 
yaygınlaşması ve bu satış kanalının maliyet yapısının rekabet 
ortamını etkilemesi,

Uluslararası hazır giyim markalarının Türkiye’ye ilgi ve 
yatırımlarının artması ve ucuz, düşük kaliteli ürünlerle 
pazarda yer bulmaları.

İşletmemizde Uygulanan Politikalar, 
Yatırım ve Temettü Politikası:

Yatırım Politikaları: Yukarıdaki gelişmelere karşılık 
işletmemiz, 2012 yılı üçüncü çeyreği süresince yurtiçi 
perakende yatırımlarının olumlu sonuçlar vermesi amacıyla, 
aşağıda yer alan politikalarını uygulamaya devam etmiştir;

Çalışanlara Yönelik Eğitim; yüksek kaliteli eğitim 
programları uygulanmaktadır.

Perakende Yatırımları; Yeni mağaza konsepti ile gelişen 
bölgelerde ve yeni alanlarda gerekli değerlendirmeler 
yapılarak parekende alanda büyüme faaliyetleri sürekli ve 
etkin bir şekilde devam etmektedir.

Temettü politikası: 2009 yılında başlayan, 2010, 2011 
ve 2012 süresince devam eden ve 2013 yılında da büyüme 
ve genişlemesi hedeflenen perakende mağazacılık alanındaki 
yatırımlarımız, şirketimizin sahip olduğu ve Turquality 
Programı kapsamında desteklenen “Desa” markasının, 
büyüme, gelişme ve güçlü bir mali yapıya sahip dünya şirketi 
olma hedeflerimiz doğrultusunda, ortaklarımız ve şirket 
menfaatleri de göz önüne alınarak, dengeli ve ölçülü bir kar 
dağıtım politikası izlenmesine yönelik Genel Kurul Kararı’mıza 
uygun olarak, şirketimizin yarattığı katma değerin üretken 
yatırımlarla değerlendirilmesine devam edilecektir.
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3. İşletmemizin Finansman Kaynakları 
ve Risk Yönetim Politikaları:

İşletmemiz, finansmanını, 2012 yılı 12 aylık hesap dönemi 
süresince 2 farklı kanaldan sağlamıştır:

     İç Kaynaklar: Ekonomik Faaliyetler

     Dış Kaynaklar: Finans Sektörü

Risk Yönetim Politikaları, finansal kaynaklarımıza göre 
aşağıdaki şekildedir:

İç Kaynaklar: Ekonomik Faaliyetler:

     Perakende Satışlar

Perakende satışlarımızın büyük kısmı bankacılık sistemi 
üzerinden geçmektedir. Bu nedenle satış gerçekleştiği anda 
risk, finans sektörüne geçmektedir. İşletmemiz, uygun 
iskonto oranlarıyla, ilgili bedelleri ertesi gün tahsil ederek bu 
riski ortadan kaldırmaktadır.

     Toptan Satışlar:

Yurtiçi toptan satışlarımızda, teminat mektuplarıyla 
karşılanmış bir risk kontrol modelimiz vardır. Ayrıca toptan 
satış bedellerimiz, çek ve senet gibi kıymetli evraklara 
bağlanmaktadır.

     Tedarik Politikaları:

Satın alımlarımız sonucu oluşan vadeli borçlarımız için, 
ödeme vadesi ile satış vadelerimiz arasındaki fark süresinin 
minimize edilmesi politikası uygulanmaktadır. Bu sayede 
işletme sermayesi ihtiyacı minimize edilmektedir.

     Yabancı Para Yükümlülükler:

Yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan 
yabancı para yükümlülüklerinin kur riski doğurmaması için, 
ihracatın yüksek tutulmaya çalışılması ve riskin bu sayede 
kaldırılması sağlanmaktadır.

Ayrıca, karşılama oranının düştüğü dönemlerde forward 
işlemleri aracılığıyla risk kapatılmaktadır.

Dış Kaynaklar:

   Uzun vadeli yatırımlar için uzun vadeli kaynak tesis 
edilmiştir. Çok uygun koşullarda alınan yatırım kredisi 2 yılı 
ödemesiz toplam 7 yılda 6 ay vadelerde itfa edilme koşulu 
ile alınmıştır. Söz konusu yatırım kredisi geri ödemeleri 5 
taksiti ödenmiş olup geri ödemeleri düzenli olarak devam 
etmektedir.

   Kısa vadeli kaynak kullanımlarında, ihracat taahhütlü 
krediler ve ihracat bedelinin tahsil vadesinde kapatılacak 
şekilde yönetilmektedir.

4. Finansal Tablolarda Yer Almayan 
Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak 
Diğer Hususlar:

İşletmemizin sahip olduğu “Desa” markası, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı’nca Turquality Programı kapsamında 
desteklenecek marka olarak belirlenmiştir. Turquality 
Programı, işletmemizi, yurtdışında gerçekleştirilen;

     Mağaza yatırımlarında dekorasyonun %50’si,

     Mağaza kiralarının %50’si,

     Tasarım ve model harcamalarının %50’si,

     Marka danışmanlık harcamalarının %50’si,

     Reklam-tanıtım ve katalog harcamalarının %50’si,

     Hukuk vb. danışmanlık harcamalarının %50’si,

     Kalite belgeleri harcamalarının %50’si,

oranlarınca, üst parasal sınır olmaksızın desteklemektedir. 
Bu kapsamda, İngiltere’de sürdürülen tasarım sözleşmesi ve 
marka danışmanlığı giderleriyle, periyodik olarak hazırlanan 
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katalog harcamalarımıza ilişkin bedellerin %50’si Turquality 
Programı tarafından finanse edilmektedir. 2011 yılı sonunda 
biten destekleme programı şirketimiz için 5 yıl daha devam 
etme kararı verilmiştir.

Düzce’de faaliyette bulunan fabrikamız, teşvikli bölgede 
yer almakta olup, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın 
Teşviki hakkındaki kanun kapsamında yer almaktadır. İlgili 
fabrikamızda;

      Enerji Fiyat İndirim Desteği,

   Personel Gelir Vergisi ve SSK İşveren Primi Desteği 
alınmaktadır.

5. İşletmenin Gelişimi Hakkında 
Yapılan Öngörüler:

Desa’nın ana hedefi üretici kimliğinden sıyrılıp perakendeci 
kimliği ile tanınan çok uluslu bir marka olmaktır. Desa, 
bu hedefine ulaşmak için aşağıda sıralanan stratejileri 
uygulamaktadır:

Büyüme Stratejisi:

Desa, beş senelik vizyonu içinde başta İngiltere olmak 
üzere önemli moda merkezlerinde flagship mağaza açarak 
genişleyip, marka oturtulduktan sonra corner ve bayilere 
yönelmeyi hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda İngiltere’de 2 adet flagship mağaza 
faaliyete başlamıştır.

İngiltere-Londra merkezli, Hampstead ve Covent Garden 
merkezli olmak üzere 2 adet mağaza faaliyet göstermektedir.

Marka Stratejisi:

Desa dış pazarlarda yakalamak istediği konumlandırmayı 
markasını güçlendirerek gerçekleştirecektir.

Marka tanımının ve kimliğinin oluşturulması,

Marka stratejilerinin belirlenmesi ve markanın genişletilmesi,

Mağaza içi müşteri deneyimi ve marka iletişiminin 
geliştirilmesi.

Verimlilik / Esneklik Stratejisi:

Desa önümüzdeki dönemde maliyet avantajı yaratmak 
için, dikey entegrasyona önem verip üretimde verimlilik ve 
esnekliği arttıracaktır.

6. Yatırımlar ve Teşvikler

Yatırımlardaki Gelişmeler:

Perakende Mağazacılık alanında; 2012 yılı başlangıcında yeni 
mağaza açılışları değerlendirildi. 2012 yılı ilk çeyreğinde, 4 
adet yeni mağaza açılışı gerçekleştirilmiştir. 2.çeyrekte Aydın 
Söke’de Priene Country Avm’de yer alan mağazamız Aydın 
Söke Novada Avm’ye taşınmıştır. Göztepe Desa ,Samsun 
Lovalet, Movapark Mardin olmak üzere 3 adet mağazalarımız 
faaliyete geçmiştir. Shemall Lara Antalya, Prestige Mall ve 
Sabiha Gökçen Havalimanı mağazalarımız mağaza karlılığı 
değerlendirilerek kapatılması uygun görülmüştür.

2012 3.çeyrekte Ümraniye Carrefour mağazamız verimliliği 
değerlendirilerek kapatılmıştır. 2012 yılı 4.Çeyrekte İstanbul 
Cevahir, Konya Kentpark Plaza Desa ve Konya Kentpark 
Samsonite mağazaları açılmıştır.

Tüm bu gelişmeler sonucunda mağaza sayısı 88, mağaza 
alanı ise 16.723 metrekare olmuştur.

Teşvikler ve Yararlanma Seviyesi:

5084 sayılı YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ

Kanunu / Düzce

2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, 

Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ,

ITKIB Fuar Teşviği,

Teşvikli İthalat Dönemi 31.12.2012 31.12.2011
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   Dönemi   31.12.2012  31.12.2011

   Teşvik Türü   TL   TL

   İSTİHDAM TEŞVİĞİ  2.278.343  2.346.223

   TURQUALİTY   945.574  1.394.290

   İTKİB FUAR TEŞVİĞİ 27.079   -

       USD   USD

   TEŞVİKLİ İTHALAT  27.557.177  33.141.500

7. Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Gelişmeler

Üretim Birimlerinin Nitelikleri:

Çorlu Fabrika:
Çorlu fabrikamız, literatürde deri tabakhanesi olarak geçmektedir. Ham derinin işlenerek, deriden mamul mal 
üretilebilecek seviyeye getirecek tesis, makina ve cihazlara sahiptir.

İstanbul Halkalı Fabrika:
İşlenmiş deriden mamul konfeksiyon ve saraciye ürünleri üretecek tesis, makina ve cihazlara sahiptir.

Düzce Organize Sanayi Bölgesi Fabrika:
İşlenmiş deriden mamul konfeksiyon ve saraciye ürünleri üretecek tesis, makina ve cihazlara sahiptir.

Ürün Adı K.K.O. Ürün Adı K.K.O. Ürün Adı K.K.O. Ürün Adı K.K.O.

(%) (%) (%) (%)

Yıl/Kategori Çanta (Adet) K.K.O Saraciye (Adet) K.K.O
Konfeksiyon 

(Adet)
K.K.O

Tekstil
(Adet)

K.K.O

(%) (%) (%) (%)

2012 4.Çeyrek 264.759 %34 302.612 %88 41.695 %35 8.011 %25

2011 4.Çeyrek 291.847 %38 238.837 %69 41.811 %35 2.047 %6

Yıl/Kategori
K.Baş Deri 

(Ayak)
K.K.O.

K.Baş Kürk Deri 
(Ayak)

K.K.O.
B.Baş Deri 

(Ayak)
K.K.O.

(%) (%) (%)

2012 4.Çeyrek 2.855.621 %29 7.679 %0,23 139.186 %8

2011 4.Çeyrek 2.780.189 %28 207.154 %6,14 1.243.567 %73

KAPASİTE KULLANIM ORANLARI
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Ürün Adı
(Ölçü birimi)

Ürün Adı
(Ölçü birimi)

Ürün Adı
(Ölçü birimi)

Ürün Adı
(Ölçü birimi)

Ürün Adı
(Ölçü birimi)

Yıl/Kategori Çanta(Adet) Saraciye (Adet)
Konfeksiyon 

(Adet)
Ayakkabı (Çift) Tekstil (Adet)

2012 4.Çeyrek 432.198 292.456 50.246 327.292 8.294

2011 4.Çeyrek 323.543 329.874 53.626 279.710 10.250

Yıl/Kategori
K.Baş Napa Deri 

(Ayak)
K.Baş Kürk Deri 

(Ayak)
B.Baş Vidala 
Süet (Ayak)

Yün (Kg)

2012 4.Çeyrek 0 0 0 0  

2011 4.Çeyrek 0 0 0 0

Ürün Adı
(Ölçü birimi)

Ürün Adı
(Ölçü birimi)

Ürün Adı
(Ölçü birimi)

Ürün Adı
(Ölçü birimi)

Ürün Adı
(Ölçü birimi)

Yıl/Kategori Çanta(Adet) Saraciye (Adet)
Konfeksiyon 

(Adet)
Ayakkabı (Çift) Tekstil (Adet)

2012 4.Çeyrek 92.292.927 21.633.882 25.848.743 34.591.266 603.689

2011 4.Çeyrek 81.164.536 35.138.947 23.109.199 28.215.796 1.685.669

Yıl/Kategori
K.Baş Napa Deri 

(Ayak)
K.Baş Kürk Deri 

(Ayak)
B.Baş Vidala 
Süet (Ayak)

Yün (Kg)

2012 4.Çeyrek 0 0 0 0  

2011 4.Çeyrek 0 0 0 0

SATIŞ MİKTARLARI

SATIŞ TUTARLARI
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8. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

a. Finansal Tablo Özetleri ve Temel Oranlar
Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ve bilgiler esas alınarak hesaplanan mali durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına 
ilişkin temel oranlar aşağıda gösterilmiştir:

Finansal Tablo Özeti Oranlar: Finansal Oranlar:

Ürün Adı
(Ölçü birimi)

Ürün Adı
(Ölçü birimi)

Ürün Adı
(Ölçü birimi)

Ürün Adı
(Ölçü birimi)

Ürün Adı
(Ölçü birimi)

Yıl/Kategori Çanta(Adet) Saraciye (Adet)
Konfeksiyon 

(Adet)
Ayakkabı (Çift) Tekstil (Adet)

2012 4.Çeyrek 213.54 73.97 514.44 105.69 72.79

2011 4.Çeyrek 250.86 106.52 430.93 100.88 164.46

Yıl/Kategori
K.Baş Napa Deri 

(Ayak)
K.Baş Kürk Deri 

(Ayak)
B.Baş Vidala 
Süet (Ayak)

Yün (Kg)

2012 4.Çeyrek 0 0 0 0  

2011 4.Çeyrek 0 0 0 0

TL 2012  4.Dönem 2011  4.Dönem

Toplam Varlıklar 144.055.854 129.250.954

Özsermaye 70.213.275 58.018.748

Net Satışlar 181.110.537 175.258.719

Yurt İçi Satışlar 91.255.546 81.119.974

İhracat 89.854.991 94.139.145

Net Dönem Karı 2.828.955 1.264.488

Mağaza Sayısı 88 83

Personel Sayısı 1.954 2020

Oranlar 2012  4.Dönem 2011  4.Dönem

Cari oran 1,55 1,53

Toplam borçların aktif toplama oranı 51% 55%

Özsermayenin Aktif Toplama Oranı 49% 45%

Esas Faaliyet Karlılığı 27% 33%

SATIŞ FİYATLARI
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b. İşletmenin Mali Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler,
Yapılan Öngörüler ve Uygulanacak Stratejiler:

Mali yapımızda 2004 yılında halka arz gelirlerinin şirket 
bünyesine girmesi sonucu yaşanan iyileşme sonrası, 2006 
yılında Düzce fabrika yatırımının tamamlanmasıyla şirketin 
kapasitesinde yaşanan artış şirketin rekabet yeteneğini 
arttırmış, 2008 son çeyreğinde Çorlu Tabakhane Fabrikasının 
satın alınmasıyla da değer zinciri iyice güçlenmiştir. 
Fabrika satın alınması rekabetçi borçlanma oranları ile 
gerçekleştirilmiş ve üretimden kaynaklanan hammadde 
risklerini en aza indirecek şekilde borçlanma politikası 
oluşturulmuştur.

Diğer taraftan, şirket bünyesinde bulunan nakdin 
değerlendirilmesi ve türev enstrümanlar kullanılarak risk 
yönetimi yapılmaktadır.

2010 yılı, reel sektörün ve sektörümüzün dayanıklılığını test 
eden bir yıl olmuştur. Maliyet iyileştirmeleri ve harcamalarda 
etkinlik çalışmalarıyla, ana gider kalemlerinde kalıcı iyileşme 
uygulamaları sağlayarak ciro ve pazar payı hedeflerine 
ulaşılmaya çalışılmıştır.

İşletme içi kaynak ve bilgi kullanım hızını ve tüm süreçlerdeki 
verimliliği arttırarak katma değeri yüksek bilgi, veri akışı 
sağlayan, Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemi(ERP), 
çalışmalarının ön hazırlık, lisans teminleri ve danışmanlık 
sözleşmeleri yapılmıştı. Söz konusu proje hayata geçirilmiş 
olup Nisan 2012 itibari ile sistem kullanılmaya başlanmıştır.
Uzakdoğu ve diğer imalatçı ülkelerdeki fiyat artışları ve 
etik kodlardaki gelişmelerin, bugüne kadar sürdürdükleri 
rekabetteki üstünlüklerini zayıflatacağı ve özellikle dünyanın 
önemli markalarının, istikrarlı, kaliteli, üretim çizgisini 
değiştirmeyen ve sürekli geliştiren ülkemize yönelimlerinin 
devam edeceği beklentisindeyiz. Bunun yansıması olarak, 
önemli dünya markaları ile görüşmelerimiz ve temaslarımız 
da devam edecektir.

Global ısınma ve tüketim eğrilerindeki değişiklikler 

neticesinde ülkemizde ve dünya sathında hayvancılık sektörü 
olumsuz etkilenmiş ve müteakip yıllarda etkilenmeye devam 
edeceği öngörülmektedir. Buna bağlı olarak ekonomik kriz 
sonrası özellikle perakende sektöründeki canlanma ile talep 
artışı yaşanırken arzdaki daralma ham deri fiyatlarının 
dramatik bir şekilde artmasına sebep olmuştur. Ham deri 
piyasasındaki fiyat artışlarının şirketimize yansıması maliyet 
ve stoklarımızda artışa sebep olmuştur.

Desa’nın şu anda en büyük pazarları olan İtalya ve İngiltere’nin 
ardından, Türkiye’nin diğer ülkelerle ilişkileri geliştirmeye 
yönelik dış politikalarına uygun olarak, özellikle Çin, Rusya, 
Irak, Kıbrıs ve Azerbaycan pazarları üzerinde yoğunlaşmayı 
2013 pazar hedefi stratejilerine dahil edebiliriz.

2013 dönemi için önceliklerimizi, ihracat hedefimizi 
belirlediğimiz rakamlara ulaştırmak, ihracat ve yurtiçi satış 
dengemizde %50-50 pazar oranını dengeleyebilmek, işletme 
sermayesini destekleyecek nakit yaratmak, dünya moda 
merkezlerinde açmayı hedeflediğimiz mağazalarımızla ve 
planladığımız yatırımlarımızla arttırmayı hedeflediğimiz pazar 
payı ve ciro şeklinde belirlemiş bulunuyoruz.

Gerek mali yapımıza gerekse pazar payımıza yönelik 
uyguladığımız ve planladığımız stratejilerimizin, finansal 
yapımızı planladığımız hedeflere ulaştırmada ve şirket değerini 
arttırmada destekleyici nitelikte olduğunu düşünüyoruz.

Bununla birlikte, perakende pazarında yaşanan rekabetin, 
fiyat talep elastikiyetinin yönetilmesi noktasında Şirketimizin 
pazar gücünün korunabilmesi için, her zamankinden daha 
hassas bir yaklaşımla “Eder Fiyat Stratejimizin” vurgulanması 
önemli hale gelmiştir. Bunu başarılı olarak yürütebilmek için, 
ürün yapımızın, müşteri talebine her zaman cevap verebilecek 
spesifikasyonlarda ve büyüklükte oluşturulması, Eder Fiyat 
Stratejimizi destekleyecek en önemli araçlarımızdan olacaktır.
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9. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri:

     Bozuk derilerin yüzeylerinin iyileştirilmesi ve kaplanması çalışması Tübitak işbirliğiyle devam etmektedir.

     Ekolojik Deri Üretimi Projesi de tasarım aşamasındadır.

10. Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler:

01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde şirketimiz tarafından 132.730 TL bağış yapılmıştır.

III – YÖNETİM ÇALIŞMALARI
 
1. Üst Düzey Yöneticiler 2. Personel Değişikliği

Ünvanı Adı Soyadı İş tecrübesi (yıl)

Genel Müdür Burak Çelet 20

Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama) Alpaslan Karayalçın 33

Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Ayhan Dirbaş 20

Çorlu Fabrika Müdürü Nuri Katkat 21

Düzce Fabrika Müdürü Gürsu Altıoklar 16

Muhasebe Müdürü Ahmet Aslan Özünlü 42

Finansman Müdürü Ayşe Mısırlı 20

İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Çetin 18

İnsan Kaynakları Müdürü Hamdi Paramyok 21

Bilgi İşlem Müdürü Dr. Ahmet Taşdelen 26

CRM ve E-ticaret Yöneticisi Burçak Çelet 13

Reklam ve Halkla İlişkiler Yöneticisi Abide Turan 9

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı Pınar Kaya 6
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2. Personel Değişikliği

Şirketimizde Aralık 2012 tarihi itibariyle çalışan sayısı 1.954’dir. (31 Aralık 2011: 2020)

3. Toplu Sözleşme Uygulamaları

Kuruluşumuzda toplu sözleşme uygulaması mevcut olmayıp personel ilişkileri İş Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir.

4. Kıdem Tazminatları

Çalışanların hak kazandıkları kıdem tazminat tutarının 31.12.2012 tarihindeki durum 1.838.958,-TL’dir. 2012 yılında ayrılan 
karşılık 373.259- TL’dır.

5. Personele Sağlanan Haklar

Şirketimizin çalışanlarına İş Kanunu ve ilgili mevzuatlarda belirtilen haklar sağlanmıştır.
Bunlara ilaveten;

     İşyerine Geliş Gidişlerde Servis,

     Öğle Yemeği,

     Araç Tahsisi,

     Araç Tahsisi yapılan personele Ferdi Kaza Sigortası,

     Limitli Kullanılan Cep Telefonları,

hakları verilmektedir.

IV - HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRAKİ GELİŞMELER

01.01.2012 – 31.12.2012 dönemi sonrası, Kızılay Alışveriş Merkezi 1 Nolu Mağazası ve Kayseri Armonium Merkezi 
mağazalarımızın karlılıkları değerlendirilerek faaliyetine son verilmiştir.

V – KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyarınca, “DESA” markasının büyüme gelişme ve güçlü bir 
mali yapıya sahip dünya şirketi olma hedefleri doğrultusunda, yurtdışında yapılacak ilave yatırımların dikkate alınması 
ve global ekonomik krizin ortaya çıkması muhtemel etkilerinin engellenebilmesi için iç ve dış yatırım fırsatlarının 
değerlendirilebilmesi ve piyasada ortaklarımız ve şirket menfaatleri de göz önüne alınarak hissedarlarına kar payı 
dağıtılmasını benimsemiştir.
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Şirket Ana Sözleşmesinin “Karın Dağıtılması”, “Karın Dağıtım Tarihi” ve “Yedek Akçe” adlı 29., 30., 31. maddelerinde 
kâr dağıtımı politikası Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş 
bulunmaktadır. Sermayeyi temsil eden A ve B Grubu pay sahipleri için kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir.
Geçmiş yıllara ait karların dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi için Yönetim Kurulu, şirketin o yılki performansını, ekonomik 
şartları, yatırımları ve şirketin nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul’a kâr dağıtım önerisi sunar.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Yıllık Kurumsal Yönetim İlkleri Uyum Raporu’nun değişen bölümleri aşağıda açıklanmakta olup, değişmeyen bölümleri 
tekrarlanmamıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Kapsamında Kurumsal Yönetim komitesi oluşturulmuştur. Oluşturulan 
Komitenin Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin de görevlerini yerine get-
irmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul Bilgileri:

Dönem içerisinde 31.05.2012 tarihinde 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup genel kurulla ilgili bilgiler SPK 
mevzuatı doğrultusunda gerek özel durum açıklaması gerekse basın yoluyla kamuya iletilmiştir. Nama yazılı pay sahipler-
ine pay defterine kayıt için özel bir süre öngörülmemiş olup Türk Ticaret Kanunu ile ilgili hükümlere uyulmuştur.
Genel kurul öncesi 2011 yılı faaliyet raporu şirket merkezinde pay sahiplerine sunulmuştur. Genel kurula katılımın 
kolaylaştırılması amacıyla toplantı yeri şirket merkezi seçilmiş genel kurul ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ülke 
çapında yayın yapan bir gazete ve İMKB bülteni aracılığı ile yayınlanmıştır.

1. Özel Durum Açıklamaları:

2012 yılı 12 aylık dönemi içerisinde 12 adet özel durum açıklaması yapılmış, bu açıklamaya istinaden ek açıklama 
istenmemiştir. Tüm özel durum açıklamaları zamanında yapılmış, şirkete herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları:

2012 yılı 12 aylık dönemi içerisinde 34 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmış olup toplantı gündemleri önceden belirlen-
mektedir. Yapılan toplantılara fiilen katılım sağlanmış, tüm Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmış, Yönetim Kurulu 
toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerince belirtilen ve karar zaptına geçirilmiş soru olmamıştır. Olağan Yönetim Kurulu 
toplantılarının tarihleri önceden belirlenmektedir. Yönetim Kurulu sekretaryası mevcuttur.

MELİH ÇELET    BURAK ÇELET    AYHAN DİRİBAŞ
Yönetim Kurulu   Başkanı Genel Müdür   Genel Müdür Yardımcısı 
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DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO
(Tutarlar Türk Lirası (‘’TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR Dipnot Referansları Cari Dönem
31 Aralık 2012

Önceki Dönem
31 Aralık 2011

Dönen Varlıklar 107.564.886 100.599.928
Nakit ve Nakit Benzerleri 6 790.829 227.944

Ticari Alacaklar

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10 9.521.054 1.257.436

- Diğer Ticari Alacaklar 10 5.831.640 12.769.923

Diğer Alacaklar

- İlişkili Taraflardan Alacaklar 11 - 1.822

- Diğer Alacaklar 11 51.367 32.746

Stoklar 13 88.294.323 83.723.554

Diğer Dönen Varlıklar 26 3.075.673 2.586.503

Duran Varlıklar 36.490.968 28.651.026

Diğer Alacaklar

- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar - -

- Diğer Alacaklar 11 487.985 518.638

Finansal Yatırımlar 7 2.665.364 2.665.364

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 1.883.715 1.220.539

Maddi Duran Varlıklar 18 30.593.174 23.051.690

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 860.730 940.559

Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 - 254.236

TOPLAM VARLIKLAR 144.055.854 129.250.954
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DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO
(Tutarlar Türk Lirası (‘’TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

KAYNAKLAR Dipnot Referansları Cari Dönem
31 Aralık 2012

Önceki Dönem
31 Aralık 2011

Kısa Vadeli Yükümlülükler 69.587.389 65.668.119

Finansal Borçlar 8 24.963.165 17.389.868

Ticari Borçlar

- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10 2.612.227 2.994.271

- Diğer Ticari Borçlar 10 33.628.917 35.714.228

Diğer Borçlar 11 5.213.475 3.979.447

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 758.783 596.065

Borç Karşılıkları 22 1.976.953 4.280.796

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

- İlişkili Taraflara Yükümlülükler 26 138.057 -

- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 295.812 713.444

Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.255.190 5.564.087

Finansal Borçlar 8 2.139.120 3.846.890

Diğer Borçlar 11 62.874 251.498

Kıdem Tazminatı Karşılığı 24 1.838.958 1.465.699

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 214.238 -

ÖZKAYNAKLAR 70.213.275 58.018.748

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

Ödenmiş Sermaye 27 49.221.970 49.221.970

Değer Artış Fonları 27 9.365.572 -

Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 27 5.500.255 5.500.255

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27 839.272 735.597

Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 27 2.457.251 1.296.438

Net Dönem Karı/Zararı 27 2.828.955 1.264.488

TOPLAM VARLIKLAR 144.055.854 129.250.954
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DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası (‘’TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Dipnot Referansları 
Cari Dönem

01 Ocak 2012
31 Aralık 2012

Önceki Dönem
01 Ocak 2011
31 Aralık 2011

Satış Gelirleri 28 181.110.537 175.258.719

Satışların Maliyeti (-) 28 (118.364.106) (105.622.352)

BRÜT KAR 62.746.431 69.636.367

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 (49.717.912) (45.153.070)

Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (12.369.043) (12.544.150)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29 (1.562.146) (2.258.768)

Diğer Faaliyet Gelirleri (+) 31 9.383.626 9.221.323

Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 (3.756.610) (10.069.415)

FAALİYET KARI / ZARARI 4.724.346 8.832.287

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Kar / Zararlarındaki Paylar

16 663.176 157.615

Finansal Gelirler 32 8.085.302 3.776.852

Finansal Giderler (-) 33 (9.909.538) (10.230.814)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ 
KAR / (ZARARI) 3.563.286 2.535.940

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri

- Dönem Vergi Gelir / Gideri 35 (758.783) (996.939)

- Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri 35 24.452 (274.513)
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DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası (‘’TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Dipnot Referansları 
Cari Dönem

01 Ocak 2012
31 Aralık 2012

Önceki Dönem
01 Ocak 2011
31 Aralık 2011

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM
KARI / ZARARI 2.828.955 1.264.488

DURDURULAN FAALİYETLER - -

DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI
DÖNEM KARI / ZARARI

2.828.955 1.264.488

DÖNEM KARI / ZARARI 2.828.955 1.264.488

Diğer Kapsamlı Gelir

Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 9.365.572 -

DİĞER KAPSAMLI GELİR 9.365.572 -

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 12.194.527 1.264.488

HİSSE BAŞINA KAR / ZARAR 36 0,000575 0,000257
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DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT NAKİT AKIM TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası (‘’TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot Referansları 
Cari Dönem

01 Ocak 2012
31 Aralık 2012

Önceki Dönem
01 Ocak 2011
31 Aralık 2011

VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI / ZARARI 3.563.286 2.535.940

Düzeltmeler 3.864.818 4.939.049

1-Amortisman ve İtfa Payları (+) 18, 19, 30 4.775.103 4.309.951

2-Karşılıklardaki Değişiklikler (+ / -) (910.285) 629.098

3-Diğer Düzeltmeler (+ / -) - -

VARLIK ve BORÇLARDAKİ
DEĞİŞİM ÖNCESİ NET NAKİT 7.428.104 7.474.989

Varlık ve Borçlardaki Değişimler (9.689.310) (2.206.177)

1- Ticari Alacaklardaki (Artış) / Azalış 6.938.283 (1.690.812)

2- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki (Artış) / Azalış (8.263.618) 870.770

3- Diğer Alacaklardaki (Artış) / Azalış 12.032 (137.879)

4- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (Artış)/ Azalış 1.822 -

5- Stoklardaki (Artış ) / Azalış (4.570.769) (12.053.688)

6- Diğer Varlıklardaki (Artış) / Azalış (1.509.469) 281.312

7- Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış) (2.085.311) 9.784.248

8- İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış / (Azalış) (382.044) 622.769

9- Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış) 1.045.404 -

10- Diğer Yükümlülüklerdeki (Artış) / Azalış (417.632) 1.114.042

11- İlişkili Taraflara Diğer Yükümlülükler (Artış)/ Azalış 138.057 -

12- Vergi Ödemeleri (596.065) (996.939)
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DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT NAKİT AKIM TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası (‘’TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot Referansları 
Cari Dönem

01 Ocak 2012
31 Aralık 2012

Önceki Dönem
01 Ocak 2011
31 Aralık 2011

ESAS FAALİYETLERDEN SAĞLANAN
NET NAKİT (2.261.206) 5.268.812

Yatırım Faaliyetlerinden
Kaynaklanan Nakit (3.041.436) (6.107.445)

1-Duran Varlık Yatırımları (-) 18,19 (2.543.576) (3.737.310)

2-Duran Varlık Satışı (+) 18,19 165.316 414.776

3-Finansal Varlık Alımları - (2.627.296)

4-Özkaynak Yöntemiyle Değ.F.V.’dan
sağlanan (+) / kullanılan nakit (-)

(663.176) (157.615)

Finansman Faaliyetlerinden
Kaynaklanan Nakit 5.865.527 149.795

1- Finansal Borçlardaki Artış / (Azalış) 5.865.527 149.795

NAKİT VE BENZERİ DEĞERLERDEKİ ARTIŞ AZALIŞ 562.885 (688.838)

DÖNEM BAŞINDAKİ
NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER 6 227.944 916.782

DÖNEM SONUNDAKİ
NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER 6 790.829 227.944
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DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası (‘’TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot 
Referansları Sermaye

Sermaye Enflasyon 
Düzeltmesi 

Farkları

Değer Artış 
Fonları

1 Ocak 2011 itibariyle Bakiye 49.221.970 5.500.255 -

Dönem Karından Geçmiş Yıl Karlarına Transfer - - -

Net Dönem Karı / Zararı - - -

31 Aralık 2011 itibariyle Bakiye 27 49.221.970 5.500.255 -

1 Ocak 2012 itibariyle Bakiye 49.221.970 5.500.255 -

Geçmiş Yıl Karlarından Transfer - -

Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerlemesi Not 18 - - 9.365.572

Net Dönem Karı / Zararı - - -

31 Aralık 2012 itibariyle Bakiye 27 49.221.970 5.500.255 9.365.572

Kardan 
Ayrılmış 

Kısıtlanmış 
Yedekler

Net Dönem
Karı / Zararı

Geçmiş Yıllar
Karı / Zararı Toplam

1 Ocak 2011 itibariyle Bakiye 735.597 547.753 748.684 56.754.259

Dönem Karından Geçmiş Yıl Karlarına Transfer - (547.753) 547.753 -

Net Dönem Karı / Zararı - 1.264.488 - 1.264.488

31 Aralık 2011 itibariyle Bakiye 735.597 1.264.488 1.296.437 58.018.747

1 Ocak 2012 itibariyle Bakiye 735.597 1.264.488 1.296.438 58.018.748

Geçmiş Yıl Karlarından Transfer 103.675 (1.264.488) 1.160.813 0

Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerlemesi - - - 9.365.572

Net Dönem Karı / Zararı - 2.828.955 2.828.955

31 Aralık 2012 itibariyle Bakiye 839.272 2.828.955 2.457.251 70.213.275
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31 ARALIK 2012 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar “TL” olarak ifade edilmiştir.)

NOT 1 – ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1.1. Faaliyet Konusu

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 29 Ocak 1982’de kurulmuş olup deri konfeksiyon, çanta, ayakkabı ve her çeşit 
saraciye mamullerinin imali, satışı, ihracı ve ithali ile meşgul olmaktadır.

Şirket’in merkezi Halkalı Cad. No:208 Sefaköy- Küçükçekmece / İstanbul adresinde yer almaktadır. Şirket’in ayrıca Tuzla 
Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren şubesi bulunmaktadır. Şirket’in biri merkezde, biri Çorlu’ da, biri de Düzce’de olmak 
üzere üç fabrikası bulunmakta olup adresleri aşağıdaki gibidir.

Çorlu Fabrika: Sağlık Mahallesi Kuzey Caddesi No: 14-24 Çorlu / Tekirdağ
Düzce Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 9. Ada 4-5 Parsel Beyköy / Düzce

Şirket’in iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.
Tel: 0090 212 473 18 00
Fax: 0090 212 698 98 12
Web: www.desa.com.tr

Şirket’in hisseleri 29-30 Nisan 2004 tarihleri arasında halka arz edilmiş olup, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle % 30’u 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (“İMKB”) işlem görmektedir.

Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle çalışan sayısı 1.954 kişidir. (31 Aralık 2011 – 2.020 Kişi)

1.2. Sermaye Yapısı

Şirket 2007 yılı içerisinde kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL’dir. 31 Aralık 2012 
tarihi itibariyle ödenmiş sermayesi ise 49.221.970 TL (31 Aralık 2011: 49.221.970.-TL) olup her biri 1 Kr nominal değerli 
4.922.196.986 (31 Aralık 2011: 4.922.196.986) adet hisseye bölünmüştür.

Şirketin %10’dan fazla paya sahip ortaklarının unvanları ve ortaklık payları aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Adı Soyadı/ Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı

Çelet Holding A.Ş. 54,28% 26.717.682 54,28% 26.717.682

Melih Çelet 14,92% 7.343.918 14,92% 7.343.918
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1.3. İştirak ve Bağlı Ortaklıklar

Şirketin iştirak ve bağlı ortaklıklarının unvanları, faaliyet konuları ve iş merkezleri aşağıdaki gibidir.

Şirketin iştirak ve bağlı ortaklıklarının rapor tarihi itibarıyla elde edilen güncel aktif toplamları, ciroları ve ait olduğu döneme 
ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Faaliyet Alanı İş Merkezi 31 Aralık 2012
İştirak Oranı %

31 Aralık 2011
İştirak Oranı %

İştirak

Marfar Deri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tekstil İstanbul - Türkiye 50% 50%

Tekstil İstanbul 40% 40%

Bağlı Ortaklık

Leather Fashion Limited Tekstil Moskova - Rusya 100% 100%

Sedesa Deri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tekstil İstanbul - Türkiye 99% 99%

Desa International Tekstil Londra - İngiltere 100% 100%

Desa SMS Ltd. Tekstil Londra - İngiltere 100% 100%

Desa International (UK) Ltd. Tekstil Londra - İngiltere 100% 100%

İştirak ve Bağlı Ortaklığın Ünvanı Aktif Toplamı Cirosu

Marfar Deri San. ve Tic. Ltd. Şti. (31.12.2012) 3.533 -

Samsonite Seyahat Ürünleri A.Ş (31.12.2012) 7.133.816 21.052.969

Leather Fashion Limited - -

Sedesa Deri San. ve Tic. Ltd. Şti. (30.09.2012) 14.634 -

Desa International Ltd. (31.12.2012) 21.379 GBP -

Desa SMS Ltd. (31.12.2012) 529.718 GBP 254.689 GBP

Desa International (UK) Ltd. (31.12.2012) 194.723 GBP 246.737 GBP

Yukarıda tablodan da görüleceği üzere Şirketin iştirak ve bağlı ortaklarından Samsonite Seyahat Ürünleri A.Ş. dışında 
kalanların 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle aktif toplamı ve ciroları çok düşüktür. Bu nedenle bu iştirak ve bağlı ortaklıkların 
finansal tabloları Şirketin aynı dönemli finansal tabloları ile konsolidasyona tabi tutulmamıştır.

Şirketin iştiraklerinden Samsonite Seyahat Ürünleri A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihli finansal tabloları ise Şirketin aynı dönemli 
finansal tabloları ile özkaynak yöntemiyle konsolide edilmiştir. (Not 16)
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1.4. Finansal Tabloların Onaylanması:

Şirket’e ait finansal tablolar 12 Mart 2013 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul ve belirli düzen-
leyici kurullar, finansal tabloları değiştirme yetkisine sahiptir.

NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar

Finansal Tabloların Hazırlanış Esasları ve Belirli Muhasebe Politikaları

Şirket, muhasebe kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatına uygun olarak tutmakta, Sermaye Piyasası Kurulu’na 
(“SPK”) sunduğu finansal tablolarını ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen formatta hazırlamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri XI, No 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” 
(“Seri XI, No 29 sayılı Tebliğ”) ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere 
sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemler-
ine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş ve bu Tebliğin yürürlüğe girmesiyle Seri XI, No 25 
sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” (“Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ”) yürürlükten kalkmıştır. 
Anılan tebliğ (“Seri XI, No 29 sayılı Tebliğ”) gereğince, işletmeler tarafından, finansal tabloların 31.03.2008 tarihinden iti-
baren Uluslararası Muhasebe Standartları / Finansal Raporlama Standartları’na (UMS/UFRS ) uygun olarak hazırlanması 
gerekmektedir.

İlişikteki finansal tablolar, SPK’nın Seri XI; No 29 tebliği çerçevesinde UMS/UFRS’ye göre hazırlanmış ve SPK tarafından 14 
Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak sunulmuştur. 1 Ocak 2009 tarihinde veya 
bu tarihten sonra başlayan finansal dönemler için geçerli olan TMS 1’deki değişikliklere uygun olarak bilanço, finansal durum 
tablosu adıyla ve kar/zarar bölümleri tek bir kapsamlı gelir tablosunda sunulmuştur.

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Finansal Raporlama Standartları’na 
uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebe-
si uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Bu nedenle, ekli finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak 
kaydıyla, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomil-
erde Finansal Raporlama” standardı (“UMS 29”) uygulanmamıştır.

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi

Şirket’in finansal tabloları, Şirket’in mali durumu, performansı ve nakit akımlarındaki eğilimleri belirlemek amacıyla önce-
ki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihli finansal tabloları ve finansal 
tablolara ilişkin dipnotlar ile 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren dönemlere ait gelir, kapsamlı gelir, nakit 
akış ve özkaynak değişim tabloları ve ilgili dipnotlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
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2.2. Uygulanan Konsolidasyon Esasları

Bağlı ortaklıklar

Bağlı ortaklıklar, başka bir işletme tarafından kontrol edilen 
işletmelerdir. Yatırımcı işletmenin, yatırım yaptığı işletmeyle 
olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kaldığı veya 
bu getirilerde hak sahibi olduğu, aynı zamanda bu getirileri 
yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücüyle etkileme imkânına 
sahip olduğu durumda, yatırım yaptığı işletmeyi kontrol ettiği 
kabul edilir. Bir işletmede doğrudan ya da dolaylı olarak 
% 50’den fazla paya sahip olunması, o işletmenin kontrol 
edildiğini gösterir.

Şirket’in bağlı ortaklıkları faaliyet hacimlerinin düşük olması 
nedeni ile konsolidasyona tabi tutulmamıştır. İlgili bağlı 
ortaklıklar gerçeğe uygun değeri ile değerlenerek değer 
düşüklüğü olanlar için karşılık ayrılmıştır.

İştirakler

Şirket’in iştiraklerinden Marfar Deri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 
faaliyet hacmi düşük olması nedeni ile konsolidasyona tabi 
tutulmamıştır. Samsonite Seyahat Ürünleri A.Ş. ise özkaynak 
yöntemine göre konsolidasyona tabi tutulmuştur.

Şirket’in iştirakleri özkaynaktan pay alma yöntemine göre 
muhasebeleştirilmiştir. Bunlar, Şirket’in genel olarak oy 
hakkının %20 ile %50’sine sahip olduğu veya Şirket’in şirket 
faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip bulunmamakla 
birlikte önemli etkiye sahip olduğu kuruluşlardır. İştirakler 
bilançoda, maliyetlerine Şirket’in, iştiraklerin net 
varlıklarındaki payında alım sonrası oluşan değişikliklerin 
eklenmesi ve varsa değer düşüklüğü karşılığının düşülmesiyle 
gösterilmektedir. Gelir tablosu Şirket’in iştiraklerinin faaliyet 
sonuçlarındaki payını yansıtmaktadır.

Şirket ile iştirak arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş 
karlar, Şirket’in iştirakteki payı ölçüsünde düzeltilmiş olup, 
gerçekleşmemiş zararlarda işlem, transfer edilen varlığın 
değer düşüklüğüne uğradığını göstermiyor ise, düzeltilmiştir.

2.3. Muhasebe Politikalarında Değişiklikler

Şirket, muhasebe politikalarını bir önceki yıl ile tutarlı 
olarak uygulamıştır. Muhasebe politikalarında yapılan önemli 
değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye 
dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları 
yeniden düzenlenir.

2.4. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve 
Hatalar

Finansal tabloların hazırlanmasında şirket yönetiminin, 
raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, 
bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve 
taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider 
tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması 
gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı 
olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, 
önemli sapmaların varlığı durumunda gerekli düzeltmeler 
yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna 
yansıtılmaktadırlar.

2.5. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine 
ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan 
muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2012 tarihi 
itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş standartlar ve UFRYK 
yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak 
uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in 
finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili 
paragraflarda açıklanmıştır.

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

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

Bulunmamaktadır.

c) 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan 
yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki 
gibidir:

UMS 12 Gelir Vergileri – Esas Alınan Varlıkların Geri 
Kazanımı (Değişiklik)

UMS 12’de yapılan değişiklikler, 1 Ocak 2012 tarihinde 
veya bu tarih sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri 
için geçerlidir. UMS 12 uyarınca varlığın defter değerinin 
kullanımı ya da satışı sonucu geri kazanılıp, kazanılmamasına 
bağlı olarak varlıkla ilişkilendirilen ertelenmiş vergisini 
hesaplaması gerekmektedir. Varlığın UMS 40 Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkuller standardında belirtilen gerçeğe uygun değer 
yöntemi kullanılarak kayıtlara alındığı durumlarda, defter 
değerinin geri kazanılması işlemi varlığın kullanımı ya da 
satışı ile olup olmadığının belirlenmesi zorlu ve subjektif bir 
karar olabilir. Standarda yapılan değişiklik, bu durumlarda 
varlığın geri kazanılmasının satış yoluyla olacağı tahmininin 
seçilmesini söyleyerek pratik bir çözüm getirmiştir. 
Değişikliğin Şirket’in finansal durumunu veya performansı 
üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

UFRS 7 (Değişiklikler) Sunum – Finansal Varlıkların 
Transferi

UFRS 7`de yapılan değişiklikler, 1 Temmuz 2011 tarihinde 
veya bu tarih sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 
geçerlidir. UFRS 7’de yapılan değişiklikler finansal varlıkların 
transferini içeren işlemlere ilişkin ek dipnot yükümlülükleri 
getirmektedir. Bu değişiklikler bir finansal varlık transfer 
edildiği halde transfer edenin hala o varlık üzerinde etkisini 
sürdürdüğünde maruz kalınan riskleri daha şeffaf olarak 
ortaya koyabilmek adına düzenlenmiştir. Bu değişiklikler 
ayrıca finansal varlık transferlerinin döneme eşit olarak 
yayılmadığı durumlarda ek açıklamalar gerektirmektedir. 
UFRS 7’de yapılan bu değişiklikler Şirket’in dipnotları üzerinde 

önemli bir etkisi olmamıştır. Fakat gelecek dönemlerde Şirket 
diğer türlerde finansal varlık transferi işlemleri yaparsa, bu 
transferlere ilişkin verilecek dipnotlar etkilenebilecektir.

d) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken 
uygulamaya konulmayan standartlar aşağıdaki gibidir:

Finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış 
fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş 
ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni 
standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket 
aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe 
girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını 
etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.

UFRS’deki iyileştirmeler

UMSK, mevcut standartlarda değişiklikler içeren 2009 – 
2011 dönemi Yıllık UFRS iyileştirmelerini yayınlamıştır. 
Yıllık iyileştirmeler kapsamında gerekli ama acil olmayan 
değişiklikler yapılmaktadır. Değişikliklerin geçerlilik tarihi 1 
Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleridir. 
Gerekli açıklamalar verildiği sürece, erken uygulamaya 
izin verilmektedir. Şirket, projenin finansal durumu ve 
performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının 
İlk Uygulaması:

UFRS 1 Tekrarlanan uygulamaya izin verilmesi ve belirli 
özelllikli varlıklara ilişkin borçlanma maliyetlerinin 
muhasebeleştirilmesi konusuna açıklık getirilmiştir.

UMS 1 Finansal Tabloların Sunuşu:
Karşılaştırmalı finansal tablo bilgilerine ait yükümlülüklere 
açıklık getirilmiştir.

UMS 16 Maddi Duran Varlıklar:
Maddi duran varlık tanımına uyan yedek parça ve bakım 
ekipmanlarının stok olmadığı konusuna açıklık getirilmiştir.

UMS 32 Finansal Araçlar - Sunum:
Hisse senedi sahiplerine yapılan dağıtımların vergi 
etkisinin UMS 12 kapsamında muhasebeleştirilmesi 
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gerektiğine açıklık getirilmiştir. Değişiklik, UMS 32’de 
bulun mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırıp şirketlerin 
hisse senedi sahiplerine yaptığı dağıtımlardan doğan her 
türlü gelir vergisinin UMS 12 hükümleri çerçevesinde 
muhasebeleştirmesini gerektirmektedir.

UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama:
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri standartında yer alan gerekliliklerle 
tutarlı olacak şekilde, ara dönemlerde toplam varlıklar için 
yapılacak bölümlere göre raporlamaya açıklık getirilmiştir.

UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu – Diğer Kapsamlı Gelir 
Tablosu Unsurlarının Sunumu (Değişiklik)

1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan 
yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya 
izin verilmiştir. Yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir 
tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasını 
değiştirmektedir. UMS 1’de yapılan değişiklikler uyarınca 
diğer kapsamlı gelir kalemleri iki gruba ayrılır: (a) sonradan 
kar veya zarara yeniden sınıflandırılmayacak kalemler ve (b) 
bazı özel koşullar sağlandığında sonradan kar veya zarara 
yeniden sınıflandırılacak kalemler. Diğer kapsamlı gelir 
kalemlerine ilişkin vergiler de aynı şekilde dağıtılacak olup 
söz konusu değişiklikler, diğer kapsamlı gelir kalemlerinin 
vergi öncesi ya da vergi düşüldükten sonra sunumu ile 
ilgili açıklamaları değiştirmemiştir. Bu değişiklikler geriye 
dönük olarak uygulanabilir. Yukarıda bahsi geçen sunum 
ile ilgili değişiklikler haricinde, UMS 1’deki değişikliklerin 
uygulanmasının kar veya zarar, diğer kapsamlı gelir ve toplam 
kapsamlı gelir üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Değişiklik sadece sunum esaslarını etkilemektedir ve Şirket’in 
finansal durumunu veya performansı üzerinde hiç bir etkisi 
olmayacağı beklenmektedir.

UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik)

Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık 
hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya izin 
verilmiştir. Bazı istisnalar dışında uygulama geriye dönük 
olarak yapılacaktır. Standartta yapılan değişiklik kapsamında 
birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik 
yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten en önemlileri tazminat 
yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması 

ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık 
personelin hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün 
tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Şirket, 
düzeltilmiş standardın finansal durumu ve performansı 
üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik)

Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık 
hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya izin 
verilmiştir. UFRS 10’nun ve UFRS 12’nin yayınlanmasının 
sonucu olarak, UMSK UMS 27’de de değişiklikler yapmıştır. 
Yapılan değişiklikler sonucunda, artık UMS 27 sadece bağlı 
ortaklık, müştereken kontrol edilen işletmeler ve iştiraklerin 
bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi konularını 
içermektedir. Bu değişikliklerin geçiş hükümleri UFRS 10 ile 
aynıdır. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu 
veya performansı üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağı 
beklenmektedir.

UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar 
(Değişiklik)

Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya izin verilmiştir. 
UFRS 11’in ve UFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, 
UMSK UMS 28’de de değişiklikler yapmış ve standardın ismini 
UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak 
değiştirmiştir. Yapılan değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş 
ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme 
getirilmiştir. Bu değişikliklerin geçiş hükümleri UFRS 11 ile 
aynıdır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu 
veya performansı üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağı 
beklenmektedir.

UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve 
Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)

Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme 
konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” ifadesinin 
anlamına açıklık getirmekte ve UMS 32 netleştirme prensibinin 
eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan 
hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama 
alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve 



2012 Faaliyet Raporu

88

sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve 
erken uygulamaya izin verilmiştir. Söz konusu standardın 
Şirket’in finansal durumunu veya performansı üzerinde 
önemli bir etkisinin olması beklenmektedir.

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar - Finansal Varlık 
ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)

Getirilen açıklamalar finansal tablo kullanıcılarına;

i) Netleştirilen işlemlerin şirketin finansal durumuna 
etkilerinin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi için ve

ii) UFRS’ye göre ve diğer genel kabul görmüş muhasebe 
ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların karşılaştırılması 
ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır. 
Değişiklikler geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 ve sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemleri ve bu hesap dönemlerindeki 
ara dönemler için geçerlidir. Değişiklik sadece açıklama 
esaslarını etkilemektedir ve Şirket’in finansal durumunu veya 
performansı üzerinde bir etkisi olmayacağı beklenmektedir.

UFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama

Aralık 2011’de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 
2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri 
için geçerli olacaktır. Standardın erken uygulanmasına izin 
verilmektedir. UFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk 
safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi 
ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. 
UFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların 
sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar 
veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal 
yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal 
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi 
riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda 
sunumunu gerektirmektedir. Şirket, standardın finansal 
durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar

Standart 1 Ocak 2014 ve sonrasında sona eren yıllık 
hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler bazı farklı 
düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 

11 Müşterek Düzenlemeler ve UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki 
Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda 
uygulanması şartı ile erken uygulamaya izin verilmiştir.

UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının 
konsolidasyona ilişkin kısmının yerini almıştır. Finansal tablo 
hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, 
ilke bazlı bir standarttır. Hangi şirketlerin konsolide edileceğini 
belirlemede kullanılacak yeni bir “kontrol” tanımı yapılmıştır. 
UFRS 10’a göre konsolidasyon için tek bir esas vardır, kontrol. 
Ayrıca UFRS 10, üç unsuru içerecek şekilde kontrolü yeniden 
tanımlamaktadır: (a) yatırım yaptığı işletme üzerinde güce 
sahip olması (b) yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden 
dolayı değişken getirilere maruz kalması veya bu getirilerde 
hak sahibi olması (c) elde edeceği getirilerin miktarını 
etkileyebilmek için yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücünü 
kullanma imkânına sahip olması. Söz konusu standardın 
Şirket’in finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir 
etkisinin olmayacağı beklenmektedir.

UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler

Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap 
dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler bazı düzenlemelerle 
geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide 
Finansal Tablolar ve UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki 
Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda 
uygulanması şartı ile erken uygulamaya izin verilmiştir. UFRS 
11, UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar standardının yerine 
getirilmiştir. UFRS 11, iki veya daha fazla tarafın müşterek 
kontrolü olduğu müşterek anlaşmaların nasıl sınıflanması 
gerektiğini açıklamaktadır. UFRS 11’in yayımlanması ile 
UFRYK 13 Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler - Ortak 
Girişimcilerin Parasal Olmayan Katılım Payları yorumu 
yürürlükten kaldırılmıştır. UFRS 11 kapsamında müşterek 
anlaşmalar, tarafların anlaşma üzerinde sahip oldukları 
hak ve yükümlülüklerine bağlı olarak müşterek faaliyet 
veya iş ortaklığı şeklinde sınıflandırılır. Buna karşın UMS 
31 kapsamında üç çeşit müşterek anlaşma bulunmaktadır: 
müştereken kontrol edilen işletmeler, müştereken kontrol 
edilen varlıklar, müştereken kontrol edilen faaliyetler. Buna 
ek olarak, UFRS 11 kapsamındaki iş ortaklıklarının özkaynak 
yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmesi gerekirken, 
UMS 31 kapsamındaki birlikte kontrol edilen ortaklıklar ya 
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özkaynak yöntemiyle ya da oransal konsolidasyon yöntemiyle 
muhasebeleştirilebilmektedir. Söz konusu standardın 
Şirket’in finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir 
etkisinin olmayacağı beklenmektedir.

UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları

Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap 
dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler bazı düzenlemelerle 
geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide 
Finansal Tablolar ve UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler 
standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken 
uygulamaya izin verilmiştir. UFRS 12 daha önce UMS 27 
Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardında yer 
alan Özet konsolide finansal tablolara ilişkin tüm açıklamalar 
ile daha önce UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar ve 
UMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar’da yer alan iştirakler, iş 
ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin 
verilmesi gereken tüm dipnot açıklamalarını içermektedir. 
Yeni standart genel olarak yürürlülükteki standartlara göre 
diğer işletmelerdeki yatırımlara ilişkin daha fazla dipnot 
açıklaması içermektedir. Söz konusu standardın Şirket’in 
finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisinin 
olmayacağı beklenmektedir.

UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü

Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık 
hesap dönemleri için geçerlidir ve uygulama ileriye doğru 
uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Yeni 
standart gerçeğe uygun değerin UFRS kapsamında nasıl 
ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe uygun değerin 
ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği 
konusunda bir değişiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe 
uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart 
ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama 
yükümlülükleri getirmektedir. Yeni açıklamaların sadece UFRS 
13’ün uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi 
gerekmektedir – yani önceki dönemlerle karşılaştırmalı 
açıklama gerekmemektedir. Şirket, standardın finansal 
durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olmasını 
beklememektedir ancak yeni standardın uygulanmasının 
finansal tablolarla ilgili daha kapsamlı dipnotların verilmesine 
neden olacağı tahmin etmektedir.

UFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim 
Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri

1 Ocak 2013 tarihinde ya da sonrasında başlayan finansal 
dönemler için yürürlüğe girecek olup erken uygulamaya 
izin verilmektedir. Şirketlerin karşılaştırmalı olarak 
sunulan dönemin başından itibaren üretim aşamasında 
oluşan hafriyat maliyetlerine bu yorumun gerekliliklerini 
uygulamaları gerekecektir. Yorum, üretim aşamasındaki 
hafriyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak 
muhasebeleşeceği, muhasebeleşen varlığın ilk kayda alma ve 
sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine açıklık getirmektedir. 
Söz konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in 
finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisinin 
olmayacağı beklenmemektedir.

2.6. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

a) Nakit ve Nakit Benzerleri

Nakit, işletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı; nakit benzeri 
ise, tutarı belirli bir nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve 
yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz 
olan ( çekler, B tipi likit fonlar, ters-repo işlemlerinden 
alacaklar, vadesi 3 aydan kısa olan mevduat, vadesine 3 
aydan az kalmış kamu borçlanma araçları, para piyasalarından 
alacaklar gibi ) fonları ve yatırımları ifade etmektedir. (Not 6)

b) Finansal Yatırımlar

Sınıflandırma: Finansal Yatırımlar finansal tablolarda 
“Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan 
Finansal Varlıklar”, “Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal 
Varlıklar” ve “Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar” olarak 
sınıflandırılmaktadır. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara 
Yansıtılan Finansal Varlıklar, yakın bir tarihte satılmak ve 
kar elde etmek amacıyla elde tutulan finansal varlıkları; 
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar, işletmenin 
vadeye kadar elde tutma niyet ve imkânının bulunduğu 
sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeler içeren, sabit bir 
vadesi bulunan ve işletme tarafından ilk muhasebeleştirme 
sırasında gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan 
ya da satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanmayan 
finansal varlıkları; Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar, işletme 
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tarafından satılmaya hazır olarak tanımlanan veya vadeye 
kadar elde tutulacak ya da gerçeğe uygun değer farkı kar /
zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanmayan finansal 
varlıkları ifade eder.

Değerleme: Finansal bir varlık veya borç ilk 
muhasebeleştirmesi sırasında ‘gerçeğe uygun değeri’ ile 
değerlenir. İlk muhasebeleştirmedeki gerçeğe uygun değer, 
finansal varlığın ‘elde etme maliyeti’dir. Finansal varlıklar, 
izleyen dönemlerde bilanço tarihindeki ‘gerçeğe uygun 
değeri’ ile (Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar 
etkin faiz yöntemiyle) değerlenir. Aktif bir piyasada (Borsada) 
işlem gören finansal varlıkların gerçeğe uygun değeri ‘Borsa 
Rayici’dir.

Gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir biçimde tespit 
edilememesi nedeniyle gerçeğe uygun değerinden 
gösterilemeyen borsaya kayıtlı olmayan öz kaynağa dayalı 
finansal varlıklar, kayıtlı değerleri ile elde etme maliyeti 
tutarından şayet mevcutsa değer düşüklüğü karşılığının 
çıkarılması suretiyle değerlenir.

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan olarak 
sınıflandırılan bir finansal varlık veya finansal borca ilişkin 
olarak ortaya çıkan kazanç ve kayıp, kar/zarar olarak 
muhasebeleştirilir. Satılmaya hazır finansal varlığa ilişkin 
olarak ortaya çıkan kazanç ve kayıp (değer düşüklüğü 
zararları ve kur farkı kazanç ve kayıpları hariç) söz konusu 
finansal varlık bilanço dışı bırakılıncaya kadar özkaynaklarda 
muhasebeleştirilir. İlgili finansal varlığın bilanço dışı 
bırakılması durumunda, daha önceden özkaynaklarda 
muhasebeleştirilmiş bulunan kazanç ve kayıplar, kar/zarara 
aktarılır. Etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faizler 
kar/zararda muhasebeleştirilir. İşletmenin ilgili ödemeyi 
elde etme hakkının oluşması durumunda, satılmaya hazır öz 
kaynağa dayalı finansal araçlardan kaynaklanan temettüler, 
kar/zararda muhasebeleştirilir. (Not 7)

c) Ticari Alacaklar

Ticari alacaklar, esas faaliyetler çerçevesindeki ticari 
mal veya hizmet satışları karşılığında müşterilerden olan 
alacakları ifade etmektedir. Belirlenmiş faiz oranı olmayan 
kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin çok 

büyük olmaması durumunda, orijinal fatura değerleri 
üzerinden gösterilmektedir. Faiz tahakkuk etkisinin büyük 
olması durumunda, etkin faiz oranı ile ıskonto edilmiş net 
gerçekleşebilir değerlerinden olası şüpheli alacak karşılıkları 
düşülmek suretiyle gösterilmektedir.

Şüpheli alacaklara ilişkin karşılıklar, tahsil edilemeyen 
alacakların tutarını, bunlara karşılık alınan teminatları, Şirket 
Yönetimi’nin geçmiş yıllardaki tecrübeleri ve ekonomik 
koşulları göz önünde bulundurularak ayrılmaktadır. 
Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, 
şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil 
edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli 
alacak karşılığından düşülerek diğer faaliyet gelirlerine 
kaydedilmektedir. Tahsil edilemeyecek alacaklar, tahsil 
edilemeyecekleri anlaşıldığı yılda zarar kaydedilmektedir. 
Net gerçekleşebilir değerin tespitinde, etkin faiz yöntemi 
kullanılarak yurtiçi satışlarda alacağın vadesine uygun olan 
DİBS’ne ilişkin faiz oranı, yurtdışı satışlarda ise libor oranı 
esas alınmıştır.

d) Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal 
varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, 
her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin 
göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye 
tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden 
sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz 
konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun 
güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit 
akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal 
varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir 
göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı 
oluşur. Kredi ve alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte 
beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz 
oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri 
ile defter değeri arasındaki farktır.

Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin 
azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal 
varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın 
kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi 
durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek 
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silinir. Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda 
muhasebeleştirilir.

e) İlişkili Taraflar

Finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, önemli 
yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar 
tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve 
ortaklıklar ile grup şirketleri, ilişkili taraflar olarak kabul ve 
ifade edilmişlerdir.

f) Hasılat

Gelirler, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun 
değeri ile ölçülür ve tahmini müşteri iadeleri, iskontolar ve 
benzer diğer karşılıklar kadar indirilir.

Malların satışı

Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar 
karşılandığında muhasebeleştirilir:

-Şirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları 
alıcıya devretmesi, Şirket’in mülkiyetle ilişkilendirilen ve 
süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde 
etkin bir kontrolünün olmaması, gelir tutarının güvenilebilir 
bir şekilde ölçülmesi, işlemle ilişkili olan ekonomik faydaların 
işletmeye akışının olası olması, ve işlemden kaynaklanacak 
maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi.

Hizmet sunumu

Hizmet sunum sözleşmesinden elde edilen gelir, sözleşmenin 
tamamlanma aşamasına göre muhasebeleştirilir.

Temettü ve faiz geliri

Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, 
hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda 
alınır. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal 
varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit 
girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren 
efektif faiz oranına göre ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.

Kira geliri

Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama 
sözleşmesi boyunca doğrusal yönteme göre muhasebeleştirilir.

g) Stoklar

Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden 
düşük olanı ile değerlenir. Stoklara dâhil edilen maliyeti 
oluşturan unsurlar malzeme, işçilik ve genel üretim giderleridir. 
Maliyet, ağırlıklı ortalama metodu ile hesaplanmaktadır. Net 
gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan 
tahmini satış fiyatından tahmini satışı tamamlama maliyeti 
ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış masrafları 
düşüldükten sonraki değerdir. (Not 13)

h) Maddi Duran Varlıklar

Maddi duran varlıklar, finansal tablolarda, kayıtlı değerlerinden 
birikmiş amortismanların düşülmesinden sonra kalan net 
değerleri üzerinden gösterilmektedir. Amortisman, maddi 
duran varlığın faydalı ömrü üzerinden, kıst esası uygulanarak, 
doğrusal amortisman yöntemi ile hesaplanmaktadır.

Amortisman hesabında esas alınan faydalı ömürler ve 
uygulanan amortisman oranları aşağıdaki gibidir:

Maddi
Varlık Cinsi

Faydalı
Ömür (Yıl) 

Amortisman
Oranı

Binalar 40 %2,5

Makine Tesis 5 - 20 %5 - % 20

Demirbaşlar 5 - 20 %5 - %20

Taşıt Araçları 5 - 20 5 - 20

Özel Maliyetler 5 - 10 %20 - %10
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Maddi varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla 
incelenir ve bu inceleme sonunda maddi duran varlığın 
kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık 
ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine 
indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın 
mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile net satış 
fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir.

Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla oluşan kar ve 
zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil 
edilirler.

Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten 
doğan giderler bakım onarım maliyetleri ile birlikte 
varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte 
ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer giderler oluştukça gelir 
tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleştirilir. (Not 18)

i) Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgi sistemleri, 
imtiyaz haklarını, bilgisayar yazılımlarını ve geliştirme 
maliyetlerini içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, elde 
etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve elde edildikleri tarihten 
sonra 15 yılı geçmeyen bir süre için tahmini faydalı ömürleri 
üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana 
tabi tutulur. Markalar için sınırsız ömürleri olması sebebiyle 
amortisman ayrılmamaktadır. Değer düşüklüğünün olması 
durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, 
geri kazanılabilir değerine getirilir. (Not 19)

j) Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler

Karşılıklar, şirketin bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve 
geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir yükümlülüğün 
bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik 
fayda sağlayan kaynakların çıkışının gerçekleşme olasılığının 
olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin 
yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir.

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin 
tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya 
daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi 
ile teyit edilebilmesi mümkün varlık ve yükümlülükler 

finansal tablolara dahil edilmemektedir. Bu tür varlık ve 
yükümlülükler “şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar” olarak 
notlarda açıklanmaktadır. (Not 22)

k) Devlet Teşvik ve Yardımları

Gerçeğe uygun değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet 
teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teşvikleri, elde 
edilmesi için gerekli koşulların işletme tarafından yerine 
getirilmesi ve teşviğin işletme tarafından elde edilmesi 
koşullarının gerçekleşeceğine dair makul bir güvence 
oluştuğunda finansal tablolara yansıtılır. Devlet teşvikleri, bu 
teşviklerle karşılanması amaçlanan giderlerle eşleştirilmek 
üzere giderlerin yapıldığı ilgili dönemler boyunca sistematik 
şekilde gelir olarak finansal tablolara yansıtılır. (Not 21)

l) Çalışanlara Sağlanan Faydalar

Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, personelin Türk İş 
Kanunu uyarınca en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak 
emekliye ayrılması, iş ilişkisinin kesilmesi, askerlik hizmeti 
için çağrılması veya vefatı durumunda doğacak gelecekteki 
olası yükümlülüklerinin toplam karşılığının bugünkü tahmini 
değerini ifade eder. (Not 24)

m) Borçlanma Maliyeti

Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem 
giderleri çıkartıldıktan sonraki değerleriyle kaydedilir. Krediler, 
takip eden tarihlerde, etkin faiz yöntemiyle hesaplanmış 
iskonto edilmiş değerleri ile konsolide finansal tablolarda 
takip edilirler. Alınan kredi tutarı (işlem giderleri hariç) ile 
geri ödeme değeri arasındaki fark, konsolide gelir tablosunda 
kredi süresince tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir.

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde 
zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satın 
alınması, yapımı veya üretimi ile direkt ilişki kurulabilen 
faiz giderleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale 
getirilene kadar maliyetine dahil edilir. Diğer tüm finansman 
giderleri, oluştukları dönemlerde doğrudan gider yazılır.
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n) Finansal Kiralamalar

Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlık, 
varlığın kiralama döneminin başındaki vergi avantaj veya 
teşvikleri düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değerinden 
veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmiş 
değerinden düşük olanı üzerinden aktifleştirilir. Anapara kira 
ödemeleri yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azaltılır. 
Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca gelir 
tablosunda giderleştirilir. Finansal kiralama sözleşmesi 
ile elde edilen maddi duran varlıklar, varlığın faydalı ömrü 
boyunca amortismana tabi tutulur.

o) Dövizli İşlemler

Dönem içinde gerçekleşen dövizli işlemler, işlem tarihlerinde 
geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalı 
parasal varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan 
döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal 
varlık ve yükümlülüklerin çevirimlerinden doğan kur kazancı 
veya zararları, gelir tablosuna gelir ya da gider olarak 
yansıtılmıştır.

p) Vergi Varlık ve Yükümlülükleri

Vergi Yükümlülüğü, cari yıl vergisi ile ertelenmiş vergilerin 
toplamından oluşur.

Cari Yıl Vergisi: Cari yıl vergisi, dönem karının vergiye 
tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer 
yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler 
ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün 
olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda 
yer verilen kârdan farklılık gösterir. Şirketin cari vergi 
yükümlülüğü bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış ya da önemli 
ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

Ertelenmiş Vergi: Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, 
varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlı 
değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden 
hesaplanır. Ertelenmiş vergi hesaplamasında yürürlükteki 
vergi mevzuatı uyarınca bilânço tarihi itibariyle geçerli bulunan 
vergi oranları kullanılır. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri 

vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, 
indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, 
gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu 
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla 
hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, 
ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici 
fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa 
finansal tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) 
kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.

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

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi 
varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme 
ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve 
yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir 
vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da şirketin cari vergi varlık 
ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin 
olması durumunda mahsup edilir.

Dönem Cari ve Ertelenmiş Vergisi: Doğrudan özkaynakta 
alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu 
durumda ilgili kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan 
özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da 
işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar 
haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir 
tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir.
(Not 35)

r) Hisse Başına Kar/Zarar

Hisse başına kar/zarar, gelir tablosunda yer alan net kar /
zararın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama 
adedine bölünmesi suretiyle tespit edilir.

Türkiye’deki şirketler mevcut hissedarlara birikmiş 
karlardan ve öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları 
hesabından hisseleri oranında hisse dağıtarak (“bedelsiz 
hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kar/
zarar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış 
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hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kar / zarar 
hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, 
hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak 
uygulamak suretiyle elde edilir.

Şirketçe yıl içinde dağıtılan bedelsiz hisse yoktur.

s) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

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

Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren 
olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan 
tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.

t) Türev Finansal Araçlar ve Gömülü Türev Araçları

Şirket’in türev finansal araçlarını vadeli döviz alım-satım 
sözleşmeleri oluşturmaktadır. Söz konusu türev finansal 
araçlar ekonomik olarak Şirket için risklere karşı etkin bir 
koruma sağlamakla birlikte, risk muhasebesi yönünden UMS 
39 “Finansal araçların muhasebeleştirilmesi” standardına 
ait gerekli koşulları taşımaması nedeniyle finansal 
tablolarda alım-satım amaçlı türev finansal araçlar olarak 
muhasebeleştirilmektedir.

Alım satım amaçlı türev finansal araçlar, finansal tablolara 
ilk olarak maliyet değerleri ile yansıtılır ve kayda alınmalarını 
izleyen dönemlerde makul değerleri üzerinden değerlenir. 
Bu enstrümanların makul değerlerinde meydana gelen 
değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve kayıplar gelir veya 
gider olarak gelir tablosu ile ilişkilendirilir.

Vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri piyasa fiyatları 
veya ıskonto edilmiş nakit akımları ile değerlenmektedir. 
Makul değeri pozitif olan türev ürünleri bilançolarda diğer 
varlıklarda, negatif olanlar ise diğer yükümlülüklerde 
muhasebeleştirilmektedir. (Not 39)

u) Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi

Şirket faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz 
kalmaktadır. Bu riskler; kredi riski, likidite riski ve piyasa (kur 
ve faiz oranı) riskidir. Şirketin genel risk yönetimi programı, 
finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz 
etkilerin Şirketin finansal performansı üzerindeki etkilerini 
asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır.

Kredi Riski: Bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil 
edilmemiş alacaklar ve taahhüt edilmiş işlemleri de kapsayan 
kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır.

Likidite riski: Genel olarak şirketin nakit akışındaki 
dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam olarak ve 
zamanında karşılayacak düzeyde nitelikte nakit mevcuduna 
veya nakit girişine sahip bulunmaması riskidir. Piyasaya 
ilişkin olarak veya fonlamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilir.

Piyasaya ilişkin likidite riski: Şirketin piyasaya gerektiği gibi 
girememesi, bazı ürünlerdeki sığ piyasa yapısı ve piyasalarda 
oluşan engeller ve bölünmeler nedeniyle pozisyonlarını uygun 
bir fiyatta, yeterli tutarlarda ve hızlı olarak kapatamaması 
veya pozisyonlardan çıkamaması durumunda ortaya çıkan 
zarar ihtimalini ifade eder.

Fonlamaya İlişkin Likidite Riski: Nakit giriş ve çıkışlarındaki 
düzensizlikler ve vadeye bağlı nakit akımı uyumsuzlukları 
nedeniyle fonlama yükümlülüğünü makul bir maliyet ile 
potansiyel olarak yerine getirememe ihtimalini ifade eder.

Piyasa Riski: Bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda tutulan 
pozisyonlarda, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan 
kaynaklanan faiz, kur farkı ve hisse senedi fiyat değişmelerine 
bağlı olarak ortaya çıkan riskler nedeniyle zarar etme 
ihtimalidir.

Faiz Oranı ve Döviz Kuru Riski: Döviz kuru veya faiz 
oranlarındaki değişimler nedeniyle bir varlık veya finansal 
aracın değerinin azalması riskidir. Bu risk, faiz ve kur 
değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli 
elde tutulması suretiyle yönetilmektedir.
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v) Nakit Akım Tablosu

Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak 
raporlanır. Nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerleri, nakit ve banka mevduatı ile vadesi 3 ay veya daha kısa 
olan menkul kıymetleri içermektedir.

y) Netleştirme

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye 
niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak 
gösterilirler.

z) İşletmenin Sürekliliği

Şirket finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır. Şirket, borç ve özkaynak dengesini en verimli 
şekilde kullanarak ve yeni mağazalar açarak cirosunu ve karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Bu politika doğrultusunda, 

Şirketin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle özkaynakları toplamı 70.213.275 TL’dir.

NOT 3 – İŞLETME BİRLEŞMELERİ

Yoktur. (31 Aralık 2011 - Yoktur)

NOT 4 – İŞ ORTAKLIKLARI

Yoktur. (31 Aralık 2011 - Yoktur)

NOT 5 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Şirket’in ana faaliyet konusu tek olduğundan ve faaliyetlerini Türkiye’de sürdürdüğünden bölümlere göre raporlama 
yapılmamıştır. (31 Aralık 2011- Yoktur)
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NOT 6 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle nakit ve benzeri değerlerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle şirketin banka mevduatlarında bloke hesap bulunmamaktadır. (31 Aralık 2011 - Yoktur.)

NOT 7 – FİNANSAL YATIRIMLAR

a) Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar

Yoktur. (31 Aralık 2011- Yoktur)

b) Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar

Uzun vadeli finansal yatırımların tamamı satılmaya hazır finansal varlık olup, borsada işlem görmeyen hisse senetlerinden oluşmaktadır. 
31 Aralık 2012 itibariyle bağlı ortaklık niteliğinde olan ve cirosunun düşük olması nedeniyle konsolide edilmeyen Desa International 
Limited ve Leather Fashion Limited şirketlerinin özsermayelerini yitirmiş olması nedeniyle aktifte yer alan tutarı kadar değer düşüklüğü 
hesaplanarak Finansal Yatırımlar hesabı içinde gösterilmiştir.

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Kasa 221.550 165.406

-TL 211.609 149.091

-USD 4.062 2.407

-EUR 5.877 13.908

-GBP 2 -

Bankalar 572.092 101.887

Vadesiz Mevduat

-TL 542.223 79.973

-USD 5.183 6.268

-EUR 7.099 7.949

-GBP 17.584 7.697

-CHF 3

Barter Çekleri (2.813) (39.349)

-TL (2.813) (39.349)

TOPLAM 790.829 227.944
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31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Bağlı Menkul Kıymet 33 33

GSD Holding A.Ş. 33 33

İştirak 10.000 10.000

Marfar Deri San. ve Tic. Ltd. Şti. 40.000 40.000

İştirakler Sermaye Taahhüdü (-) (30.000) (30.000)

Bağlı Ortaklık 2.655.331 2.655.331

Leather Fashion Limited 6.871 6.871

Leather Fashion Limited Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (6.871) (6.871)

Sedesa Deri San. ve Tic. Ltd. Şti. 21.164 21.164

Desa International Ltd. 3.100.203 3.100.203

Desa International Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (3.100.203) (3.100.203)

Desa SMS Ltd. 1.709.405 1.709.405

Desa International (UK) Ltd. 924.762 924.762

Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhüdü (-) - -

Toplam 2.665.364 2.665.364

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Bağlı Menkul Kıymet 24.291.474 17.338.785

GSD Holding A.Ş. 671.691 51.083

- -

Toplam 24.963.165 17.389.868

NOT 8 – FİNANSAL BORÇLAR

a) Kısa Vadeli Finansal Borçların detayı aşağıdaki gibidir:
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aa) Kısa vadeli banka kredilerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

ab) Kısa vadeli finansal kiralama borçlarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

ba) Uzun vadeli banka kredilerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

(*) Kısa vadeli finansal kiralama borcu yoktur. (31 Aralık 2011 –Yoktur.)

b) Uzun Vadeli Finansal Borçların detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Para Birimi Döviz Tutarı TL Tutarı Etkin Faiz % Döviz Tutarı TL TUtarı Etkin Fiz

USD 4.037.819 7.197.816 4,57 – 5,37 2.826.546 5.339.062 6,04 - 6,76

EURO 3.544.685 8.336.035 4,93 – 5,07 3.539.236 8.649.185 4,50 - 6,71

TL - 8.757.623 8,06 – 15,32 - 3.350.538 12,47-16,08

Toplam 24.291.474 17.338.785

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Para Birimi Döviz Tutarı TL Tutarı Etkin Faiz % Döviz Tutarı TL TUtarı Etkin Fiz

USD 1.200.000 2.139.120 4,79 2.036.577 3.846.890 4,51

Toplam 2.139.120 3.846.890

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Fin. Kir. İşlemlerinden Borçlar 5 5

Ert. Fin. Kir. Borç. Maliyetleri ( - ) (5) (5)

Finansal Kiralama Borcu ( Net ) (*) - -

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Banka Kredileri 2.139.120 3.846.890

Finansal Kiralama Borçları (Net) - -

Toplam 2.139.120 3.846.890
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bb) Uzun vadeli finansal kiralama borçlarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle uzun vadeli finansal kiralama borcu bulunmamaktadır. (31 Aralık 2011- Yoktur.)

NOT 9 – DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Yoktur. (31 Aralık 2011- Yoktur)

NOT 10 – TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

a) Kısa Vadeli Ticari Alacaklar

aa) İlişkili Taraflardan Alacaklar

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Ortaklar 476.205 354.543

Çelet Holding 476.205 354.543

Grup Şirketleri 9.050.177 912.091

Adesa Deri 8.090.894 293.720

Sedesa Deri 169 1.307

Desa International 57.405 24.645

Marfar Deri 23.721 21.314

Yapı Çimento 5.010 4.145

Desa İnternational UK Ltd 165.779 148.866

Desa SMS 707.199 418.094

Ertelenmiş Fin. Geliri/Gideri (-) (5.328) (9.198)

Şüpheli Alacak Karşılığı - -

Toplam 9.521.054 1.257.436
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İlişkili taraflardan olan şüpheli alacak hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

ab) Diğer Ticari Alacaklar

Şüpheli alacak karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir.

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Dönem Başı - 1.609.015

Dönem İçinde Ayrılan Karşılık/Tashih (+) - -

Dönem İçinde Tahsil Edilen Karşılık (-) - -

Kayıtlardan Çıkarılan Karşılık (-) - (1.609.015)

Dönem Sonu - -

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Alıcılar 2.998.247 9.630.684

Şüpheli Ticari Alacaklar 797.217 708.542

Kredi Kartı Alacakları 2.901.162 3.247.361

Ara Toplam 6.696.626 13.586.587

Şüpheli Ticari Alacaklar karşılığı (-) (797.217) (708.542)

Ertelenen Finansman Gideri (-) (5.405) (70.478)

Kredi Kartı Alacakları Reeskontu (-) (62.364) (37.644)

Ticari Alacaklar (Net) 5.831.640 12.769.923

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Dönem Başı (708.542) (1.122.613)

Dönem İçinde Ayrılan Karşılık/Tashih (+) (118.251) (92.914)

Dönem İçinde Tahsil Edilen Karşılık (-) 29.576 175.141

Kayıtlardan Çıkarılan Karşılık/Tashih (-) - 331.844

Dönem Sonu (797.217) (708.542)
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Karşılık ayrılan şüpheli ticari alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir.

b) Kısa Vadeli Ticari Borçlar

ba) İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

bc) Uzun vadeli ticari borçlar

Uzun vadeli ticari borç bulunmamaktadır. (31 Aralık 2011- Yoktur.)

bb) Diğer Ticari Borçlar

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

90 güne kadar vadesi geçmiş alacaklar - 92.914

90 gün üstü vadesi geçmiş alacaklar - -

180 gün üstü vadesi geçmiş alacaklar (797.217) 615.628

Dönem Sonu (797.217) 708.542

Grup Şirketleri 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Samsonite Seyahat Ürünleri 2.624.292 2.329.365

Serga Deri 11.398 20.554

Diğer İlişkili Taraflar

Marshall Farmer - 684.248

Ara Toplam 2.635.690 3.034.167

Ertelenmiş Finansman Geliri (-) (23.463) (39.896)

Toplam 2.612.227 2.994.271

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Satıcılar 20.502.586 24.275.983

Borç, Çek ve Senetleri 13.342.090 11.815.458

Ara Toplam 33.844.676 36.091.441

Ertelenen Finansman Geliri (-) (215.759) (377.213)

Toplam 33.628.917 36.714.228
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a) Kısa Vadeli Diğer Alacaklar

aa) İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

ab) Diğer Alacaklar

b) Uzun Vadeli Diğer Alacaklar

c) Kısa Vadeli Diğer Borçlar

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Ortaklardan Alacaklar - 1.822

Toplam - 1.822

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Vergi Dairesinden Alacaklar 37.186 30.892

Verilen Depozito ve Teminatlar 1.880 1.854

Personelden Alacaklar 12.301 -

Toplam 51.367 32.746

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Verilen Depozito ve Teminatlar 487.985 506.337

Personelden Alacaklar - 12.301

Toplam 487.985 518.638

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Ödenecek Vergi ve Fonlar 859.622 1.600.432

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.125.386 2.011.199

Personele Borçlar 3.033.654 173.003

Vadesi Geçmiş Ert.veya Taksit.Vergi ve Diğ.Yükümlülükler 194.813 194.813

Toplam 5.213.475 3.979.447
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d) Uzun Vadeli Diğer Borçlar

NOT 12 – FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETİNDEN ALACAK VEYA BORÇLAR

Yoktur. (31 Aralık 2011 – Yoktur.)

NOT 13 – STOKLAR

Stokların ayrıntısı aşağıdaki gibidir;

Stoklar üzerindeki toplam sigorta tutarı 83.809.405 TL’dir. (31 Aralık 2011 – 70.052.646 TL)

NOT 14 – CANLI VARLIKLAR

Yoktur. (31 Aralık 2011- Yoktur)

NOT 15 – DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR

Yoktur. (31 Aralık 2011- Yoktur)

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Vadesi Geçmiş Ert.veya Taksit.Vergi ve Diğ.Yükümlülükler 62.874 251.498

Toplam 62.874 251.498

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

İlk Madde ve Malzeme 35.767.782 45.078.782

Yarı Mamuller 7.645.421 2.712.386

Mamuller 30.623.036 26.227.265

Ticari Mallar 13.236.081 9.704.321

Diğer Stoklar 1.022.003 800

Toplam 88.294.323 83.723.554
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NOT 16 – ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR

31 Aralık 2012 itibariyle;

NOT 17 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

Yoktur. (31 Aralık 2011 – Yoktur.)

Şirketin finansal tablolarını özkaynak yolu ile konsolidasyona tabi tuttuğu iştiraki Samsonite Seyahat Ürünleri San. Ve Tic. 
A.Ş. ‘nin sermayesi 3.850.000 TL, şirketin iştirak bedeli ise 1.539.980 TL’dir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen iştirakin 
bilanço değeri ise 1.883.715 TL olmaktadır.

Şirketin finansal tablolarını özkaynak yolu ile konsolidasyona tabi tuttuğu iştiraki Samsonite Seyahat Ürünleri San. Ve Tic. 
A.Ş. ‘nin sermayesi 3.850.000 TL, şirketin iştirak bedeli ise 1.539.980 TL’dir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen iştirakin 
bilanço değeri ise 1.220.539 TL olmaktadır.

Samsonite Seyahat Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.özet finansal bilgileri aşağıdadır:

31 Aralık 2011 itibariyle;

Yer Hisse Oranı
Maliyet 
Değeri

Ana 
Ortaklık 

Kar / Zarar 
Payı

Ana 
Ortaklık 
Geçmiş 

Yıllar Kar / 
Zarar Payı

Net
Değeri

Samsonite Sey. Ürünleri A.Ş. Türkiye % 39,99 1.539.980 663.176 (319.441) 1.883.715

Yer Hisse Oranı Maliyet 
Değeri

Ana 
Ortaklık 

Kar / Zarar 
Payı

Ana 
Ortaklık 
Geçmiş 

Yıllar Kar / 
Zarar Payı

Net
Değeri

Samsonite Sey. Ürünleri A.Ş. Türkiye % 39,99 1.539.980 157.615 (477.056) 1.220.539

Samsonite Seyahat Ürünleri A.Ş. 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Toplam varlıklar 6.728.160 6.085.683

Toplam yükümlülükler (2.018.811) (3.034.297)

Net varlıklar 4.709.349 3.051.386

Net kar / zarar 1.657.962 394.040

İştirak net kar / zararından alınan pay tutarı (%39,99) 663.176 157.615

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımın Kar / Zararındaki Pay 663.176 157.615
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NOT 18 – MADDİ DURAN VARLIKLAR

Şirket’in işletme içi oluşturulan maddi duran varlığı bulunmamaktadır.

a) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle maddi duran varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir:

(*) Arsa ve araziler bakiyesinin 3.515.615 TL’lik kısmı, binalar bakiyesinin 6.342.883 TL’lik kısmı Aralık 2012’ de yapılan 
değerleme işleminden kaynaklanmaktadır. (Bkz. Not27/c)

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle sabit kıymetler üzerindeki toplam sigorta tutarı 88.201.687 TL’dir.

Maliyet 01.01.2012 Giriş Çıkış
Transfer / 
Düzeltme

Değerleme
Artışı

31.12.2012

Arazi ve Arsalar 1.394.385 - - - (*)3.515.615 4.910.000

Binalar 7.947.768 - - (7.460) (*)6.342.883 14.283.191

Makine, Tesis 4.536.290 32.279 - 148.864 - 4.717.433

Taşıtlar 1.108.302 - - - - 1.108.302

Demirbaşlar 11.307.492 1.199.823 (86.525) - - 12.420.790

Özel Maliyetler 15.513.601 1.194.776 (98.267) 1.607.693 - 18.217.803

Yapılmakta Olan Yat. 1.599.483 - - (1.599.483) - -

Toplam 43.407.321 2.426.878 (184.792) 149.614 9.858.498 55.657.519

Birikmiş 01.01.2012 Giriş Çıkış Transfer / 
Düzeltme

Değerleme
Artışı

31.12.2012

Amorti (1.012.380) (225.911) - - - (1.238.291)

Makine, Tesis (2.447.771) (420.797) - (43.210) - (2.911.778)

Taşıtlar (718.201) (123.329) - - - (841.530)

Demirbaşlar (6.658.113) (1.278.896) 7.731 - - (7.929.278)

Özel Maliyetler (9.519.166) (2.636.047) 11.745 - - (12.143.468)

Toplam (20.355.631) (4.684.980) 19.476 (43.210) (25.064.345)

Net Değer 23.051.690 30.593.174
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b) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle maddi duran varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle sabit kıymetler üzerindeki toplam sigorta tutarı 85.688.353 TL’dir.

NOT 19 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Şirket’in işletme içi oluşturulan maddi olmayan duran varlığı bulunmamaktadır.

Maliyet 01.01.2011 Giriş Çıkış Transfer /
Düzeltme 31.12.2011

Arazi ve Arsalar 1.394.385 - - - 1.394.385

Binalar 7.772.715 167.593 - 7.460 7.947.768

Makine, Tesis 4.339.217 197.073 - - 4.536.290

Demirbaşlar 9.422.896 2.054.546 (169.950) - 11.307.492

Taşıtlar 1.171.180 - (62.878) - 1.108.302

Özel Maliyetler 14.292.266 1.318.098 (89.303) (7.460) 15.513.601

Yapılmakta Olan Yat. 426.603 1.340.473 (167.593) - 1.599.483

Toplam 38.819.262 5.077.783 (489.724) - 43.407.321

Birikmiş Amortisman 01.01.2011 Giriş Çıkış
Transfer /
Düzeltme 31.12.2011

Binalar (862.605) (155.185) - 5.410 (1.012.380)

Makine, Tesis (2.083.501) (365.181) - 911 (2.447.771)

Demirbaşlar (5.593.366) (1.225.367) 160.620 - (6.658.113)

Taşıtlar (610.021) (152.815) 43.677 958 (718.201)

Özel Maliyetler (7.233.090) (2.307.093) 17.908 3.109 (9.519.166)

Toplam 22.436.679 (20.355.631)

Net Değer (22.436.679) 23.051.690
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a) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir:

b) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir:

NOT 20 – ŞEREFİYE

Yoktur. (31 Aralık 2011- Yoktur)

Maliyet 01.01.2012 Giriş Çıkış Transfer 31.12.2012

Haklar 1.167.928 115.948 - (148.864) 1.135.012

Toplam 1.167.928 115.948 - (148.864) 1.135.012

Birikmiş Amortisman

Haklar (227.369) (90.123) - 43.210 (274.282)

Toplam 227.369) (90.123) - 43.210 (274.282)

Net Değer 940.559 860.730

Maliyet 01.01.2011 Giriş Çıkış Transfer 31.12.2011

Haklar 1.167.928 - - - 1.167.928

Toplam 1.167.928 - - - 1.167.928

Birikmiş Amortisman

Haklar (123.058) (104.311) - - (227.369)

Toplam (123.058) (104.311) - - (227.369)

Net Değer 1.044.870 940.559
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NOT 21 – DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI

a) Şirket, Dâhilde İşleme İzin belgelerine sahiptir. Bu belgeler kapsamında Şirket 31 Aralık 2012 itibariyle 27.557.177 USD 
tutarında ithalat yapmış olup, bu alımlarla ilgili KDV teşviğinden yararlanmıştır. (31 Aralık 2011- 33.141.500 USD)

b) 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turquality’nin desteklenmesi 
hakkında tebliğ kapsamında yıl içinde 945.574 TL tutarında Turquality teşviği tahsil edilmiş ve 1.020.299 TL tutarında 
teşvikten yararlanma hakkı elde edilmiştir. (31 Aralık 2011 itibariyle tahsil edilen tutar 1.394.290 TL’dir.)

c) 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında 
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Düzce fabrikasında çalışan asgari ücretli işçilerin gelir vergileri, SSK primlerinin 
ödenmesi konusunda muafiyet sağlamaktadır. Şirket 31 Aralık 2012 itibariyle 924.928 TL teşvikten yararlanmıştır. (31 Aralık 
2011- 1.082.286 TL)

d) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendi 
kapsamında, sigortalı olarak çalışanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık 
kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanmaktadır. Şirketin, bu kapsamda 31 Aralık 2012 itibariyle Çorlu fabrika, Sefaköy 
fabrika ve mağazalardaki çalışanlarına uyguladığı ve gelir kaydettiği işveren hissesinin beş puanlık kısmının tutarı 1.353.415 
TL’dir. (31 Aralık 2011: 1.263.938 TL)

NOT 22 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a) Borç Karşılıkları

aa) Şüpheli alacak karşılığı Not 10’da; kıdem tazminatı karşılığı Not 24’te açıklanmıştır.

ab) Kısa vadeli borç karşılıklarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Ücret Tahakkukları - 2.178.210

Dava Karşılığı 230.682 534.319

Diğer Gider Tahakkukları 5.504 162.090

İzin Karşılıkları 1.740.767 1.406.177

Toplam 1.976.953 4.280.796
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b) Alınan ve Verilen Teminatlar

ba) Şirketçe alınan ipotek, teminat ve kefaletlerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

bb) Pasifte yer almayan bilanço dışı yükümlülüklerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

(*) Şirket kullandığı kredilere teminat olarak Çorlu’da yer alan fabrika üzerinden 10.695.600 TL (6.000.000 USD) ipotek 
senedi vermiştir. (31 Aralık 2011: 11.333.400 TL (6.000.000 USD)

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Teminat Mektupları 398.000 708.689

TL 398.000 668.000

EURO - 40.689

Teminat Çekleri 80.000 80.000

TL 80.000 80.000

Teminat Senetleri 410.000 310.000

TL 410.000 310.000

Toplam 888.000 1.098.689

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Verilen Teminat Mektupları 6.814.366 4.423.037

TL 3.997.657 1.722.313

USD 999.578 796.995

EURO 1.817131 11.903.729

Verilen Senetler - 755.560

USD - 755.560

Verilen Kefaletler - 71.250

TL - 71.250

İpotek Senedi (*) 10.695.600 11.333.400

USD 10.695.600 11.333.400

Verilen Emanetler 30 30

TL 30 30

Toplam 17.509.996 16.583.277
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bc) 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle Şirketin teminat / rehin / ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

Şirketin vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle % 0,00004’tür.
(31 Aralık 2011: %1,42)

bd) Vadeli döviz alımı ve opsiyon sözleşmeleri;

Şirketin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyle vadeli döviz alımı ve opsiyon sözleşmesi bulunmamaktadır.
(31 Aralık 2011- Şirketin vadeli döviz alımı ve opsiyon sözleşmesi bulunmamaktadır.)

NOT 23 – TAAHHÜTLER

Yoktur. (31 Aralık 2011- Yoktur)

NOT 24– ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

T.C. Kanunlarına göre Şirket, en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak 25 yıllık çalışma hayatı ardından emekliye ayrılan (kadınlar 
için 58 erkekler için 60 yaş), iş ilişkisi kesilen, askerlik hizmetleri için çağrılan veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı 
ödemek mecburiyetindedir.

Ödenecek tazminat, her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 3.033,98 
(31 Aralık 2011: 2.731,85 TL) ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, 
çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi 
yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları 
kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin 
hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

Şirket Tarafından Verilenler TRİ’ler 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı 17.509.966 15.756.437

B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine
Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı

- -

C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin
Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı

- 826.810

D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı 30 30

1) Ana Ortaklık Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı - -

B ve C maddesi Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri
Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı

- -

C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler
Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutar

30 30

Toplam 17.509.996 16.583.277
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31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Sipariş Avansları 617.981 274.024

Turquality Teşviki Gelir Tahakkukları (*) 1.020.299 -

Diğer KDV 33.484 1.061.440

İş Avansları 927.517 1.137.701

Gelecek Aylara Ait Giderler 824.635 405.007

Personel Avansları 10.446 30.736

Gelir Tahakkukları - 108.805

İş avansları Şüpheli Alacak Karşılığı (313.851) (313.851)

Devreden KDV - -

Sipariş avansları Şüpheli Alacak Karşılığı (98.541) (131.441)

Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 53.703 14.082

Toplam 3.075.673 2.586.503

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Dönem Başı 1.465.699 1.083.295

Dönem İçerisindeki Artış 373.259 382.404

Dönem Sonu 1.838.958 1.465.699

Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. Dolayısıyla, 
uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, ekli finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak 
muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanmaktadır. Bilanço tarihindeki karşılıklar, yıllık %5,10 
(31 Aralık 2011: %5,10) enflasyon ve %10,00 (31 Aralık 2011: %10,00) iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaşık %4,66 
(31 Aralık 2011: % 4,66) olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. İsteğe bağlı işten 
ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır. 
Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmektedir.

Dönem içindeki kıdem tazminatı karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir:

NOT 25– EMEKLİLİK PLANLARI

Yoktur. (31 Aralık 2011- Yoktur)

NOT 26– DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a) Diğer dönen varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

(*) Bkz Not 21/b
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b) Diğer duran varlıklar: Yoktur. (31 Aralık 2011- Yoktur.)

c) Diğer kısa vadeli yükümlülüklerin detayı aşağıdaki gibidir:

ca) İlişkili Taraflardan Diğer Yükümlülükler

cb) Diğer Yükümlülükler

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Adesa Deri 138.057 -

Toplam 138.057 -

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Alınan Sipariş Avansları 277.637 695.796

Diğer Avanslar 14.580 17.648

Sayım Tesellüm Fazlaları 3.595 -

Toplam 295.812 713.444

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Ödenmiş Sermaye 49.221.970 49.221.970

Maddi Duran Varlık Değer Artış Fonu 9.365.572 -

Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 5.500.255 5.500.255

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 839.272 735.597

Geçmiş Yıl Kar / Zararı 2.457.251 1.296.438

Dönem Net Karı / Zararı 2.828.955 1.264.488

Özsermaye 70.213.275 58.018.748

NOT 27– ÖZKAYNAKLAR

a) Özkaynakların Ayrıntısı

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle şirketin öz sermayesi 70.213.275 TL ( 31 Aralık 2011 – 58.018.748 TL) olup,
ayrıntısı aşağıdaki gibidir:
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31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Birinci Tertip Yasal Yedekler 839.272 735.597

Toplam 839.272 735.597

Toplam Değer Artışı Ertelenmiş Vergi Etkisi Değer Artış Fonu (Net)

Fabrika Arsası 3.515.615 (175.781) 3.339.834

Fabrika ve Ofis Binası 6.342.883 (317.145) 6.025.738

Toplam 9.858.498 (492.926) 9.365.572

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Melih Çelet 14,92% 7.343.918 14,92% 7.343.918

Çelet Holding A.Ş. 54,28% 26.717.682 54,28% 26.717.682

Halka Açık Kısım (*) 30,00% 14.766.591 30,00% 14.766.591

Diğer 0,80% 393.779 0,80% 393.779

Toplam 100,00% 49.221.970 100,00% 49.221.970

b) Ödenmiş Sermaye

Şirket 2007 yılı içerisinde kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL’dir. Ödenmiş 
sermayesi ise 49.221.970 TL ( 31 Aralık 2011: 49.221.970 TL) olup her biri 1 Kr nominal değerli 4.922.196.986 (31 Aralık 
2011: 4.922.196.986) adet hisseye bölünmüştür.

Yönetim Kurulu üyelerinin 4 (Dört) ‘ü ve denetçiler, (A) grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Olağan 
ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu hissedarların 1 hisse karşılığı 50 oy , (A) grubu hisse dışı hissedarların 
ise 1 hisse karşılığı 1 oy hakkı vardır. Mali açıdan imtiyazlı hisse senedi yoktur.

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde çıkarılmış ve ödenmiş sermaye tutarları defter değerleriyle aşağıdaki gibidir:

c) Maddi Duran Varlık Değer Artış Fonu

9.365.572 TL’lik maddi duran varlık değer artış fonu fabrika binasının 3 Aralık 2012 tarihinde yeniden değerlemeye tabi 
tutulmasından kaynaklanmış olup, ayrıntısı aşağıdaki gibidir. ( Not 18/a )

d) Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle sermaye enflasyon düzeltme farkı 5.500.255 TL’dir. (31 Aralık 2011: 5.500.255 TL)

e) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

(*) Halka açık kısım içerisinde yer alan % 6,79 oranındaki 3.340.886 TL tutarındaki hisse Çelet Holding A.Ş.’ye aittir.
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31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

2011 Yılı Kar / Zararı 1.160.813 -

Diğer Düzeltmeler (472) (472)

2010 Yılı Kar / Zararı 547.753 547.753

2009 Yılı Kar / Zararı (5.747.104) (5.747.104)

2008 Yılı Kar / Zararı (3.798.035) (3.798.035)

2007 Yılı Karından Yasal Yedeklere Transfer (76.001) (76.001)

2007 Yılı Karı 6.142.057 6.142.057

2006 Yılı Karından Yasal Yedeklere Transfer (259.051) (259.051)

2006 Yılı Vergi Karşılığı Düzeltmesi (6.511.000) (6.511.000)

2007 Yılı Vergi Karşılığı Düzeltmesi (541.655) (541.655)

Sermayeye Transfer (4.921.970) (4.921.970)

2006 Yılı Karı 3.455.472 3.455.472

2006 ve Öncesi Geçmiş Yıl Kar / Zararı 13.006.444 13.006.444

Geçmiş Yıl Kar / Zararı 2.457.251 1.296.438

01 Ocak 2012
31 Aralık 2012

01 Ocak 2011
31 Aralık 2011

Yurtiçi Satışlar 148.145.968 87.874.014

Yurtdışı Satışlar 90.084.869 95.155.524

Diğer Gelirler 37.115 51.273

Brüt Satışlar 238.267.952 183.080.811

İadeler (-) (7.735.476) (6.985.742)

Satış İskontoları (-) (48.965.186) (650.821)

İndirimler ( - ) (456.753) (185.529)

Net Satışlar 181.110.537 175.258.719

Satışların Maliyeti ( - ) (118.364.106) (105.622.352)

Esas Faaliyet Geliri ( Net ) 62.746.431 69.636.367

f) Geçmiş Yıl Kar / Zararı

NOT 28 – SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
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01 Ocak 2012
31 Aralık 2012

01 Ocak 2011
31 Aralık 2011

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (49.717.912) (45.153.070)

Genel Yönetim Giderleri (12.369.043) (12.544.150)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (1.562.146) (2.258.768)

Toplam (63.649.101) (59.955.988)

01 Ocak 2012
31 Aralık 2012

01 Ocak 2011
31 Aralık 2011

Personel Giderleri (16.098.951) (13.840.149) 

Gayrimenkul Kira Giderleri (16.714.129) (14.027.465) 

Elektrik, Su ve Yakıt Giderleri (1.575.861) (1.486.236) 

Reklam ve İlan Giderleri (3.588.325) (4.544.491) 

Nakliye Giderleri (464.195) (392.548) 

Kargo ve Seyahat Giderleri (2.116.066) (1.464.746) 

Amortisman Giderleri (3.032.699) (2.789.980) 

Banka Komisyon Giderleri (2.537.304) (2.832.864) 

Telefon, Faks, Data Hattı (237.005) (177.293) 

Bakım Onarım Sigorta Giderleri (503.503) (517.504) 

Vergi Resim Harç Giderleri (461.492) (588.615) 

Raf, Tabela, Matbuat Giderleri (350.340) (911.118) 

Ürün, Tamir ve İhrac. Gümr. Giderleri (485.433) (667.744) 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar (74.011) (102.710) 

Diğer (1.478.598) (809.607) 

Toplam (49.717.912) (45.153.070)

NOT 29 – FAALİYET GİDERLERİ

a) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri’nin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:
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b) Genel yönetim giderlerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

c) Araştırma geliştirme giderlerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

01 Ocak 2012
31 Aralık 2012

01 Ocak 2011
31 Aralık 2011

Personel Giderleri (7.703.481) (5.893.302) 

Amortisman Giderleri (1.006.699) (948.257) 

Kira Giderleri (766.819) (716.875) 

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (239.083) (837.041) 

Danışmanlık Giderleri (675.041) (2.188.952) 

Banka Masraf ve Komisyonları - (169.225) 

Seyahat ve Yol Giderleri (440.214) (626.390) 

Vergi Resim Harçlar (157.901) (138.173) 

Sigorta, Bakım Onarım Giderleri (168.264) (188.136) 

Haberleşme Giderleri (144.409) (147.598) 

Elektr-Su-Yakıt,OtoYakıt Giderleri (388.914) (212.926) 

Kırtasiye, Reklam İlan Giderleri (82.531) (139.304) 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar (14.045) (166.833) 

Diğer (581.642) (171.139) 

Toplam (12.369.043) (12.544.150) 

01 Ocak 2012
31 Aralık 2012

01 Ocak 2011
31 Aralık 2011

Personel Giderleri (1.168.645) (1.856.488) 

Elektrik, Su ve Yakıt Giderleri (15.107) (19.253) 

Seyahat Giderleri (29.083) (2.752) 

Temsil ve Ağırlama Giderleri (47.871) (42.927) 

Bakım Onarım Giderleri (3.898) (5.173) 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar (2.236) (23.059) 

Tasarım ve Modelleme Giderleri (224.158) (286.270) 

Diğer (71.148) (22.845) 

Toplam (1.562.146) (2.258.768) 
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NOT 30 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

Önemli gider kalemlerinin niteliklerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

01 Ocak 2012
31 Aralık 2012

01 Ocak 2011
31 Aralık 2011

Ücret Giderleri (57.635.868) (44.286.427) 

Üretim Maliyetine Giden (32.664.791) (22.696.488) 

Genel Yönetime Giden (7.703.481) (5.893.302) 

Pazarlama Satış Dağıtıma Giden (16.098.951) (13.840.149) 

Araştırma Geliştirmeye Giden (1.168.645) (1.856.488) 

Amortisman Giderleri (4.775.103) (4.309.952) 

Üretim Maliyetine Giden (735.705) (571.715) 

Genel Yönetime Giden (1.006.699) (948.257) 

Pazarlama Satış Dağıtıma Giden (3.032.699) (2.789.980) 

Toplam (62.410.971) (48.596.379) 
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01 Ocak 2012
31 Aralık 2012

01 Ocak 2011
31 Aralık 2011

Sübvansiyon (SSK ve Stopaj) 2.278.343 2.346.223 

Sübvansiyon (Turquality ve ITKIB) 1.992.944 1.394.290 

Hasar Tazmin Geliri 864.922 193.882 

Kargo Lojistik Hizmet Gelirleri 810.973 - 

Masraf Katılım Gelirleri 589.447 - 

Kon. Kal. Karş (Şüp. Al. Kar. ve Dava Karş İpt.) 437.353 3.282.603 

Kira Gelirleri 376.295 330.588 

İthalat Terkinleri 149.386 409.111 

Reklam ve Pazarlama Destek Katılım Payı 35.131 - 

Mutabakat Farkları 27.925 - 

Reklamasyon Geliri 649 91.896 

Fiyat Farkları - 21.886 

Sabit Kıymet Satış Geliri - 44.610 

Numune Gelirleri - 171.581 

Tamir Gelirleri - 134.092 

Diğer 1.820.258 800.561 

Toplam 9.383.626 9.221.323 

NOT 31 – DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER / GİDERLER

a) Diğer faaliyetlerden gelirlerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:
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01 Ocak 2012
31 Aralık 2012

01 Ocak 2011
31 Aralık 2011

Çalışmayan Kısım Zararları (2.585.537) (5.695.728) 

Sabit Kıymet ve Stok Değer Kaybı (658.736) - 

Karşılık Giderleri (234.168) (3.340.169) 

Önceki Dönem Gideri (21.599) (5.644) 

Satış Primi Komisyonu (212.959) (277.022) 

Sabit Kıymet Satış Zararı - (1.008) 

Vazgeçilen Alacaklar - (126.906) 

6111 Md.6/1-3 Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı - (565.871) 

Diğer (43.611) (57.067) 

Toplam (3.756.610) (10.069.415) 

01 Ocak 2012
31 Aralık 2012

01 Ocak 2011
31 Aralık 2011

Kambiyo Karı 7.701.438 3.290.415

Ertelenen Finansman Geliri 356.542 469.926

Faiz Geliri 27.322 16.511

Toplam 8.085.302 3.776.852

b) Diğer faaliyetlerden giderlerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

NOT 32 – FİNANSAL GELİRLER

NOT 33– FİNANSAL GİDERLER

01 Ocak 2012
31 Aralık 2012

01 Ocak 2011
31 Aralık 2011

Kambiyo Zararları (5.925.223) (4.275.184) 

Kredi Faiz Gideri (1.715.320) (1.536.386) 

Kredi Kur Farkları (391.831) (812.697) 

Ertelenen Finansman Gideri (490.385) (336.481) 

K.Kartı / Tem. Mekt. Komisyon Giderleri (490.345) (134.662) 

İthalat / İhracat Masrafları (242.609) (3.125.352) 

Diğer Finansal Giderler (653.825) (10.052) 

Toplam 9.909.538 (10.230.814) 
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Gelir tablosundaki vergi gideri 01 Ocak 2012
31 Aralık 2012

01 Ocak 2011
31 Aralık 2011

Cari kurumlar vergisi karşılığı (758.783) (996.939) 

Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) 24.452 (274.513) 

Toplam vergi geliri / (gideri) 734.331 (1.264.488) 

Devam eden faaliyetlere ilişkin vergi geliri / (gideri) 734.331 (1.264.488) 

Durdurulan faaliyetlere ilişkin vergi geliri / (gideri) - - 

Toplam vergi geliri / (gideri) 734.331 (1.264.488) 

Cari Vergi Yükümlülüğü
01 Ocak 2012
31 Aralık 2012

01 Ocak 2011
31 Aralık 2011

Cari Kurumlar vergisi karşılığı 758.783 996.939 

Peşin ödenen vergi ve fonlar - (400.874) 

Toplam Vergi Varlığı / (Yükümlülüğü) 758.783 596.065 

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

Yoktur. (31 Aralık 2011- Yoktur)

NOT 35 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Türkiye’de kurumlar vergisi oranı %20’dir. ( 2011: % 20 ) 
Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince 
indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi 
yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) 
ve indirimlerin ( Ar-Ge ve Bağış ve Yardımlar gibi ) indirilmesi 
sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır.

Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı 
ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü 
akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Beyan 
edilen vergi, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar tek 
taksitte ödenir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili 
makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir 
ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları 
değişebilir.

Kurumlar Vergisi mükellefleri, cari vergilendirme döneminin 
kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere üçer aylık 
dönemler itibariyle mali karları üzerinden %20 (2011 mali 
yılı için %20) oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi 
izleyen ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 inci 
günü akşamına kadar öderler.

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen 
mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum 
kazancından indirilebilir. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl 
karlarından mahsup edilemez.

50 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği uyarınca 
Türkiye’ye döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla 
serbest bölgelerdeki faaliyetlerden elde edilen kazançlar 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 75/4 maddesi kapsamında menkul 
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Toplam Geçici 
Farklar

31 Aralık 2012

Ertelenen Vergi
Varlık / Yük.

31 Aralık 2012

Toplam Geçici 
Farklar

31 Aralık 2011

Ertelenen Vergi
Varlık / Yük.

31 Aralık 2011

Alıcılar Reeskontu 5.405 1.081 70.478 14.096 

İlişkili Taraflardan Alacaklar Rees. 5.328 1.066 9.198 1.840 

Kredi Kartları Reeskontu 62.364 12.473 37.644 7.529 

Şüpheli Alacak Karşılığı 985.013 197.003 933.081 186.616 

İzin Karşılığı 1.740.766 348.153 1.406.176 281.235 

Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.838.958 367.792 1.465.699 293.140 

Borç/Gider Karşılıkları 232.121 46.424 535.452 107.090 

Finansal Yatırımlar Değer Düşük.Karşılığı 3.107.074 621.415 3.107.074 621.415 

Ertelenen Vergi Varlığı 7.977.029 1.595.407 7.564.802 1.512.961 

Satıcılar Reeskontu (68.133) (13.627) (116.390) (23.278) 

Borç Senetleri Reeskontu (147.626) (29.525) (260.822) (52.164) 

İlişkili Taraflara Borçlar Rees (23.463) (4.693) (39.896) (7.979) 

Sabit Kıymetler Amortismanları (5.324.072) (1.064.814) (5.876.522) (1.175.304) 

Sabit Kıymetler Değer Artışı (9.858.498) (492.926) - - 

Gelir Tahakkukları (1.020.299) (204.060) - - 

Ertelenen Vergi Yükümlülüğü (16.442.091) (1.809.645) (6.293.630) (1.258.725) 

Ertelenen Vergi Varlığı (Net) (214.238) 254.236

Şirket’in cari dönemde 171.602 TL ertelenen vergi varlığı, (31 Aralık 2011: 254.236TL ertelenen vergi varlığı) bulunmakta 
olup, detayı aşağıdaki gibidir:

sermaye iradı sayılmadığından Kurumlar Vergisi ve kurum 
stopajı matrahı dışında tutulmaktadır.

Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmez.

Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir işyeri veya 
daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak 

üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden 

muaf olan dar mükelleflere dağıtılan ve Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 75’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (1), (2) ve 

(3) numaralı bentlerinde sayılan kar payları üzerinden %15 

oranında vergi kesintisi yapılır. Karın sermayeye eklenmesi 

kar dağıtımı sayılmaz.
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Ertelenen Vergi Varlığı / Yükümlülüğü Hareketleri 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 

1 Ocak itibariyle açılış bakiyesi 254.236 528.749 

Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) 24.452 (274.513) 

MDV değer artış fonuna ait ertelenen vergi (Not 27/c) (492.926) - 

Dönem sonu kapanış bakiyesi, 31 Aralık itibariyle (214.238) 254.236 

Hisse başına kar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 

Net dönem karı / (zararı) 2.828.955 1.264.488 

Çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedi 
( Her biri 1 Kr ) 4.922.196.986 4.922.196.986 

Devam eden ve durdurulan faaliyetlerden elde edilen hisse 
başına kar / (zarar) 

0,000575 0,000257 

Net dönem karı / (zararı) 2.828.955 1.264.488 

Eksi: Durdurulan faaliyetlerden yıl içinde elde edilen kar 

Devam eden faaliyetlerden elde edilen hisse başı karın 
Hesaplanması için net dönem karı 

2.828.955 1.264.488 

Devam eden faaliyetlerden elde edilen
hisse başına kar / (zarar) 0,000575 0,000257 

Durdurulan faaliyetlerden dönem içinde elde edilen kar -

Seyreltilmiş hisse başına kar / (zarar) 0,000575 0,000257 

Devam eden faaliyetlerden elde edilen
hisse başına kar / (zarar) 0,000575 0,000257 

Durdurulan faaliyetlerden elde edilen hisse başına kar - - 

NOT 36 – HİSSE BAŞINA KAZANÇ

Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kar, cari yıl net 
karının, dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin 
ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.

Türkiye’de şirketler, sermayelerini hâlihazırda bulunan 
hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından ve yeniden 
değerleme fonlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu 
ile artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, 
hisse başına kar hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi 
değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan 

ağırlıklı ortalama hisse sayısı, hisse senedi dağıtımlarının 
geçmişe dönük etkilerini de hesaplayarak bulunmuştur.

Hisse başına kar hesaplamaları, net karın ihraç edilmiş 
bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına 
bölünmesi ile yapılmıştır.

Mali açıdan imtiyazlı hisse senedi yoktur. Buna göre, hisse 
grupları bazında hisse başına kar/zarar aşağıdaki gibi 
olmaktadır.
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NOT 37 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

a) İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler:

İlişkili taraflarla yapılan alış ve satış işlemlerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Grup Şirketi Alışlar Satışlar Alışlar Satışlar 

Adesa Deri - 83.711.805 3.830 416.056

Samsonite Seyahat Ürünleri 6.507.657 - 5.659.060 2.303.248

Çelet Holding - - - 74.400 

Desa International (UK) Ltd 143.437 299.407 356.447 397.852 

Desa SMS Ltd 177.426 249.618 373.544 481.052 

Serga - - 10.954 - 

Yapı Çimento - - - 600 

Marshall Farmer - - 830.990 - 

Melih Çelet - - - - 

Mehmet Çelet - - - - 

Burcu Çelet Özden - - - - 

Perabayt Bilişim Pazarlama Dış Tic A.Ş. - - - - 

Toplam 6.828.520 84.260.830 7.234.825 3.673.208 
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b) İlişkili Taraflardan alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri:

c) Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar:

NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

31 Aralık 2012 yılı itibariyle üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 1.209.649 TL’dir.
(31 Aralık 2011 – 1.050.880 TL)

Finansal araçlardan kaynaklanan başlıca riskler kredi riski, likidite riski, piyasa riski ve faiz oranı ve döviz kuru riskidir.

38.1. Kredi Riski: Kredi riski, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş alacaklar ve taahhüt edilmiş işlemleri 
de kapsayan kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır. Risk kontrolü müşterinin finansal pozisyonunu, geçmiş 
tecrübelerini ve diğer faktörleri dikkate alarak müşterinin kredi kalitesini değerlendirir. Şirket yönetimi bu riskleri, her 
anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Yönetim, 
tarafların performanslarını yerine getirmemesinden dolayı bir zarar beklememektedir.

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Grup şirketlerine ödenen kiralar 10.444 10.388 

Ortaklara Ödenen Kiralar 757.290 627.519 

Grup şirketlerine ödenen hizmetler 749.838 100.046 

Toplam Ödenen 1.517.572 737.953 

Ortaktan alınan işyeri kirası 14.400 - 

Ortağa fatura edilen hizmetler 60.000 - 

İştirakten alınan işyeri kirası 338.674 305.897 

İştiraklere fatura edilen hizmetler 1.886.020 1.997.352 

Grup şirketlerinden alınan işyeri kirası 9.600 24.000 

Grup şirketlerinden tahsil edilen faiz gelirleri 23.323 16.344 

Grup şirketlerine fatura edilen giderler 134 71.723 

Toplam Tahsil Edilen 2.332.151 2.415.316 
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38.1.1. Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012 itibariyle

(*) Söz konusu tutarların belirlenmesinde alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate 
alınmamıştır.

31.12.2012

Alacaklar

Bankalardaki 
Mevduat

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf

Raporlama tarihi itibariyle maruz 
kalınan azami kredi riski

(A+B+C+D+E) (1)
9.521.054 5.831.640 - 51.367 572.092

- Azami riskin teminat, vs ile 
güvence altına alınmış kısmı

- 888.000 - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer 
düşüklüğüne uğramamış finansal 

varlıkların net defter değeri
9.521.054 5.831.640 - 51.367 572.092

- Teminat, vs ile güvence altına 
alınmış kısmı

- 888.000 - - -

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, 
aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer 
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal 

varlıkların defter değeri (2)

- - - - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer 
düşüklüğüne uğramamış varlıkların 

net defter değeri (3)
- - - - -

- Teminat, vs ile güvence altına 
alınmış kısmı

- - - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan 
varlıkların net defter değerleri

- - - - -

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 797.217 - - -

- Değer düşüklüğü (-) - (797.217) - - -

- Net değerin teminat, vs ile 
güvence altına alınmış kısmı

- - - - -

- Vadesi geçmemiş
(brüt defter değeri)

- - - - -

- Değer düşüklüğü (-) - - - - -

- Net değerin teminat, vs ile 
güvence altına alınmış kısmı

- - - - -

E. Bilanço dışı kredi riski
içeren unsurlar

- - - - -
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(*) Söz konusu tutarların belirlenmesinde alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate 
alınmamıştır.

31.12.2012

Alacaklar

Bankalardaki 
Mevduat

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf

Raporlama tarihi itibariyle maruz 
kalınan azami kredi riski

(A+B+C+D+E) (1)
1.257.436 12.769.923 1.822 32.746 101.887

- Azami riskin teminat, vs ile 
güvence altına alınmış kısmı

- 1.098.689 - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer 
düşüklüğüne uğramamış finansal 

varlıkların net defter değeri
1.257.436 12.769.923 1.822 32.746 101.887

- Teminat, vs ile güvence altına 
alınmış kısmı

- 1.098.689 - - -

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, 
aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer 
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal 

varlıkların defter değeri (2)

- - - - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer 
düşüklüğüne uğramamış varlıkların 

net defter değeri (3)
- - - - -

- Teminat, vs ile güvence altına 
alınmış kısmı

- 1.098.689 - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan 
varlıkların net defter değerleri

- - - - -

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - - - - -

- Değer düşüklüğü (-) - - - - -

- Net değerin teminat, vs ile 
güvence altına alınmış kısmı

- - - - -

- Vadesi geçmemiş
(brüt defter değeri)

- 708.542 - - -

- Değer düşüklüğü (-) - (708.542) - - -

- Net değerin teminat, vs ile 
güvence altına alınmış kısmı

- - - - -

E. Bilanço dışı kredi riski
içeren unsurlar

- - - - -

31 Aralık 2011 itibariyle
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38.1.2. Alacaklar için alınan teminatların detayı ve 
gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:

Şirketin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle alacakları için almış 
olduğu teminatların toplam tutarı 888.000 TL’dir. (31 Aralık 
2011 tarihi itibariyle alacakları için almış olduğu teminatların 
toplam tutarı 1.098.689 TL’dir.)

38.1.3. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne 
uğramamış finansal varlıklar ile koşulları yeniden 
görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş 
veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal 
varlıkların kredi kalitesine ilişkin açıklamalar:

Şirketin koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde 
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak 
finansal varlığı bulunmamaktadır. Vadesi geçmemiş ve değer 
düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların tahsilatlarında 
herhangi bir sıkıntı yaşanmamakta olup ticari alacakların 
ortalama tahsilat süreleri 15-120 gün arasında değişmektedir. 
(31 Aralık 2011- Yoktur)

38.1.4. Değer düşüklüğüne uğramış finansal 
varlıklara ilişkin olarak ayrılan değer düşüklüğünün 
tespiti sırasında hangi etkenlerin göz önünde 
bulundurulduğuna yönelik açıklamalar:

31 Aralık 2012 itibariyle bağlı ortaklık niteliğinde olan ve 
cirosunun düşük olması nedeniyle konsolide edilmeyen Desa 
İnternational Limited ile Leather Fashion’ın özsermayesini 
yitirmiş olması nedeniyle aktifte yer alan tutarları kadar 
(3.107.074 TL) ve değer düşüklüğü hesaplanarak Finansal 
Yatırımlar hesabı içinde gösterilmiştir.

38.1.5. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne 
uğramamış finansal varlıkların yaşlandırma tablosu

Yoktur. (31 Aralık 2011- Yoktur)

38.1.6. Şirket’in güvence olarak elinde bulundurmakta 
olduğu teminatın mülkiyetini üzerine almak veya 
kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer unsurları 
kullanmak suretiyle edindiği varlıkların;

- Niteliği ve defter değeri;

Yoktur. (31 Aralık 2011- Yoktur)

- Anılan varlıkların halihazırda nakde dönüştürülebilir nitelikte 
olmamaları durumunda, işletmenin söz konusu varlıkların 
elden çıkarılması veya işletme faaliyetlerinde kullanılmasına 
ilişkin yaklaşımı:

Yoktur. (31 Aralık 2011- Yoktur)

38.2. Likidite riski: Likidite riski, Şirket’in net fonlama 
yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda 
meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi 
gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların 
meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet 
vermektedir. Şirket 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 
tarihleri itibariyle likidite riskine maruz kalmıştır. Şirket 
ticari borçlarının vadelerini uzatmak, yeni hammadde alımı 
yerine hammadde stoklarına ağırlık vermek suretiyle likidite 
yönetimi gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

38.2.1.Türev ve türev olmayan finansal yükümlüklerin 
kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

Aşağıdaki tabloda Şirket’in yükümlülükleri iskonto edilmeden 
ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak 
hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek 
faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Ticari borçların 
ortalama vadesi 90 gündür. (31 Aralık 2011- 120 Gün)
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Sözleşme uyarınca vadeler Defter 
Değeri

Sözleşme 
uyarınca 

nakit çıkışlar 
toplamı 

(=I+II+III+IV)

3 aydan 
kısa (I)

3-12 ay 
arası (II)

1-5 yıl 
arası (III)

5 yıldan 
uzun (IV)

Türev Olmayan
Finansal Yükümlülükler 

69.053.647 69.053.647 41.953.029 24.898.624 2.201.994 

Banka Kredileri 27.102.285 27.102.285 4.454.141 20.509.024 2.139.120 - 

Borçlanma senedi ihraçları - - - - - - 

Finansal Kiralama yükümlülükleri - - - - - - 

Ticari Borçlar 36.241.144 36.241.144 31.977.293 4.263.851 -

Diğer Borçlar 5.276.349 5.276.349 5.087.726 125.749 62.874 - 

Diğer Yükümlülük 433.869 433.869 433.869 - - - 

Türev Finansal Yükümlülükler

Türev Nakit Girişleri - - - - - - 

Türev Nakit Çıkışları - - - - - - 

Sözleşme uyarınca vadeler
Defter 
Değeri

Sözleşme 
uyarınca 

nakit çıkışlar 
toplamı 

(=I+II+III+IV)

3 aydan 
kısa (I)

3-12 ay 
arası (II)

1-5 yıl 
arası (III)

5 yıldan 
uzun (IV)

Türev Olmayan
Finansal Yükümlülükler 64.889.651 64.889.651 47.437.919 13.353.344 4.098.388 

Banka Kredileri 21.236.758 21.236.758 4.036.524 13.353.344 3.846.890 - 

Borçlanma senedi ihraçları - - - - - - 

Finansal Kiralama yükümlülükleri 5 5 5 - - - 

Ticari Borçlar 38.708.499 38.708.499 38.708.499 - - - 

Diğer Borçlar 4.230.945 4.230.945 3.979.447 - 251.498 - 

Diğer Yükümlülük 713.444 713.444 713.444 - - - 

Türev Finansal Yükümlülükler - - - - - - 

Türev Nakit Girişleri - - - - - - 

Türev Nakit Çıkışları - - - - - - 

Cari Dönem:

Önceki Dönem:

31 Aralık 2012

31 Aralık 2011
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31.12.2012 
TL Karşılığı 

(Fonksiyonel 
para birimi ) 

ABD Doları Avro CHF GBP NOK 

1.Ticari Alacaklar 9.810.128 11.258 2.722.834 17 1.179.719 - 

2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, 
Banka hesapları dahil) 

39.817 5.188 5.519 2 6.126 - 

2b.Parasal Olmayan Finansal 
Varlıklar 

- - - - - - 

3.Diğer 299.274 75.938 51.998 4.842 11.222 - 

4.Dönen Varlıklar (1+2+3) 10.149.219 92.384 2.780.351 4.861 1.197.067 - 

5.Ticari Alacaklar - - - - - - 

6a.Parasal Finansal Varlıklar - - - - - - 

6b.Parasal Olmayan Finansal 
Varlıklar - - - - - - 

7.Diğer - - - - - - 

8.Duran Varlıklar (5+6+7) - - - - - - 

9.Toplam varlıklar (4+8) 10.149.219 92.384 2.780.351 4.861 1.197.067 - 

10.Ticari Borçlar (12.910.543) (2.566.067) (2.852.219) (104.517) (464.700) (287.601) 

11.Finansal Yükümlülükler (15.533.851) (4.037.819) (3.544.685) - - - 

12a.Parasal Olan Diğer 
Yükümlülükler 

(75.717) (42.476) - - - - 

12b.Parasal Olmayan Diğer 
Yükümlülükler 

(157.918) (50.166) (20.031) - (7.450) - 

13.Kısa Vadeli Yükümlülükler 
(10+11+12) 

(28.678.029) (6.696.528) (6.416.935) (104.517) (472.150) (287.601) 

14.Ticari Borçlar - 

15.Finansal Yükümlülükler (2.139.120) (1.200.000) - - - - 

16a.Parasal Olan Diğer 
Yükümlülükler 

- - - - - - 

38.3. Piyasa Riski: Bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda tutulan pozisyonlarda, finansal piyasalardaki 
dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur farkı ve hisse senedi fiyat değişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan 
riskler nedeniyle zarar etme ihtimalidir.

38.3.1. Kur Riski: Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda 
ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir.

(*) İlgili ihracat ve ithalat tutarlarının Türk Lirası karşılıkları 31 Aralık 2012 TCMB döviz alış kurundan ifade edilmiştir.
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31.12.2012 
TL Karşılığı 

(Fonksiyonel 
para birimi ) 

ABD Doları Avro CHF GBP NOK 

16b.Parasal Olmayan Diğer 
Yükümlülükler 

- - - - - - 

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler 
(14+15+16) 

(2.139.120) (1.200.000) - - - - 

18.Toplam Yükümlülükler (13+17) (30.817.149) (7.896.528) (6.416.935) (104.517) (472.150) (287.601) 

19.Bilanço Dışı Döviz Cinsinden 
Türev Araçların Net varlık / 

(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) 
- - - - - - 

19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı 
Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin 

Tutarı 
- - - - - - 

19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı 
Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin 

Tutarı 
- - - - - - 

20.Net Yabancı Para Varlık / 
(Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) 

(20.667.930) (7.804.144) (3.636.584) (99.656) 724.917 (287.601) 

21.Parasal Kalemler Net Yabancı 
Para Varlık / (Yükümlülük )Pozisyonu 
(UFRS 7.B23 (=1+2a+5+6a-10-11-

12a-14-15-16a) 

(20.967.204) (7.880.082) (3.688.582) (104.498) 713.695 (287.601) 

22.Döviz Hedge'i İçin Kullanılan 
Finansal Araçların Toplam Gerçeğe 

Uygun Değeri 
- - - - - - 

23.Döviz Varlıkların Hedge Edilen 
Kısmının Tutarı 

- - - - - - 

24.Döviz Yükümlülüklerin Hedge 
Edilen Kısmının Tutarı 

- - - - - - 

25.İhracat 88.875.552 49.857.260 - - - - 

26.İthalat 55.733.643 31.265.367 - - - - 

(*) İlgili ihracat ve ithalat tutarlarının Türk Lirası karşılıkları 31 Aralık 2012 TCMB döviz alış kurundan ifade edilmiştir.
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31.12.2012 
TL Karşılığı 

(Fonksiyonel 
para birimi ) 

ABD Doları Avro CHF GBP NOK 

1.Ticari Alacaklar 2.176.363 85.901 126.216 - 584.730 - 

2a. Parasal Finansal Varlıklar
(Kasa, Banka hesapları dahil) 

38.255 4.596 8.950 - 2.640 - 

2b.Parasal Olmayan
Finansal Varlıklar 

172.560 43.174 27.281 - 8.344 - 

3.Diğer 2.417 245 484 - 264 - 

4.Dönen Varlıklar (1+2+3) 2.389.595 133.916 162.931 - 595.979 - 

5.Ticari Alacaklar - - - - - - 

6a.Parasal Finansal Varlıklar - - - - - - 

6b.Parasal Olmayan
Finansal Varlıklar - - - - - - 

7.Diğer 18.382 9.477 - - 165 - 

8.Duran Varlıklar (5+6+7) 18.382 9.477 - - 165 - 

9.Toplam varlıklar (4+8) 2.407.978 143.393 162.931 - 596.144 - 

10.Ticari Borçlar 19.132.062 1.530.844 4.255.470 144.351 631.497 11.826.873 

11.Finansal Yükümlülükler 12.219.466 2.812.192 2.826.548 - - - 

12a.Parasal Olan
Diğer Yükümlülükler 

27.036 368 988 - 8.203 - 

12b.Parasal Olmayan
Diğer Yükümlülükler 

- - - - - - 

13.Kısa Vadeli Yükümlülükler 
(10+11+12) 

(31.378.565) (4.343.404) (7.083.005) (144.351) (639.699) (11.826.873) 

14.Ticari Borçlar - - - - - - 

15.Finansal Yükümlülükler (3.846.890) (2.036.577) - - - - 

16a.Parasal Olan Diğer 
Yükümlülükler 

- - - - - - 

16b.Parasal Olmayan Diğer 
Yükümlülükler 

- - - - - - 

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler 
(14+15+16) 

(3.846.890) (2.036.577) - - - - 

18.Toplam Yükümlülükler (13+17) (35.225.455) (6.379.981) (7.083.005) (144.351) (639.699) (11.826.873) 

(*) İlgili ihracat ve ithalat tutarlarının Türk Lirası karşılıkları 31 Aralık 2011 TCMB döviz alış kurundan ifade edilmiştir.
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31.12.2012 
TL Karşılığı 

(Fonksiyonel 
para birimi ) 

ABD Doları Avro CHF GBP NOK 

19.Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev 
Araçların Net varlık / (Yükümlülük) 

Pozisyonu (19a-19b) 
- - - - - - 

19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz 
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 

- - - - - - 

19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz 
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 

- - - - - - 

20.Net Yabancı Para Varlık / 
(Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) 

(32.817.477) (6.236.588) (6.920.073) (144.351) (43.556) (11.826.873) 

21.Parasal Kalemler Net Yabancı Para 
Varlık / (Yükümlülük )Pozisyonu

(UFRS 7.B23 (=1+2a+5+6a-10-11-
12a-14-15-16a) 

(33.010.837) (6.289.485) (6.947.839) (144.351) (52.329) (11.826.873) 

22.Döviz Hedge'i İçin Kullanılan 
Finansal Araçların Toplam Gerçeğe 

Uygun Değeri 
- - - - - - 

23.Döviz Varlıkların Hedge Edilen 
Kısmının Tutarı 

- - - - - - 

24.Döviz Yükümlülüklerin Hedge 
Edilen Kısmının Tutarı - - - - - - 

25.İhracat 106.173.735 56.209.294 - - - - 

26.İthalat 68.165.004 36.087.143 - - - - 

(*) İlgili ihracat ve ithalat tutarlarının Türk Lirası karşılıkları 31 Aralık 2012 TCMB döviz alış kurundan ifade edilmiştir.
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Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu Kar / Zarar Özkaynaklar

Cari Dönem 
Yabancı 

Paranın Değer 
Kazanması 

Yabancı 
Paranın Değer 

Kaybetmesi 

Yabancı 
Paranın Değer 

Kazanması 

Yabancı 
Paranın Değer 

Kaybetmesi 

ABD Doları kurunun % 10 değişmesi halinde:

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (1.391.167) 1.391.167 - - 

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)

3- ABD Doları Net Etki (1+2) (1.391.167) 1.391.167 - - 

Avro döviz kurunun %10 değişmesi halinde:

4- Avro net varlık/yükümlülüğü (855.215) 855.215 - - 

5- Avro riskinden korunan kısım (-)

6- Avro Net Etki (4+5) (855.215) 855.215 - - 

İsviçre Frangı döviz kurunun ortalama
%10 değişmesi halinde:

7-İsviçre Frangı net varlık/yükümlülüğü (19.363) 19.363 - - 

8--İsviçre Frangı riskinden korunan kısım (-)

9- -İsviçre Frangı Net Etki (7+8) (19.363) 19.363 - - 

İngiliz Sterlini döviz kurunun ortalama
%10 değişmesi halinde:

10- İngiliz Sterlini net varlık/yükümlülüğü 208.109 (208.109) - - 

11- İngiliz Sterlini kuru riskinden korunan kısım (-)

12- İngiliz Sterlini Net Etki (10+11) 208.109 (208.109) - - 

13- Norveç Kronu net varlık/yükümlülüğü (9.157) 9.157 - - 

14- Norveç Kronu kuru riskinden korunan kısım (-)

15- Norveç Kronu Net Etki (10+11) (9.157) 9.157 - - 

TOPLAM (3+6+9+12+15) (2.066.793) 2.066.793 - - 

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle döviz kuru duyarlılık analizi tabloları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012
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Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu Kar / Zarar Özkaynaklar

Cari Dönem 
Yabancı 

Paranın Değer 
Kazanması 

Yabancı 
Paranın Değer 

Kaybetmesi 

Yabancı 
Paranın Değer 

Kazanması 

Yabancı 
Paranın Değer 

Kaybetmesi 

ABD Doları kurunun % 10 değişmesi halinde:

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (1.178.029) 1.178.029 - - 

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)

3- ABD Doları Net Etki (1+2) (1.178.029) 1.178.029 - - 

Avro döviz kurunun %10 değişmesi halinde:

4- Avro net varlık/yükümlülüğü (1.691.128) 1.691.128 - - 

5- Avro riskinden korunan kısım (-)

6- Avro Net Etki (4+5) (81.691.128) 1.691.128 - - 

İsviçre Frangı döviz kurunun ortalama
%10 değişmesi halinde:

7-İsviçre Frangı net varlık/yükümlülüğü (28.960) 28.960 - - 

8--İsviçre Frangı riskinden korunan kısım (-)

9- -İsviçre Frangı Net Etki (7+8) (28.960) 28.960 - - 

İngiliz Sterlini döviz kurunun ortalama
%10 değişmesi halinde:

10- İngiliz Sterlini net varlık/yükümlülüğü (12.705) 12.705 - - 

11- İngiliz Sterlini kuru riskinden korunan kısım (-)

12- İngiliz Sterlini Net Etki (10+11) (12.705) 12.705 - - 

13- Norveç Kronu net varlık/yükümlülüğü (370.926) 370.926 - - 

14- Norveç Kronu kuru riskinden korunan kısım (-)

15- Norveç Kronu Net Etki (10+11) (370.926) 370.926 - - 

TOPLAM (3+6+9+12+15) (3.281.748) 3.281.748 - - 

31 Aralık 2011
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38.3.1. Faiz Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket’in 
faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket’in faiz oranı riskine duyarlılığı aktif ve pasif hesapların vadelerindeki 
uyumsuzluğu ile ilgilidir. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle 
yönetilmektedir.

Raporlama tarihinde faiz oranlarının %1 oranında daha yüksek olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit olması durumunda 
Şirket’in değişken faizli kredilerinden olan faiz giderleri 14.110 TL artmaktadır.

38.4 Diğer Risklere İlişkin Duyarlılık Analizi:

Yoktur. (31 Aralık 2011: Yoktur.)

Faiz Pozisyonu Tablosu

Cari Dönem Önceki Dönem

Finansal Varlıklar 

Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan varlıklar - -

Satılmaya hazır finansal varlıklar - -

Finansal Yükümlülükler 16.671.391 13.704.885

Değişken Faizli Finansal Araçlar

Finansal Varlıklar - -

Finansal Yükümlülükler 10.430.894 7.531.873
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39.1. Finansal Araç Kategorileri

NOT 39 – FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE
FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)

İtfa edilmiş 
değerlerden 
gösterilen 

diğer 
finansal 
varlıklar

Kredi ve 
alacaklar

Satılmaya 
hazır 

finansal 
varlıklar

Gerçeğe 
uyg. değ. 
fark. gelir 
tablosuna 
yans. fin. 
var.lar

İtfa edilmiş 
değerlerden 
gösterilen 

diğer 
finansal 

yüküm.ler

Kayıtlı 
değer

Rayiç 
değer

Not

31.12.2012

Finansal Varlıklar

Nakit ve nakit benzerleri 790.829 - - - - 790.829 790.829 6 

Ticari alacaklar - 15.352.694 - - - 15.352.694 15.352.694 10 

Finansal yatırımlar - - 2.665.364 - - 2.665.364 2.665.364 7,16 

Finansal Yükümlülükler 

Finansal Borçlar - - - - 27.102.285 27.102.285 27.102.285 8 

Ticari Borçlar - - - - 36.241.144 36.241.144 36.241.144 10 

İtfa edilmiş 
değerlerden 
gösterilen 

diğer 
finansal 
varlıklar

Kredi ve 
alacaklar

Satılmaya 
hazır 

finansal 
varlıklar

Gerçeğe 
uyg. değ. 
fark. gelir 
tablosuna 
yans. fin. 
var.lar

İtfa edilmiş 
değerlerden 
gösterilen 

diğer 
finansal 

yüküm.ler

Kayıtlı 
değer

Rayiç 
değer

Not

31.12.2011

Finansal Varlıklar

Nakit ve nakit benzerleri 227.944 - - - - 227.944 227.944 6 

Ticari alacaklar - 14.027.359 - - - 14.027.359 14.027.359 10 

Finansal yatırımlar - - 2.665.364 - - 2.665.364 2.665.364 7,16 

Finansal Yükümlülükler 

Finansal Borçlar - - - - 21.236.758 21.236.758 21.236.758 8 

Ticari Borçlar - - - - 38.708.499 38.708.499 38.708.499 10 
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a) Gerçeğe Uygun Değer

Gerçeğe uygun değer, karşılıklı pazarlık ortamında bilgili bir 
alıcı ile bilgili bir satıcı arasında bir varlığın el değiştirmesi 
veya bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkan tutardır.

Finansal varlıklar, bilançoya alınmalarından sonraki 
dönemlerde “Gerçeğe Uygun Değer” ile değerlenirler.

Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri, şirket yönetimi 
tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme 
yöntemleri kullanılarak belirlenir. Ancak gerçeğe uygun 
değeri belirlemek için piyasa verilerin yorumlanmasında 
tahminler kullanılması gerekmektedir. Buna göre, sunulan 
tahminler, şirketin güncel piyasa işleminde elde edebileceği 
gerçek tutarları göstermeyebilir.

Borsada işlem gören hisse senetlerinin gerçeğe uygun değeri 
“Borsa rayici” dir.

Nakit ve nakit benzeri değerler, kısa vadeli ticari alacaklar 
ve borçların defter değerlerinin gerçeğe uygun değere yakın 
olduğu kabul edilir.

Döviz cinsinden olan finansal varlıklar, dönem sonu kuru 
üzerinden değerlenir; bundan dolayı gerçeğe uygun değerleri 
kayıtlı değerlerine yaklaşır.

Şirketin iştirak ve bağlı ortaklıkları aktif bir piyasada işlem 
görmemeleri nedeniyle gerçeğe uygun değerleri güvenilir 
olarak ölçülememiştir. Şirket, kısa vadede, anılan finansal 
araçları elden çıkarmak niyetinde değildir.

b) Riskten Korunma Muhasebesi

Riskten korunma muhasebesi, riskten korunma amaçlı 
araçlar ( vadeli işlem sözleşmeleri, option, forward ve swap 
işlemleri ) ile riskten korunan kalemlerin ( finansal tablolarda 
yer alan dövize döviz kuru, faiz ve fiyat riskine maruz borç ve 
alacaklar ile finansal tablolara alınmayan aynı etkilere maruz 
kesin taahhütlerin ) gerçeğe uygun değerlerinde meydana 
gelen değişikliklerin birbirleriyle netleştirilmesi suretiyle kar 
veya zarar olarak finansal tablolara alınmasını gerektirir.

Üç tür korunma ilişkisi mevcuttur:

-Gerçeğe uygun değer koruması
-Nakit akışı koruması
-Net yatırım koruması (Yurt dışındaki iştiraklerde bulunan)

NOT 40 – BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

a) Şirket yönetiminin izlediği satış politikası çerçevesinde 
önümüzdeki dönemlerde de ciroyu artırma çalışmaları devam 
etmekte olup , yurt içi ve yurt dışında yeni mağazalar açılması 
planlanmaktadır. Bu çerçevede bilanço tarihinden sonra 
açılacak mağazalarla ilgili görüşmelere devam edilmektedir.

NOT 41 – FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE 
ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, 
YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI 
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

a) Şirketin finansal tabloları, Tuzla’ da faaliyet gösteren 
şubesinin gelir ve giderlerini de içerecek şekilde hazırlanmıştır.

b) Şirketin muhasebe, finansman, insan kaynakları, bütçe 
planlama, alanlarında mevcut iş süreçlerinin daha hızlı sürede 
tamamlanması, yönetimin her türlü yönetimsel kararları en 
hızlı biçimde almasını sağlayacak olan bilişim sisteminin 
oluşturulması amacı ile 2011 yılında başlanmış olan Kurumsal 
kaynak yönetim (ERP) projesi çalışmalarının bir bölümü 
olan muhasebe yazılımı 1 Nisan 2012 tarihinde uygulamaya 
konmuş olup, Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde 
proje ve sistem geliştirme ve uygulama çalışmaları devam 
etmektedir.
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DESA DERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Genel Merkez ve Fabrika
Halkalı Cad. No: 208 34295 Sefaköy İstanbul Türkiye
T. (0212) 473 18 00 (pbx)  F. (0212) 698 98 12 - 697 57 96

Çorlu Tabakhane
Tabakhaneler Mevkii Kuzey Cad. 2. Sok. No: 14 Çorlr Türkiye
T. (0282) 686 31 39 - 40  F. (0282) 686 40 11 

Düzce Fabrika
1. Organize Sanayi Bölgesi 250 Ada 4 Parsel Beykoz Düzce Türkiye
T. (0380) 553 73 01 (7hat) F. (0380) 553 73 08

DESA Cidde
King Abdulaziz St. Red Sea Mall No:14 / F Jeddah Saudi Arabia
T. 00 966 221 500 94 95

Desa İletişim Hattı
444DESA - 444 33 72
www.desa.com.tr - desa@desa.com.tr

Adana
Desa Seyhan
Desa Real

Ankara
Desa Migros
Desa Cepa
Desa Panora
Desa Optimum
Desa Kentpark
Desa Armada
Desa Kızılay

Antalya
Desa Deepo
Desa Migros

Aydın
Desa Söke

Afyon
Desa İkbal

Balıkesir
Desa Susurluk

Bolu
Desa Highway

Bilecik
Desa Bozöyük

Bursa
Desa Korupark
Desa Anatolium

Denizli
Desa Forum

Eskişehir
Desa Neo
Desa Espark

Gaziantep
Desa Cadde
Desa Sankopark
Desa Real

İskenderun
Desa PrimeMall

İstanbul
Desa Ataköy Galleria
Desa Beylikdüzü Migros
Desa Beyoğlu
Desa Capitol
Desa Nişantaşı Abdi İpekçi
Desa Profilo
Desa Suadiye
Desa Olivium
Desa Fabrika
Desa Metrocity
Desa Maltepe Carrefour
Desa İçerenköy Carrefour
Desa Carousel AVM

Desa İdealtepe
Desa Astoria
Desa Kartal M1 Tepe
Desa Nautilus
Desa Palladium
Desa İstinye Park
Desa Optimum
Desa Viaport
Desa Ataköy Plus
Desa Akbatı
Desa Ataköy Konakları
Desa Torium
Desa Marmara Forum
Desa Arenapark
Desa Airport
Desa StarCity
Desa Forum
Desa Göztepe
Desa Buyaka
Desa Cevahir

İzmir
Desa Optimum
Desa Egs
Desa Agora
Desa Forum
Desa Selway
Desa Bornova

Kayseri
Desa Kayseripark
Desa Forum

Konya
Desa Kulecity
Desa Konya Kentpark

Malatya
Desa Park

Mardin
Desa Movapark

Mersin
Desa Forum

Samsun
Desa Lovalet

Tekirdağ
Desa Çorlu Avantaj
Desa Orion AVM

Desa Go
Desa Go Muğla
Desa Go Marmaris
Desa Go Alanya
Desa Go Ordu
Desa Go Şanlıurfa

Londra
Desa Covent Garden
Desa Hampstead

Suudi Arabistan
Desa Cidde
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