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FAALİYET ALANLARI
Holding: Holding şirketlerine verilen muhasebe, finans, bütçe,
sağlık, bakım onarım-yatırım, insan kaynakları vb. hizmetler

Boya: Boya, yalıtım sistemleri üretimi, satışı ve ticari ürün satışı

Kimya: Kimyasal maddelerin üretimi ve satışı

Liman: Dökme sıvı depolama, kuru yük kargo ve antrepo hizmetleri

Tarım: Her nevi bitki ve hayvan yetiştiriciliği ve satışı

Gayrimenkul: İnşaat imalatı, alımı, satımı
ORTAKLIK YAPISI
Polisan Holding’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ORTAKLIK YAPISI
Bitlis Ailesi
Diğer
Halka Açık Kısım
TOPLAM

Pay Tutarı (TL)

Pay Oranı

328.429.075

%88,76

21.820.925

%5,90

19.750.000

%5,34

370.000.000

%100,00

* Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş., müşterek yönetime tabi işletme olup, diğer Holding şirketleri bağlı ortaklıktır.
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2013 YILI FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖRÜNÜMÜ
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2013 YILI FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖRÜNÜMÜ

Özet Gelir Tablosu (milyon TL)

2012

2013

% Değişim

Net Gelirler

507,9

584,5

%15,1

Brüt Kar

154,0

187,2

%21,6

%30,3

%32,0

1,7 b.p.

Esas Faaliyet Kar Marjı (%)

%11,7

%11,9

0,2 b.p.

Faiz ve Vergi Öncesi Kar (FVÖK)

78,6

87,4

%11,2

%15,5

%15,0

-0,5 b.p.

76,7

90,7

%18,3

FAVÖK Marjı (%)

%15,1

%15,5

0,4 b.p.

Net Kar

49,8

29,0

-%41,8

Net Karlılık Oranı (%)

%9,8

%5,0

-4,8 b.p.

2012

2013

27,7

87,2

Dönen Varlıklar

350,5

486,3

Duran Varlıklar

592,8

682,6

TOPLAM VARLIKLAR

943,3

1.168,9

Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükler

257,6

339,0

Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler

112,8

238,7

Ödenmiş Sermaye

370,0

370,0

Özkaynaklar

572,8

591,2

TOPLAM KAYNAKLAR

943,3

1.168,9

Karlılık Rasyoları

2012

2013

Cari Oran

1,36

1,43

Likidite Oranı

1,14

1,19

Net Kar/Öz Sermaye

%7,7

%4,9

NET KAR/TOPLAM VARLIKLAR

%5,3

%2,5

Brüt Kar Marjı (%)

FVÖK Marjı (%)
Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK)

Özet Bilanço (milyon TL)
Nakit ve Nakit Benzerleri
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POLİSAN HOLDİNG: HAYALLERDEN 50 YILLIK GERÇEĞE UZANAN BAŞARI HİKAYESİ....
2014’te kuruluşunun 50. yılını kutlayacak olan, boya, kimya, liman, inşaat ve tarım alanında sektörlerinde lider,
operasyonları Türkiye’nin sınırlarını aşıp yurtdışına çıkan Polisan Holding’in başarısı, vizyon sahibi kurucusu
Necmettin Bitlis’in hayalleri peşinde koşarak, hayallerini gerçekleştirmesine dayanmaktadır.
“Bilgi anonimdir, herkese aittir. Bilgisi olan değil, hayali olan başarır. Herşey hayal etmekle başlar. O da kafi değil.
O hayali de kafanızda tecessüm ettirebiliyorsanız önemli.” ifadeleriyle kendi vizyonunu hayal gücüne ve o hayali
gerçekleştirmeye yönelik atılımlar yapmaya dayandırdığını ifade eden Bitlis’in henüz 7-8 yaşlarında iken Malatya’da
aile işi olan manifatura dükkanında atıldığı ticaret hayatındaki ilk hayali, alım-satım işi kendisini tatmin etmediği için
üretime geçmek olmuştur.
Babasının Malatya’dan İstanbul’a geldiği ve kumaş sektöründe küçük işletmelerin dokuma tezgâhlarının kullanıldığı
ve bu tezgâhlarda dokutulan kumaşın, ardından büyük bir fabrikada boyasının ve apresinin yaptırıldığı 1940’lı
yıllarda, Bitlis de iplik alıp dokuma yapmaya ve daha sonra Topkapı, Yeşildirek ve Yedikule’deki 100 tezgâha iş
vermeye başlamıştır. Kumaşı verdikten sonra apre yaptırmak için 3-5 ay beklemek zorunda olduklarından, 1955
yılında Zeytinburnu’nda savaştan önce Almanlar tarafından kullanılıp terk edilmiş bir fabrikayı 8 yıllığına kiralayan
Bitlis, tanıdığı ve sevdiği üç usta ile birlikte, fabrika içerisindeki 17 sene boyunca el sürülmemiş makineleri takviye
ederek, orayı iplik, dokuma, apre ve boyanın yapıldığı kombine bir kumaş fabrikası haline getirmiş ve böylece tekstil
işine girmiştir.
Zeytinburnu’ndaki fabrikanın kontratı dolduğunda tekrar yenilenmeme olasılığını düşünen Bitlis, 1961 yılında satışa
çıkan Kâğıthane’deki mensucat fabrikasını alarak Şark Mensucat’ı kurmuştur. Fabrikanın yanındaki 4 dönümlük boş
bir araziyi dışarıdan ithal edilen tekstil boyası üretmek için değerlendirmeyi düşünürken İsraillilerin burada tutkal
fabrikası kurmak istediklerini öğrenen Bitlis, aprede kullanılan ve temeli Polivinil Asetat (PVA) olan tutkalın üretimi
için İsrailliler ile anlaşmıştır. Çok anlamına gelen "Poli”nin sonuna da "San” eklenerek türetilen ve "Çok Maksatlı
Sanayi” anlamında kulağa da hoş gelen Polisan markası bu şekilde doğmuş ve 1964 yılında da POLİSAN ismi tescil
ettirilmiştir.
Polisan büyümeye, üre formaldehit üretimine geçerek kimyaya ağırlık vermeye başlayınca Kağıthane’deki kumaş
fabrikasında iplik ve dokuma kaldırılarak, apre kısmı bırakılmıştır. O dönemlerde, Kimya Sanayi Kanada, ABD gibi
ülkelerden hammadde ithalatı yapmaktadır ve bunlar yanıcı ve patlayıcı hammaddelerdir. Hammaddelerin getirildiği
şilepler malzemelerin yanıcı olması dolayısıyla Salı Pazarı’na yanaşamadığı için Ahırkapı’dan mavnalarla önce
Çubuklu’ya gümrük kontrolüne gidip, daha sonra karşı sahile geçirilmektedir. Bu yüzden yüksek maliyetler
üstlenmek durumunda kalan Bitlis, "Birisi kalkıp deniz kenarında bir yer yapıp bu tesisi kurarsa bizi bir sene
içerisinde siler geçer” düşüncesiyle deniz kenarında bir yer aramaya başlamış ve Dilovası’ndaki tesislerin bulunduğu
arsayı almıştır. 1972-1973 yılında ilk tanklar yaptırılarak Poliport’un temelleri atılmış, daha sonra da fabrika
yaptırılmıştır.
Üretimine başladığı reçine ve tutkalın piyasada kopyalandığını gören Bitlis, halka dönük bir mamul üreterek
markalaştırmak ve haksız rekabetten kurtulmak fikriyle boya üretimine girmeye karar vermiş ve 1985 yılında
Polisan Boya’yı kurmuştur. O dönemde özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de faaliyette olan markaların piyasaya
hakim olması dolayısıyla Polisan Boya markasını tanıtmak için Erzurum, Malatya, Sivas gibi illerden her hafta
200-300 kişinin otobüslerle İstanbul’a getirilmesi sonucunda, Polisan Boya markasının bilinirliği önce Anadolu’da
daha sonra Ankara, İstanbul ve İzmir’de yükselmiştir.
Günümüzde Bitlis yönetimindeki Polisan Holding Yönetim Kurulu’da, Holding’in faaliyet alanlarını, Türkiye’nin ve
Holding’in kaynaklarını azami şekilde değerlendirmek suretiyle, ihtiyaçlara göre genişletecek atılımlara öncülük
yapmakta ve Holding yönetici ve çalışanlarını da bu doğrultuda desteklemektedir. Polisan Holding 50. yılını
kutlarken, Polisan Boya sadece Türkiye’de değil, dünyada da ilk olan yaratıcı uygulama ve ürünler sunan bir marka
haline gelmiş ve Poliport ise Avrupa’nın hatırı sayılır limanlarından Kocaeli’nde tek bağımsız ve en büyük kimyasal
depolama terminallerinden biri olmuştur.
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Polisan Holding, 2004 yılında dünyanın en büyük kimya üreticilerinden Rohm and Haas ile bir anlaşma yaparak
emülsiyon reçineleri işini yürütmek için bir JV kurmuştur. 2009 yılında Rohm and Haas, Dow Chemical tarafından
satın alındığı için, bu ortaklık Polisan Holding ve Dow Chemical arasında devam etmektedir. Türkiye’nin ilk
formaldehit reçine üreticisi olan Polisan Kimya ise faaliyet alanına yapı kimyasallarını ekledikten sonra 2012 yılında
Polisan Yapı Kimyasalları şirketini kurmuş, bunun yanısıra, Türkiye’de Adblue©/AUS 32 üretimine başlayarak, bu
alanda lider duruma gelmiştir. Polisan Kimya, geçtiğimiz yıl ısı izolasyonu alanında önemli bir ana yalıtım maddesi
olan Genleşebilir Polistren (Expandable PS; EPS)’i Türkiye’de üretmek için harekete geçmiştir ve bu alandaki
çalışmalarını sürdürmektedir.
Polisan Holding’in bünyesinde bulunan değerli gayrimenkulleri değerlendirmek üzere 2006 yılında kurulan Polisan
Yapı, bugün Türkiye’nin Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında İstanbul’un en hızlı büyüyen Kağıthane ve Kurtköy
bölgelerindeki arsalarında kat karşılığı projeleri hayata geçirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.
Türkiye’nin gıda ithalatında bağımlılığını azaltmak amacıyla ve Hükümet’in bu alanda aldığı tedbilere de paralel
olarak 2011 yılında kurulan Polisan Tarım, şeker otu ve süs bitkisinin yanısıra, aksiyon planı dahilindeki ceviz ve
badem üretimi ile hem bu alandaki ihtiyaca cevap verecek, hem de Polisan Holding’e değer yaratacak yeni bir iş
koludur.
Son olarak, 2013’te Yunanistan’da yaşanan ekonomik kriz zamanında satışa çıkarılan, Yunanistan ve Balkanlardaki
tek Polietilen Tereftalat (PET) granül üreticisi olan İspanyol Artenius Hellas’ın varlıklarının %100’ünü satın alarak
kimya sektörü içerisindeki ‘plastik ürünler’ segmentine giriş yapan Polisan Holding bu sayede ilk yurtdışı yatırımını
da gerçekleştirmiştir.
Faaliyet gösterdiği alanlarda öncü ve lider olmak için her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürdüren, hem
çalışanlarının, hem de müşterilerinin sadakatini sağlayarak yıldan yıla güçlenen Polisan Holding, hem çevreye, hem
de özellikle kadın ve çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluk aktiviteleri ile de topluma fayda
sağlamayı ilke edinmiştir.
2012 yılında kurumsal bir şirket olduğunu meşrulaştırmak amacıyla Borsa İstanbul’da hisselerini işleme açan Polisan
Holding, 50. yılına girerken kuruluş ilkesi olarak benimsediği sürekli gelişim doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı
atılımlarını artan bir hız ile sürdürecek ve misyonu doğrultusunda, üstün hizmet ve ürünleri ile Türk toplum ve
ekonomisinin gelişiminde pay sahibi olurken, çevresine ve faaliyette bulunduğu sektörlere yüksek katma değer
yaratmaya devam edecektir.
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DÖNÜM NOKTALARI

1956

Bitlis Ailesi tarafından kurulan
Şark Mensucat kumaş boyama
ve dokuma entegre tesisleri
Zeytinburnu’nda faaliyete geçti.

1961

Kağıthane Mensucat Fabrikası
satın alınarak faaliyetler burada
devam etti.

1964

50 yıla ilk adım...
Poli Vinil Asetat Kimyevi
Maddeler Sanayi A.Ş. kuruldu ve
kağıt tutkalı, tekstil apre
malzemesi, boya hammaddesi
olarak kullanılan emülsiyon
reçineleri Türkiye'de ilk kez,
Kağıthane tesislerinde üretilmeye
başladı. 1967 yılında Polivinil
Asetat Kimyevi Maddeler Sanayi
A.Ş.'nin ünvanı Polisan Kimya
Sanayii A.Ş. olarak değiştirildi.

1968

Levha kontraplak ve formikalarda
kullanılan formaldehit reçineleri
Türkiye'de yine ilk kez, Kağıthane
tesislerinde üretilmeye başladı.

1971

Polisan Holding tesislerinin
yer aldığı Dilovası'nda dökme
sıvı depolama hizmetleri
vermek amacı ile Poliport
kuruldu.

1977

Yeni teknolojiyle donanımlı,
100.000 ton kapasiteli üre
formaldehit üretim tesisleri
Gebze-Dilovası'nda inşa edildi
ve Kağıthane'deki üretim
birimi Dilovası'ndaki tesislere
taşındı.

1985

Polisan Boya Sanayi ve
Ticaret A.Ş. kurularak
boya üretimine başladı.

1994

Genel merkez Dilovası’ndan
İstanbul’a taşındı.

2000
Sektörde, fabrika üretimi ile
aynı kaliteyi sağlayan ilk su
bazlı mix makinesi
geliştirilerek satış kanalı üretim
merkezi olarak
konumlandırıldı.

2008

Polisan Boya, markasını
"Polisan" olarak değiştirdi
ve Türkiye’de ve dünyada ilk
defa "biz boya değil, ev
kozmetik ürünleri
üretiyoruz" yaklaşımını
tanıtıp, tescil ettirdikten
sonra Polisan ürünlerini
"HOME COSMETICS" olarak
tüketici ile buluşturmaya
başladı.

Polisan Holding A.Ş. kuruldu.

2004

Polisan Kimya A.Ş.,
dünyada bilinen en büyük
emülsiyon reçine
üreticilerinden Rohm and
Haas ile bir JV kurdu.

2006

Polisan Yapı İnşaat
Taahhüt Turizm Sanayi ve
Ticaret A.Ş. kuruldu.

2009

Polisan Yapı Kimyasalları
A.Ş. kurularak beton
kimyasalları satışına
başlandı. Polisan Kimya
VDA lisansı alarak Adblue
markası altında AUS 32
üretimine başladı.

2011

Polikem Kimya San. ve Tic.
A.Ş.'nin ünvanı Polisan
Tarımsal Üretim San. ve Tic.
A.Ş. olarak değiştirildi ve
fidan yetiştiriciliği
faaliyetlerine başlandı.

Sektördeki “ilk” tek POS’tan
sadakat programı ve tahsilat
uygulaması başlatıldı.

2012

Polisan Yapı Kimyasalları A.Ş.
çimento kimyasallarının
satışına başladı.
Polisan Holding A.Ş. halka
açılarak, hisse senetleri Borsa
İstanbul’da işlem görmeye
başladı.

2013

Yunanistan'da 75.000
metrekare arazisi, 15.000
metrekare kapalı alanı ile full
otomasyonla çalışan
Yunanistan ve Balkanlardaki
tek kontinü Polietilen
Tereftalat (PET) Granül ve
Preform tesisi satın alındı ve
Polisan Hellas adıyla
faaliyetlerine başladı.

2014

Polisan Holding, 50. yaşına
girdiği 2014 yılında da, kuruluş
ilkesi olarak benimsediği
“sürekli gelişim”
doğrultusunda yurtiçi ve
yurtdışı atılım hızını artırarak
sürdürmekte ve Türkiye’nin
öncü kuruluşlarından biri
olmaya devam etmektedir.
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VİZYONUMUZ
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Bunun sonucunda müşterilerimize, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza,
sürdürülebilir büyüme ve yüksek getiri sağlamaktır.

MİSYONUMUZ
Üreteceğimiz üstün hizmet ve ürünlerle Türk toplum ve ekonomisinin
gelişiminde pay sahibi olmak, çevreye ve bulunduğumuz sektörlere
yüksek katma değer yaratmaktır.
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STRATEJİK
ÖNCELİKLERİMİZ
Hissedarlarımız için maksimum değer yaratmak üzere:
Süregelen işleri karlı bir şekilde büyütmek,
Grup şirketleri arasında maksimum sinerji sağlamak,
Yüksek marjlı yeni iş kollarında büyümek için stratejik ortaklıklar kurmak,
Holding’in portföyündeki diğer varlıkları değerlendirmek,
Profesyonel yönetim ile yüksek kurumsal yönetim standartlarını sürdürmektir.
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

Son yıllarda hızlı bir
büyüme ivmesi
yakalayan
Polisan Holding’in,
yıllar içerisinde
daha da güçlenerek
sürekli ve
sürdürülebilir bir
karlılık seviyesinde
çalışacağına
inanıyorum.

2013 yılında küresel ekonomide en göze çarpan gelişme,
gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin toparlanması ve
gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme hızının nispeten
yavaşlaması olmuştur. ABD ekonomisi, tahminler
paralelinde büyüyen gelişmiş ülke ekonomilerinden daha
iyi bir performans göstermiştir. Bu doğrultuda, 2013 yılı
Mayıs ayında FED’in ekonomiye verdiği desteği
azaltabileceği ve gevşek para politikalarını terk
edebileceğine işaret eden söylemleri, gelişmekte olan ülke
ekonomilerinden sermaye çıkışlarına yol açarak, yerel para
birimlerinin ABD doları karşısında değer kaybetmesine yol
açmıştır.
Türkiye’de ise, 2013 yılında özel sektör tüketim ve kamu
yatırım harcamaları ve paralelinde cari açık artmıştır.
FED’in para politikaları ile ilgili duruşu sermaye girişlerini
olumsuz etkilemiş, Türkiye’de politik alanda yaşanan
gelişmeler ile de Türk Lirası, ABD doları karşısında %20
oranında değer kaybederken, enflasyon %7,4 olarak
gerçekleşmiştir. Ancak yine de bu konjonktüre rağmen,
2013 yılında Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürmüştür.
2013 yılında Polisan Holding faaliyette bulunduğu iş
kollarında büyüme odaklı aksiyonlarını sürdürmeye devam
ederek, güçlü bir operasyonel performans sergilemiştir.
Holding gelirlerinin en büyük payını teşkil eden Polisan
Boya’nın üretimi, Türkiye Boya Sektörü’ne paralel bir hızda
artarken, Polisan Boya dekoratif segmentteki liderliğini de
sürdürmüştür. Polisan Boya, dünyada ilk olarak tescil
ettirdiği “Home Cosmetics – Ev Kozmetiği” konsepti
dahilinde Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerini
sürdürürken, hem ürünler, hem de yaratıcı çözümler
alanında sadece Türkiye’de değil, dünyaya da ilkleri
sunduğu bir başarılı yılı daha geride bırakmıştır. Yalıtım
alanında, Enerji Performansı Yönetmeliği’nin resmen
yürürlüğe girmesi ve 2017 tarihine kadar oturulan yapıların
tamamında enerji tasarrufu için yalıtımın zorunlu hale
gelmesi ile 2008 yılından bu yana yakalanan büyüme
ivmesi 2013 yılında da, pazar liderliği korunarak
sürdürülmüştür. Polisan Boya, yaratıcı ürün ve çözümlerin
yanısıra, şirkete finansal fayda sağlayan ticari ürün gamını
da genişletmeye devam etmektedir.
Türkiye’nin ilk formaldehit reçine üreticisi olan Polisan
Kimya ise büyüme stratejisi doğrultusunda, karlılığı yüksek
olan yeni iş kollarında üretime ağırlık vermeye devam
etmiştir. Bu kapsamda, 2013 yılında beton katkıları ve
Adblue©/AUS 32’nin gelirler içerisindeki payı da artmıştır.
Kentselleşme, çevre düzenlemeleri ve yalıtım
zorunluluğunun bu ürünlere olan talebi daha da
tetiklemesi beklenmektedir. Polisan Kimya, bu kapsamda
ısı izolasyonu alanında önemli bir ana yalıtım maddesi
olan Genleşebilir Polistren (“EPS”)’i Türkiye’de üretmek
için başlattığı çalışmalarını 2013 yılında da sürdürmüştür.
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Türkiye’deki faaliyetlerinde yeni iş fırsatlarını değerlendiren Polisan Holding, 2013 yılında, yurtdışına da açılmıştır.
Yunanistan ve Balkanlardaki tek Polietilen Tereftalat (PET) granül üreticisi olan İspanyol Artenius Hellas’ın
varlıklarının %100’ünü satın alarak kimya sektörü içerisindeki ‘plastik ürünler’ segmentine giriş yapan
Polisan Holding bu sayede ilk yurtdışı yatırımını da gerçekleştirmiştir. 75.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulu
olan Polisan Hellas’ın arazisi, farklı yatırımlar için de kullanılmaya elverişlidir. Bunun yanısıra, Polisan Holding,
Polisan Hellas sayesinde, Polisan Kimya’nın teknolojik know-how ve pazarlama kabiliyetlerini, Polisan Boya’nın
satış ağını ve Poliport’un hammadde tedarikindeki lojistik avantajlarını kullanabileceği, Holding genelinde sinerji
yaratacağı bir yatırıma imza atmıştır.
Poliport’un faaliyetlerini sürdürdüğü, Türkiye’nin GSYİH’sının yaklaşık %45’ini üreten endüstriyel bölgeye yakınlığı
dolayısıyla oldukça yüksek bir büyüme potansiyel içeren Kocaeli Limanı, Türkiye’de elleçlenen kargodan %16, dış
ticaretten ise %19 oranında bir pay alarak 2013 yılında da Türkiye’nin en büyük limanı olmuştur. Kocaeli
Limanı’ndaki, tek bağımsız ve en büyük kimyasal depolama terminallerinden biri olan Poliport, Türkiye’nin
18 milyar $’lık ihracat faaliyetinde ikinci sırayı alan kimya endüstrisine hizmet verdiği, yüksek marjlı dökme sıvı
faaliyetleri ile büyümesini sürdürmeye devam etmiştir. Şirket, artan ihtiyaçlar için başlattığı kapasite artırımlarını
sürdürmektedir.
Bünyesinde Polisan Holding’in değerli gayrimenkullerini barındıran Polisan Yapı, 2013 yılında Kağıthane’deki Z
Ofisi Projesi’ni nihai bir noktaya getirmiş, Kurtköy’deki arsası için de kat karşılığı bir projeyi hayata geçirmek üzere
çalışmalarını sürdürmüştür. Avrupa’nın gayrimenkul yatırımcıları için en cazip ikinci pazarı konumunda olan
Türkiye, gayrimenkul sektörünün rekabetçi yapısını koruma ve geliştirme amacıyla özellikle Tapu ve Kadastro
Kanunu, Mortgage Kanunu ve vergi kanunlarında yapılan düzenlemeler ile mevzuatı yatırım sürecini birkaç basit
adıma indirecek şekilde güncelleyerek, yatırımcıların gayrimenkul sektörüne girişlerini kolaylaştırmıştır. Bunun
yanısıra, Kanal İstanbul, 3. Köprü, 3. Havalimanı, İstanbul Finans Merkezi, Kuzey Marmara Otoyolu ve İki Yeni Şehir
Projeleri sayesinde de inşaat sektöründe görülecek hareketlilik, sadece Polisan Yapı’nın bünyesindeki
gayrimenkuller için değil, Polisan Kimya ve Polisan Boya için de değer yaratan bir unsur olacaktır.
Polisan Tarım, Hükümet’in, gıda ithalatındaki bağımlılığını azaltmak üzere hayata geçirdiği Ceviz Eylem Planı ve
Badem Eylem Planı doğrultusunda 2013 yılında kendi bünyesinde yetiştirdiği badem ve ceviz fidanlarının ekimine
uygun arsa arayışlarını sürdürmüş ve bu fidanlar ekilmeye başlanmıştır. Hedefleri doğrultusunda, şu anda
Türkiye’nin en büyük ceviz ve badem fidanı üreticisi olan Polisan Tarım, ilerleyen yıllarda farklı bitkiler üreterek,
hem Türkiye ekonomisindeki ihtiyaca cevap vermeyi, hem de yeni bir gelir kaynağı ile hissedarlarına yarattığı
değeri arttırmayı hedeflemektedir.
Polisan Holding, 2013 yılında da çevreye duyarlı, toplumda kadının önemi ve çocukların gelişimine yönelik sosyal
sorumluluk projeleri ve sponsorluk aktiviteleri ile Türkiye için fayda sağlamaya devam etmiştir.
Hem Türkiye’ye, hem de halka açık bir şirket olarak hissedarlarına olan sorumluluğunun bilinciyle, yurtiçi ve
yurtdışında, yeni iş alanları veya segmentlerdeki yatırımlarıyla son yıllarda hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan
Polisan Holding’in, yıllar içerisinde daha da güçlenerek sürekli ve sürdürülebilir bir karlılık seviyesinde çalışacağına
inanıyorum.
Polisan Holding’i 50. yılına kadar başarı ile taşıyan sadık müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza,
bayilerimize ve tedarikçilerimize teşekkür ederim.

NECMETTİN BİTLİS
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POLİSAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU
NECMETTİN BİTLİS
1 Aralık 1928’de Malatya’da doğmuştur. Ticaret Lisesi
mezunu olup çalışma hayatına 1955 yılında başlamıştır.
Halen Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini
sürdürmekte olan Necmettin Bitlis aynı zamanda; Polisan
Boya, Polisan Kimya, Poliport, Polisan Tarım, Polisan Yapı,
Şark Mensucat Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de
sürdürmektedir. Ayrıca Malatya Eğitim Vakfı’nın Kurucu
Üyesi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti
Başkanı ve TÜSİAD üyesidir.

MEHMET EMİN BİTLİS
22 Ağustos 1958’de doğmuştur. 1978 yılında Bundesaufbau
Gymnasium’dan (Horn-Avusturya) mezun olmuş, 1984
yılında ise Wirtschaets Universiteat’dan (Wien-Avusturya)
mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1985 yılında başlamıştır.
Mehmet Emin Bitlis halen; Polisan Holding, Polisan Boya,
Polisan Kimya, Polisan Tarım, Polisan Yapı Yönetim Kurulu
Başkan Vekilliği, Poliport, Polisan Hellas, Şark Mensucat ve
Rohm and Haas Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini
sürdürmektedir. Ayrıca Malatya Eğitim Vakfı üyesidir.

AHMET ERTUĞRUL BİTLİS
31 Mayıs 1961’de İstanbul’da doğmuştur. 1983 yılında Boston
Üniversitesi Fen Fakültesi Üretim Mühendisliği bölümünden
mezun olmuş, 1984 yılında ise aynı üniversitede Mekanik
Mühendisliği master programını tamamlamıştır. Çalışma
hayatına 1986 yılında başlamıştır. Ahmet Ertuğrul Bitlis
halen, Polisan Holding, Polisan Boya, Polisan Kimya, Polisan
Tarım, Polisan Yapı, Şark Mensucat Yönetim Kurulu Üyeliği,
Poliport Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini
sürdürmektedir.
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AHMET FAİK BİTLİS
29 Ağustos 1962’de İstanbul’da doğmuştur. 1981’de İstanbul
Alman Lisesi, 1986’da Boğaziçi Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 1990 yılında
İstanbul Üniversitesi Uluslararası Yöneticilik Yüksek Lisans
programını, 2004 yılında ise Harvard Business School
Owners and Presidents Certificate programını
tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1987 yılında başlamıştır.
Ahmet Faik Bitlis halen, Polisan Holding, Polisan Boya,
Polisan Kimya, Polisan Tarım, Polisan Yapı, Şark Mensucat,
Poliport, Rohm and Haas Yönetim Kurulu Üyeliği, Polisan
Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini
sürdürmektedir. Ayrıca BOSAD Yönetim Kurulu Başkanlığı,
İMMİB Muhasip Üyeliği, Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet
Üyeliği ve Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim
Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

FATMA NİLGÜN KASRAT
1 Nisan 1964’te İstanbul’da doğmuştur. 1983’te Notre Dame
de Sion Fransız Kız Lisesi, 1987’de İstanbul Teknik
Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun
olmuştur. Çalışma hayatına 1987 yılında başlamıştır. Fatma
Nilgün Kasrat halen; Polisan Holding, Polisan Boya, Polisan
Kimya, Polisan Tarım, Polisan Yapı, Şark Mensucat, Poliport
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.
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POLİSAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU
EROL MİZRAHİ
2 Eylül 1954’te Edirne’de doğmuştur. 1977 yılında İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1976
yılından bu yana Polisan Holding bünyesinde çeşitli
kademelerde görev aldıktan sonra 1998 yılının ikinci
yarısından itibaren Holding Genel Koordinatörü ve Polisan
Boya’nın Genel Müdürü, 2005 yılı itibarıyla da Polisan Holding
CEO’su olarak görev yapmaktadır. Erol Mizrahi halen Polisan
Holding, Polisan Boya, Polisan Kimya, Polisan Tarım, Polisan
Yapı, Şark Mensucat, Poliport, Rohm and Haas ve Polisan
Hellas Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.
Ayrıca BOSAD Yönetim Kurulu Üyesidir.

ALİ FIRAT YEMENİCİLER
1956 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1975 yılında İstanbul Saint
Joseph Lisesini bitirmiştir. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi
Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olup, Brüksel’de
petrokimya alanında master yapmıştır. 1985 ile 1995 yılları
arasında Societe General de Surveillance şirketinde Petrokimya
Bölüm Müdürü ve Union Carbide Türkiye Genel Müdürü olarak
çalıştıktan sonra 1995 yılından itibaren Polisan Holding
bünyesinde görev almıştır. Ali Fırat Yemeniciler halen Poliport
Genel Müdürü, Polisan Holding İcra Kurulu Üyesi ve Polisan
Holding, Polisan Hellas ve Poliport Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görev yapmaktadır. Aynı zamanda Deniz Ticaret Odası’nda
Meclis Üyeliği ve Liman İşletmeciliği Meslek Komitesi Başkan
Yardımcılığı görevlerini de sürdürmektedir.
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YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ
Galatasaray Lisesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat ve Maliye Bölümü lisans ve ODTÜ Ekonomi yüksek lisans
mezunudur. 5 yıl Gazi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini
sürdürmüştür. 28 yıllık iş tecrübesi bulunmakta olup Institute of
Chartered Accountants of England and Wales’den Corporate
Financier (CF) derecesi sahibidir.

AHMET TEMİZYÜREK
Ahmet Temizyürek, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Hesap Uzmanları
Kurulu’nda Hesap Uzman Muavinliği’ne başladı. Yeterlilik
sınavında da başarı göstererek 1999’da Hesap Uzmanlığı’na
atandı. 2006’da ise Baş Hesap Uzmanı oldu. 2006-2008
yıllarında ABD’de Finansal Ekonomi ve Elektronik Ticaret,
Sistemler ve Teknolojiler alanlarında yüksek lisansını
tamamladı. 2010 yılı sonunda Hesap Uzmanlığı görevinden
ayrıldı. Halen Yeminli Mali Müşavirlik yapmaktadır.
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CEO MESAJI

2013 ülkemiz ve
Polisan Holding adına
gurur verici işlere imza
attığımız ve tüm
faaliyetlerimizde
büyüdüğümüz başarılı
bir yıl oldu.

2013 yılında, Polisan Holding olarak, tüm faaliyet
alanlarında büyüme kaydettiğimiz başarılı bir yıl geçirdik.
Faaliyette bulunduğumuz boya, kimya sanayi ve liman
operasyonlarımız sayesinde gelirlerimiz bir önceki yıla
kıyasla %15,1 oranında artarak 584,5 milyon TL
seviyesinde gerçekleşti. 2013 yılında FED’in para
politikaları dolayısıyla gelişmekte olan piyasalardaki kur
dalgalanmaları ve yılın son çeyreğinde Türkiye’de siyasi
alanda yaşanan gelişmeler Türk Lirasının ABD doları
karşısında değer kaybına yol açtı. Ancak, konsolide
FAVÖK’ümüz %18,3 oranında artarak, 90,7 milyon TL
olurken, ithal hammaddelerin artan kur ile birlikte
karlılığımıza yarattığı baskıya rağmen FAVÖK marjı 0,4
baz puan artarak %15,5 oldu. Holding olarak işimizi
büyütmek için yaptığımız yatırımlarımız ile ilgili finansman
giderlerindeki fiktif artış dolayısıyla net karımız %41,9
oranında düşerek 29,0 milyon TL olarak gerçekleşti.
Polisan Boya olarak, 2013 yılında da, Ar-Ge çalışmalarına
devam edip, müşteri sadakat ve memnuniyetini sağlamak
üzere sunduğumuz, dünyada örneği görülmemiş yaratıcı
çözümler ile dekoratif segmentteki liderliğimizi
sürdürdük. Sektörde yaptığımız işbirliği sonucu
istenmeyen kötü kokuları yok etme özelliğine sahip
ekolojik sıva ve ekolojik boyayı müşterilerimizin hizmetine
sunduk. Bunun yanısıra, yüksek alkali direncine sahip,
renk solmasına, yağış, nem ve deniz kıyısındaki tuzlu
neme karşı dayanıklı Türkiye’nin ilk su bazlı granit efektli
dış cephe boyası olan Exelans Granit’i, amatör
uygulamacıların da kolaylıkla kullanabileceği Türkiye’nin
ilk ahşap koruyucu sprey verniğini ve paslı yüzeylere
direkt uygulanabilen, antipas ara kat, son kat uygulamaya
ikame ederek zaman ve işçilikten tasarruf sağlayan
sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da ilk su bazlı metal
boyasını sektöre kazandırdık.
Polisan Boya bünyesinde, 2007 yılından bu yana faaliyet
göstermekte olduğumuz yalıtım pazarındaki liderliğimizi
2013 yılında geliştirdiğimiz hizmetler ile daha da
güçlendirdik. 2008 yılında hayata geçen ve 2017 tarihine
kadar oturulan yapıların tamamının ısı yalıtımının
yaptırılarak, Enerji Kimlik Belgelerinin alınmasını zorunlu
kılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile
büyüyen Türkiye yalıtım pazarına Exelans Enerji Paket
Sistemi ile liderlik ederken, 2008-2013 yılları arasında
yıllık bileşik ortalama büyüme oranımız metrekare
bazında %67,0, ısı ve yalıtımdan elde edilen gelir
anlamında ise %74,1 oldu. 2013 yılında, sadece boya ve
yalıtım sektöründe değil, dünya sigortacılık sektöründe
de bir ilke imza atarak “Polisan Yalıtım Kaskosu”nu lanse
ettik. Böylece, her ne kadar geri dönüşü 3-5 yıl gibi kısa
bir zaman alsa da, bina maliyetinin %1-3’ünü teşkil eden
ve üstüne üstlük düşük kaliteli ucuz sistemlerin tercih
edilmesi durumunda ilk maliyete yakın onarım ücretleri
eklenince daha da yüksek bir maliyet oluşturan ısı yalıtım
sistemleri seçiminde Polisan Boya kalitesini, kasko ile
pekiştirerek müşterilerimizin hayatını kolaylaştırdık.
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Kimya faaliyetlerimizde, Polisan Kimya, karlılıkları daha yüksek olan Adblue©/AUS 32 ve yapı kimyasalları üretimine
ağırlık verirken, ısı yalıtımında kullanılan Genleşebilir Polistren (EPS)’i Türkiye’de üretmek için geçtiğimiz yıl
başlattığımız çalışmalarımızı sürdürdük. Bu meyanda, Yunanistan ve Balkanlardaki tek Polietilen Tereftalat (PET)
granül üreticisi olan ve yılda 80.000 ton üzerinde PET granül ve şişe preform üretimi kapasitesi olan İspanyol
Artenius Hellas’ın varlıklarının %100’ünü satın almak üzere yine %100 oranında sahip olduğumuz Polisan Hellas’ı
kurduk. Tam kapasite çalışıp, üretimin tamamen satıldığı bir yılda 100 milyon € seviyelerinde gelir yaratma
potansiyeli olan, 50 milyon €’luk bir tesisi vergiler dahil yaklaşık 9 milyon € gibi cüzi bir tutara satın alarak 2014 yılı
başında üretime başladık. Hali hazırda, müşteri portföyümüzü de oluşturmaya başladığımız bu yatırım sayesinde
yatırımcılarımız için değer yaratacak faaliyetlere odaklanacağız.
Liman faaliyetlerimizde ise, Avrupa’nın önde gelen limanlarında elleçlenen yük konjoktürel nedenler ile daralırken,
Kocaeli Limanı’nda 2013 yılında elleçlenen yük, 2012 seviyelerinde gerçekleşti. Ancak, Türkiye Limanlarında
elleçlenen yük ve Türkiye’nin dış ticaretinden aldığı pay anlamında Kocaeli Limanı birinciliğini korurken, Poliport’ta
elleçlenen yük bir önceki seneye kıyasla yaklaşık %15 oranında arttı. 2012 yılında geçici olarak yerleri değiştirilen
kömür ithalatçılarının, 2013 yılında limandaki faaliyetlerine yeniden başlamaları ile birlikte Poliport’un gelirinde
sürdürülebilir olduğunu düşündüğümüz bir toparlanma gözledik.
Polisan Yapı’da, %42’sine sahip olduğumuz ve 9.773 metrekarelik bir alan üzerinde 304 ofis ve 61 mağazanın
bulunduğu Z Ofis Projesi’nde 2013 yılını sonlandırırken nihai bir noktaya geldik. 2014 başlarken, ince işleri üzerinde
çalışılan ofislerin bu yıl içerisinde satışa çıkmasını bekliyoruz. Kolay ulaşılabilir ve hızlı bir kentleşme bölgesi olan
Kağıthane’de bulunan ofislerin hızla satılacağına inanıyoruz. Bu meyanda, Kurtköy’deki 175.000 metrekare
büyüklüğündeki, Sabiha Gökçen Havaalanı yakınındaki arsamızda kat karşılığı gerçekleştirilecek bir proje için
görüşmelerimizi sürdürüyoruz.
Polisan Tarım olarak, 2013 yılında, kendi yetiştirdiğimiz 100.000 ceviz fidanı ve 200.000 badem fidanının ekimine
başladık. Balıkesir, İvrindi’de, 317.000 metrekare üzerinde başladığımız faaliyetlerimiz, yıl içerisinde yaptığımız
alımlar ile şu anda 1.215.000 metrekareye çıkan alan üzerinde devam edecek. Türkiye’deki en büyük ceviz ve badem
bahçesini kurmak ve yılda 6.000 ton üretim yapmak üzere arazinin 1.000 hektara çıkması için Hükümet ile satınalım
ve kiralama görüşmeleri sürüyoruz. Şu ana kadar 41.000 ceviz, 20.000 de badem fidanı diktik ve 2013 yılı içerisinde
100.000 ceviz fidanı yetiştirmeye başladık. 7 yıl içerisinde alacağımız mahsüller ile hem ülke ekonomisine, hem de
yatırımcılarımıza değer yaratmayı hedefliyoruz.
2013 yılında, faaliyetlerimizi sürdürürken, özellikle kadın ve çocuklarımızın hayat kalitesini artırmaya yönelik hayata
geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerine devam ettik. Kadına şiddete karşı toplum bilincini artırmak üzere
başlattığımız “Her Ses Bir Nefes - 3” kampanyasının yanısıra, ABD’de bu bilinci aşılayan ünlü Gibney Dans
Topluluğu’nun Türkiye’ye gelmesi için sponsor olduk. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü'ne bağlı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında yaşamak zorunda olan çocuklar için Minik Kalplerle El
Elele Derneği’nin düzenlediği baloya destek olurken, 2014 yılında tamamlanmasını hedeflediğimiz Polisan Eğitim
Kültür ve Kapalı Spor Salonu ile ilgili çalışmalarımızı sürdürdük.
2014 girerken, FED’in bir yılı aşkın süredir devam eden aylık alımlarını azaltma kararının, gelişmekte olan ülkelerin
büyümesi üzerindeki baskıyı artırması beklenebilir. Bu doğrultuda, Türkiye’de ekonomik istikrarın sürdürülebilmesi
için, cari açık, Merkez Bankası para politikaları ve enflasyon yönetiminin yanısıra, yapısal reformların hayata
geçirilmesi öncelikli gündem maddeleri olacaktır. 2014 yılında da, büyümenin sürdürülebilir olması için daha karlı,
yeni iş alanlarına odaklanarak, işlerimizde maliyet verimliliği sağlayacağımız çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekonomik
ve siyasi belirsizliklere rağmen, 2014 yılında, Yunanistan’daki Polisan Hellas’ın da katkısı ile gelirlerimizi 2013 yılındaki
oranlarda büyütmeyi ve 2013 yılı seviyelerinde FAVÖK marjı kaydetmeyi hedefliyoruz.
2013 yılına baktığımızda, ülkemiz ve Polisan Holding adına gurur verici işlere imza attığımızı görüyoruz. Bu başarının
elde edilmesinde bizden desteklerini esirgemeyen hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve
müşterilerimize teşekkür ederiz.

EROL MİZRAHİ
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POLİSAN HOLDİNG İCRA KURULU

EROL MİZRAHİ
2 Eylül 1954’te Edirne’de doğmuştur. 1977 yılında İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1976
yılından bu yana Polisan Holding bünyesinde çeşitli
kademelerde görev aldıktan sonra 1998 yılının ikinci yarısından
itibaren Holding Genel Koordinatörü ve Polisan Boya’nın Genel
Müdürü, 2005 yılı itibarıyla da Polisan Holding CEO’su olarak
görev yapmaktadır. Erol Mizrahi halen Polisan Holding, Polisan
Boya, Polisan Kimya, Polisan Tarım, Polisan Yapı, Şark
Mensucat, Poliport, Rohm and Haas ve Polisan Hellas Yönetim
Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Ayrıca BOSAD
Yönetim Kurulu Üyesidir.

ALİ FIRAT YEMENİCİLER
1956 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1975 yılında İstanbul Saint
Joseph Lisesini bitirmiştir. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi
Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olup, Brüksel’de
petrokimya alanında master yapmıştır. 1985 ile 1995 yılları
arasında Societe General de Surveillance şirketinde Petrokimya
Bölüm Müdürü ve Union Carbide Türkiye Genel Müdürü olarak
çalıştıktan sonra 1995 yılından itibaren Polisan Holding
bünyesinde görev almıştır. Ali Fırat Yemeniciler halen Poliport
Genel Müdürü, Polisan Holding İcra Kurulu Üyesi ve Polisan
Holding, Polisan Hellas ve Poliport Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görev yapmaktadır. Aynı zamanda Deniz Ticaret Odası’nda
Meclis Üyeliği ve Liman İşletmeciliği Meslek Komitesi Başkan
Yardımcılığı görevlerini de sürdürmektedir.

İSMAİL HALUK ERŞEN
1955 yılında İstanbul’da doğmuştur. Sırasıyla Galatasaray Lisesi
ve İTÜ Kimya Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünden
mezun olmuştur. Aynı fakültede polimer kimyası alanında
yüksek lisans yapmıştır. 1981 yılına kadar üniversitede araştırma
görevlisi olarak çalıştıktan sonra özel sektöre geçmiştir. Yaşar
Holding’in yabancı ortaklı şirketlerinde yöneticilik yaptıktan
sonra 1999-2010 yılları arasında Rohm and Haas (Türkiye)’de
Genel Müdür ve Ülke Müdürü olarak görev almıştır. 2010’dan bu
yana Polisan Holding bünyesinde çalışmaya başlayan Haluk
Erşen, halen Polisan Kimya Genel Müdürü, Polisan Yapı
Kimyasalları ve Polisan Hellas Yönetim Kurulu Üyesidir.
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AHMET TÜRKSELÇİ
1960 yılında Trabzon’da doğmuştur. 1984 yılında Hacettepe
Üniversitesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat
Bölümü’nden mezun olmuştur. Ardından, 30 yıl içerisinde
bankacılık ve reel sektörde çeşitli üst düzey yöneticilik
pozisyonlarında görev almıştır. Temmuz 2012’den bu yana
Polisan Holding’te İK Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olan
Türkselçi, Peryön üyesidir.

NECATİ HAKOĞLU
1952 yılında Adana’da doğmuştur. 1974 yılında İTÜ Kimya
Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi,
İşletme İktisadi Enstitüsü’nde İşletme Yüksek Lisansı yapmıştır.
Henkel ve Henkel’in satılması sonrasında Cognis’te 30 yıllık iş
tecrübesi olan Hakoğlu, 2008 yılından bu yana Polisan
Holding’te Dilovası Tesisleri Saha Direktörlüğü ve Polisan
Holding İcra kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Bu
görevlerinin yanı sıra 2014 yılı başından itibaren Şark Mensucat
Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Hakoğlu, Kocaeli Sanayi
Odası ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi ve Türkiye Kalite Derneği Yürütme Kurulu Üyesidir.

31 Aralık 2013 itibarıyla üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı
2.122.985 TL’dir. İlgili tutarın 1.707.276 TL’si ücret, 406.364 TL’si primler, 9.345 TL'si ise kıdem
tazminatları ve diğer menfaatlerden oluşmaktadır (31 Aralık 2012: 1.991.768 TL). Holding,
yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını üst yönetim olarak
belirlemiştir.
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2013 DEĞERLENDİRMESİ VE HEDEFLER
POLİSAN HOLDİNG, KARLI BÜYÜME TRENDİNİ SÜRDÜRÜYOR…
POLİSAN HOLDİNG
TL (milyon)
Gelir
FAVÖK
FAVÖK marjı
Net Kar

2012
507,9
76,7
%15,1
49,8

2013
584,5
90,7
%15,5
29,0

20122013- (%)
%15,1
%18,3
0,4 b.p.
-%41,9

4Ç12
106,8
14,4
%13,5
19,1

3Ç13
147,2
25,4
%17,2
8,9

4Ç13
123,4
9,4
%7,6
-0,8

4Ç124-Ç13 (%)
%15,5
-%34,5
-5,9 b.p.
-%104,1

3Ç134-Ç13 (%)
-%16,2
-%62,9
-9,6 b.p.
-%108,8

Polisan Holding, faaliyette bulunduğu boya, kimya ve liman aktivitelerinde kaydettiği güçlü performans ile 2013
yılında gelirlerini bir önceki yıla kıyasla %15,1 oranında artırarak 584,5 milyon TL seviyesinde gerçekleştirmiştir.
Bununla birlikte, özellikle Polisan Boya’nın operasyonel karlılığı sayesinde 2012 yılında 76,7 milyon TL olan konsolide
FAVÖK %18,3 oranında artarak, 90,7 milyon TL’ye çıkarken, FAVÖK marjı da, artan kurlar ile birlikte yükselen ithal
hammadde maliyetlerine rağmen 0,4 baz puan artarak %15,5 olmuştur.
Net kar, döviz kurlarında gözlenen dalgalanma ile birlikte fiktif olarak yükselen finansman giderleri dolayısıyla 2012
yılına kıyasla %41,9 oranında düşerek 29,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
4Ç13’te ise, kurdaki artışın özellikle Polisan Kimya ve Poliport’un satış fiyatlarına olumlu yansıması dolayısıyla gelirler
4Ç12’ye kıyasla %15,5 oranında artarak 123,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, kura dayalı hammadde
maliyetlerindeki artış nedeniyle FAVÖK marjı 5,9 b.p düşerek %7,6 olarak gerçekleşmiş, yine kurdaki dalgalanmaların
finansman giderleri üzerindeki fiktif etkisi dolayısıyla 19,1 milyon TL’lik net kar %104,1 oranında düşerek 0,8 milyon TL
net zarar olarak gerçekleşmiştir.
Polisan Holding’in 2013 yılındaki güçlü operasyonel performansı, ana faaliyetlerini sürdürdüğü iş kollarında kaydettiği
gelir ve karlılık artışı ile desteklenmiştir.

POLİSAN BOYA’NIN, HIZLA BÜYÜYEN YALITIM PAZARINDAN ALDIĞI PAY ARTIYOR...
POLİSAN BOYA
TL (milyon)
Gelir
FAVÖK
FAVÖK marjı
Net Kar

2012
340,9
41,9
%12,3
18,7

2013
390,2
56,2
%14,4
5,9

20122013- (%)
%14,5
%34,3
2,1 b.p.
-%68,4

4Ç12
60,5
4,4
%7,3
-1,4

3Ç13
92,9
13,3
%14,3
0,9

4Ç13
66,1
2,7
%4,2
-9,9

4Ç124-Ç13 (%)
%9,3
-%38,2
-3,1 b.p.
a.d.

3Ç134-Ç13 (%)
-%28,8
-%79,3
-10,1 b.p.
a.d.

2013’te, Polisan Boya’nın gelirleri hem boyada artan üretim ve fiyatlar, hem de yalıtım gelirlerinin artan katkısı ile
2012’ye kıyasla %14,5 oranında yükselerek 390,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
2012 yılında dalgalanan ithal hammadde fiyatlarının 2013 yılı genelinde stabilize olması dolayısıyla, dördüncü
çeyrekte kurlar ile birlikte artan ithal hammadde maliyetlerine rağmen, FAVÖK 2012’ye kıyasla %34,3 oranında
yükselmiştir. Aynı dönemde, 2,1 baz puanlık bir artış gösteren FAVÖK marjı da %14,4 olmuştur.
Son çeyrekte artan kurların finansman giderleri üzerindeki fiktif etkisi ile 2013 yılında net kar 2012’ye kıyasla %68,4
oranında düşerek 5,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
4Ç13’te Polisan Boya’nın gelirleri, geçen yıla kıyasla artan satış tonajları ve fiyatlar ile birlikte 4Ç12’ye kıyasla %9,3
oranında artarak 66,1 milyon TL olarak gerçekleşirken, maliyet kalemlerindeki en büyük hammadde girdilerinin ithal
olması ve yılın son çeyreğinde kurların dalgalanması dolayısıyla FAVÖK marjı 3,1 baz puan düşerek %4,2 olarak
gerçekleşmiştir.
Yine kurun dalgalanmasının finansman giderlerinde yol açtığı fiktif etki ile 4Ç12’de 1,4 milyon TL olan net zarar,
4Ç13’te 9,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
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Faaliyet alanı olarak baktığımızda ise, 2013 yılında boya, yalıtım ve ticari ürün gelirleri 2012 yılına kıyasla sırasıyla
yaklaşık %11,6, %34,1 ve %38,1 oranında artmıştır.
Boya gelirlerindeki artışın ana nedeni üretim tonajının pazara paralel olarak artması ve fiyat artışıdır.
Yalıtım gelirleri, Enerji Performansı Yönetmeliği resmen yürürlüğe girdikten ve enerji tasarrufu için binalarda yalıtım
zorunlu hale geldikten sonra artarak büyümeye başlamıştır ve 2017 tarihine kadar oturulan yapıların tamamının Enerji
Kimlik Belgelerinin alınması zorunlu olduğu için bu trendin sürmesi beklenebilir.
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Ticari ürünler ise, toplam satışlar içerisinde oldukça küçük bir paya sahip olmakla birlikte, Polisan Boya için ek gelir
yaratan bir faaliyet koludur.

POLİSAN KİMYA, YÜKSEK GELİR YARATAN YENİ İŞ KOLLARINA ODAKLANIYOR...
POLİSAN KİMYA
TL (milyon)
Gelir
FAVÖK
FAVÖK marjı
Net Kar

2012
125,4
10,9
%8,7
6,2

2013
145,8
12,1
%8,3
3,6

20122013- (%)
%16,2
%11,2
-0,4 b.p.
-%41,3

4Ç12
34,7
3,1
%8,9
1,4

3Ç13
40,2
4,7
%11,7
2,6

4Ç13
42,6
2,6
%6,2
-0,7

4Ç124-Ç13 (%)
%22,7
-%14,9
-2,7 b.p.
-%149,9

3Ç134-Ç13 (%)
%5,9
-%44,3
-5,5 b.p.
-%127,2

Polisan, kimya faaliyetleri alanında, daha karlı ve yeni iş kollarında büyümek üzere yeni ülke ve iş alanlarına açılırken,
2013’te gelirleri, geçen yıla kıyasla %16,2 oranında artarak 145,8 milyon TL seviyesine yükselmiştir.
FAVÖK marjı, artan ithal hammadde maliyetlerine rağmen 0,4 baz puanlık etki ile %8,3 olarak gerçekleşmiştir.
Kurlardaki artışın finansman giderlerinde yarattığı fiktif etki ile net kar %41,3 oranında düşerek 3,6 milyon TL olmuştur.
4Ç13’te, ürün gamı içerisinde daha yüksek gelir yaratan ürünlerin satış tonajlarının artışı ve artan kurların satış
fiyatlarına olumlu etkisi ile Polisan Kimya’nın gelirleri 4Ç12’ye kıyasla %22,7 oranında artarak 42,6 milyon TL olmuştur.
Ancak, kurlardaki dalgalanmanın etkisi dolayısıyla FAVÖK marjı 2,7 baz puan düşerek %6,2 olurken, 4Ç12’de
kaydedilen 1,4 milyon TL’lik net kara karşılık, fiktif olarak artan finansman giderleri dolayısıyla 4Ç13’te 0,7 milyon TL’lik
net zarar kaydedilmiştir.
Faaliyet alanı olarak baktığımızda ise, 2013 yılında Formadehit, Adblue©/AUS 32, Yapı Kimyasalları ve diğer
ürünlerden kaynaklanan gelirler 2012 yılına kıyasla sırasıyla yaklaşık %6,6, %41,4, %37,4 ve %46,8 oranında artmıştır.
Büyüme stratejisi doğrultusunda, karlılığı yüksek olan yeni iş kollarında üretime ağırlık verilmesi dolayısıyla,
sektöründe dikey entegrasyon olan formaldehit ve reçinelerinden kaynaklanan gelirlerin büyüme hızı azalırken, diğer
ürün gruplarındaki büyüme hızla devam etmektedir. Kentselleşme, çevre düzenlemeleri ve yalıtım zorunluluğu, beton
katkıları ve Adblue©/AUS 32’nin gelirleri içerisindeki payının artmasını tetikleyen unsurlar olacaktır.
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2013 DEĞERLENDİRMESİ VE HEDEFLER
POLİPORT, 2013 YILINDA TEKRAR BÜYÜME TRENDİNİ YAKALADI...
POLİPORT
TL (milyon)
Gelir
FAVÖK
FAVÖK marjı
Net Kar

2012
47,2
20,3
%43,0
7,4

2013
54,4
22,7
%41,7
10,4

20122013- (%)
%15,2
%11,8
-1,3 b.p.
%40,2

4Ç12
12,8
6,2
%48,3
2,2

3Ç13
14,4
6,5
%45,1
3,2

4Ç13
15,7
7,2
%46,0
4,2

4Ç124-Ç13 (%)
%22,2
%16,4
-2,3 b.p.
%91,9

3Ç134-Ç13 (%)
%8,8
%10,8
0,9 b.p.
%28,6

Türkiye’nin en büyük limanı olan Kocaeli’nde faaliyet gösteren Poliport’un 2013’te gelirleri 2012’ye kıyasla %15,2
oranında artmıştır. Bu artışın esas nedenlerinden biri, 2012 yılında kömür ithalatçılarının yerinin değiştirilmesi
dolayısıyla şirket faaliyetlerinde gözlenen bir kerelik olumsuz etkinin, 2013 yılında tekrar kömür elleçlenmesi ile
birlikte ortadan kalkmış olmasıdır.
FAVÖK, 2012 seviyesine kıyasla %11,8 oranında artmış, ancak yıl genelinde, elleçlenen yük dağılımının değişimi
etkisiyle de FAVÖK marjı 1,3 baz puanlık hafif bir düşüş ile %41,7 olarak gerçekleşmiştir. Artan kur farkı gelirleri
sayesinde sayesinde, net kar da %40,2’lik bir artış ile 10,4 milyon TL olmuştur.
4Ç13’te Poliport’un gelirleri 4Ç12’ye kıyasla %22,2 oranında artarak 15,7 milyon TL olmuştur. Ancak, elleçlenen ürün
dağılımının değişmesi dolayısıyla FAVÖK marjı etkilenerek %46,0 olarak gerçekleşmiştir. Kur farkı gelirleri
sayesinde net kar da, %91,9 oranında artarak 4,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Faaliyet alanı olarak baktığımızda ise, 2013 yılında Dökme Sıvı, Kuru Yük ve Genel Kargo ve Antrepo gelirleri 2012
yılına kıyasla sırasıyla yaklaşık %6,2, %27,7 ve %51,7 oranında artmıştır.
Türkiye’nin dış ticareti, Poliport’un artan kapasitesi ve Holding şirketleri ile yaratılması beklenen sinerjilerin Poliport
için iş hacmi yaratması 2013 yılındaki büyüme ve karlılık trendinin sürdürülebilir olmasına katkıda bulunacaktır.

GERÇEKLEŞENLER VE İLERİYE YÖNELİK BEKLENTİLER
Polisan Holding, 2013 yılında tüm iş kollarında hedeflerini gerçekleştirmiştir. 2014 yılında global piyasalarda ve
Türkiye’de makroekonomik zorluklar devam edebilir. Ancak, Polisan Holding, faaliyette olduğu farklı iş kollarında
kurlarda meydana gelmesi olası dalgalanmaların etkilerini en aza indirecek tedbirler alarak pazar payını artırıcı
faaliyetlerini sürdürmektedir. Polisan Holding, ekonomik ve siyasi belirsizliklere rağmen, 2014 yılında,
Yunanistan’daki Polisan Hellas’ın da katkısı ile gelirlerini 2013 yılındaki oranlarda büyütmeyi ve 2013 yılı
seviyelerinde FAVÖK marjı kaydetmeyi hedeflemektedir.

BOYA
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TÜRKİYE BOYA SEKTÖRÜ
TÜRKİYE BOYA SEKTÖRÜ ~ 2 MİLYAR $ BÜYÜKLÜĞÜNDEDİR.
Türkiye Boya Sektörü günümüzde Avrupa’nın altıncı büyük boya üreticisi konumunda olup, sektördeki yıllık üretim
kapasitesi yaklaşık 850.000 ton, kapasite kullanım oranı ise ~%60 seviyesindedir. 2012 yılı sonunda 750.000 kg
ile 2 milyar $’lık bir değer yaratan Türkiye Boya Sektörü, dünya pazarından yaklaşık %2 oranında pay almaktadır.
2011 satış rakamlarına göre ise Avrupa’nın en büyük 3. pazarı konumundadır.

Pazardan en büyük payı ~%60 ile dekoratif segment almaktadır:

%7

%6

%3

Kimya sektörünün alt bir üretim dalı olan boya sektörü
başta inşaat olmak üzere, otomotiv, metal ve elektronik
sanayi, matbaa-basım, ahşap-mobilya gibi çok geniş
boyutlu sektörel alanlarla entegre olmuştur.
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Türkiye Boya Sektörü’nde kullanım alanlarına göre
dağılımda inşaat boyaları %58 ile en büyük payı alırken,
onu %14 ile ahşap boyaları, %10 ile metal boyaları, %7 ile
toz boyalar, %6 ile otomotiv boyaları ve %3 ile marin
boyaları izlemekte olup, diğer boyaların pazardan aldığı
pay ise %2 oranındadır. Dekoratif boyanın yıllık üretimi
yaklaşık 520.000 tondur.

'L HU

Dünyada olduğu gibi, Türkiye pazarı da konsolide olmaktadır:
Dünya boya üretiminin yaklaşık %80’inin 20 firma tarafından gerçekleştirildiği, pazarın %40’ına 3 büyük firmanın
hakim olduğu tahmin edilmektedir. Son yıllarda, özellikle çevre, teknoloji ve Ar-Ge alanındaki gelişmelerin yanısıra
artan hammadde maliyetleri ile küçük ve orta çaplı şirketlerin büyük gruplar ile birleştikleri gözlenmektedir.
Türkiye’de boya firmaları, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde entegre olduğu sanayi ile birlikte
kümelenmiş bulunmaktadır. Boya Sanayicileri Derneği (“BOSAD”) tahminlerine göre yaklaşık 600 irili ufaklı boya
üreticisi bulunan Türkiye’de, üreticilerin sadece 20 kadarı büyük ve orta ölçekli üretim kapasitesine ve teknolojik
yapıya sahiptir. En büyük 4 üreticinin %70 oranında pay aldığı pazarda, artan rekabet ile konsolidasyon gözlenmiş,
beş yıl öncesine kadar %40 seviyelerinde olan kayıt dışı/standart dışı üretimin payı %25 seviyelerine gerilemiştir.
Özellikle son 10 yılda büyük ölçekli boya şirketlerinin çok önemli bir kısmının akredite olması ve teşvik sistemi içinde
yer alan Ar-Ge bölümlerinin çalışmaları ile Türkiye teknolojik olarak global standartlarda üretim tesisleri olan, cazip
bir bölgesel pazar haline gelmiştir ve Türkiye’de halihazırda 2 uluslararası marka faaliyet göstermektedir.
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Yatırımlar gelişmekte olan ülkelere kaymakta, Türkiye’nin ihracatı da artmaktadır:
Küresel boya üretimi, gelişmekte olan ülkelerdeki talep artışı ile birlikte, gelişmiş olan ABD ve AB üyesi
ekonomilerden, Asya, Kore, Hindistan ve Çin gibi bölgelere doğru kaymaktadır. Bu kapsamda, Türkiye Boya ve
Hammaddeleri Sektörü’nde ihracatın da hızla arttığı, 2000’li yılların başında 30 milyon $ seviyelerinde olan boya
sektörü ihracatının 2012 yılında 700 milyon $ seviyelerine çıktığı gözlenmiştir. İhracat, ağırlıklı olarak inşaat
sektörünün canlı olduğu Orta Doğu, Orta Asya ve Balkan ülkelerine yapılmıştır.
IX. Kalkınma Planı döneminde BOSAD tarafından yaptırılan sektörel değerlendirmelere göre, özellikle,
Batı Avrupa’da doygunluğa ulaşan boya pazarında düşük büyüme oranları ve yüksek maliyetler ile çalışmak
zorunda olan çok uluslu boya üreticileri yatırımlarını Avrupa Birliği (“AB”)’ne yeni üye olan veya aday statüsündeki
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine kaydırmaya başlamıştır. Dolayısıyla, Türkiye’de hem üretim, hem de ihracat
anlamında büyüme potansiyeli olan pazarlardan biridir.

Sezonsallık dolayısıyla yüksek çalışma sermayesine ihtiyaç olmaktadır:
Boya sektöründe, Nisan – Eylül ayları talebin en fazla olduğu zamanlardır. Sezonsallık dolayısıyla hem yüksek
çalışma sermayesine ihtiyaç olup, hem de Türkiye’de üretilmeyen ve sektörün ana ve yan girdileri olarak kullanılan
hammaddelerin ~%70’i ithal edildiği için maliyetler özellikle Türk Lirasının yabancı döviz kurları karşısında değer
kaybettiği zamanlarda daha da artış göstermektedir. 2012 yılında boya sektörü ithalatı yaklaşık 1,8 milyar $
seviyelerini bulmuştur. Önümüzdeki dönemde, belli bir ekonomik ve ticari büyüklüğe ulaşan temel hammaddelere
yönelik yatırım fırsatlarının, ölçek ekonomisine bağlı olarak ve devletin de teşvik sistemi içinde özellikle yabancı
sermaye yatırımları çerçevesinde değerlendirilmesi söz konusudur.

Üretimin ~%85’ini su bazlı boyalar oluşturmaktadır:
Geliştirilen yeni üretim teknikleri sayesinde insan ve çevre sağlığına duyarlı ve aynı zamanda uzun ömürlü boya
üretimi yapılabilmektedir. Ayrıca daha dayanıklı, servis ağırlıklı, kolay sürülen, yüksek performanslı, renk çeşitliliği
bakımından zengin ve çevresel etkileri azaltılmış (daha düşük uçucu organik bileşik (VOC) içeren, ağır metal
içermeyen boya, vb) boya ürünlerine de ilgi artmaktadır. Sektörde solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya geçiş
olmuştur. Türkiye pazarında üretilen boyaların ~%85’i su bazlıdır.

Kendin Al (Buy-It-Yourself) trendleri önem kazanmaktadır:
Türkiye Boya Sektörü’nde müşteri bazını, dağıtım kanalı (toptancı, perakendeci, yapı marketler), hane halkı ve boya
ustaları oluşturmaktadır. Son yıllarda özellikle dekoratif boyalarda boya uygulayıcılarının ve nihai tüketicilerin renk
tercihi ve kaliteyi ön plana çıkarması ile her türlü rengin üretilip perakende satış noktalarına iletilmesi yerine, baz
renkleri üreterek, perakende noktalarında mix sistem makineleri ile tüketicilerin beğenilerine cevap verecek renk ve
tonlarda ürün sunma hizmeti önem kazanmıştır.

Değişen mevzuat ile dış cephe yalıtımında hızlı bir büyüme gözlenmektedir:
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği resmen yürürlüğe girdikten sonra enerji tasarrufu için binalarda yalıtım
zorunlu hale gelmiştir.
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Türkiye’de kişi başına boya tüketimi oldukça düşük seviyelerdedir:
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Gelişmiş ülkelerde yıllık ortalama 20-25 kg olan kişi başı boya tüketimi, ülkemizde yaklaşık 12 kg olup, dekoratif
boyada tüketim sadece 7 kg’dır.
Türkiye dekoratif boya segmentinde talep sürekli büyümektedir:
Türkiye Boya Sektörü’nde üretimin 2005-2012 yılları arasındaki yıllık bileşik büyüme oranı %6’dır. Sektörden yaklaşık
%60 oranında pay alan dekoratif boyaya olan talebin %90’ı renovasyon ile ilgili talepten kaynaklandığı için inşaat
sektöründe daralma görüldüğü yıllarda bile dekoratif boyaya olan talep devam edebilmektedir.
Türkiye Boya Sektörü’nde büyümeyi sürekli kılan unsurlar şunlardır:
ŏŏŏŏŏđŏŏØ.'%5!Ě*%*ŏ#!*`ŏ2!ŏ.0*ŏ*Ø"1/1
ŏŏŏŏŏđŏŏ*!ŏÈ*ŏ ØÈ!*ŏ'%È%ŏ/5/* '%ŏ ØÈØÈ
ŏŏŏŏŏđŏŏ*!ŏ$('(.**ŏ#!(%.ŏ Ø6!5%* !'%ŏ.0È
ŏŏŏŏŏđŏŏ !*0/!(ŏ®*ØÈØ)ŏ.+&!/%
ŏŏŏŏŏđŏŏ!*+2!ŏ! %()!ŏ,+0*/%5!(%ŏ+(*ŏāĉŏ)%(5+*ŏ$*!
ŏŏŏŏŏđŏŏ!,.!) !*ŏ!0'%(!*!*ŏ®(#!(!. !ŏÈ0ŏ'+*10ŏ+()'ŏØ6!.!ŏ5+|1*ŏ%*ŏ%$0%5ŏ+()/
ŏŏŏŏŏđŏŏ!.ŏ5(ŏ%6%*ŏ(**ŏāĀĀċĀĀĀŏ !0ŏ5!*%ŏ%*ŏ
ŏŏŏŏŏđŏŏÈŏ!,$!ŏ5(0)**ŏ6+.1*(1(1|1ŏ
ŏŏŏŏŏđŏŏ /ŏ5(0)ŏ6+.1*(1(1|1
İç mimari alanındaki gelişmeler, Kentsel Dönüşüm Projesi ve ısı yalıtım sistemlerine olan talep ile birlikte, boya
sektörünün 2023 vizyonu içindeki hedefi dış yatırımlar ve ihracat ile sektörün 8 milyar $’lık bir büyüklüğe ulaşmasıdır.
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POLİSAN BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
POLİSAN BOYA; TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA İLKLERİN BULUCUSU VE
UYGULAYICISI!
Ticari faaliyetlerine 1920’li yıllarda tekstil ile başlayan Bitlis Ailesi, 1964 yılında Türkiye’de ilk emülsiyon reçineleri
üreticisi olarak kimya sektörüne giriş yapmış, 1985 yılında da Polisan Boya markası altında boya üretimine başlamıştır.
Faaliyet konusu; boya, vernik, reçine, sair yüzey kaplama ve yalıtım malzemesi üretim ve satışı olan “Polisan” markası,
boyanın bağlayıcısı yani ana hammaddelerinden biri olan tutkal “Poli Vinil Asetat - PVA” ve “Sanayi” kelimelerinden
doğmuştur.
Polisan Boya, Türkiye Boya Sektörü’nden %60 ile en büyük payı alan dekoratif boya pazarının lideridir.
Polisan Boya, farklılaştırma stratejisi olarak, “Polisan, boya değil, ev kozmetik ürünleri üretir” yaklaşımı ile boyanın
sadece renkten ibaret olmadığını, bakım ve onarım gibi sağladığı fonksiyonel faydalarının yanısıra mekanlara estetik
kazandırdığını vurgulamıştır.
Bu kapsamda, 2008 yılından itibaren tescillediği “Home Cosmetics” kavramı ile dünyaya “Ev Kozmetiği” konseptini
tanıştıran ilk firmadır ve sadece Türkiye’de değil, dünyada da “ilk” olarak hayata geçirdiği yaratıcı uygulama ve
çözümleri ile global bir marka olma yolunda emin adımlar ile ilerlemektedir.
Satış kanalındaki dükkanlarını da, bayanlar için “kendin al” konseptini alışkanlığa dönüştürecek şekilde yeniden
yapılandırmıştır.
Yalıtım alanında, Exelans Enerji ürünleri ile yapılan ısı yalıtım sistemini güvence altına alan Polisan Yalıtım Kaskosu
dünyada ilktir.
İnsan sağlığına önem veren, çevreci ve yenilikçi kimliği ile Türkiye’nin ilk “yağlı boya” muadili su bazlı parlak son kat
boyasını üretmiştir.
Türkiye’nin ilk 7 özellikli iç, 9 özellikli dış cephe boyalarını, su bazlı granit efektli dış cephe boyasını, ahşap koruyucu
sprey verniğini ve dünyanın da ilk su bazlı metal boyasını geliştirmiştir.
Sektörde, fabrika üretimi ile aynı kaliteyi sağlayan ilk su bazlı mix makinesini geliştirerek hem satış kanalını üretim
merkezi olarak konumlandırmış, hem de etkin stok yönetimini sağlamıştır.
Sektördeki “ilk” tek POS’tan sadakat programı ve tahsilat uygulaması sayesinde hem sorunsuz bir tahsilat sürecini,
hem de sistemde kayıtlı olan boya ustalarının sadakatini temin etmektedir.
Dilovası tesislerinin Körfez Geçişi Projesine 400 metre uzaklıkta olması Polisan Boya’nın lojistik konumunu
güçlendirmiştir.
Türkiye Boya Sektörü’ne artan yabancı ilgisi ile Türkiye’de lider boya firmalarından biri olan Polisan Boya ile de
yabancı yatırımcılar ilgilenmekte ve olası işbirliği ve ortaklıklar için temasta bulunmaktadır.
Uzun vadede, Polisan Boya Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (“OSB”) mevcut üretim tesislerinden,
Polisan Kimya’nın sahibi olduğu ve Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (“GEBKİM”) yer alan araziye
taşınması ve taşınma sonrası üretim kapasitesinin 250.000 tona ulaşması hedeflenmektedir.
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POLİSAN BOYA, DEKORATİF BOYA SEGMENTİNDE LİDERDİR!
23.000 metrekare açık/kapalı alan üzerinde kurulu, dünya standartlarında üretim yapan Polisan Boya tesisi,
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi içinde yer almaktadır. Bu bölgenin iki ana karayoluna, demiryoluna ve limana
yakınlığı lojistik önemini daha da artırmıştır.
BOSAD 2012 yılı verilerine göre, gelirde %18, hacimde ise %19 oranları ile boya sektöründen en büyük payı alan
dekoratif segmentte lider konumunda olan Polisan Boya 2013 yılında da liderliğini sürdürmüştür.
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1985’te kurulduğunda 10.000 ton/yıl olan üretim kapasitesini 18 kat artırarak 180.000 tona çıkaran Polisan Boya,
pazarın genelinden hızlı büyümektedir. Kapasitesini pik aylara göre ayarlayan Polisan Boya, böylece düşük stok
miktarı ile üretim ve satış gerçekleştirmektedir.
Polisan Boya’nın yıllar itibariyle gerçekleşen fiili üretim miktarları aşağıda grafik halinde sunulmuştur.
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BOSAD tarafından kamu ile paylaşılan en son resmi bilgilere göre, 2005 - 2012 yılları arasında, pazarın yıllık bileşik
büyüme oranı %6 olurken, Polisan Boya için bu oran %10 olarak gerçekleşmiştir.
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Tahmini BOSAD verilerine göre 2013 yılında boya sektörünün iç pazar büyüklüğü ve ihracat ile birlikte yaklaşık
2,5 milyar $’lık bir büyüklüğe ulaşması beklenmektedir. Üretimin yaklaşık %5 arttığı tahmin edilen sektörde,
Polisan Boya’nın üretimi de sektöre paralel bir büyüme göstermiştir.
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POLİSAN BOYA, PAZARDAKİ EN GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİNE SAHİPTİR
Polisan Boya’nın esas faaliyet alanı içerisinde üretimi ve satışı yapılan ürünler inşaat grubu (iç/dış cephe dekoratif
boyalar, tutkal, tiner), yalıtım sistemleri (ısı ve su) ve yardımcı ürünler (rulo, fırça vb.) olarak sınıflanabilir.
Gelişmekte olan faaliyet alanları da mobilya, deniz, sanayi gruplarıdır. Polisan Boya, ambalaj ve renk çeşitleri hariç
250’yi aşkın Polisan markalı ürün çeşidi ile dekoratif boya pazarında tüm fiyat segmentlerinde en geniş ürün
yelpazesine sahiptir.
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2013 YILINDA SUNULAN ÜRÜNLER SADECE TÜRKİYE’DE DEĞİL, DÜNYADA DA İLK!
Polisan Boya, 2013 yılında TÜBİTAK destekli yeni ürün geliştirme projesine devam etmiştir. Bunun yanısıra, Ar-Ge
merkezi olmak ve uluslararası marka değerine yatırım amaçlı olarak TURQUALITY çalışmalarına da devam etmiştir.
2013 yılında, deniz grubu, sanayi grubu, inşaat boyalarında yeni ürün tasarımı ve geliştirmesi çalışmalarına devam
edilmiştir. Pazara sunulan yeni ürünlerden bazıları şunlardır:

Kötü kokuları yok eden ekolojik boya
Polisan Boya, 2013 yılında Seranit ile yaptığı işbirliği sonucunda, Ekolojik Sıva'nın
ardından Ekolojik Boya'yı da tüketicilerinin hizmetine sunmuştur. İçeriğindeki
özel elementler sayesinde mekanlardaki yemek, sigara, tuvalet, boya ve ilaç
kokusu gibi istenmeyen kokuları yok etme özelliklerine sahip Seraoxicoat Ekolojik
Sıva’dan sonra Polisan Boya satış noktalarında yerini alan Astro3 Oxipaint
Ekolojik Boya, içeriğinde aktive edilmiş doğal elementler sayesinde kötü kokuları
yok etme, nem dengeleme, kir ve leke direnci sağlama, küf ve mantar oluşumunu
engelleme gibi faydalar sağlamaktadır.

Türkiye’nin ilk su bazlı granit efektli dış cephe boyası
Polisan Boya, 2013 yılında yüzeylerde gerçek ve doğal granit görünümü veren,
sıva bozukluklarını örten dış cephe boyası Exelans Granit’i tüketicileriyle
buluşturmuştur. Kolay uygulanabilen, yüksek alkali direncine sahip, renk
solmasına, yağış, nem ve deniz kıyısındaki tuzlu neme karşı dayanıklı
Exelans Granit, istenilen renkte Exelans Macro dış cephe boyası uygulanmış
yüzeylere son kat olarak uygulanmaktadır.

Türkiye’nin ilk ahşap koruyucu sprey verniği
Wood & Wood ahşap spreyleri geliştiren Polisan Boya, bu sayede amatör
uygulamacıların da kolaylıkla kullanabileceği ahşap koruyucu ürünlerini
tüketicilerinin beğenisine sunmuştur.

Türkiye’nin ve dünyanın ilk su bazlı metal boyası
Sağlıklı ve çevreci ürünleri geliştirmeyi kendisine ilke edinmiş olan
Polisan Boya, paslı yüzeylere direkt uygulanabilen, antipas-ara kat-sonkat
uygulamaya ikame ederek zaman ve işçilikten tasarruf sağlayan su bazlı
Polimetal ürününü sektöre kazandırmıştır.
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TÜRKİYE YALITIM SEKTÖRÜ
Polisan Boya’nın esas faaliyet alanlarından biri de yalıtımdır.
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 5 Aralık 2008 tarihinde yayınlanmış olup bu yönetmelik ile TS8825 ısı
yalıtım kuralları belirlenmiş ve 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alacak yeni binalarda Enerji Kimlik Belgesi
hazırlanması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda, 2017 tarihine kadar oturulan yapıların tamamının Enerji Kimlik
Belgelerini alması zorunludur.
TS 825 kapsamında, Türkiye’deki yerleşim birimleri, bulundukları coğrafi konuma ve iklim şartlarına göre 4 farklı
derece-gün bölgesine ayrılmıştır. Bu şekilde, aylık sıcaklık ortalamaları ve güneş enerjisi ışınım şiddetleri gibi kabul
değerleri baz alınırak bölgeler için belirlenen U değeri ve yalıtımda kullanılacak levha kalınlıkları şöyledir:
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Enerji Kimlik Belgesi ise oturulan ya da yeni binaların yalıtım özelliklerini, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin
verimini, binanın asgari enerji ihtiyacı ve enerji tüketim bilgilerini içerir. Düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerli
olan ve sürenin sonunda o dönemin yönetmeliğine uygun olarak yeniden düzenlenecek olan Enerji Kimlik Belgesi’nde,
binanın kullanım alanı başına düşen yıllık enerji tüketimi ve sera gazı salınımı ‘’A’’ ile ‘’G’’ arasında değişen bir referans
ölçeğine göre sınıflandırılır. Enerji sınıfı A olan binalarda ısıtma ve soğutma için harcanacak enerji daha az olduğu için,
yalıtımı güçlü olan binalar alım, satım ve kiralamada zamanla daha da değer kazanacaktır.
Yönetmeliklere uygun olarak yapılacak ısı yalıtımı:
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ŏŏđŏŏŏ +*10ŏ%`%* !ŏ !*#!(%ŏ+ ŏ/'('(.ŏ+(1È01..'Čŏ'+*"+.(1ŏ5È)ŏ(*(.**ŏ+(1È)/*ŏ
sağlar,
ŏŏđŏŏŏ%*ŏ Èŏ'1|1*1*ŏÈ.ŏ/'ĥ/+|1'ŏ".'(('(.Čŏ5|ÈČŏ +*ŏ#%%ŏ0)+/"!.%'ŏÈ.0(. *ŏŏŏŏŏŏ
korunmasını sağlayarak oluşabilecek onarım masraflarının önüne geçilmesine yardımcı olur.
Dolayısıyla, yalıtım sadece bir zorunluluk olmayıp, binaların değerini de artıran bir unsurdur. Türkiye’de Yalıtım
Sektörü’nde kişi başı tüketim 0,06 metreküp iken bu değer Amerika’nın %6’sı, Avrupa’nın ise %10’u seviyelerine denk
gelmektedir. Dolayısıyla, henüz uygulamada emekleme döneminde olan Türkiye pazarı, 2008 tarihinden sonra hızlı
bir büyüme trendine girmiştir. 2008-2013 yılları arasında Türkiye Isı Yalıtım Sektörü yıllık bileşik ortalama büyüme
oranı, metrekare bazında, yaklaşık %21 olarak gerçekleşmiştir.
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YALITIMDA PAZAR LİDERİ POLİSAN EXELANS ÜRÜNLERİ
Polisan Boya büyüyen Türkiye Yalıtım Sektörü’nde 2007 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Bir Polisan Boya
markası olan Exelans Enerji Paket Sisteminin 2008-2013 yılları arasında metrekare bazında yıllık bileşik ortalama
büyüme oranı %67,0 olarak gerçekleşirken, ısı ve yalıtımdan elde edilen gelir anlamında yıllık bileşik ortalama
büyüme oranı ise %74,1 olmuştur. Exelans ürünlerinin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 2008 yılından bu yana Türkiye
pazarındaki payı artarak yükselmektedir.

Neden Exelans Enerji?
đŏŏÈŏ!,$!ŏ/ŏ5(0)ŏ%`%*ŏ'+*10(.*ŏ)%).%ŏ2!ŏ5,ŏŏŏŏŏŏŏ
fiziği ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten Güvenilir Marka,
đŏŏ%5/**ŏÈ.0(.*ŏ#®.!ŏ/Ø.!'(%ŏ#!(%È0%.%(!*Čŏ/0* .0(.ŏ
uygun Yüksek Kaliteli Ürünler,
đ Zaman içerisinde teknik değerlerini kaybetmeyen Kalıcı
Performanslı Paket Sistemleri,
đŏŏ0Èŏ** ŏ2!ŏ0!'*%'ŏ15#1() ŏ +**)(ŏ,!./+*!(ŏ%(!ŏ
sağlanan En Kaliteli Hizmet,
đŏŏÈ0*ŏ/ŏ5(0)ŏ/%/0!)(!.%*%*ŏ15#1()(.* ŏ$0(.*ŏ
önüne geçilmesine yönelik Polisan Uzman Uygulamacı
Sertifikasına sahip, Uzman Uygulamacı Bayiler,
đŏŏ4!(*/ŏ*!.&%ŏ !'+.0%"ŏ',()ŏ2!ŏ+(%/*ŏ+5
seçenekleri ile sunulan Mükemmel Dekoratif Görünüm

Exelans Enerji Paket Sistemi içinde hangi ürünler var?
Polisan Boya Exelans Enerji Paket Sistemleri, Türkiye’de ısıl kazanç ve kayıpların engellenmesi için, duvar, çatı,
temellerde kullanılan levhalar, pencere ve kapılarda kullanılan kaplamalar, hava kanalları ve borular, tesisatlarda
kullanılan köpük gibi her türlü ısı yalıtım malzemesini içermektedir.
Türkiye’nin her köşesinde faaliyet gösteren Polisan Boya yetkili bayilerinden alınabilen Exelans Enerji Isı Yalıtım
Sistemi 4 farklı paketten (EPS, XPS, Taş yünü, Karbonlu EPS) oluşur ve bu paketlerde bulunan ısı yalıtım malzeleri
şunlardır:
ŏŏđŏŏ /ŏ5(0)ŏ(!2$(.ŏĨČŏ!+,+.Čŏ .+*(1ŏ**+2ČŏČŏÈ5Ø*ØĩČ
ŏŏđŏŏ /ŏ5(0)ŏ5,È0.)ŏ$.Č
ŏŏđŏŏ(5ýŏ/ŏ5(0)ŏ/2/Č
ŏŏđŏŏ /ŏ5(0)ŏāćĀŏ#.ĥ)Ăŏ|.('0ŏ +*0ŏü(!/%Č
ŏŏđŏŏ /ŏ5(0)ŏ)!'*%'ŏ Ø!(ŏ`!È%0(!.%Č
ŏŏđŏŏ /ŏ5(0)ŏ,.+ü((!.%ŏĨČŏ(Ø)%*51)ŏü(!(%Čŏü(!/%6ŏ'®È!ŏ,.+ü((!.%Čŏ/1ŏ/)*ŏ,.+ü((!.%ĩČŏ
ŏŏđŏŏ /ŏ5(0)ŏ®6!(ŏ,.+ü((!.%ŏĨ!*%6(%'ŏ160)Čŏ %(0/5+*Čŏ )(('(ŏ'®È!Čŏ +|.)ŏ%0%Èŏ2ċŏ
profilleri),
ŏŏđŏŏ /ŏ5(0)ŏ !'+.0%"ŏ',()/Č
ŏŏđŏŏÈŏ!,$!ŏ+5ŏ/0.(.Čŏ
ŏŏđŏŏÈŏ!,$!ŏ+5(.ŏĨØ6ŏ5ŏ ŏ#.!*(%ĩ
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EXELANS ENERJİ SU YALITIMI
Binalara nüfuz eden su, yapıların taşıyıcı kısımlarında yer alan demirlerin paslanmasına ve taşıma kapasitesinin
düşmesine yol açar. Ayrıca, betonun çürümesine ve çatlamasına da neden olur. Dolayısıyla, başta toprak ile temas
eden duvarlar, temeller ve zemine oturan döşemeler, balkonlar, teras ve eğimli çatılar, banyo, lavabo, WC gibi ıslak
hacimler, su deposu, suni gölet ve havuz gibi yapılar, istinat duvarları, beton kanaletler, otopark üzerleri, otoyollar,
raylı sistemle taşımacılık yapılan yollar ve köprü-viyadük gibi yapılar bitümlü su yalıtım örtülerinin genel kullanım
alanlarıdır.
Exelans Enerji Su yalıtımı uygulaması, binanın güvenliğini sağlamasının yanı sıra bakteri ve küf oluşmasını, suyun
çatılardan veya tavanlardan damlamasını önleyerek sağlıklı ve konforlu ortamlar sağlar. Bitümlü su yalıtım
örtülerinin yapı hareketleri ve karşıladığı yükler karşısında mekanik dirençlerini artırmak amacıyla kullanılmaktadır.

POLİSAN BOYA, 2013 YILINDA YALITIM ALANINDA DA DÜNYAYA YENİ BİR ÇÖZÜM
TANITTI:
POLİSAN YALITIM KASKOSU

Polisan Boya; 2013 yılında sadece boya ve yalıtım
sektöründe değil, dünya sigortacılık sektöründe de bir ilke
imza atarak “Polisan Yalıtım Kaskosu”nu çıkardı.
Bina maliyetinin %1-3’ü arasında olan ısı yalıtım sisteminin ilk
yatırım maliyeti, her ne kadar yalıtım ile elde edilen tasarruf
sayesinde 3-5 yıl içinde geri kazanılsa da, oldukça yüksektir.
İlk başlarda piyasada “toplama” olarak tabir edilen daha
ucuz ve garantisiz sistemler de tercih edilirken, son yıllarda
sayılarının hayli azaldığı görülmektedir. Bunun nedeni, bina
yüzeylerinde malzeme kalitesi ya da uygulama
yanlışlığından dolayı herhangi bir kusur, hata oluştuktan
sonra yüzeye yapılan müdahale, tamirat ve işçilik masrafları
neredeyse ilk yatırım tutarına yakın olarak gerçekleştiği için,
gerek inşaat projelerinde profesyonellerin, gerekse
renovasyon projelerinde apartman yöneticilerinin artık
markalı sistemleri tercih etmeleridir.

Polisan Boya da, bu ilk maliyeti yüksek sistemlerin
uygulanmasında, karar vericilerin hayatlarını kolaylaştırmak
üzere, Polisan Boya'nın ısı yalıtım markası olan
Exelans Enerji ürünlerini kullanmak ve işçilikte ise Polisan
Boya tarafından yetkilendirilmiş uygulamacı bayileri tercih etmek kaydıyla,Türkiye çapında yapılacak yalıtım, boya,
badana ve bakım ile bununla alakalı tüm işleri kapsayacak şekilde geliştirdiği “Yalıtım Kaskosu” ile ürün kalitesini,
hizmet kalitesiyle bütünleştirmiştir.
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POLİSAN MARKALI, YÜKSEK KALİTELİ TİCARİ
ÜRÜNLER İLE GELİRE KATKI
Polisan Boya’nın gelirleri içerisinde küçük bir paya sahip olan ticari ürünler, 3. partilerin ürettiği kaliteli yardımcı
ürünler olup, Polisan markası ile Polisan Boya satış kanalından direkt olarak boya ustalarının ve ihtiyaç sahiplerinin
alımına sunulmaktadır.
Böylece, boya ustaları ya da ihtiyaç sahipleri fırça, rulo, duvarlara farklı dokuların işlenmesinde yardımcı olan efekt
aparat, silikon, köpük, mastik, saten örtü, maskeleme bantı, spatula gibi boya yaparken lazım olacak yardımcı
ürünleri, Polisan Boya kalite standartlarında kolaylıkla temin edebilirken, Polisan Boya da gelirlerini artırmaktadır.

POLİSAN BOYA FARKLILAŞTIRMA STRATEJİSİ
EN YAYGIN SATIŞ KANALI
Polisan Boya, kaliteli ürün portföyünü boyacılar ve son kullanıcılara en hızlı şekilde sunmak amacıyla Türkiye
çapında yaygın bir satış ağı oluşturmuştur. 37 distribütör, 6.000 bayi ve 650 direkt satıcısı içinde 1.000 adet
münhasır bayisi olan ve bunun yanısıra, 4 market zincirinin 140 mağazasında satış yapan Polisan Boya Türkiye’deki
en yaygın satış kanalına sahiptir.

BAYANLAR İÇİN TASARLANAN POLİSAN SHOP KONSEPTİ
Son yıllarda artan tüketici bilinci sayesinde
boya ustalarının olduğu kadar evini boyatacak nihai tüketicilerin ve özellikle boyanın
ev kozmetiği olduğu konseptinden yola
çıkarak boya alımı için alışveriş noktalarını
ziyaret eden bayanların sayısında artış
trendi öngören Polisan Boya 2008 yılında
Türkiye’nin bu seviyede yaygın ve standart
içerikteki tek “Konsept Mağazacılık” örneği
olarak Polisan Shop yatırımlarına
başlamıştır.

ÖNCESİ

SONRASI

ÖNCESİ

SONRASI

2008 yılından bu yana Türkiye genelinde
250’yi aşkın bayi, “Polisan Shop” ve
“Polisan Shop İyileştirme Noktası” olmak
için gerekli kriterlere uygunluğunu
sağlayarak tanzim-teşhir konularında
uzman “Kanal Kurumsal Uygulama” ekipleri
tarafından baştan yaratılmış ve cirolarını
katlamıştır.
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Polisan Boya, nalbur ve boya perakendeciliği ya da uygulamacı bayiliğini yapan müşterilerinin dükkanlarını
tanımlanmış standartlara göre düzenleyerek, bu satış noktalarının daha rahat ve keyifli alışveriş yapılabilecek bir
yapıya kavuşmasını sağlamak üzere yatırımlarına devam etmektedir.

YENİ NESİL MIX SİSTEM İLE ÜRETİM MERKEZİNE DÖNÜŞEN DİSTRİBÜTÖR VE BAYİLER
Polisan Boya, Dilovası
üretim tesislerinde
gerçekleştirilen
kapasite artırımı ve proses
iyileştirme yatırımlarının
yanı sıra entegre fabrika
yatırımı değerinde olan ve
satış noktalarında
konuşlandırılan Yeni Nesil
Mix Sistem renklendirme
makineleri ve Modüla
Sistem sayesinde her bir
Polisan Boya satış
noktasını birer
"Üretim Merkezi" haline
dönüştürmektedir.

YENİ NESİL MİX SİSTEM:
Polisan Boya Ar-Ge’sinin, teknolojik alt yapısı ve inovatif yaklaşımı ile 2008 yılında geliştirdiği sektörün en gelişmiş
ve Türkiye’nin ilk su bazlı Yeni Nesil Mix Sistem 15 milyon $’lık bir yatırım ile 2013 itibarıyla 1.700 satış noktasında
hizmet vermiştir. Yeni Nesil Mix Sistem; formüllerin yer aldığı bilgisayar, renk yapma makinesi ve karıştırma
makinesi setinden oluşan bir renk sistemidir. “Renkte sınır yoktur!” sloganıyla, tüketicinin istediği anda istediği
renge ulaşabilmesini sağlayan Yeni Nesil Mix Sistem içerisinde 402 renkli Colorium İç Mekan, 200 renkli Colorium
Dış Cephe, 2000 renkli Colorium Universal ve RAL Kartela renklerinden oluşan kolleksiyonlar yer almaktadır.

Neden Yeni Nesil Mix Sistem?
ŏđŏ0Èŏ*+'0(.Ďŏ0Ø)ŏ'.0!(ŏ.!*'(!.%*%ŏ/0+'0ŏ010)/*ŏŏŏŏ
gerek kalmadan binlerce rengi tüketicisinin beğenisine
sunar ve anında temin eder,
ŏŏŏđŏ0Èŏ*+'0(.**ŏ/0+'ŏ)(%5!0(!.%ŏ)%*%)1)ŏ%*!.Č
ŏŏŏđŏ)*ŏ'5*ŏ®*(!.Č
ŏŏŏđŏ0Èŏ*+'0(.**ŏ/0+'ŏ(** *ŏ0/..1"ŏ/|(.Čŏŏ
ŏ
çeşitliliğe yer açar,
ŏŏŏđŏ,0%)%4ŏ!*'ŏ'1)ŏ%$6ŏ/5!/%* !ŏ!|!*%(!*ŏ%.ŏŏŏŏŏŏŏŏ
objenin renginde anında boya yaptırabilme hizmeti
sunulmaktadır.

MODÜLA SİSTEM:
Mix makinelerinden daha yüksek kapasitesi bulunan ve 37 distribütörün faydalandığı modüla sistem sayesinde, her
bir distribütör fabrika gibi konumlanarak, bayilere talep üzerine anında sevkiyatta bulunup, ürün yaygınlığını temin
ederken, 5.000 SKU’nun etkin yönetimini de sağlar.
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EN İYİ KALİTE VE HİZMET
Polisan Boya, en iyi kalite ve hizmetin ancak boya ustalarının sadakatinin sağlanarak temin edileceği bilinciyle, satış
kanalı ve sadakat programlarını da rakiplerinden farklılaştırmıştır. Pazarda, ev kozmetiği kavramı ile bayanlar, kalite
ve yaygınlık unsurları ile de boya ustaları için cazip bir marka olarak konumlanan Polisan Boya, Türkiye’de ilk olan
sadakat programı ile sisteminde kayıtlı olan 25.000 boya ustasına Polisan Boya’yı tercih etmelerinin ayrıcalığını
yaşatmaktadır. Bu kapsamda, hem sadakat programı, hem tahsilat özelliği içeren 3.000 adet POS cihazi sayesinde,
şirket 12 (2014 itibarıyla 9) aya kadar taksit avantajı sağlayarak, ödemeleri direkt olarak tahsil etmektedir. Yapılan
işlem sonucu kazanılan puanlar ise Policlub sadakat kartlarına yüklenerek, sistemi kullananlar farklı şekillerde
ödüllendirilmektedirler.
Bunun yanısıra, müşteri, tedarikçi ve iş ortaklarının, şikayetlerine 24 saat içerisinde dönüş yapılan 0 800 211 3737
ya da 0 532 755 0737 numaralı Polisan Müşteri Hizmetleri de satış öncesinde olduğu gibi, satış sonrası hizmet
kalitesinde de mükemmeliyeti hedeflemektedir.

EV KOZMETİĞİ KONSEPTİ İLE YÜKSEK MARKA BİLİNİRLİĞİ
Polisan Boya, ortalama 2-3 yılda bir boyanan hanelerde
renk tercihini yapan nihai tüketicinin bayanlar olması
dolayısıyla, satış kanalı dahilindeki uzun vadeli
pazarlama stratejisini, genelde nihai tüketici olarak
hedef alınan boya ustalarından farklı olarak A, B, C
Grubu, 25 yaş üzeri bayanlara odaklanarak
oluşturmuştur. Bu kapsamda, marka bilinirliğini
artırmak üzere iletişimde de daha şık ve elegant bir
yaklaşım sergilemiştir.
“Evinizin Kozmetiği” söylemi ile, dünyaya
“Home Cosmetics” konseptini ilk defa tanıştıran
Polisan Boya, mağazalarının ve ürün ambalajlarının
dizaynında olduğu gibi, ürün çeşitlemesinde de
rekabetten farklı olarak boya parfümü, boyanabilir
duvar kağıdı ve duvar motifleri gibi yaratıcı ürünler ile
bayanların tercih noktası olmayı başarmıştır.

Polisan Boya 2013 yılındaki “Tutkuyla boyanan duvarlar, çoook çekici anlar” reklam kampanyası ile marka
farkındalığını kampanya öncesine kıyasla 25 baz puan artırarak %100’e yükseltmiştir.

YATIRIMLAR VE İLERİYE YÖNELİK BEKLENTİLER
Polisan Boya tesislerinde, her yıl gerekli olan bakım ve onarım çalışmalarını yapmakta olup, yakın gelecekte
kapasite artırımına yönelik bir yatırım planlamamaktadır.
Polisan Boya’nın uzun vadeli stratejisi, dekoratif boya segmentindeki liderliğini sürdürürken, deniz, mobilya ve
endüstriyel segmentlerde de büyümektir. Anadolu illerindeki sadakat seviyesine büyük şehirlerde de ulaşmak
amacıyla marka bilinirliğini artıran çalışmalarını sürdüren Polisan Boya, in-house teknoloji kullanımı ile boya bazının
merkezde üretilip, renklendirmenin lokalize olacağı bir yapı kurgulamaktadır. Pazarlama stratejilerini, iç cephede
Türkiye’de “buy it yourself – kendin al” konseptini yaygınlaştıracak şekilde kurgulayan Polisan Boya, dış cephede de
özellikle yalıtım sistemleri alanında liderliğini sürdürerek büyümeye devam etmeyi hedeflemektedir. Kalıcı ve karlı
bir büyüme hedefleyen Polisan Boya, stratejik ortaklık ya da halka arz fırsatlarını da değerlendirmektedir.

LİMAN İŞLETMELERİ
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LİMANCILIK SEKTÖRÜ
DENİZ TAŞIMACILIĞI DÜNYADA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ULAŞIM ŞEKLİDİR.
Küreselleşen ve serbestleşen dünyada ticarette uzmanlaşma gereği, her ülke göreceli olarak üstün olduğu malı
üretip ihraç, ürettiği mallar için gerekli olan hammadde ve enerji kaynaklarını da ithal etmektedir.
Deniz taşımacılığı, özellikle sanayi hammaddesini oluşturan çok büyük miktarlardaki yüklerin bir defada bir yerden
diğer bir yere taşınması imkanını sağlaması, güvenilir olması, sınır aşımı olmaması, mal zayiatının minimum düzeyde
olması, çevreyi en az kirletmesi, yolcu-kilometre ve ton-kilometre başına tükettiği enerjinin en az olması, diğer
kayıpların hemen hemen hiç olmaması, havayoluna göre 14, karayoluna göre 7, demiryoluna göre 3,5 kat daha ucuz
olması nedeniyle dünyada en çok tercih edilen ulaşım şeklidir.
Deniz taşımacılığı sektörü ülkenin ithalat ve ihracat artış ve azalışlarına paralel seyreden bir sektördür. Son yıllarda
deniz taşımacılığı toplam ticaret hacmi içerisinde yükselen bir trend göstermektedir. Dünya ticaretinin ithal ve ihraç
yüklerinin %75’i deniz yoluyla taşınmakta olup dünyada, denizyoluyla gerçekleştirilen uluslararası ticaret hacmi,
her geçen gün süratle artmaktadır.
UNTAC (United Nations Conference on Trade and Development) tarafından hazırlanan Deniz Ticaretine Bakış 2013
(Review of Maritime Transport 2013) raporuna göre, 2012 yılında Çin’in iç talep artışı, Asya Bölgesi ve Güney-Güney
ticaretindeki hareketlilik dolayısıyla dünya deniz ticaretinde elleçlenen yük 2011’e kıyasla %4,3 oranında artarak 9,2
milyar ton oldu. Böylece, Uluslararası Deniz Ticareti, 2012 yılında %2,2 büyüyen dünya gayrisafi yurtiçi hasılasının
üzerinde bir büyüme kaydetti.
Sınırların ortadan kalktığı, uluslararası rekabetin yoğun olduğu denizyolu taşımacılığının temel elemanları gemiler ve
limanlardır. Yüklerin elleçlenerek taşınmalarının başlayıp sona erdiği limanlarda, taşımaları yapan gemilerin yurtiçi,
yurtdışı ve transit taşımacılıkla ülke ekonomisine katkısı büyüktür. Türkiye kıyı şeridi 8.333 kilometre olup, mülkiyet
tiplerine göre 25 kamu, 27 belediye ve 108 adet özel sektör limanı olmak üzere 160 adet liman bulunmaktadır.
Dünyada olduğu gibi, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde de mal ticareti yoğun olarak deniz üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca, Marmara Denizi’nin jeopolitik konumundan dolayı yoğun olarak mal akışı yaşanmaktadır.
Türkiye’de yaklaşık 385 milyon ton yükün elleçlendiği 2013 yılında, elleçlenen kargo tipine göre %32 ile ilk sırada
yer alana dökme sıvı kargoyu, %27 ile kuru yük, %22 ile konteyner, %17 ile genel kargo ve %2 ile araçlar izlemiştir.
Rejimlere göre baktığımızda, Türkiye deniz ticaretinin %72’sini dış ticaret oluştururken, geri kalan pay ise transit yük
taşımacılığı ve kabotaj arasında eşit şekilde %14’er olarak dağılmıştır.
Türkiye’de deniz ticareti, Avrupa’nın önemli limanlarının bulunduğu ülkelerdeki elleçlenen yük baz alınarak
karşılaştırıldığında, 2012 yılsonu itibarıyla Hollanda, İngiltere, İtalya ve İspanya’nın ardından 5. sırada yer almış ve
2004-2012 yılları arasında kaydettiği ortalama %8 büyüme oranı ile Türkiye elleçlenen yüklerini neredeyse iki katına
çıkaran tek ülke olmuştur.
AB tarafından oluşturulan Trans-Avrupa ve Pan-Avrupa ulaştırma koridorlarının doğuya uzatılması açısından önemli
bir rol oynayan Marmara Bölgesi limanlarında 2013 yılında Türk limanlarındaki toplam yükün %43’ü elleçlenmiştir.
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2013 yılında AB limanları arasında 10. sırada yer alan ve Poliport’un faaliyetlerini sürdürdüğü Kocaeli Limanı,
toplam 80 milyon ton kapasitesi ile 2013 yılında dış ticaretin %19’unu karşılayarak, 1. sırada yer almıştır.
Kocaeli Limanı, Türkiye’nin GSYİH’sının yaklaşık %45’ini üreten endüstriyel bölgeye yakınlığı dolayısıyla oldukça
yüksek bir büyüme potansiyeli içermektedir. Türkiye’de 2013 yılında elleçlenen kargo baz alındığında, Kocaeli
Limanı, %16’lık payı ile de Türkiye’nin en büyük limanıdır.

KOCAELİ LİMANI TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK LİMANIDIR.

ELLEÇLENEN KARGO

.RFDHOL

%16

%22

%RWD

%3

%15

%3

$OLD a
0HUVLQ
VNHQGHUXQ

%4

$PEDUOÕ
%11

%10
%8

7HNLUGD

%8

DIŞ TİCARET
.RFDHOL

%19

%22

$OLD a
0HUVLQ

%4

VNHQGHUXQ

%4

%13

$PEDUOÕ
7HNLUGD
%RWD

%5

*HPOLN
%5

%11
%8

%10

]PLU
'L HUOHUL

42

POLİSAN HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Poliport, Polisan Holding tesislerinin yer aldığı Dilovası'nda dökme sıvı depolama hizmetleri vermek amacı ile 1971
yılında kurulmuştur. Poliport, Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nden 49 yıllığına kiralanan alana, rıhtım,
iskele, dolgu ve depolama tesisleri ile Anadolu yakasında İstanbul'a en yakın ve en büyük liman komplekslerinden
birini kurmuştur.
Elleçlenen kargo ve dış ticaretten aldığı pay ile Türkiye’nin en büyük limanı olan Kocaeli içerisinde 160.000
metrekarelik bir alanda konumlanan ve 1,2 kilometre uzunluğunda yanaşma yeri olan Poliport coğrafi ve lojistik
açıdan Türkiye’nin en stratejik konumlu liman şirketlerinden biridir. İstanbul’a sadece 30 dakika, yeni köprüye
400 metre, TEM (Trans-Avrupa) Otoyoluna 1 kilometre, D-100 Karayoluna 1,8 kilometre, Sabiha Gökçen
Havaalanı’na da 25 kilometre uzaklıkta olan Poliport’un içinden trenyolu geçmektedir. Poliport yapılmakta olan
Körfez Geçiş Köprüsüne ise 420 metre mesafededir.
Poliport, Türkiye’de tamamen 3. şahıslara ait ürünlere, depolama ve elleçleme hizmeti veren, mal alım satımı
yapmayan tek bağımsız kimyasal depolama terminali ve sıvı depolama yapan birkaç şirketten biridir. Terminal
gümrüklü saha olup ithalat ve her türlü transit ticaret uygulaması için uygundur.
Poliport'ta SAP yazılımı kullanılmaktadır. SAP kullanan Poliport müşterileri de, online Polismart sistemine
bağlanmakta ve firmalarına ait her türlü stok ve sevkiyat bilgilerine ulaşmaktadır. Liman sürekli olarak kapalı devre
televizyon ile kameralarla izlenmekte ve görüntüler anında Gümrük İdaresi ile de paylaşılmaktadır.
Poliport’un 3 iş kolu vardır.

EN BÜYÜK GELİR KALEMİ OLAN DÖKME SIVI DEPOLAMA HİZMETLERİ EN KARLI İŞ
KOLUDUR.
Dökme sıvı depolama hizmetleri Poliport’un gelirlerinin ~ %57’sini oluşturur. Elleçlenen yüklerin %76’sı, katma değeri
diğer iş kollarına göre yüksek olan, Türkiye’nin 2. ihracat kalemi kimyasallardır. Elleçlenen yükler, ton başına ~30 $
gelir yaratır. 1990’lardan bu yana Dow, BASF, Bayer, Shell gibi dünyanın en büyük üreticileri Poliport’un müşteri
portföyündedir. Terminalin yıllık elleçleme kapasitesi 1,5 milyon tondur. Sıvı yük terminalinde 2013 yılında yaklaşık
693.000 ton yük elleçlenmiştir. 2013 yılında terminal doluluk oranı %87 olmuştur.
Gemi Yükleme ve Tahliye İşlemleri: Sıvı depolama terminalindeki, 250 metre uzunluğu, 12 metre genişliği ve
10,5 – 13,5 metre su derinliği olan sıvı yük iskelesinde 40.000 DWT'a kadar olan 4 gemiye aynı anda hizmet
verilebilmektedir. Terminalin kapasitesi 168.000 metreküp olup; 100 metreküp ile 6.200 metreküp arasında değişen
kapasitelerdeki 127 adet çelik veya paslanmaz çelikten inşa edilmiş depolama tankı bulunmaktadır. Depolanan
ürünün özelliğine göre tanklarda ısıtma, epoksi kaplama, azot örtüsü, gaz dönüş devresi gibi spesifik özellikler de
bulunmaktadır. Ürün transferleri, saha içindeki değişik ebatlardaki tanklardan dört adet iskele manifolduna gelen
35 adet ürün transfer hattı ile gerçekleştirilmektedir. Özel ürünlerin yükleme/boşaltma işlemleri için gaz geri dönüş
hatları ve scrubber sistemleri kullanılmaktadır.
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Depolama: Poliport’un tanklarında her türlü sıvı kimyasal ve petrol ürünleri depolanabilmektedir. Müşteriler, internet üzerinden kiraladıkları tanklardaki ürünlerinin miktarlarını ve hareketlerini takip edebilmektedirler. Tankların
seviye, sıcaklık, yoğunluk kontrolleri SAAB Radar Sistemi ile operasyon kontrol merkezinden yapılmaktadır.
Depolama tankları konstrüksiyonları, ilgili API Standartlarıyla uygunluk içindedir. Her biri patlamaya karşı korumalı
(ex-proof) olan tanklar, ürün transfer pompalarına ve kendine özel dolum ve yükleme hatlarına sahiptir. Her tank
için yangın güvenlik sistemi (soğutma suyu ve köpük devresi vb.) bulunmaktadır ve bu sistemler ilgili
Amerikan Yangından Korunma Kurumu (NFPA-National Fire Protection Association) standartlarına uygun şekilde
tasarlanmıştır. Pompa sayısı ve su temin kapasitesi en kötü durum senaryosuna göre belirlenmiştir.
Kara Tankeri Dolumu: Poliport’ta, elektronik topraklama sistemine sahip, sprinkler tesisatı ile yangın koruması
sağlanmış 22 adet kara tanker dolum platformu bulunmaktadır. Kara tankeri dolumları, elektronik topraklama
sistemine sahip, sprinkler tesisatı ile yangın korunması sağlanmış dolum platformlarından yapılmaktadır. Dolum için
terminale gelen kara tankerlerinin uygunluk kontrolü sonrası, dolum işlemlerine başlanır. Bazı özel ürünlerde tanker
dolumu kapalı devre yapılabilmekte (gaz geri dönüş sistemli) ve dolum işlemi tam otomasyonlu bilgisayar kontrollü
olarak gerçekleştirilmektedir.
Fıçılama: Terminal sahasında iki adet fıçı dolum istasyonu mevcut olup fıçılama makinesi 60 fıçı/saat kapasitelidir.
Fıçılama işlemleri, tamamen kapalı alan içinde yer alan ve ayrıca açık saha içinde bulunan fıçı dolum istasyonlarında
gerçekleştirilmektedir. Tam otomatik fıçılama sistemi, özel ürünlerin fıçılanması amacıyla scrubber sistemi ile
bağlantılı olarak tasarlanmıştır.
Barç (Akaryakıt Tankeri) Yüklemeleri: Poliport'ta, sıvı kimyasal depolama hizmetlerinin yanısıra transit gemilere
yakıt ikmali amacıyla üçüncü şahıslar vasıtasıyla barç dolum hizmeti de verilmektedir. İskelede, yılda 300'den fazla,
farklı büyüklükteki deniz tankerine ve 400'den fazla barça hizmet verilmektedir. Barç dolumları kesin hassasiyet
sağlamak için elektronik debi ölçer ve bilgisayar kontrollü seviye sistemiyle gerçekleştirilmektedir.
Harmanlama: Poliport barçlara ihrakiye yüklemeleri için boru hattında otomatik harmanlama hizmeti vermektedir.
Atık Alımı ve Atık Yönetimi: Poliport, gemilerden kaynaklanan atıkların kabulü lisansına sahiptir. Gemilerden alınan
atıklar ve terminal operasyonları esnasında oluşacak atık kimyasallar, uygun bir şekilde fıçılanarak etiketlenmekte,
düzenli bir şekilde atık depolama sahasında toplanmaktadır. Söz konusu atıklar, belli periyotlarla lisanslı firmalar
aracılığıyla, lisanslı atık bertaraf tesislerine veya geri kazanım tesislerine gönderilmektedir. Tehlikeli atıkların
kaynağında azaltılması amacıyla; oluşan bazı tehlikeli atıkların geri kazanılması için Poliport’ta 2 adet distilasyon
ünitesi kurulmuştur.
Laboratuar: Terminal bünyesinde, müşteri istekleri doğrultusunda elleçlenen ürünlerin spesifikasyonlarının kontrolü
için ilgili standartlara uygun, gerekli testlerin ve analizlerin yapılabildiği bir laboratuar bulunmaktadır.
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KURU YÜK VE GENEL KARGO HİZMETLERİ POLİPORT GELİRLERİNDEN
2. BÜYÜK PAYI ALIR
Kuru Yük ve Genel Kargo Hizmetleri, Poliport’un gelirlerinin ~%32’sini oluşturur. Kuru yük limanının yıllık elleçleme
kapasitesi 4,5 milyon ton olup, elleçlenen başlıca malzemeler kömür, alüminyum, çeşitli evsafta saç, demir, profil
boru, üre, hububat, silis ve orman ürünleri gibi çeşitli dökme ve genel kargo yükleridir. Elleçlenen yükler ton başına
yaklaşık 4 $ gelir yaratır. 2013 yılında 2,4 milyon ton yük elleçlenmiştir.
Kuru yük limanının, rıhtım ve iskelelerinin uzunluğu 730 metre, genişliği, 40 metredir. Limanda tahmil-tahliye
işlemleri için kaldırma kapasiteleri 8 metre ile 60 metre arasında değişen muhtelif sayıda vinç, muhtelif
kapasitelerde loder ve forkliftler ile çeşitli yükler için kaldırma ataşmanları bulunmaktadır. 12 - 24 metre arasında
değişen su derinlikleri sayesinde aynı anda 100.000 dwt tonun üzerinde 6 gemiye hizmet verme imkanına sahiptir.
Poliport’un, yılda 1.500 gemiye hizmet sunma kapasitesi vardır.

ANTREPO HİZMETLERİ 25.000 METREKARE ALANDA HİZMET VERMEKTEDİR.
Antrepo hizmetleri, Poliport’un gelirlerinin ~%12’sini oluşturur. Açık ve kapalı toplam 25.000 metrekarenin üzerinde
bir alanda yer alan antrepolarda yanıcı ve tehlikeli ürünlerin yanında, her çeşit ambalajlı ürün ile metal ve maden
ürünleri gibi genel kargo ürünlerini de içeren çok çeşitli malzemeler güvenli bir şekilde depolanmaktadır.
Depolanan yükler ton başına yaklaşık 9 $ gelir yaratmaktadır. Poliport, depolama ve lojistik hizmetleri sunduğu
A Tipi Genel Antrepolarda, web sitesi üzerinden ürünlerin stok ve teslimat takip imkanını sağlamaktadır. 2013
yılında A tipi antrepolarda yaklaşık 364.000 ton yük depolanmıştır.
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YATIRIMLAR VE İLERİYE YÖNELİK BEKLENTİLER
Bugüne kadar 100 milyon $'ın üzerinde yatırım yapılan Poliport, kapasitesini 2014 yılında ~7 milyon $’lık yatırım ile
168.000 metreküpten 195.000 metreküpe, 2016 yılına kadar ~10 milyon $’lık yatırım ile 236.000 metreküpe, 2018
yılına kadar ise ~8 milyon $’lık yatırım ile 270.000 metreküpe çıkarmak üzere kademeli bir yatırım planı yapmıştır.
Limanda 7 adet elektrikli vinç alınmıştır. Bir adet Liebher vinç ise 2014 yılının ilk yarısında ithal edilmiş olarak faal
hale gelecektir. Kapasite artışıyla birlikte maliyet avantajları sağlanmış olacaktır.
Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz denizcilik hatlarında stratejik bir konumda yer alan ve doğu-batı ve kuzey-güney
yönlü uluslararası ulaştırma koridorlarının kesişim noktasında bulunan Türkiye’de hali hazırdaki GSYİH büyüme
tahminleri baz alınarak, deniz ticaretinde elleçlenen yükün 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 700 milyon tona çıkması ve
böylece Türkiye’nin Avrupa’da ilk sıraya yerleşmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’nin 2023 yılı ihracat
hedefi 500 milyar $ olup, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan bir çalışmaya göre yılda ortalama %6
gibi limanlar için oldukça asgari sayılan bir büyüme oranı ile Kocaeli Limanı’nda yaklaşık 110 milyon tonluk yükün
elleçlenmesi beklenmektedir. Bu beklentilere göre, önümüzdeki yıllarda Kocaeli Limanı’nda kapasite artırımı ihtiyacı
olacağı öngörülmektedir. Hali hazırda, ilave kapasite artırımı yapabilecek alana sahip olan Poliport, ilerleyen yıllarda,
Polisan Boya’nın GEBKİM’e taşınması durumunda, 30.000 metrekarelik alanı da antrepo alanı olarak düzenleyerek
kolaylıkla kapasite artırımı için kullanabilecektir.
Türkiye deniz ticaretinin, Avrupa’da ilk sırayı almasını beklediğimiz dönem sürecinde, Poliport’un stratejisi, büyüyen
deniz ticaretinden aslan payı almaktır. Poliport’un büyümesini sağlayacak faktörleri şu şekilde özetleyebiliriz:
Hali hazırda, Türkiye’nin 18 milyar $’lık ihracat faaliyetinde kimya ikinci sırayı almakta ve kimya endüstrisinde ithalat
ve ihracat aktivitesi artarak devam etmektedir.
Poliport, bol hammadde kaynaklarına sahip ve petrokimyasal kompleksleri olan Suudi Arabistan’ın ihracatından
aldığı payı artırırken, Kuveyt, Katar, Mısır, İsrail gibi Körfez Bölgesi ürünlerinden aldığı payı da büyütmeye devam
edecektir.
Poliport, hem kapasite artırımı, hem yeni iş kolları, hem de Holding şirketleri ile yaratılması olası sinerjileri
değerlendirmektedir. Örneğin, Yunanistan’daki PET fabrikası, hem hammadde tedarikçileri ile var olan iş ilişkileri,
hem de hammaddelerin büyük bir bölümünün limanda çalışılıyor olması dolayısıyla, Poliport için iş hacmi yaratacak
bir entegrasyon olarak düşünülebilir.
Yukarıda bahsettiğimiz hacim bazlı büyümenin yanısıra, hali hazirda kendi kuru yüklerini elleçleyen bazı firmaların,
full kapasite kullanım oranlarına yaklaştıkça, arz-talep dengesinin, Poliport lehine bozulması, dolayısıyla artan fiyat
seviyelerinin de, şirketin büyümesini tetiklemesi beklenmektedir.
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İlerleyen zamanlarda Poliport’un stratejik önemi, yapılmakta olan Körfez Geçiş Köprüsü ile bir kat daha artacaktır.
Yapılması planlanan demiryolu bağlantısı ile de çevredeki sanayi kuruluşlarına, mevcut ve kurulmakta olan
Organize Sanayi Bölgesi’ne verilecek hizmet ile nakliye bedellerinde büyük bir indirim sağlanarak, rekabet avantajı
kazanılacaktır. Ayrıca, TC Devlet Demir Yolları (TCDD) Dilovası’nda bir triaj (yükleme-boşaltma) garı tesis etmek
üzere çalışmalar sürdürmektedir. Poliport, kapatılacak Haydarpaşa Garı’ndan sonra demiryolunun deniz ile
buluştuğu ilk nokta olup burada denizden ve karadan gelen yükleri demiryollarına, benzer şekilde demiryolu ile
taşınan yükleri denize ve karayollarına aktarma imkanına sahip olacaktır. Böylece hem kombine taşımacılık
yapılabilecek, hem multimodel bir liman haline gelecek, hem de yüklerin demiryollarına aktarılması ile ucuz, güvenli,
emniyetli, çevre etkilerini minimize eden bir taşıma yapmış olacaktır. Bu sayede karayollarının yükü hafifletilerek,
egsoz gazlarının etkisi azaltılacak ve de ucuzlatılan lojistik maliyetler ile Türkiye’nin rekabet şansı artacaktır.

KİMYA AKTİVİTELERİ
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KİMYA AKTİVİTELERİ
POLİSAN KİMYA SANAYİ A.Ş.
POLİSAN KİMYA, TÜRKİYE’DEKİ İLK FORMADEHİT REÇİNE ÜRETİCİSİDİR.
Yonga levhalar ilk kez II. Dünya Savaşı yıllarında Avrupa’da ortaya çıkan kereste sıkıntısı nedeniyle üretilmeye
başlanmıştır. Küçük boyutlu ve nispeten düşük değerli tomruklar kullanılarak büyük boyutlu bir levhaya
dönüştürülebilmesi nedeniyle geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Yonga levha; odun veya odunlaşmış diğer ligno
selülozik hammaddelerden elde edilen kurutulmuş yongaların sentetik reçine tutkalları ile sıcaklık ve basınç altında
yapıştırılması ve biçimlendirilmesi sonunda elde edilen levhalardır. Yonga levha üretiminde kullanılan parçaların
birbiri ile yapıştırılmasında sentetik reçineler kullanıldığı gibi bazen kağıt fabrikalarından elde edilen sülfit atık suyu,
bitkisel kökenli yapıştırıcılar ve inorganik bağlayıcılardan da (çimento, manyezit, alçı vb.) faydalanılmaktadır.
Yonga Levha Sanayicileri’nin çalışmasına göre, Türkiye’deki yonga levha üretiminin yaklaşık %50’si Marmara
Bölgesi’nde gerçekleşmektedir.
Türkiye’de 2012 itibariyla yıllık yonga levha üretim kapasitesi yaklaşık 10 milyon metreküpe varmış olup 2012
yılında toplam 8,3 milyon metreküp üretim yapılmıştır.
Türkiye’de Yonga Levha Sanayi Avrupa’da Almanya, Polanya, Fransa, İngiltere ve İtalya ile birlikte önemli bir ahşap
sanayidir. Özellikle mobilya sanayi ve inşaat sanayi ile desteklenir.
Polisan Kimya, Yonga Levha Sanayi için ara madde olan formaldehit, üre formaldehit reçineleri, melamin
formaldehit reçineleri ve fenol formaldehit reçinelerin Türkiye’deki ilk üreticisidir.
Reçinenin kullanım alanları; kağıt emprenye, sunta mdf ve kontraplak üretimi, ağaç kaplama, parke-parke lam,
zımpara sanayi, döküm sanayi, yalıtım-izolasyon sanayi, çiçek köpüğü reçinesi ve suya dayanıklı sunta, mdf ve
kontrplaktır. Üre formaldehit konsantresi (UFC) kullanım alanları; üre formaldehit reçineleri, melamin üre
formaldehit reçineleri ve üre sanayidir. Formaldehitin kullanım alanları ise sentetik reçine üretimi, kimyasal
maddelerin sentezi, tarım ve hayvancılık, şeker fabrikaları, temizlik malzemeleri üretimi ve kozmetik sanayi olarak
sayılabilir.
Sunta, mdf, kontrplak ve formika reçineleri ile cam yünü ve taş yünü reçineleri, emprenye kağıtlarda kullanılan
melamin, üre ve fenol bazlı formaldehit reçinelerini Türkiye’de ilk defa üretecek teknolojiyi getiren Bitlis Ailesi,
Polisan Kimya’nın ilk tesisini 1968 yılında Kağıthane’de kurmuştur. Polisan Kimya, 1977’de artan kapasite ihtiyacı ve
hammadde kaynaklarına kolay ulaşım nedeniyle Kağıthane’de faaliyet gösteren tesislerini hali hazırda faaliyetlerine
devam ettiği Dilovası’na taşımıştır.
Yıllık 120.000 ton reçine üretim kapasitesi ile Dilovası’ndaki tesisine, yepyeni bir teknoloji ile taşınan Polisan Kimya,
kurulduğu günden bu yana reçine üretimindeki yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek pazarın lideri
konumuna gelmiştir. Kimyasal madde limanına ve otoyol ve demiryollarına yakınlığı ile lojistik avantajlarını da
kullanarak rekabete üstünlük sağlayan Polisan Kimya hem yatay, hem de dikey olarak büyümek üzere yatırımlarını
sürdürmektedir.
Formaldehit reçine, Polisan Kimya’nın gelirlerinin %70’ini oluşturmakta, Türkiye formaldehit reçine pazarında ise
%31 pay ile 2. sırada yer almaktadır.
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POLİSAN KİMYA, BETON KATKILARI, CAM VE TAŞ YÜN PAZARI HAKİMİDİR.
Dünya nüfusu arttıkça, insanların barınma, sağlık, eğitim ve kentsel altyapı gereksinimleri de artmakta, tüm bu
gereksinimlerin karşılanması için konut, işyeri, okul, hastahane, yol, baraj vb. yapıların sürekli ve kaliteli olarak inşa
edilmesi gerekmektedir. Bu süreçte en çok başvurulan yapı malzemesi ise betondur.
Özellikle büyük bölümünün ve büyük şehirlerinin hemen hemen hepsinin deprem kuşağında yer aldığı ülkemizde,
sıkça karşılaşılan afetlerde yaşanan büyük can ve mal kayıplarını engelleyebilmek için yapı güvenliği açısından bazı
tedbirler alınmıştır. 1 Ocak 1998 tarihinde yürürlüğe giren yeni deprem yönetmeliği, yapı kalitesinin yükseltilmesi ve
depreme gerçekten dayanıklı binalar inşa edilmesi için deprem bölgelerinde kullanılacak en düşük beton dayanım
sınıfını C 20 olarak belirlemiş, böylelikle bir deprem esnasında olası can ve mal kaybını en aza indirmeye yönelik
önemli bir adım atılmıştır.
Türkiye Hazır Beton Birliği, Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) üyesi bir kuruluş olarak, ülkemizin katılmayı
hedeflediği AB’nde ve diğer ülkelerde beton konusundaki yeni hukuksal düzenlemeleri yakından izlemekte ve
Türkiye'ye uyarlanmasına gayret etmektedir. Bu doğrultuda, TS 11222 Hazır Beton Standardı, EN 206 Avrupa Beton
Standardı paralelinde gözden geçirilerek 2001 yılında yenilenmiştir.
Türkiye, 93 milyon metreküp ile 2012 yılında AB üyeleri içinde Hazır Beton üretiminde 1. sırada yer almıştır. Avrupa
Hazır Beton Birliğine üye ülkeler kapsamında değerlendirildiğinde, ortalamada 0,5 metreküp olan AB kişi başı Hazır
Beton üretimi Türkiye’de 1,3 metreküptür. 2012 yılında 54 milyon ton çimento tüketiminin gerçekleştiği ve
metreküp başına 290 kg çimentonun kullanıldığı Türkiye’de, çimentonun, hazır betona oranı %55 olup, bu oran
halen AB ortalaması %50’nin altındadır. Türkiye’de metreküp başına kullanılan toplam katkı maddesi ise yaklaşık
50 kg civarındadır. Hazır Beton üretiminden her zaman en büyük payı alan Marmara Bölgesi’nin 2012 yılındaki payı
%36 olmuştur.
2013 yılında ise, dünyada Çin ve ABD’nin ardından üçüncü en büyük hazır beton üreticisi olan Türkiye, büyüme
performansıyla beton üretiminde 4 yıldır Avrupa birinciliğini korumaya devam etmiştir.
Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 2013 yılında Kentsel Dönüşüm Projesi ve 2B
Yasası’nın sayesinde %10 oranında bir büyüme ile üretimi 102 milyon metreküpe çıkarak, 9 milyar TL’lik bir ciroya
ulaşan Hazır Beton sektörünün, 2014 yılında bu rakamı aşmayı hedeflediği belirtilmiştir. Kentsel Dönüşüm Projesi ile
yenilenmesi planlanan bölgelerde kalitesiz beton ile üretilen yapıların yer alması, bu çerçevede 8 milyon konutun
yenilenme ihtiyacı, özellikle yeni yapılarda Kalite Güvence Standartı belgeli beton kullanılması, 3. Köprü için 1,5
milyon metreküp, 3. Havaalanı ve bağlantı yolları için ise 1 milyon metreküpün üstünde betona ihtiyaç duyulması,
bunun yanısıra hızlı tren projeleri ve baraj projelerinin de hazır beton sektörüne canlılık getirmesi beklenmektedir.
300 milyon metreküp kapasiteye sahip Hazır beton sektörünün 2014 yılında da %10’a yakın bir büyüme kaydetmesi
beklenmektedir.
Polisan Yapı Kimyasalları ürünleri, beton kimyasalları, çimento kimyasalları, epoksi zemin kaplama sistemleri ve
tamir ve onarım harçları olarak 4 ana grupta sınıflandırılmıştır. Yapı kimyasalları alanında, 6 oyunculu bir pazarda
faaliyet gösteren Polisan Kimya’nın %10 üzerinde pazar payı bulunmaktadır. Özellikle yalıtımda (cam ve taş yün)
pazardaki kimyasal maddenin 2/3’ünü arz eden Polisan Kimya’nın gelirlerinin %15’ini beton katkılarından elde ettiği
hasılat oluşturmaktadır.
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POLİSAN KİMYA, TÜRKİYE’DEKİ İLK ADBLUE©/AUS ÜRETİCİSİ VE PAZAR HAKİMİDİR.
AB, ilk defa 1993 yılında çevreyi koruma ve küresel ısınmayı engelleme amacıyla “Euro-1” emisyon standartları
belirlemiştir. Bu standartlar, AB'de araç satmak isteyen tüm markaların, belirlenen yıllara kadar belirlenen emisyon
değerlerine ulaşmasını öngörmekte olup, 2014’te Euro-6 standart uygulanacaktır.
Euro normları direkt olarak yakıt tüketimiyle alakalı olmayıp, egzozdan dışarı atılan nitrojen oksit, hidrokarbonlar,
karbonmonoksit gibi çevreye zararlı gaz ve partiküllerin azaltılmasını hedeflemektedir. Üreticiler de, bu emisyonları azaltabilmek için öncelikle daha verimli motorlar üzerinde çalışmaya başlamış, sadece daha az yakan motorun
yeterli olmadığı durumlarda ise yan teknolojilerle emisyonlarını azaltma yoluna gitmişlerdir.
Alman Otomotiv Vakfı (Verband der Automobilindustrien) VdA lisansı ile kullanılabilen Adblue©/AUS 32 katkısı;
insan sağlığı için toksik olmayan bir kimyasal karışımdır. NOx egzoz gaz emisyonunu %80 azaltan AdBlue©, dizel
tüketiminde %4 tasarruf ederek, çevre temizliğine katkıda bulunmaktadır.
Avrupa’daki belli başlı bütün kamyon, otobüs imalatçılarının Adblue© gerektiren modelleri vardır. Daha spesifik ayrı
bir tankta saklanan, dizel veya başka tür bir yakıtla karıştırılamayan Adblue©, SCR Seçici Katalitik İndirgeme
Sistemi (SCR Selective Catalytic Reduction) ile kullanılır. Adblue©, ISO ve CEFIC yönetmelikleri ile uyumludur.
Türkiye’de 2005 itibarıyla uygulanan Euro 4 normlarına göre, dizel motorlarda emisyondaki oranı 3,5 gr/kwh, 2009
itibarıyla ise Euro 5 normlarına göre dizel motorlarda emisyondaki oranı 2,0 gr/kwh olan, MAN ve SCANIA hariç
tüm diğer yerli ve yabancı OEM (Az da olsa yeniden dizayn edilmiş teçhizatı satan bir üretici. Her alıcı bu teçhizata
kendi adını koyarak, kendi markası gibi satar.) araç üreticileri, egzoz ve gaz emisyon değerini azaltmak için SCR
teknolojisini seçmiştir.
Türkiye’nin üyelik yolunda olduğu AB’nin büyük önem verdiği çevre koruma ve çevre sağlığı ölçütlerini benimseyen
Polisan Kimya, bütün OEM araç üreticilerinin Euro normlarını yerine getirmelerinin bir zorunluluk olmasını fırsat
olarak değerlendirerek 2010 yılında VdA’dan tasdikli Adblue©/AUS 32 adlı ürünün lisansını alarak sektördeki en
önemli üretici ve satıcılardan biri haline gelmiştir.
Bu kapsamda, Türkiye’de bir ilke imza atarak, Lukoil, BP, OVM ve Total gibi dünya devleri için ilk AdBlue© üreticisi
olan Polisan Kimya, 70.000 tonluk Türkiye pazarında yaklaşık %30’luk bir pay ile lider konumundadır. Polisan
Kimya gelirleri içinde %8 pay alan AdBlue©’nun talebi, yüksek teknoloji araçlarının kullanımı ile arttıkça, gelir
içerisindeki payı da artacaktır.
Profesyonel kadrosu ve Ar-Ge’sine yaptığı yatırım ile ürün yelpazesini genişleten Polisan Kimya tarafından üretimi
yapılmakta olan üç farklı iş kolundaki ürünler ve yıllık kapasiteleri aşağıdaki gibidir:

Kapasite
Formaldehit ve Reçineleri Üretimi : 120.000 ton/yıl
Yapı Kimyasalları Üretimi
: 50.000 ton/yıl
Adblue©/AUS 32 Üretimi
: 40.000 ton/yıl

Polisan Kimya, karlılığı yüksek olan yeni iş kollarında üretime ağırlık verirken, 2013 yılında 30.287.000 kg yapı
kimyasalları, 20.765.000 kg Adblue©/AUS 32 ve sektöründe dikey entegrasyon olan formaldehit ve reçinelerinde
89.354.000 kg olmak üzere toplam 140.406.000 kg üretim tonajı gerçekleştirmiştir.
Artık zorunluluk haline gelen binalarda dış cephe yalıtımının beton katkılarına ve yüksek teknoloji araç kullanımının
ise AdBlue’ya olan talebi artırması ve böylece bu iki yeni iş kolunun toplam gelirler içerisindeki paylarının zaman
içerisinde artarak büyümesi beklenmektedir.
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POLİSAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.
POLİSAN KİMYA, SATIŞ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ İÇİN
POLİSAN YAPI KİMYASALLARI’NI KURMUŞTUR.
Polisan Kimya 2011 yılında yaptığı yatırımla Polisan Yapı Kimyasalları Satış ve
Pazarlama A.Ş.’yi kurmuş ve aynı dönemde ürün gamını çimento kimyasalları ile
geliştirmiştir. Ürünlerinin kalitesini, aldığı CE Sertifikası ile belgelendiren Polisan
Kimya, ürünlerini Polisan Yapı Kimyasalları‘na satmaktadır. Bunun yanısıra,
Polisan Yapı Kimyasalları, Beton ve Çimento Kimyasalları alanında; hazır beton
üreticileri, inşaat projeleri (baraj, otoyol, liman, havalimanı vb.), prefabrik
üreticiler ve çimento üreticileri için satış ve pazarlama faaliyetlerinde
bulunmaktadır.

ROHM AND HAAS KİMYASAL ÜRÜNLER ÜRETİM
DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
POLİSAN KİMYA, DÜNYANIN KİMYA DEVİ DOW CHEMICAL
İLE ORTAKTIR.
Boya, ağaç, tekstil, halı, yapıştırıcı gibi birçok sanayinin girdilerinden olan
emülsiyon polimerlerinin fason üretimini Türkiye’de ilk defa 2001 yılında başlatan Polisan Kimya 2004 yılında bu konuda dünyanın önde gelen firmalarından
Rohm and Haas firması ile ortaklık kurmuştur.
Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Tic. A.Ş. (‘Rohm and
Haas’)’ın faaliyet konusu; emülsiyon polimerleri ve bunlara ait hammadelerin
alımı, satımı, pazarlaması ve ticaretidir.
2009 yılında Rohm and Haas firmasının dünyanın en büyük kimya şirketlerinden
biri olan Dow Chemical tarafından satın alınmasından sonra bu ortaklık dünyanın
kimya devlerinden olan Dow Chemical ile devam etmektedir. Polisan Boya,
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında Dow işbirliği ile boya ve
kaplama hammaddelerini üretmektedir. Yapılan bu işbirliği sayesinde,
Polisan Yapı Kimyasalları üretim alanındaki en ileri teknolojiyi pazara sunma
imkanına sahip olmuştur.

POLİSAN HELLAS S.A.
POLİSAN HELLAS, POLİSAN HOLDİNG’İN İLK YURTDIŞI
YATIRIMIDIR.
Polisan Holding, sürdürülebilir gelir ve karlılık büyümesi için uluslararası yatırım
fırsatlarını da değerlendirmektedir. Bu kapsamda, yurtdışındaki ilk yatırımını,
Yunanistan’ın liman şehri Volos’ta “Polisan Hellas” adıyla faaliyet gösterecek bir
şirket ile kimya sektörü içerisindeki “plastik ürünler” segmentine adım atarak
gerçekleştirmiştir.
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Ağustos 2013’te Yunanistan'daki faaliyetleri yürütmek için, tamamı Polisan Holding’e ait olmak üzere kurulan
24.000 € sermayeli "Polisan Hellas SA" Eylül 2013’te Yunanistan ve Balkanlardaki tek Polietilen Tereftalat (PET)
granül üreticisi olan İspanyol Artenius Hellas’ın varlıklarının %100’ünü satın almıştır. Satın alma işlemi çerçevesinde,
Şirketin sermayesi resmi mercilerce öngörülen 1.400.000 €'ya çıkartılarak, tamamı Polisan Holding tarafından
ödenmiştir. Polisan Hellas SA’nın toplam maliyeti; vergiler, tüm ücretler ve sair giderler dahil 8.675.000 € olmuştur.
Polisan Hellas, 75 dönüm arazi üzerine kurulu, 15 dönüm kapalı alana sahip olan fabrikada yıllık 80.000 ton
üzerindeki kapasitesi ile meşrubat, su, yiyecek ve içecek kapları, sentetik fiber gibi geniş kullanım alanı olan
Polietilen Tereftalat (PET) granül ve şişe preform üretecektir.
Sahip olduğu tesis yaklaşık 50 milyon € tutarında olan ve önemli içecek üreticileri tarafından istenen ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, ISO 22000 belgelerine sahip olan Polisan Hellas, satın alımın akabinde ileri teknolojideki
üretim modülleriyle proses edilmiş entegre tesisin periyodik bakımlarını tamamlamıştır. Yeni tesisin hızla
Polisan Holding’e entegrasyonu gerçekleştirilerek, üretime Ocak 2014’te başlanmıştır.
Arazisi farklı yatırımlar için de kullanılmaya elverişli olan Polisan Hellas, Polisan Kimya’nın polimerizasyon alanındaki
teknolojik know-how ve pazarlama kabiliyetlerini, Polisan Boya’nın satış ağını ve Poliport’un hammadde
tedarikindeki lojistik ve depolama avantajlarını kullanarak, Polisan Holding şirketleri için de sinerji sağlayacaktır.
Üretimin çıktısı PET şişelerin, Balkan, Türkiye ve Yunanistan pazarlarında, güçlü bir marka imajı ile Polisan Boya’nın
satış ağı kullanılarak pazarlanması, tam kapasiteye ulaşılması ve üretilen ürünün tamamen satılması halinde
Polisan Holding’in cirosuna da takriben 100 milyon € katkı sağlaması beklenmektedir. Polisan Holding,
Polisan Hellas’ı 2013 yıl sonu itibarıyla finansallarına konsolide etmiştir.
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YATIRIMLAR VE İLERİYE YÖNELİK BEKLENTİLER
2014 yılında Yapı Kimyasalları ve Adblue©/AUS 32 için gerçekleştirilmesi planlanan 1-2 milyon €’luk cüzi bir offsite
yatırım sonucunda, iki ürünün yıllık kapasitesinin sırasıyla 65.000 tona ve 50.000 tona çıkması beklenmektedir.
Polisan Kimya, süregelen yenileme çalışmaları kapsamında 5 Kasım 2013 tarihli bir teşvik belgesi almıştır.
Polisan Kimya, formaldehit ve reçine grubundaki dikey entegrasyon dolayısıyla, bu alanda maliyet-verimlilik
avantajı elde etmek üzere yeni teknolojilere yatırım yaparken, bir yandan da geleceği sürdürülebilir sanayilere
girerek ürün bazını ve gelir portföyünü çeşitlendirmektedir.
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Genleşebilir Polistiren (EPS) Yatırımı ve Teşvik Başvurusu
Isı izolasyonu sektöründe, camyünü/taşyünü sanayinde kimyasal ara madde pazarının ana tedarikçilerinden biri
olan Polisan Kimya, binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin hayata geçmesi ve ısı yalıtımının artık zorunlu hale
gelmesinin ardından, sektörde sahip olduğu teknolojik altyapı ve know-how avantajını kullanarak, ısı izolasyonu
alanında önemli bir ana yalıtım maddesi olan Genleşebilir Polistren (Expandable PS; EPS)’i Türkiye’de üretmek için
harekete geçmiştir.
2012 yılında EPS üretimi için Alman kökenli Averis GmbH ve Norveç kökenli Averis AS ile teknik ve mühendislik
sözleşmesi imzalayan Polisan Kimya, 2013 yılında da bu konudaki çalışmalarına devam etmiş, ÇED uygunluk
raporunu alarak, mühendislik prosedür çalışmalarını tamamlamıştır. Proje ile ilgili olarak teşvik başvuru aşamasına
gelinmiştir.
İnşaatlarda kullanılan ısı yalıtım levhası imalatında, ambalaj sanayinde, ısı yalıtım amaçlı ürünlerde ve birçok ürünün
de nakliyesinde darbe emici olarak kullanılan EPS, yatılım maliyetinin %40-50’sini oluşturmaktadır. Polisan Kimya,
%40’ı Türkiye’de üretilen, %60‘ı yurtdışından ithal edilen EPS’i Hollandalı bir şirketten alarak Türkiye’de satmaktadır.
Polisan Kimya’nın EPS işine 25 milyon $’lık bir yatırım yapması, 2016 yılında tamamlanması beklenen yatırım ile ilk
aşamada yılda 60.000 ton EPS üretmesi hedeflenmektedir.

Diğer Beklentiler
Polisan Kimya bünyesinde üretilen ve satışı yapılmakta olan Adblue©/AUS 32’nin öneminin ve kullanımının, çevre
mevzuatı ve çevre bilincinin gelişimine paralel olarak artarak devam etmesi beklenmektedir. Bunun yanısıra, yine
aynı şirkette üretilmekte olan yapı kimyasalları (beton katkıları), deprem yönetmeliklerinin uygulanmasındaki
hassasiyetlerin artması ve gündemde olan depreme hazırlık alanındaki dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi ile
gelecek açısından önemli bir yatırım olarak görülmektedir.

GAYRİMENKUL
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TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ
KÜRESEL OYUNCULARIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL PAZARINDA YER ALMALARI
SEKTÖRÜN CAZİBESİNİ ARTTIRMAKTADIR.
2002 yılından bu yana sürdürülen ve makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal
reformlar sayesinde başta Türkiye ekonomisinin liberalizasyonu, özel sektöre ağırlık verilmesi, finans alanında
verimlilik/direncin artırılması ve sosyal güvenlik sisteminin sağlam bir temele oturtulması gibi alanlara
odaklanılmıştır. Yapılan reformlar ülkenin ekonomik yapı taşları ile mali göstergelerini güçlendirmiş, ekonomi 2002
ile 2012 yılları arasındaki on yıllık dönemde %5’lik yıllık ortalama reel GSYİH büyüme oranıyla büyümüştür. Son 10
yılda 123 milyar $’lık doğrudan yabancı yatırım alarak kurumsallaşmış bir ekonomi haline gelen Türkiye, hem
dünyadaki 13. cazip yabancı yatırımcı istikameti, hem de AB’deki 6. büyük ekonomi olmuştur.
Bu kapsamda, Türkiye Gayrimenkul Sektörü de, özellikle son on yılda kayda değer biçimde öne çıkarak yatırımcılar
için giderek daha cazip fırsatlar sunar hale gelmiştir. Avrupa ve ABD gayrimenkul pazarlarında son ekonomik kriz
ve küresel mali daralmanın olumsuz etkileri hissedildiği halde, Türkiye’deki gayrimenkul pazarı gelecek
vadetmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 2013 yılında alınan yapı ruhsatı sayısı
2012 yılına kıyasla %8,4 oranında artarken, aynı dönemde Yapı Kullanma İzin Belgesi sayısı da %27,8 oranında
artmıştır.

Yapı Ruhsatı - Bina Sayısı (bin adet)
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Küresel oyuncuların Türkiye Gayrimenkul Sektörü’nde yerlerini almaları, rekabetçiliğin gelişimine katkıda
bulunurken, birleşme ve satın almalar sektörün genişlemesi ve büyüme hızına olumlu olarak yansımaktadır.
PricewaterhouseCoopers (PWC) ve Urban Land Institute (ULI) tarafından hazırlanan “Avrupa - Gayrimenkulde
Yükselen Trendler” raporu, Türkiye Gayrimenkul Sektörü’nün gerek yerel gerekse küresel anlamda nasıl ilgi odağı
olduğunu gözler önüne sermektedir. Söz konusu raporun 2012 baskısına göre İstanbul, Avrupa yatırım pazarında
"mevcut yatırımlar", "yeni yatırımlar" ve "geliştirme" kategorilerinde en gözde şehir olarak Münih, Varşova, Berlin ve
Stockholm’u geride bırakarak ilk sırada yer almıştır. Öte yandan, Emlak Sektörü Yabancı Yatırımcılar Birliği (AFIRE)
tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, Türkiye 2012 yılında gelişmekte olan ülkeler arasında gayrimenkul
yatırımlarına ev sahipliği açısından en cazip üçüncü ülke olarak öne çıkmaktadır. Ernst & Young tarafından hazırlanan “Avrupa Gayrimenkul Varlıkları Yatırım Trendi Endikatörü 2013” raporuna göre de Türkiye, Avrupa’da gayrimenkul yatırımcıları için en cazip ikinci pazardır.

SÜREGELEN YATIRIMLAR
2011
1
MÜNİH
2
İSTANBUL
3
LONDRA
4
PARİS
5
STOKHOLM
6
HAMBURG
7
BERLİN
8
FRANKFURT
9
HELSİNKİ
10
VARŞOVA

2012
İSTANBUL
MÜNİH
VARŞOVA
BERLİN
STOKHOLM
PARİS
HAMBURG
ZÜRİH
MOSKOVA
LONDRA

2013
MÜNİH
BERLİN
LONDRA
İSTANBUL
HAMBURG
PARİS
ZÜRİH
STOKHOLM
MOSKOVA
VARŞOVA

YENİ YATIRIMLAR
2011
İSTANBUL
LONDRA
MÜNİH
STOKHOLM
BERLİN
VARŞOVA
HAMBURG
PARİS
FRANKFURT
KOPENHAG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2012
İSTANBUL
MOSKOVA
MÜNİH
STOKHOLM
HAMBURG
VARŞOVA
BERLİN
ZÜRİH
PARİS
LONDRA

2013
MÜNİH
İSTANBUL
BERLİN
HAMBURG
ZÜRİH
LONDRA
PARİS
VARŞOVA
MOSKOVA
FRANKFURT

GELİŞİM BEKLENTİSİ
2011
İSTANBUL
LONDRA
MÜNİH
STOKHOLM
BERLİN
VARŞOVA
HAMBURG
PARİS
FRANKFURT
KOPENHAG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2012
İSTANBUL
MOSKOVA
MÜNİH
STOKHOLM
HAMBURG
VARŞOVA
BERLİN
ZÜRİH
PARİS
LONDRA

2013
MÜNİH
İSTANBUL
BERLİN
HAMBURG
ZÜRİH
LONDRA
PARİS
VARŞOVA
MOSKOVA
FRANKFURT

Kaynak: GYODER; Gayrimenkul Sektörünün 2023 Vizyonu Raporu

AB üyeliği yolunda kararlı adımlarla ilerleyen Türkiye’de, gayrimenkul sektörünün rekabetçi yapısını koruma ve
geliştirme amacıyla özellikle Tapu ve Kadastro Kanunu, Mortgage Kanunu ve vergi kanunlarında yapılan
düzenlemeler ile mevzuat yatırım sürecini birkaç basit adıma indiren güncellemeler, yatırımcıların gayrimenkul
sektörüne girişlerini kolaylaştırmıştır.
2012 yılında dünyanın en büyük 16. ekonomisine sahip olan Türkiye’nin 2023 vizyon hedefleri arasında global
ekonomilerin içerisinde ilk 10 sırada yer alması, dolayısıyla gelişmekte olan piyasa ekonomileri açısından
“Avrupa’nın Çin’i” olarak yükselen bir değer olması beklenmektedir. Türkiye Gayrimenkul Sektörü, ülkenin gelişen
ekonomik rakamları paralelinde değişen nüfus faktörleri sayesinde yatırımcılara büyük fırsatlar sunmaktadır. Ülkenin
sanayi ve ulaşım açısından yoğun olduğu bölgelerinde artan ticari faaliyet, iş yeri ve konut ihtiyacının da hızla
artmasına yol açmaktadır. Türkiye Gayrimenkul Sektörünü cazip kılan başlıca unsurlar şunlardır:
ŏŏđŏ*#®.Ø(!%(%.ŏ!*ý/5+*ŏ+.*(.ŏ2!ŏ010.(ŏü50(.ŏ*!0%!/%* !ŏ%/0%'..(Čŏ'1.1)/((È)Èŏ2!ŏ'Ø.!/!(ŏ
sektörle bütünleşmiş bir sektör olması.
ŏŏđŏ!2)ŏ!0)!'0!ŏ+(*ŏŏØ5!(%'ŏ/Ø.!%*!ŏ,.(!(ŏ+(.'ŏ'50ŏ(0*ŏ()ČŏÈ!ûý'Čŏ !*!0(!)!Čŏ
kurumsallaşma gibi öğelerin öne çıktığı ve istatistiki verilerle desteklenen yüksek kalite standartı.
ŏŏđŏŃćĀĚŏăąŏ5È*ŏ(0* ŏ+(*ŏ*Ø"1/ĎŏĂĀāĂŏ5(* ŏĈĉćŏ)%(5.ŏĸŏ+(.'ŏ$!/,(**ŏċ
ŏŏđŏĂĀĀąŏ5(* ŏăČĆŏ)%(5.ŏ ŏ+(*ŏ'+*10ŏ'.! %/%ŏ.')(.ŏĂĀāąŏ5(**ŏ'ŏ5ŏ%0%.5(ŏāĀĂŏ)%(5.ŏ Ě5!ŏ5Ø'/!()%È0%.ċŏ
2015 yılında konut kredilerinin Türkiye GSYİH’sı içindeki toplam payının % 15’e ulaşması beklenmektedir.
ŏŏđŏØ.'%5!Ě !ŏ#5.%)!*'1(ŏ/!'0®.Ø*Ø*ŏ,+0*/%5!(%*%*ŏ%.ŏ#®/0!.#!/%ŏ !ŏØ('!*%*ŏĂĀāĂŏ5(* ŏăāČĉŏŏŏ
milyon turistle dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasında yer almasıdır.
ŏŏđŏĂĀĀĀġĂĀāāŏ5((.ŏ./* ŏØ.'%5!Ě !ŏ1(1**ŏ)+ !.*ŏ(È2!.%Èŏ)!.'!6(!.%*%*ŏ/5/ŏąąĚ0!*ŏĂĉąĚ!ŏ
yükselmiştir. Profesyonel yönetim takımları olan ve yüksek kaliteli lokasyonlarda kurulan alışveriş
merkezleri dünyanın önde gelen markalarının ilgisini çekmektedir.
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đŏŏŏ2.1,Čŏ.0ŏ/5ŏ2!ŏ.0ŏ+|1Ě ŏ5'(È'ŏāČĆŏ)%(5.('ŏ*Ø"1/ŏ'+(5ŏ!.%È%)ŏ/|(5*ŏ
bölgesel bir üs ve enerji tedarikçisi ülkelerle, tüketici ülkeler arasında bir enerji koridoru işlevi
gören benzersiz konumu sayesinde Türkiye, sınırları dahilindeki ticari işletme sayısını her geçen
yıl artırmaktadır.
ŏŏđŏŏŏĂĀāĂŏ5(* ŏ5*(.ŏ#5.%)!*'1(ŏ/0Èŏ)Ø0!'%(%5!0ŏ5//**ŏ`'.()/**ŏ. * *Čŏ5*ŏŏŏŏ
yılda yabancılara gayrimenkul satışı 2011’e kıyasla %30,9 artarak 2,64 milyar $’a yükselmiştir.
Bu tutarın orta vadede 10 milyar $’a yükselmesi beklenmektedir.
ŏŏđŏŏŏ !*0/!(ŏ®*ØÈØ)ŏ.+&!/%ŏ',/)* ČŏĂŏ)%(5+*1ŏ/0*1(Ě ŏ+()'ŏØ6!.!ČŏØ.'%5!Ě !ŏĆŏĢŏĈČĆŏŏŏŏŏ
milyon adet konutun yenilenmesi hedeflenmekte ve bu yenilemenin 400 milyar $ değerinde
finansal aktivite yaratması beklenmektedir.

Nüfusu ve Hane Halkı Tahminleri
YIL

NÜFUS (000)

KENTSELLEŞME ORANI %

KENT NÜFUSU (000)

KENT HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ

KENT HANEHALKI SAYISI (000)

2011
2012
2017
2023

74.727
75.658
80.053
84.692

76,8
77,4
80,0
84,0

57.368
58.559
64.363
71.141

4,12
4,10
3,97
3,79

13.930
14.263
16.212
18.770

Kaynak: GYODER; Gayrimenkul Sektörünün 2023 Vizyonu Raporu

đŏŏĂŏ+(.'ŏ0*)(**ŏ2!ŏ !2(!0ŏ0."* *ŏ $ŏ®*! !*ŏ+.)*ŏ',/)* ŏ1(1**ŏ.6%(!.%*ŏŏŏŏŏ
satışı kapsamında önümüzdeki 5 yılda 492.000 hektarlık alanın satışının 17 milyar $’lık kaynak
yaratması öngörülmektedir.
ŏŏŏđŏŏ6!((%'(!ŏ.0ŏ+|1Čŏ 16!5ŏ".%'ŏĨ ĩŏ2!ŏ|)/6ŏ!2(!0(!.ŏ+,(1(1|1ŏĨ ĩŏ®(#!(!.%*!ŏ
hitap eden çok uluslu firmalar, Türkiye’nin finans merkezi haline gelen İstanbul’a operasyon
ofisleri kurmaktadırlar.
ŏŏŏđŏŏ5.%)!*'1(ŏ0.)ŏ.0'('(.**ŏØ.'%5!Ě !'%ŏ,+,Ø(!.%0!(!.%ŏ%.ŏü**/)*ŏ.ŏ+(.'ŏŏŏŏŏŏ
artmaktadır. Borsa İstanbul’a kote 25 adet GYO’nun piyasa değeri yabancı alımları ile de
yükselerek 8 milyar $’ı bulmuştur.
ŏŏŏđŏŏ *(ŏ/0*1(Čŏăċŏ ®,.ØČŏăċŏ2(%)*Čŏ/0*1(ŏ%**/ŏ !.'!6%Čŏ 16!5ŏ .).ŏ0+5+(1ŏ2!ŏ'%ŏŏŏŏ
Yeni Şehir projeleri, sektörde yabancı yatırımcıların artış potansiyeline işaret etmektedir.

İSTANBUL 13,5 MİLYON NÜFUS VE 212 MİLYAR $'LIK GSYİH İLE DİĞER FİNANSAL
MERKEZLERE KIYASLA MUAZZAM BİR POTANSİYEL İÇERMEKTEDİR.

SEÇİLİ FİNANS MERKEZLERİNDE VAROLAN OFİS STOĞU (CBD ALAN)
ŞEHİRLER
LONDRA
FRANKFURT
ZÜRİH
VARŞOVA
PRAG
DUBAİ
MOSKOVA
BUDAPEŞTE
DOHA
SİNGAPUR
İSTANBUL
HONG KONG

NÜFUS (MLN) GSYİH (MLR $) CBD STOK (METREKARE2011) İNŞAAT HALİNDE (METREKARE2011) TOPLAM METREKARE
8
6
2
2
1,3
2
11,2
1,7
1,4
4,2
13,5
7,1

752
124
166
66
49
121
326
61
99
223
212
225

8.929.866
11.617.000
10.650.000
3.505.035
2.714.424
5.712.004
12.940.000
2.559.933
3.670.000
4.820.747
2.557.514
2.159.649

Kaynak: GYODER; Gayrimenkul Sektörünün 2023 Vizyonu Raporu

276.897
417.168
200.000
431.255
191.000
549.246
1.823.000
50.000
380.000
366.133
368.841
42.400

9.206.763
12.088.168
10.850.000
3.936.290
2.905.424
6.261.250
14.763.000
2.609.933
4.050.000
5.286.880
2.926.355
2.202.049
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POLİSAN YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
POLİSAN HOLDİNG’İN, KİRALANAN POLİPORT ARAZİSİ HARİÇ, MÜLKİYETİNDE
BULUNDURDUĞU VARLIKLARIN EKSPERTİZ DEĞERİ ~ 400 MİLYON TL’DİR.
Polisan Yapı İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic. A.Ş. (“Polisan Yapı”)’nın faaliyet konusu; inşaat ve tesisat
müteahhitliği, su kanalı, yol, köprü, baraj, kanalizasyon, alt yapı tesisleri yapımı, inşaat ve tesisat malzemeleri
imalatı, pazarlaması ve alım satımı, turizm konusu ile ilgili turistik, mesleki veya eğitim maksadı ile her türlü yurt içi
ve yurt dışı gezi ve meslek toplantıları tertip etmektir.
Polisan Holding’in, 31 Aralık 2013 itibarıyla açıkladığı finansal sonuçlara göre, Holding operasyonlarından Poliport’un
kendi mülkiyetinde olmayan arazisi de dahil olmak üzere bünyesinde bulundurduğu gayrimenkullerinin toplam
ekspertiz değeri yaklaşık 512.325.140 TL’dir.
Lokasyon
Operasyonlarda kullanılan
araziler

Ev ya da Ofis inşasına
yönelik varlıklar

Kocaeli Dil İskelesi*
Kocaeli Dilovası
İstanbul Pendik
İstanbul Kağıthane

Yatırım amaçlı varlıklar

Kocaeli Gebze -GebKim
Kocaeli Dilovası-DOSB
Kocaeli Gebze - Farm
Aydın Karacasu
Kocaeli Gebze –
Aysan
Balıkesir İvrindi

2

m

138.344
82.063

Ekspertiz Değeri****
(KDV Hariç TL)
130.750.314
87.018.000

TOPLAM

217.768.314

174.961
9.773

146.366.795
72.000.000

TOPLAM

218.366.795

142.147
30.150
120.000**
2.218.300
31.810
1.075.651

49.750.000
14.320.000
6.355.206
4.243.825
26.409.600***
898.097

TOPLAM
TOPLAM

101.976.728
538.111.837

Şu andaki durum /
Gelişim Planı

Kayıtlı
Şirket

Poliport Tesisleri

Poliport

Polisan Tesisleri

Polisan Kimya

Ev ve ticari ofis inşa edilecek arsa
Fabrika binası & Arsa
3/1’ü boya tesisi, geri kalanı yatırım
Arsa
Sağlık Turizmi / SPA merkezi
Tarım alanı
Arsa
Tarım alanı

Polisan Yapı & Polisan
Holding
Polisan Yapı
Polisan
Polisan
Polisan
Polisan
Polisan
Polisan

Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya

Kaynak: POLİSAN HOLDİNG

* Poliport arsasının mülkiyeti Polisan Holding'e ait olmayıp, 49 yıllığına kiralanmıştır.
** Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan 120 dönümlük çiftlik arazisi çevresinde, bakımı Polisan Kimya tarafından
üstlenilmiş olan 1.500 dönüm orman arazisi bulunmaktadır.
*** Kocaeli, Aysan'daki arazi 2013 yılı içerisinde 9 milyon €'ya alınmış olup, verilen değer 31 Aralık 2013 TCMB € Alış
kuru (2,9344) ile hesaplanmıştır.
**** Pendik ve Kağıthane’deki ekspertiz değerlendirmesi 2013 yılsonu itibarıyla olup, diğer ekspertiz
değerlendirmeleri 2011 yılsonu itibarıyladır.

PENDİK, KURTKÖY’DEKİ ARSADA YAPILACAK KAT KARŞILIĞI BİR PROJE İÇİN
GÖRÜŞMELER SÜRMEKTEDİR.
Polisan Yapı, Kurtköy’deki, TEM Otoyolu, E-5 karayolu ve Sabiha Gökçen Havaalanı’na oldukça yakın ve yaklaşık
175.000 metrekare büyüklüğünde bir alana yayılan arsasında yapılacak kat karşılığı bir proje için görüşmelerde
bulunmaktadır. Hem Sabiha Gökçen Havalimanı'nda artan trafiğin yaratacağı büyüme hızı, hem de planlanan
Kartal – Pendik – Kurtköy metro hattının sağlayacağı ulaşım kolaylığı ile bölgede konut ve ticari gayrimenkullere
talebin artması, Fuar, Kongre Merkezi, Teknopark gibi iş ve turizm odaklı projelerin gündeme gelmesi
beklenmektedir. Bölgede arsa fiyatları, 700 $/m2 - 1.200 $/m2 aralığında olup, arsanın 2011 sonu itibarıyla ekspertiz
değeri yaklaşık 146 milyon TL’dir.
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KAĞITHANE Z OFİS İŞ MERKEZİ PROJESİ
TAMAMLANMAK ÜZEREDİR.
Polisan Yapı, İstanbul'un en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip
6. büyük ilçesi olan ve hızlı bir “kentselleşme sürecinden
geçen Kağıthane'de, 9.773 metrekare net alanı ve 2011
yılındaki ekspertiz değeri 50 milyon TL olan arsa için DAP
Yapı ile kat karşılığında bir anlaşma gerçekleştirmiştir.
Bittikten sonra toplam nette 19.544 metrekarelik bir alan
teşkil edecek olan Z Ofis projesinden Polisan Yapı %42, DAP
Yapı %58 oranında bir pay almaktadır. DAP Yapı proje ve
inşaat aşamasında kendi hissesine düşen bölümlerle ilgili satış
işlemlerini tamamlamıştır. Z Ofis Projesi’nden Polisan Yapı’nın
payına düşen toplam 126 ofis ve 27 mağaza ile ilgili kiralama
ya da satış işlemleri 2014 yılında gerçekleştirilecektir.
Kağıthane’deki arsanın 2013 yılsonu itibarıyla ekspertiz değeri
yaklaşık 72 milyon TL’dir.

DİĞER MENKUL KIYMETLER VE KULLANIM ALANLARI
Kocaeli, Gebze (GEBKİM)
Polisan Holding, önümüzdeki yıllarda, boya
üretim tesislerini Kocaeli-Gebze (GebKim)
Organize Sanayi Bölgesi'nde satın alınan
142.000 m2'lik arazi üzerinde kurulacak yeni
tesislere taşımayı planlamaktadır. 2011 sonu
itibarıyla ekspertiz değeri yaklaşık
50 milyon TL olan arsanın 1/3'üne boya
tesislerinin taşınması, 2/3'ünün yatırım amaçlı
kullanımı planlanmaktadır.

Kocaeli, Dilovası (DOSB)
30.150 metrekarelik arazi, sanayi arazisi olup, satış ya da ticari bir yatırım için kullanılabilir.

Kocaeli, Gebze (Çiftlik)
120 dönümlük çiftlik arazisi çevresinde, bakımı Polisan Kimya ve Poliport tarafından üstlenilmiş olan 1.500 dönüm
orman arazisi bulunmaktadır. Bu arazi üzerinde sağlık turizmine yönelik olarak SPA merkezi kurulması planlanmakta ve
bu doğrultuda inşaat firmalarıyla görüşmeler devam etmektedir.

Aydın, Karacasu
2.218.300 metrekarelik alan tarım arazi olarak değerlendirilecektir.

Kocaeli, Gebze (Aysan)
31.180 metrekarelik alan Polisan Tesisleri yanında konuşlanmış olup, Polisan Boya ya da Poliport’a ilave edilebilir.

Balıkesir, İvrindi
Son alımlar ile 1.075.651 metrekareden, 1.215.000 metrekareye ulaşan arsa tarım arazi olarak değerlendirilmektedir.
Hali hazırda ceviz ve badem fidanlarının dikimine başlanmıştır.

TARIM
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TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ
TÜRKİYE BİR TARIM ÜLKESİ OLMASINA RAĞMEN, TARIM ÜRÜNLERİNDE NET İTHALATÇI
KONUMUNDADIR.
Türkiye'de tarım, genel olarak aile işletmeleri düzeyinde modern yöntemlerden uzak yürütülmektedir. Miras yoluyla
arazilerin parçalanması nedeniyle faaliyetler çok küçük boyutlarda ve düşük verimle devam ettirildiğinden istenen
standartlarda ürün elde edilememekte, bu nedenle işletmeler ticari yapıya dönüştürülememektedir.
Bir tarım ülkesi olan Türkiye halen tarım ürünlerinde net ithalatçı konumundadır. Her ne kadar, 2012 itibarıyla tarım
ürünlerinin genelinde ihracatın ithalatı karşılama oranı, %97,8 gibi seviyelerde ise de, %140 seviyelerine çıkabilen bu
oran, Türkiye için yine de düşük sayılmaktadır.

Yıllar

İhracat

İthalat

Denge

İhracat Değişim %

İthalat Değişim %

İhracatın İthalatı
Karşılama Oranı %

1997

5.47

4.927

543

10,5

1,3

111

1998

5.053

4.321

732

7,6-

12,3-

116,9
130,7

1999

4.442

3.398

1.044

12,1-

21,4-

2000

3.856

4.156

300-

13,2-

22,3

92,8

2001

4.349

3.08

1.269

12,8

25,9-

141,2

2002

4.052

3.995

57

6,8-

29,7

101,4

2003

5.257

5.265

8-

29,7

31,8

99,8

2004

6.501

6.059

442

23,7

15,1

107,3

2005

8.309

6.48

1.829

27,8

6,9

128,2

2006

8.634

7.286

1.348

3,9

12,4

118,5

2007

9.769

9.812

43-

13,1

34,7

99,6

2008

11.474

13.038

1.564-

17,5

32,9

88

2009

11.19

9.631

1.559

2,5-

26,1-

116,2

2010

12.664

12.88

216-

13,2

33,7

98,3

2011

15.279

17.574

2.295-

20,7

36,4

86,9

2012

16.005

16.369

364-

4,7

6,9-

97,8

Kaynak: Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına (SITC, Rev.3) göre TUİK verilerinden derlenmiştir.

Ürünler özeline baktığımız zaman da, Türkiye’nin bazı tarım ürünlerine uyguladığı gümrük vergileri oldukça düşük ya
da sıfır seviyesinde seyrederken, Dünya Ticaret Örgütü kararları ve Gümrük Birliği anlaşması ile üretimi sınırlandırılan
ürünlerin bulunması, Türkiye’yi net tarım ithalatçısı olarak konumlandırmaktadır.
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, CEVİZ VE BADEM EYLEM PLANLARI İLE BU ÜRÜNLERİN
İTHALATINI AZALTMA TEDBİRLERİ ALMIŞTIR.
Türkiye’de Ceviz ve Badem Üretimi
Türkiye, 2012 yılında cevizde 13.711 ton ihracat ve 46.338 ton ithalat gerçekleştirirken, bademde ise 19.537 ton
ihracat ve 34.626 ton ithalat gerçekleştirmiştir. Yurtiçi kullanımı 211.469 ton olan cevizin yeterlilik derecesi %84,6
iken, yurtiçi kullanımı 83.670 ton bademde bu oran %82,0 seviyesindedir. Türkiye’nin, 2007 yılında 76 milyon $ gibi
oldukça yüksek bir seviyede olan toplam badem ve ceviz ithalatı, 2011 sonu itibarıyla daha da artarak 156 milyon $'a
yükselmiştir.

Badem (ton)

Ceviz (ton)

Üretim

69.838

183.240

Kullanılabilir Üretim

68.581

178.842

İthalat

34.626

46.338

Yurtiçi Kullanım

83.670

211.469

İhracat

19.537

13.711

1,1

2,8

82,0

84,6

Kişi Başına Tüketim (kg)
Yeterlilik Derecesi (%)
Kaynak: TUİK; Piyasa Yılı: 01 Temmuz 2011 - 30 Haziran 2012

Değişim (%)

Üretim

2012

2013

Badem

80.261

82.850

%3,2

203.212

212.140

%4,4

Ceviz
Kaynak: TUİK; Sene sonu itibarıyla

Bu kapsamda, Türkiye’nin tarım ürünleri ithalatını azaltmak amacıyla harekete geçen Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
ceviz ve badem gibi, meyvesinden, yaprağından, tohumundan, kabuğundan ve çiçeğinden faydalanılan cinsleri
önceliklendirerek, hem ithalata bağımlılığı azaltacak, hem de yöre halkının ekonomik faydasını artırarak Türkiye
ekonomisine katkıda bulunacak bir takım tedbirler almaktadır.
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Ceviz Eylem Planı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, çok sayıda sektörde kullanılmasıyla önemli bir ekonomik gelir kapısı olan ceviz için
“2013-2016 Dönemi Ceviz Eylem Planı” hazırlamış ve bu kapsamda 5.000.000 ceviz fidanının toprakla buluşturulması için çalışmalara başlamıştır. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, kişi başı tüketimin 2-3 kg olduğu,
kullanılabilir ceviz üretiminin 178.000 ton civarında gerçekleştiği ve yıllık tüketiminin yaklaşık %60'ının ithalat
yoluyla karşılandığı Türkiye, Çin ve ABD’nin başı çektiği ve üretim miktarının 2,3 milyon ton seviyesinde olduğu
dünya üretim pazarında miktar bakımından geride kalmaktadır. Ceviz Eylem Planı, meyve üretiminin artırılmasının
yanı sıra ilk defa kerestelik ceviz üretimine yönelik ceviz ormanları tesis edilmesini de hedeflemektedir. 1.000.000
ceviz ağacının Türkiye ekonomisine 160 milyon TL civarında kazanç getirmesi beklenmektedir.

Badem Eylem Planı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, gıda ve kozmetik sektörlerinde yaygın olarak kullanılan bademin, kırsal kalkınmaya da
katkı sağlaması amacıyla “2013-2017 Dönemi Badem Eylem Planı”nı hayata geçirmiştir. Plan çerçevesinde 2013’te
3.803, 2014’te 3.860, 2015’te 3.821, 2016’da 3.743 ve 2017’de 3.685 hektar olmak üzere toplamda 18.912 hektar
alanda badem ağaçlandırması yapılarak, yaklaşık 8.000.000 badem fidanının toprakla buluşması hedeflenmiştir.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, dünyada 2.362.000 ton bademin üretildiği ve bu üretimin %58’ini
gerçekleştiren ABD ve onu izleyen İspanya’nın başı çektiği 2009 yılında Türkiye’de 54.844 ton badem üretilmiştir.
Bakanlık, eylem planında, 2011 yılında 5.933 ton badem ihracatı (49,3 milyon $), 16.500 ton badem ithalatı
(72 milyon $) gerçekleştirdiğini ve Badem Eylem Planı ile bu tabloyu tersine çevirmeyi hedeflediklerini açıklamıştır.
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POLİSAN TARIMSAL ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
POLİSAN TARIM, 10.000 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNDE YILLIK 6.000 TON ÜRÜN ELDE ETMEYİ
HEDEFLEMEKTEDİR.
Son yıllarda hem tarım, hem de hayvancılık sektörüne büyük yatırımlar yapılmaya başlanan ülkemizin elverişli
coğrafyasına rağmen, ithalat yelpazesinde önemli miktarda tarım ürününün de bulunduğunu tespit eden
Polisan Holding 2010 yılında tarım sektörüne yatırım yapmaya karar vermiştir.
Bu kapsamda, temelleri atılan Polisan Tarımsal Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Polisan Tarım”)’nin faaliyet konusu;
her nevi bitkiyi ekmek, her türlü organik, doğal ürünü üretmek, almak, satmak, her türlü tarımsal üründen yaş veya
kurutulmuş gıdalar elde etmek, her nevi hayvan üretimini ve yetiştirilmesini sağlamak, tarımla ilgili her türlü konuda
teknoloji, danışmanlık hizmeti sağlayıp, proje ve yatırımları kontrol etmektir. Öncelikle ceviz, badem, şeker otu ve
süs bitkisi üretimine ağırlık veren Polisan Tarım, fidandan başlayıp elde edilen ürünlerin endüstriyel boyutta
değerlendirilmesine kadar iyi tarım uygulamaları çerçevesinde üretim yapmayı hedeflemektedir.
Polisan Tarım, teşvik edilen ürünler arasından, 50 ile 100 yıllık ömürleri olan orman ağaçlarından ceviz ve badem
üretimini hedeflemiştir. Ceviz ve badem türlerinin ekonomik ömrü diğer bitki türlerine oranla daha yüksektir ve bu
ağaçların yetiştirilmesi için fidan, arazi işleme, sulama ve yakıt konularında devlet teşvikleri verilmektedir.
Polisan Tarım 2011 yılında Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü'nden Fidan Üretici Belgesi alarak, Dilovası ve Yalova'da
100.000 adet ceviz ve 200.000 adet badem olmak üzere toplam 300.000 adet sertifikalı aşılı fidanı
Polisan Holding’e ait fidanlık alanlarında yetiştirmiştir.
Bunun yanısıra, Aydın ve Balıkesir illerinde toplamda 10.000 dönümlük sahada plantasyon kurmak için saha alım ve
kiralama çalışmalarında son aşamaya gelinmiş, Aydın bölgesinde 2.000 dönüm, Balıkesir’de de 1.215.000
metrekare tarım arazisi satın alınmıştır. Aydın ili sınırları içinde ceviz ve badem yetiştiriciliği ile ilgili başvurular ilgili
bakanlıklarda onay sürecindedir. Şu ana kadar 41.000 ceviz, 20.000 de badem fidanı dikilmiş, varolanlara ek olarak
2013 yılı içerisinde 100.000 ceviz fidanı yetiştirilmeye başlanmıştır. Mart 2014 itibarıyla dikime devam edilmektedir.
Polisan Tarım, arazinin 10.000 dönüme çıkması için tarım arazisi tahsis görüşmeleri, uygun tarım arazileri satın alım
ve araştırmalarını da sürdürmektedir. Hedef, tamamında sertifikalı fidan ve damla sulama sistemi kullanılacak ve
kiralamalarla birlikte toplam 10.000 dönüm olacak tarım arazisi üzerinde yıllık 6.000 ton ürün elde etmektir.
Üretiminden itibaren 7 yıl içerisinde gelir yaratması beklenen ceviz ve bademin kilogram satış fiyatı yaklaşık 10 TL
olup, 6.000 ton üretim, 30-35 milyon $’lık bir değere işaret etmektedir.
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BADEM
Türkiye’nin bir çok bölgesi badem yetiştiriciliği
için uygun ekolojiye sahiptir. Kireçli topraklara
dayanım yönünden en toleranslı tür badem
türüdür ancak yine de Türkiye badem ithal eden
ülke konumundadır. Polisan Tarım, uygun toprak
ve iklim şartlarında kolayca yetiştirilebilen bu
ürünün ithalata bağımlılığını azaltmak üzere,
aşılı-tüplü sertifikalı olmak üzere toplamda
200.000 adet badem fidanını dikime hazır hale
getirmiştir. Kasım 2013 itibarıyla 200.000 adet
badem fidanının dikimine başlanmıştır. Üretimi
gerçekleştirilen çeşitler Texas ve Nonpareil
çeşitleri olup, kurulacak badem bahçeleri
ülkemizin en büyük ölçekli bahçeleri olacaktır.
Badem; taşlı, çakıllı bitki besin maddesince zayıf topraklarda yetişebilir ve verime kısa zamanda yatar. Bademin,
susuzluğa, kirece, yüksek sıcaklık ve neme dayanımı iyidir ve badem kanaatkar bir bitkidir. Çağla badem olarak
pazarda da değerlendirilebilir.
Türkiye’de Karadeniz'in kıyı kesimleri hariç diğer tüm bölgelerde rahatlıkla yetiştirilebilir. Özellikle geç çiçeklenen
çeşitlerle modern kapama bahçeleri kurulduğunda üretici gelirlerinde önemli artışlar olur. Badem protein ve
karbonhidratça zengin olup bolca fosfor ve kalsiyum mineralleri içerir.

CEVİZ
Türkiye’nin doğal bitkilerinden biri olmasına ve yılda yaklaşık
200.000 ton ile dünyanın önemli üretici ülkeleri arasında yer
almasına rağmen, Türkiye ceviz ithal eden bir ülke konumundadır.
2012 yılında ceviz ithalatına ödenen döviz miktarı 110 milyon $’dır.
Takribi 12.000.000’u bulan ağaç ile zengin bir genetik çeşitlilik söz
konusudur.
İçermiş olduğu besin değeri ile sofralarımızda, kereste değeri ile
mobilya endüstrisinde aranılan bir meyvedir. Değişik tüketim
alanları bulunan bu meyve türünün uzun ömürlü olması, hastalık ve
zararlı yönünden çok fazla ilaçlamaya gereksinim göstermemesi,
meyvesinin pazar değerinin yüksek olması bu meyve türüne karşı
ilgiyi gittikçe artırmaktadır.

Polisan Tarım, melezleme ıslahı yöntemiyle seçilmiş popüler çeşitler ile kapama ceviz bahçeleri kurmayı
hedeflemektedir. Bu bağlamda; 100.000 adet Chandler, Fernor, Fernette çeşitlerine ait aşılı fidanı kendi
fidanlıklarında üretmiştir. Üretmiş olduğu fidanları Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü kurumuna
başvurarak sertifikalandırmıştır.
Ülkemizin en büyük kapama ceviz bahçelerini kurmak için uygun ekolojilerden saha alımlarına devam eden Polisan
Tarım’ın, damla sulama sistemli, modern tarımsal teknolojilerin uygulandığı (makineli hasat, kurutma vb) örnek
bahçeleri 2014 yılında da tesis edilmeye devam etmektedir. Polisan Tarım; kapama ceviz bahçeleri ile ülkemiz
çiftçisine örneklik ve önderlik etmeyi planlamakta, endüstriyel boyutta üretim yaparak ülke ekonomisine katma
değer sağlamayı hedeflemektedir.
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ŞEKER OTU
Polisan Tarım, Yalova lokasyonunda toplam 6.000
adet şeker otu fidesi dikerek üretime başlamıştır.
Toplam fide sayısıyla ülkemizin en büyük şeker otu
üretim parselini kurmuştur. Stevia, Paraguay ve
Brezilya'da yetişen bir bitkidir. 1887'de Paraguay
yerlilerinin kullandığı şifalı bitkiler üzerinde inceleme
yapan Güney Amerikalı bilim adamı Antonia Bertoni
tarafından keşfedilmiştir. Paraguay kızılderilileri
tarafından "Tatlı ot" ve "Ballı Yaprak" ismiyle anılan ve
tatlandırıcı olarak kullanılan Stevia’nın sırrını çözmek
için, 1931'de Bridel ve Lavieille adında iki Fransız
kimyacı bitkinin yapraklarından elde ettikleri ekstre
(öz) üzerinde çalışmaya başlamıştır.

Onların çalışmaları sonucunda beyaz kristal yapıda ve "Stevioside" adı verilen saf bir ürün elde edilmiş ve bu
maddenin normal rafine şekerden 100 ile 300 kat daha tatlı olduğu fark edilmiştir.
1971'de Çinli araştırmacı Dr.Tei-Fu-Chen Paraguay'ı ziyaretinde ilgisini çeken Stevia bitkisi üzerinde çalışmalar
yaparak, kimyasal olmayan doğal yöntemlerle Stevia ekstresi (özü) elde edilmesinde ve yapraklarda bulunan keskin
tadın kaldırılmasında başarılı olmuştur. Paraguay ve Brezilya'da yüzyıllardan beri tatlandırıcı ve tedavi edici
özellikleri nedeniyle kullanılan Stevia (şeker bitkisi), Japonya'da da otuz yılı aşkın bir süredir milyonlarca kişi
tarafından tatlandırıcı ve gıda katkısı olarak kullanılmaktadır.
Bu bitkiden elde edilen özütün, kan şekerini düzenleyici etkileri olduğu kabul edilmektedir. Stevia'nın insülin
duyarlılığını ve hatta salınımını artırıcı etkilerinin olduğunu gösteren bazı araştırmaların varlığı diyabet tedavisinde
kullanımını destekler niteliktedir.

SÜS BİTKİSİ
“Bir ulusun uygarlık düzeyi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür.” prensibini önemseyen
Polisan Tarım, süs bitkileri üretimine ve ağaçlandırmaya katkı vermeyi hizmet ve görev olarak algılamaktadır.
Yalova lokasyonunda dış mekan süs bitkileri üretimine başlayan Polisan Tarım önemli peyzaj türlerin üretiminde hak
ettiği konuma gelmek için çalışmalarına devam etmektedir.
Polisan Tarım, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarında önemli türlerden olan Mavi Servi (Cupresssu Arizonica),
Leylandi (Cupressocyparıs Leylandi), Altuni Mazı (Thuyo Orientalis) gibi peyzajda yoğun olarak kullanılan türlerin
üretimine önem vererek, sektörün en büyük üreticisi olayı hedeflemektedir. Bu amaçla bahse konu türlere ait
fidelerin büyütülmesi için 90 dekarlık sahada çalışmalara başlanmıştır.
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ÖDÜLLER
POLİSAN BOYA, AMBALAJ AY YILDIZLARI
YARIŞMASI’NDA 2 ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.
Polisan Boya, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve
Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından Türkiye'de
üretilen ambalajlı ürünlerin uluslararası piyasalarda
kurumsal kimliğini oluşturmak ve kuvvetlendirmek için
düzenlenen “Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması”nda
ödüle layık görülmüştür.

12 farklı kategoride 200’ü aşkın tasarımın değerlendirildiği yarışmada, Polisan Boya, ambalaj konusunda uzman
profesyonellerden oluşan Seçici Kurul tarafından “Ev - otomotiv - ofis araç ve gereçleri ile ihtiyaç malzemeleri”
kategorisinde, fıçı görünümlü Wood & Wood ambalajı ve Elegans altıgen ambalaj ile iki “Yetkinlik Ödülü”ne layık
görülmüştür. Polisan Boya, bu ambalajlarla Dünya Ambalaj Örgütü'nün (WPO) Worldstar Yarışması’na katılma
hakkını da yakalamıştır.

Polisan Boya’ya 1 Altın, 1 Bronz Plaket
Seçici Kurul’un, "Yetkinlik 2013" ödülüne hak kazanmış ambalajlar üzerinden yaptığı ikinci değerlendirmede,
Polisan Boya, 96 tasarım arasından fıçı görünümlü Wood & Wood ambalajıyla "Altın Plaket"e değer görülürken,
Elegans altıgen ambalajı, “Bronz Plaket” kazanmıştır.
Polisan Boya, bu başarıyı, Seçici Kurul’un belirlediği; ambalajın çekiciliği, kullanım kolaylığı, bilgilendirme, grafik
tasarımı, üretim kalitesi, maliyet, çevreye duyarlılık, geri dönüşüm ve satış noktalarında başarılı sergilenmeye
uygunluk gibi kriterleri yerine getirerek elde etmiştir.

Polisan Fıçı Ambalaj
Polisan Boya’nın ödüle layık görülen diğer ürünü ise “Doğalı ve Doğayı Koruyun” mantığıyla “Ahşap Koruyucu”
Polisan ürünlerine koruyucu olan, markanın ezber bozan, yenilikçi ve sıra dışı ruhunu yansıtan Wood & Wood fıçı
ambalaj olmuştur. Polisan Wood & Wood Fıçı Ambalaj, içindeki ahşap koruyucuları ile amacını nihai tüketiciye
ulaştıran bir tasarıma sahiptir.

Polisan Altıgen Ambalaj
Polisan Home Cosmetics ürünleri için tasarlanan Elegans Altıgen Ambalaj, Polisan Boya’nın prestijli ve bilinen imajını
zirveye taşıyan güven, sağlamlık, estetik ve tutkuyu bir araya getiren unsurlar düşünülerek oluşturulmuştur.
Polisan’ın yenilikçi, sıra dışı ve özgün ruhu, bu sıra dışı ambalajda şekil bulmuştur ve iddialı tasarımı rakiplerinden
farklılaşarak kategoriye yeni bir soluk getirmiştir. Ambalaj tasarımı yapılırken ürünün raflarda nihai tüketici için
çekiciliğinin artırılmasına ve tüketicinin premium ürün aldığının algısının yaratılmasına önem verilmiştir.
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POLİSAN HOLDİNG TOPLUMA, ÇALIŞANLARINA VE
ÇEVREYE DUYARLI BİR YAKLAŞIM İLE HİZMET
VERMEKTEDİR.
POLİSAN HOLDİNG, KALİTE, SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE POLİTİKASI
Polisan Holding, topluma, çalışanlarına ve çevreye duyarlı yaklaşım ve kalite anlayışıyla; yatırımlarını insana, bilgiye
ve teknolojiye yaparak, iş ve çevre kazası olmaksızın, sıfır hata ile üretim ve hizmet vermeyi hedeflemektedir.
Bu inançla Polisan Holding;
ŏŏŏŏđŏŏŏ|('Čŏ!)*%5!0ŏ2!ŏ`!2.!ŏ%(!ŏ%(#%(%ŏ0Ø)ŏ)!2610Čŏ% .%ŏ Ø6!*(!)!(!.Čŏ5/(ŏ/+.1)(1(1'ŏ2!ŏ
standartlara uymayı,
ŏŏŏŏđŏŏŏ 1((*(*ŏ0!'*+(+&%Čŏ$)) !ŏ2!ŏ5. )ŏ) !(!.%*ŏ/|('Čŏ!)*%5!0ŏ2!ŏ`!2.!/!(ŏ!0'%(!.%*%ŏŏŏŏŏŏ
göz önünde tutmayı ve gerekli tedbirleri almayı,
ŏŏŏŏđŏŏŏ.#*%6/5+*1*ŏ$!.ŏ' !)!/%* !ŏ'(%0!Čŏ/|('Čŏ!)*%5!0ŏ2!ŏ`!2.!ŏ#!.!'(%(%'(!.%*!ŏ15#1*ŏ+.0'ŏ
bir bakış açısı sağlamayı,
ŏŏŏŏđŏŏŏØ.!'(%ŏ#!(%È%)%ŏ0!)%*0ŏ(0*ŏ()'ŏ%`%*ŏ0Ø)ŏ`(È*(.*ŏ2!ŏ0È!.+*(.*ŏ!|%0%)ŏ2!ŏ`'ŏ
iletişim imkanı sağlamayı,
ŏŏŏŏđŏŏŏØ'!0%%(!.%*ŏ)!210ŏ2!ŏ#!(%È!*ŏ%$0%5`ŏ2!ŏ!'(!*0%(!.%*%ŏ'.È(5*ŏ'(%0!(%Čŏ`!2.!%ŏ2!ŏ/|('(ŏ
ürün ve hizmetleri sunmayı ve yaşamlarını daha iyi kılmayı,
ŏŏŏŏđŏŏŏ! .%'`%(!.%5(!ŏ2!ŏ)ØÈ0!.%(!.%5(!ŏ'6*ŏ'6* .ŏ,.!*/%%ŏ%(!ŏ%È%.(%|%ŏ2!ŏ#Ø2!*ŏ%`!.%/%* !ŏ
çalışmayı,
ŏŏŏŏđŏŏŏ*!.&%ŏ2!ŏ +|(ŏ'5*'(.ŏ+,0%)1)ŏ Ø6!5 !ŏ'1((*)5Čŏ'%.(%(%|%*ŏ®*(!*)!/%*%Čŏ0'(.*ŏ
azaltılmasını ve kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümünü sağlamayı,
ŏŏŏŏđŏŏŏ®*!0%)ŏ/%/0!)%ŏ',/)* '%ŏ0Ø)ŏ/Ø.!`(!.%ŏ/Ø.!'(%ŏ+(.'ŏ%5%(!È0%.)!5%Č
ŏŏŏŏđŏŏŏ 1.1)/(ŏ+/5(ŏ+.1)(1(1'ŏ%(%*%*%ŏ %)ŏ®*ŏ,(* ŏ010.'ŏ`!2.!5!ŏ2!ŏ0+,(1)ŏ+(*ŏ
duyarlılığıyla örnek olmayı taahhüt etmektedir.

Personel ve İşçi Hareketleri
Polisan Holding ve Şirketlerinin 31 Aralık 2012 itibarıyla toplam çalışan sayısı, Holding’e iş yapan taşeron personeli
dahil 1.109 kişi iken, bu rakam 31 Aralık 2013 itibarıyla 1.145 kişiye yükselmiştir.

Aralık 2012

Aralık 2013

Kadrolu Personel

899

1.134

Taşeron Personel

210

11

1.109

1.145

TOPLAM

Kadrolu ve taşeron işçisi personele yılda 12 maaş, özel sağlık sigortası, ferdi kaza sigortası, servis, öğle yemeği ve
yönetmelik gereği (genel müdür, direktör, müdür gibi) belirli ünvanlara sahip personele araç tahsis edilmekte,
araçların benzin ve bakım masrafları karşılanmaktadır.

Dönem İçerisinde Yapılan Bağışlar
Polisan Holding tarafından 31 Aralık 2013 itibarıyla yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 1.754.116 TL’dir.
Söz konusu tutar ağırlıklı olarak eğitim kurumları ve eğitimi destekleme faaliyeti içerisindeki kurumlara yapılan
bağışlardan oluşmaktadır.
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
Polisan Holding’in Ar-Ge bölümünün iki ana işlevi vardır. Bunlar; Araştırma Geliştirme ve Kalite Kontrol’dür. Toplam
1.000 metrekare üzerine kurulmuş, son derece gelişmiş Ar-Ge laboratuarlarında 50 kişi çalışmaktadır.
Polisan Holding’in gelişiminde ve rekabet karşısında üstünlük sağlayabilmesinin temelinde AR–GE’ye verdiği önem
ve her biri dalında uzmanlaşmış, sektöre yıllarını vermiş, tecrübeli, birikimli teknik kadrosu yatmaktadır. Yenilikçi
yapısıyla çalışmalarını sürdürmekte olan AR–GE grubu, geçmişle bugünü, tecrübesiyle yenilikleri buluşturarak her
geçen gün ürün gamını çeşitlendirmekte, müşteri beklentileri ve pazar öngörüleri doğrultusunda ürettiği,
geliştirdiği yeni ürünleriyle farklı sektörlere de kucak açmaktadır.
AR–GE birimi, profesyonel bakış açısı ile müşterilerden gelen tüm projeleri aynı ciddiyetle sahiplenmekte, müşteri
ihtiyacını doğru şekilde tespit ederek, beklentileri karşılayacak en doğru ürünleri, en kısa sürede müşterilerin
hizmetine sunmaktadır. Bu sayede sektördeki liderliğini korumaya devam etmekte ve müşterilerinin her türlü
teknik sorununa anında cevap vererek, çözüm ortaklığı sağlamaktadır.

YÖNETİM SİSTEMLERİ
A.Kalite Yönetim Sistemi:
Polisan Holding’in kalite prensibi, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, müşterilerinin beklentilerinin üzerinde
ürün ve hizmet sunmaktır. Topluma, paydaşlarına, çalışanlarına ve çevreye duyarlı yaklaşım ve kalite anlayışıyla;
yatırımlarını insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz, zamanında ve
hatasız karşılarken, tüm faaliyetlerini sıfır iş ve çevre kazası hedefliyle planlamaya çalışmaktadır.

B. Çevre Yönetim Sistemi:
Polisan Holding, şirketlerinde, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için dengeli ve çevre dostu büyüme
stratejisi izlemektedir. Tüm faaliyetlerinde çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir hizmet ilkelerini
benimsemektedir. Bu yaklaşımla;
đŏ(#%(%ŏ)!2610Čŏ5/(ŏ Ø6!*(!)!(!.!ŏ15)'0Č
đŏ®*!0%) !ŏ/%/0!)ŏ5'(È)ŏ%(!ŏ/Ø.!`(!.%*%ŏ5®*!0)!'0!Čŏ
đŏ_!2.!*%*ŏ'%.(!*)!/%*!ŏ*! !*ŏ+(*ŏ1*/1.(.ŏ'+*0.+(ŏ(0*ŏ()'Čŏ6(0)'ŏ2!ŏ®*(!)!'ŏ%`%*ŏ
çalışmalar yapmakta,
đŏ_!2.!5!ŏ2!ŏ0+,(1)ŏ+(*ŏ 15.((|5(ŏ®.*!'ŏ+()'0Čŏ
đŏØ. Ø.Ø(!%(%.ŏ$%6)!0ŏ*(5È**ŏ!*ŏ®*!)(%ŏ5'(.* *ŏ%.%ŏ+(*ŏ 1.1)/(ŏ .+*ŏ5'ŏ%6%*%ŏ
takip ederek, en iyi şekilde yönetmektedir.

C. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi:
Polisan Holding’in en önemli prensibi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü en üst düzeyde tutmaktır. Sürdürülebilir
hizmet yaklaşımı ile tüm çalışanlarına, müşterilerine, iş ortaklarına, komşularına sağlıklı çalışma ortamları, emniyetli
çalışma ortamları ve şartları oluşturabilmek için iş sağlığı ve güvenliği konusunda sistem yaklaşımı ile gerekli tüm
önlemleri almakta, proses ve çalışma risklerini en aza indirmektedir.

D. Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi:
Polisan Holding, müşteri şikayet ve taleplerini; açık, adil, şeffaf ve hızlı bir şekilde çözmeyi ve yüzde yüz müşteri
memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi hedeflemektedir. Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini hatasız olarak, tam
güvenli bir ortamda karşılamak ve sürekli daha iyi hizmet verebilmek için müşteri ilişkilerini sistem yaklaşımı ile
yönetmektedir.
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POLİSAN HOLDİNG ŞİRKETLERİ SAĞLIK, GÜVENLİK, ÇEVRE FAALİYETLERİNİ
ÜÇLÜ SORUMLULUK TAAHHÜDÜ PRENSİPLERİ DOĞRULTUSUNDA SÜRDÜRÜR.
Avrupa Kimya Sanayicileri (CEFIC) Konseyi’ne bağlı Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği üyesi olan
Polisan Boya, Polisan Kimya ve Poliport’un, ÜÇLÜ SORUMLULUK® (Responsible Care®) taahhüdü
bulunmakta olup, Sağlık, güvenlik, çevre konularında faaliyetlerini bu prensipler doğrultusunda
sürdürmektedir.

POLİSAN BOYA SERTİFİKALARI
Polisan Boya, TÜV Rheinland tarafından belgelendirilmiş ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 10002
sertifikalarına sahiptir.

POLİPORT KİMYA SERTİFİKALARI
Poliport TÜV Rheinland tarafından belgelendirilmiş ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, BS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Sistemi ve ISO 10002 sertifikalarına sahiptir. Poliport Avrupa Tank
Depolama Dernekleri Federasyonu (FETSA - Federation of European Tank
Storage Associations) üyesidir. Aynı zamanda, Kimyasal Dağıtım Enstitüsü
(CDI-T- Chemical Distribution Institute - Terminals) tarafından denetime tabi
tutulan ve belgelendirilen bir terminaldir. Bunun yanısıra, Poliport’un üçlü
sorumluluk taahhüdü bulunup, Uluslararası Gemi Liman Güvenliği tarafından
verilen ISPS Lisansı (International Ship Port Security), Atık Alım Tesisi Lisansı
ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen EPDK Depolama
Lisansı bulunmaktadır.

POLİSAN KİMYA SERTİFİKALARI
Kimyasal üretimi ve satışı konularında 40 yıllık
bir deneyime sahip olan Polisan Kimya TÜV
Rheinland tarafından belgelendirilmiş ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001 sertifikalarına sahiptir.
Aynı zamanda, 2010 yılında ADBLUE markası adı
altındaki AUS 32 ürünü için Alman VDA firması
tarafından denetime tabi tutulmuş ve VDA
lisansı almaya hak kazanmıştır. Türkiye’de sayılı
üreticiler arasına girerek sektörde kısa sürede
yerini almıştır.
Polisan Yapı Kimyasalları ise çimento kimyasalları ile ürün gamını geliştirmiş, ürettiği ürünlerinin
kalitesini, aldığı CE belgesi ile belgelendirmiştir.
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KURUMSAL KÜNYE
Ticaret Unvanı
Merkez Adresi
Şube Adresi

: Polisan Holding A.Ş.
: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi
No: 7 Dilovası – KOCAELİ
: İçerenköy Mahallesi, Ali Nihat Tarlan Cad. No : 86 Ataşehir - İSTANBUL

Bağlı Olduğu Ticaret Sicili
Memurluğu ve Numarası
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat
Telefon Numarası
Faks Numarası:
İnternet Adresi
Sermaye
İşlem Gördüğü Borsa
Borsaya Kote Olma Tarihi
İşlem Sembolü

: Gebze Ticaret Odası – 5769 / İstanbul Ticaret Odası – 615757
: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
: 0216 578 56 00
: 0216 573 77 92
: www.polisanholding.com.tr
: 370.000.000 TL
: Borsa İstanbul - İkinci Ulusal Pazar
: 24 Mayıs 2012
: POLHO

MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER
Holding’in merkezi ve üretim tesisleri Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No: 7
Dilovası-KOCAELİ adresinde bulunmaktadır. Merkez dışı örgütler ve adresleri aşağıdaki gibidir :

Merkez Dışı Örgüt Adı
Polisan Holding A.Ş. (Şube)
Polisan Boya San. ve Tic.A.Ş. (Şube)
Polisan Boya - İrtibat Bürosu
Polisan Boya - İrtibat Bürosu
Polisan Boya - İrtibat Bürosu
Polisan Boya - İrtibat Bürosu
Polisan Boya - İrtibat Bürosu
Polisan Boya - İrtibat Bürosu
Polisan Boya - İrtibat Bürosu
Polisan Boya - İrtibat Bürosu
Polisan Boya - İrtibat Bürosu
Polisan Boya - İrtibat Bürosu
Polisan Boya - İrtibat Bürosu
Polisan Boya - İrtibat Bürosu
Polisan Boya - İrtibat Bürosu
Polisan Boya - İrtibat Bürosu

Adres
İçerenköy Mah. Ataşehir / İSTANBUL
İçerenköy Mah. Ataşehir / İSTANBUL
Rüzgarlı Celal Atik Sok. Ulus /ANKARA
Cumhuriyet Mah. Atakum / SAMSUN
2 Nolu Beşirli Mah. Devlet Sahil Cad. / TRABZON
Yeni Hal Kavşağı Bağcılar Mah. / DİYARBAKIR
Hacı Saki Mah. Kocasinan / KAYSERİ
Mahfessığmaz Mah. Çukurova / ADANA
İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. / İSTANBUL
İncilipınar Mah. Şehit Kamil / GAZİANTEP
Millet Mah. Yıldırım / BURSA
Zafer Mah. TEKİRDAĞ
Sahibi Ata Mah. Meram / KONYA
Aydınlık Evler Mah. Körfez Apt. Çiğli / İZMİR
Dr.Burhanettin Onat Cad. ANTALYA
İlbadiye Mah. DENİZLİ
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POLİSAN HOLDİNG UYUM RAPORU
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Polisan Holding A.Ş. (“Holding”), şirketlerin sürdürülebilirliği için iyi kurumsal yönetimin temel unsur olduğu
bilinciyle, kurumsallaşmanın önemli bir adımı olarak Mayıs 2012’de halka açılmış ve bu paralelde kurumsal
yönetimin şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verilebilirlik prensiplerini ilke edinmiştir.
Bu doğrultuda, Holding, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayınlanan Seri: IV No: 56 sayılı “Kurumsal
Yönetimin İlkelerinin Benimsenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ekinde yer alan Kurumsal Yönetim
İlkeleri’nin uygulamaya geçmesi amacıyla halka arz ile birlikte başlattığı çalışmalarını 2013 yılında da sürdürmüş
olup, ilgili başlıklar altında açıklanan uygulanmayan hususların önemli bir çıkar çatışmasına yol açmadığı
düşünülmektedir.
2013 yılında Olağan Genel Kurul toplantısı mevzuatta öngörülen koşullar paralelinde gerçekleştirilmiş ve Holding
faaliyet raporu ve websitesi gözden geçirilerek uyum için gerekli olan revizyonlar yapılmaya devam edilmiştir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ
2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Holding’te, pay sahipliği haklarının kullanılmasını ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimin sağlanması, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile güvene dayanan bir köprü kurulması için gerekli bilgilendirilmelerin
yapılması, Holding’in bilinirliğini artırmak ve yatırımcılar, analistler, pay sahipleri ile ilişkileri geliştirmek amacıyla
gerçekleştirilen faaliyetler Finans Direktörlüğü koordinasyonundaki Yatırımcı İlişkileri tarafından gerçekleştirilmektedir.
Yatırımcı ilişkilerinin sorumlulukları:
ŏŏŏđŏŏ5ŏ/$%,(!.%*!ŏ%(%È'%*ŏ'50(.*ŏ/|('(Čŏ#Ø2!*(%ŏ2!ŏ#Ø*!(ŏ+(.'ŏ0101()/*ŏ/|()'ŏ%`%*ŏŏŏŏŏŏŏ
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki işlemlerin koordine edilmesi,
ŏŏŏđŏŏ5ŏ/$%,(!.%*%*ŏ+.0'('ŏ%(!ŏ%(#%(%ŏ%(#%ŏ0(!,(!.%*%*ŏ%(#%(!* %.)!ŏ,+(%0%'/ŏ +|.1(01/1* Čŏ`'ŏ
ve net olarak, yüzyüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanması için Holding Yönetimi
ve ilgili kişi ya da birimlerin koordine edilmesi,
ŏŏŏđŏŏ!*!(ŏ'1.1(ŏ0+,(*0(.**ŏ)!2610Čŏ!//ŏ/®6(!È)!5!ŏ2!ŏ %|!.ŏ+.0'('ŏ%`%ŏ Ø6!*(!)!(!.!ŏ
uygun olarak yapılmasının sağlanması,
ŏŏŏđŏŏ !2610ŏ2!ŏ+( %*#ŏ%( %.%)ŏ+(%0%'/ŏ`!.`!2!/%* !ŏ,5ŏ/$%,(!.%*%*ŏ!*ŏ +|.1Čŏ$6(ŏ2!ŏ
eksiksiz bilgiye erişimi için gerekliliklerin sağlanmasıdır.
Holding’te Yatırımcı İlişkilerinden;
Varol Ürel, Muhasebe Müdürü
Tel: 0 216 578 56 11
Faks: 0 216 573 77 92
E-mail: yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr
investorrelations@polisanholding.com.tr

Burhan Kurt, Muhasebe Yöneticisi
Tel: 0 216 578 56 19
Faks: 0 216 573 77 92
E-mail: yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr
investorrelations@polisanholding.com.tr

sorumlu bulunmaktadır. Burhan Kurt, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri
Düzey Lisanlarına sahiptir.
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Holding, 2013 yılında, 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını mevzuatın gerekliliklerini yerine getirerek tamamlamış, 3’er aylık dönemler itibarıyla finansal raporlarını ve yatırımcı kararını etkileyecek nitelikteki gelişmeleri kamu
ile paylaşarak, kamuyu aydınlatma ile ilgili hususları gözetmiştir. 2013 yılında, pay sahipleri ile Holding arasındaki
tüm ilişkilerin Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK düzenlemelerine ve Holding Esas Sözleşmesine uygun olarak
düzenlenmesi amacıyla Holding we bsitesi, faaliyet raporu ve kurumsal ilkelere uyum faaliyetleri ile ilgili çalışmalar
yürütülmüştür. 2013 yılında toplam 3 analist ve 4 yatırımcıdan gelen toplantı talebi karşılanmış, e-mail yoluyla gelen
1 adet soru yanıtlanmıştır.

3.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Holding, mevzuat gereği dönem içerisinde finansal sonuçlarını ve pay sahiplerinin haklarının kullanımını
etkileyebilecek nitelikte gelişmeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) kamu ile paylaşmıştır.
Holding’in we bsitesinin (www.polisanholding.com.tr) Yatırımcı İlişkileri sayfaları kamu ile paylaşılan bilgiler
doğrultusunda en geç 24 saat içerisinde güncellenmekte, pay sahiplerinin kararını etkileyebilecek diğer bilgilere de
yerilmekte ve bu bilgilerin büyük kısmının İngilizce we bsitesinde de yer alması için yapılan çalışmalar devam
etmektedir.
2013 yılını kapsayan dönem içerisinde pay sahipleri ve menfaat sahipleri tarafından çeşitli konularda ulaştırılan bilgi
ve toplantı talepleri, Holding’in bilgilendirme politikası doğrultusunda, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç
olmak üzere, kamuya mal edilmiş bilgiler kullanılarak, açık ve net olarak en kısa zaman içerisinde karşılanmıştır.
2013 yılında taleplerin yerine getirilmesi ile ilgili Holding bilgisi dahilinde herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya
idari/kanuni takip bulunmamaktadır.
Holding Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içinde
de özel denetçi tayini talebi olmamıstır.

4.

Genel Kurul Toplantıları

Holding’in Genel Kurul toplantılarına ilişkin düzenlemeler, we bsitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfalarında yer alan
“Genel Kurul” başlığı altında “Polisan Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç
Yönergesi”nde yer almaktadır. Aynı başlık altında Genel Kurula ilişkin bilgiler, Genel Kurul gündemi, davet
mektupları ve vekaletname örnekleri de yayınlanmıştır.
Holding’in 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 29 Mart 2013 tarihinde saat 10:00’da Dilovası Organize Sanayi
Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No: 7 Dilovası – Kocaeli adresindeki Holding merkezinde yapılmıştır.
Genel Kurula ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde,
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 7 Mart 2013 tarih, 8273 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden pay
senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve
gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısı öncesi toplantı yeri, tarihi ve
gündemi KAP’ta ve websitesinde yayınlanmıştır.
Genel Kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar dahil her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış, hem fiziki olarak
Holding merkezinde, hem de Holding’in web sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur.
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Genel Kurula, Yönetim Kurulu üyeleri, Holding denetçisi, Holding CEO’su ve Genel Kurul hazırlıklarını yapan personel
katılmıştır.
Toplantıda, Holding’in toplam 370.000.000,00 TL’lik sermayesine tekabül eden 370.000.000 adet hisseden
66.245.648 adedinin vekaleten ve 298.027.608 adedinin asaleten olmak üzere toplam 364.273.256 adet hissesi
temsil edilmiş olup, Genel Kurul %98,45 katılım oranı ile toplanmıştır.
Genel Kurula, pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır.
Genel Kurul toplantısında, Holding’in 2012 yılında kamu menfaatine yararlı sayılan dernek ve vakıflar ile eğitim
kurumlarına 209.464 TL tutarında ayni ve nakdi bağış yaptığı ortakların bilgisine sunulmuş ve 2013 yılında yapılacak
bağışların üst sınırının 8.500.000 TL olması mevcudun oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.
Genel Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma hakkını kullanmamışlardır ve gündem maddeleri haricinde bir öneri
verilmemiştir.
Genel Kurul tutanakları, Holding merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasının yanısıra, KAP’ta da
yayınlanmak suretiyle kamuyla paylaşılmış ve Holding’in we bsitesinde de Genel Kurula yönelik her türlü ilan, belge
ve doküman pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
Genel Kurul toplantısı, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az
maliyetle ve en kolay usulde gerçekleştirilmiştir.

5.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Holding’in Esas Sözleşmesinin 20. Maddesinin A bendinde belirtildiği üzere, azınlık hakları Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kanunu’nun konuyu düzenleyen ilgili hükümlerinde belirtildiği şekilde kullanılacaktır.
Yönetim Kurulunda azınlık pay sahipleri ve menfaat sahipleri temsil edilmemektedir. Ancak, azınlık hissedarlar başta
olmak üzere tüm hissedarları ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere Yönetim Kurulunda iki bağımsız
yönetim kurulu üyesi görev yapmaktadır.
Holding’in 31 Aralık 2013 itibarıyla toplam 7 adet bağlı şirketi bulunmaktadır. Ayrıca 1 adet müşterek yönetime tabi
ortaklığı (Rohm and Haas) vardır. Ancak, karşılıklı iştirak ilişkisi ve bu ilişkinin genel kurulda oy donmasını gerektiren
bir durum oluşmamıştır.
Holding Esas Sözleşmesine göre oy hakkında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

6.

Kar Payı Hakkı

Holding, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile
Holding Esas Sözleşmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Holding’in
Temettü Politikası, ulusal ve küresel ekonomik şartlar, sermaye piyasalarındaki şartlar, Holding iştirak ve bağlı
ortaklıklarının uzun vadeli stratejileri, sermaye gereksinimleri, faaliyetlerine ilişkin nakit ve karlılık beklentileri, yatırım
ve finansman politikalarına tabi olup, Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un onayına sunmak üzere temettü konusu ile ilgili
her yıl için ayrı bir karar alır.
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Holding, temettü dağıtımını nakit ve/veya bedelsiz pay olarak gerçekleştirebileceği gibi, hissedarları için daha fazla
katma değer yaratmak adına yukarıda belirtilen şartlar ve ilgili mevzuat kapsamında kendi hisselerini geri almayı da
değerlendirebilir. Karın Tespiti ve Dağıtılması Holding’in Esas Sözleşmesinde düzenlenmiştir.
Holding Esas Sözleşmesine göre kar payı dağıtımında herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.
Kar dağıtım politikası ve yılık kar dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul’da ortakların bilgisine
sunulmakta ve Holding web sitesi ile kamuya duyurulmaktadır.
Holding, 2013 yılında hisse senedi başına brüt %2,703 oranında 0,027 TL (net %2,297 oranında 0,023TL) olacak
şekilde toplam 10.000.000 TL brüt nakit kar payı dağıtmıştır.

7.

Payların Devri

Hamiline yazılı payların devri ve temliki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat
hükümlerine tabidir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8.

Bilgilendirme Politikası

Holding Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)
ve hisse senetlerinin kote olduğu Borsa İstanbul (“BIST”) düzenlemeleri ile uyumlu olarak Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Seri VIII, No: 54 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ve Seri IV, No: 56
“Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde oluşturulmuştur.
Pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin tam, adil,
doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve eşit koşullarda ulaşılabilir ve şeffaflık ilkesini temel alarak, aktif bir
şekilde bilgilendirilmeleri Bilgilendirme Politikası dahilinde Finans Direktörlüğü koordinasyonunda Yatırımcı İlişkileri
tarafından yürütülür. Yazılı ve görsel medyaya ve veri dağıtım kanallarına yapılacak basın açıklamaları, Yönetim
Kurulu Başkanı, Holding CEO’su veya onların uygun gördüğü yetkililerce yapılabilir.
Holding’in 2013 yılı ile ilgili beklentileri Faaliyet Raporu ile kamuya duyurulmuştur.

9.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Holding web sitesi(www.polisanholding.com.tr), tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri içerecek
şekilde Holding’in Pazarlama Fonksiyonu sorumluluğunda hazırlanır. Web sitesi dahilindeki, pay sahipleri ve
yatırımcıları bilgilendirmek üzere düzenlenen “Yatırımcı İlişkileri” sayfaları, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından
güncellenmektedir.
2013 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim uyum çalışmaları kapsamında başlatılan revizyonlar devam etmekle birlikte,
Holding’in websitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü, genel olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri
gereğince web sitesinde yer alması öngörülen bilgi ve belgelere ve Bilgilendirme Politikası çerçevesinde kamuya
yapılan açıklamalara erişim imkanı sağlar. Internet sitesinde Türkçe olarak bulunan bilgilerin büyük ölçüde İngilizce
olarak da verilmesi için 2013 yılında başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir.
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Faaliyet Raporu

2013 yılı Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri gözetilerek hazırlanmıştır. Raporda, Yönetim Kurulu ve üst düzey
yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler kişi bazında değil, toplam tutar olarak
açıklanmaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ
11.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Holding’in menfaat sahipleri (çalışanlar, tedarikçiler, iş ortakları, hissedarlar vb.) kendilerini ilgilendiren hususlarda,
uygun iletişim mecrası (toplantı davetleri, QDMS - Entegre Yönetim Sistemi, e-mail, telekomünikasyon araçları)
kullanılarak bilgilendirilmektedir.
Bu kapsamda, Holding şirketleri bayileri, iş ortakları ve tedarikçileri için çeşitli toplantılar düzenleyerek karşılıklı fikir
alışverişinde bulundukları gibi, bölgesel ziyaretler ve seyahatler vasıtasıyla da bir araya gelebilmektedirler. Topluluk
çalışanları genellikle QDMS Sistemi ve e-mail yoluyla, hissedarlar ise tüm menfaat sahiplerine açık olan Genel Kurul
toplantıları, faaliyet raporu ve websitesi ile bilgilendirilirler.
Menfaat sahipleri etik açıdan uygun olmayan işlemleri ve mevzuata aykırı uygulamaları İcra Kurulu üyelerine
iletebilirler. Gerekli görülen hallerde, İcra Kurulu üyeleri şikayetleri Yönetim Kurulu ile paylaşır. Müşteriler, tedarikçiler
ve iş ortakları da, şikayetlerini 0 800 211 3737 ya da 0 532 755 0737 numaralı Polisan Çağrı Merkezi üzerinden veya
resmi kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla yazılı veya sözlü olarak iletebilirler. Şikayetler, kişi veya ilgili birimler tarafından
değerlendirildikten sonra “İcra Kurulu” tarafından sonuçlandırılır.

12.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Holding’in menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Holding
çalışanlarının iletişim toplantılarında, müşterilerinin satış noktaları ve müşteri hizmetleri hattında, tedarikçilerinin ve iş
ortaklarının satınalma süreçleri ya da yapılan toplantılar esnasında verdikleri geri bildirimler doğrultusunda
süreçlerini iyileştirmektedir. Pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsili görevi ise Yönetim
Kurulunda yer alan bağımsız üyeler vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

13.

İnsan Kaynakları Politikası

Holding İnsan Kaynakları Politikasının esasları; Holding’in hedef ve stratejileri doğrultusunda yetkin ve sonuç odaklı
insan kaynağının işe alınmasını sağlamak, yüksek performansı ödüllendirerek, kurum performansının arttırılmasına
katkıda bulunmak, kurum kültürü içinde yetişen ve kariyerlerinde uzmanlaşan çalışanları, yöneticilik kadroları için
hazırlayarak kurum kültürünü pekiştirmek, sürekli eğitimler ile çalışanların kişisel gelişimini desteklemek ve böylelikle
kişilerin işlerini geliştirerek organizasyona sağladıkları katma değeri arttırmak ve çalışan memnuniyetini proaktif
insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmaktır.
Bu doğrultuda, stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, çalışanların gelişimi, Holding bünyesinde kalmaları,
ücretlendirilmeleri, iş gücü planlaması, performans değerlendirme ve terfi yoluyla bir başkasının yerine geçmesi gibi
Holding’i stratejik hedeflerine taşıyacak önemli unsurları içerir.
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Holding’te İnsan Kaynakları süreçleri, aynı zamanda Holding’in İcra Kurulu’nda yer alan İnsan Kaynakları
Direktörü Ahmet Türkselçi tarafından yürütülmektedir.
Ahmet Türkselçi yönetimindeki İnsan Kaynakları Direktörlüğü, İnsan Kaynakları Politikası ve İş Etiği Kurallarının
Holding bazında hayata geçmesini ve çalışanlarının toplum, sektör ve birbirlerine olan sorumluluklarını
benimseyerek potansiyel liderler olarak gelişmesini sağlar.
Holding’in stratejik öncelikleri kapsamında benimsenen uygulamalar, verimliliği arttırırken, toplumun genelinde
hayat kalitesinin yükselmesine de katkıda bulunur.
Holding’in, İnsan Kaynakları süreçleriyle ilgili işe alım, eğitim, performans değerlendirmesi, yurtiçi ve yurtdışı
seyahat, tayin ve terfi, disiplin, personel kredisi prosedürleri bulunmakta ve ücretlendirme ve ek menfaatler
prosedürlerinin de üzerinde çalışılmaktadır. Yazılı prosedür ve yönetmelikler, QDMS Sisteminde bulunmaktadır.
Bu sisteme her yeni döküman girdiğinde ya da revizyon yapıldığında çalışanlar sistem tarafından otomatik olarak
bilgilendirilirler.
Holding, eleman alımında, güvenilir, başkalarına duyarlı, etik değerlere bağlı, değişime açık, pazar odaklı, uzun
vadeli düşünebilen, yenilikçi ve işbirliğine açık adayları değerlendirir. Mülakatlarda İnsan Kaynakları birimi
tarafından yapılan ilk değerlendirmeden sonra, personeli istihdam edecek birimin yöneticisi de mutlaka bir
görüşme yapar.
Holding’te, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim planları ve eğitim politikaları
oluşturulmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılında SEÇ, Kalite, Satış ve Yönetim eğitimlerinde toplam 2.854 kişi
18.401 saat eğitim almıştır. 2013 yılı ortalama çalışan sayısı 1.140 olup kişi başına düşen ortalama eğitim saati
16,14’tür.
Çalışanların görev tanımları revizyon sürecindedir. Her yıl performans değerlendirmesi yapılıp, sonuçları hem
çalışanlar ile paylaşılır, hem de ücretlendirme ve kariyer planlaması çalışmalarında dikkate alınır.
Holding motivasyonu arttırmak amacıyla zaman zaman seyahatler düzenler ve çeşitli ödüllendirmeler yapar.
Holding, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin
korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılabilmesi için tüm yasal tedbirleri almakta ve böylece çalışma
koşullarında sürekli iyileştirmeler yapmaktadır.
Holding, tüm çalışanlarına Eğitim ve Gelişim, Performans Yönetimi, Kariyer Yönetimi, Ücretlendirme ve diğer
İnsan Kaynakları süreçlerinde etnik, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın eşit olarak davranmaktadır.
2013 faaliyet yılında çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikayet alınmamıştır.
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Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

ETİK KURALLAR
Holding’in prosedürleri ve ilkeleri doğrultusunda oluşturduğu etik kuralları, Polisan Holding Etik İlkeler Kitapçığı ile
düzenlenmiş olup, ana hatları Holding web sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Kurumsal Yönetim başlığı altında da
yayımlanmıştır.
Çalışanları ile gücüne güç katacak stratejik hedeflerine odaklanırken, sağlık ve çevreyi korumada global
standartlardaki uygulamaları ile ülkemizde hayat kalitesinin de artmasına katkıda bulunan Polisan Holding’in etik
kurallarını şekillendirdiği değerleri şunlardır:
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Polisan Holding, faaliyetlerinin her alanında değerlerine bağlı kalarak
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yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı,
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şekilde kullanılması için gerekli olan bilincin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda
bulunmayı hedeflemektedir.
Tüm yönetici ve çalışanlar kurum kültürünün bir parçası olarak etik ilkeler ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları
hakkında bilgilendirilir. Kurum yönetimi, kurumsal kültürün bir parçası olarak etik kültürün ve kurum etik ilkelerinin
yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda her türlü çalışmayı yapar, yaptırır. Bu konuda yapılan tüm çalışmalara
liderlik yapar, katılır ve sonuçlarını takip eder.
Holding’in, İş Etiği Kuralları QDMS - Entegre Yönetim Sisteminde bulunmaktadır. Bu kurallarda revizyon
yapıldığında çalışanlar sistem tarafından otomatik olarak bilgilendirilirler.
Tüm Holding çalışanları bu kurallara uymakla yükümlü olup, etik kurallara aykırı herhangi bir unsurun tespiti durumunda çalışanlar derhal yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler. İhlal durumunda, önce İcra Kurulu üyeleri, gerekli
görüldüğü hallerde Yönetim Kurulu kendilerine bildirilen ya da olasılık dahilindeki ihlalleri incelerler ve bu etik
kurallara uyulmasını sağlarlar. İhlalin sabit olması durumunda, Polisan Holding Disiplin Prosedürü hükümleri
uyarınca gerekli disiplin cezaları verilir.

SOSYAL SORUMLULUK ve SPONSORLUKLAR
Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı kurumların, ürün, hizmet ve uygulamalarından etkilenecek hedef kitleye
yönelik çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan yarattığı olumsuz etkileri azaltacak, hem kurumun hem de toplumun
gelişimine katkı sağlayacak işlemleri planlaması, yürütmesi ve sonuçlarını paylaşmasıdır. Polisan Holding’te
Kurumsal Sosyal Sorumluluk; gönüllülük esasına dayalı olarak, Holding’in faaliyetlerinde ve paydaşlarıyla
etkileşimde sosyal ve çevresel kaygıları bütünleştirdiği bir kavram olarak ele alınmaktadır. Holding’te tüm süreçler;
ekonomik sorumluluklar, yasal sorumluluklar, etik sorumluluklar ve gönüllü sorumluluklarını esas alarak
yönetilmektedir.
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Holding, tüm kaynaklarını verimli kullanarak müşterilerine, hissedarlarına ve topluma karşı ekonomik
sorumluluklarını, toplum refahına katkıda bulunmak üzere tüm faaliyetlerinde yasal sorumluluklarını, yasalarla
belirlenmiş olmasa da toplum ve Holding’in değer ve normlarına uygun bir tutum sergileyerek etik sorumluluklarını
yerine getirir.
1997 yılından itibaren, Kimya Sanayi tarafından tüm dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Teknik
Emniyet konularında uygulanan Üçlü Sorumluluk Taahhüt programına dahil olan Holding, kaliteli, çevreci ve sağlıklı
ürün ve hizmetleri sunarak toplumun ve müşterilerinin yaşamlarını daha iyi kılmayı, teknoloji ve girdilerin seçiminde
kalite, sağlık, emniyet ve çevre şartları ile uyumlu olmayı taahhüt eder. ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO
10002 Müşteri İlişkileri Yönetimi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği gibi birçok belgeye sahip olan Holding,
yine gönüllülüğü esas alarak, tüm faaliyetlerinde sürekli iyileştirme yapar.
Holding’te, üretim ve hizmet sağlama aşamalarında kullanılan doğal kaynakların, oluşan atıkların, emisyonların ve
deşarjların azaltılması, kontrol altında tutulması, mümkün olduğu ölçüde kaynakların yeniden kullanılması ve geri
kazanımı önceliklidir. Örneğin Polisan Boya’da, kaynağında azaltma ve ayrı toplama prensipleri ile yapılan
iyileştirme çalışmalarıyla 1.000 kg ürün başına operasyondan çıkan tehlikeli atık miktarı 6 kg’lardan 4,5 kg’lara
düşürülmüştür. Birincil ve ikincil ürün nakliye ambalajlarında geri dönüştürülmesi kolay olan malzemeler seçilmekte,
son 10 yıldır Çevko ile işbirliği içinde piyasaya sürülen ikincil ambalajlar toplatılmakta ve ekonomiye kazandırılmaktadır. Tüm Holding şirketlerinde enerji verimliliği için operasyonlarda kullanılan gaz, buhar, ısı, elektrik enerjisi
kayıpları önlenmekte, ileri teknoloji ile enerji talebi azaltılmakta, daha verimli enerji kaynakları araştırılarak doğal
kaynak kullanımı en aza indirilmeye çalışılmaktadır.
Sürdürülebilir kalkınma ekonomik, çevresel ve sosyal yaklaşımlar çerçevesinde insanların günlük yaşam ihtiyaçları
ile doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında denge kurulmasıdır. Holding kültüründe sürdürülebilir kalkınma
ilkelerine uyum esastır. Bu amaçla Holding, iklim değişikliği ile mücadelede kurumsal bazda önlemler almak ve
gönüllü olarak sosyal sorumluluğunu yerine getirmek için sektörde öncü olup, 2013 yılında ISO 14064’e göre
Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Raporlama çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Yine sürdürülebilir üretim
prensibi ile 2013 yılında Polisan Boya’da Uluslararası standartlara uygun olarak başlanan Ürün Yaşam Döngüsü ve
Çevresel Durum Raporu çalışmaları devam etmektedir.
Holding ve Şirketlerinin insana ve çevreye odaklanarak, hayat kalitesini artırmaya yönelik hayata geçirdiği sosyal
sorumluluk projelerinin başlıcaları şöyledir:

Dilovası’ndaki 2.000 dönüm araziye 100.000 ağaç
1990'lı yılların başında Dilovası bölgesindeki 50 dönümlük arazisinin etrafındaki ağaçların kesimine duyarsız
kalamayan Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis, Orman Bakanlığı ile irtibata geçmiştir.
Orman Bakanlığı kendisine "koru-kullan" yöntemiyle arazisinin yanı başındaki ormanı devralmasını önermiştir.
2.000 dönümlük kısmı korumak üzere gönüllü olan Polisan Holding, söz konusu tarihten itibaren, 20 milyon TL
harcayarak, bu orman arazisinin etrafını tel örgü ve koruma duvarlarıyla çevirmiş, ağaç kesimlerini önlemiş ve
"Ağaçlandırma Kanunu" çerçevesinde 100.000 ağaç dikmiştir.

Polisan Boya Belediye Ortak Projeleri
Belediye ortak projelerinde ilk etapta örnek bir sokakta yer alan binaların boya ihtiyacı Polisan Boya tarafından
karşılanarak sokağın güzelleştirilmesi sağlanmaktadır. Devamında ise il/ilçe sakinlerine Polisan Boya liste fiyatı
üzerinden belirli oranlarda indirimler ve kredi kartına taksit avantajları sağlanarak ödeme kolaylığı sunulmaktadır.
Polisan Boya tarafından yaklaşık 10 yıldır yürütülen belediyelerle ortak boyama kampanyaları Mardin, Malatya,
Erzurum, Bitlis, Burhaniye, Kütahya, Kadıköy, Pendik, Beyoğlu gibi birçok il ve ilçede gerçekleştirilmiş olup yaşam
alanlarının değişen çehresi, sakinlerinin nezdinde büyük memnuniyet yaratmıştır.
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Kadın sorunlarına karşı “Her Ses Bir Nefes”...
Polisan Boya'nın katkılarıyla 3 yıldır gerçekleştirilen "Her Ses Bir Nefes" adlı sosyal sorumluluk projesi, mesleklerinde
başarıları ve güçlü duruşlarıyla takdir kazanmış ünlü kadınları bir araya getirerek, farklı konseptlerde fotoğraf
çalışmaları ile cinsiyet eşitsizliği, çocuk gelinler, eğitim eksikliği, sağlık sorunları, taciz, aile içi şiddet, ekonomik
bağımlılık gibi konulardaki sosyal sorunları cesur bir şekilde dile getirerek ve toplumsal farkındalığı arttırarak,
kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Her Ses Bir Nefes Projesi kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi tüm Türkiye’de kadınların yaşadığı sorunlara
dikkat çekerken, proje kapsamında Polisan Boya tarafından Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın Dayanışma Merkezi
Ofisi ve Kadın Sığınaklarının yenilenme çalışması ve tadilatı yapılmıştır.
“Her Ses Bir Nefes 2” Projesi ile mesleklerinde başarıları ve güçlü duruşlarıyla takdir kazanmış 59 ünlü kadını
yeniden bir araya getirerek, proje kapsamında Polisan Boya tarafından Genç Kız Sığınma Evi Derneği Danışma
Merkezi ve Genç Kız Sığınaklarının kapasitesinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine katkı sağlanmıştır.
“Her Ses Bir Nefes 3” Projesi ise 2013 yılında kadına yönelik şiddete “hayır” demek ve toplumsal birlik oluşturmak
için 66 ünlü kadını bir araya getirmiştir. Ünlü kadınlar, şiddet kelimesi karşısında ağlayıp, haykırıp, çığlık atarak,
şiddet duygusunu içtenlikle objektife yansıtmışlar ve tepkilerini göstermişlerdir.
Proje tasarımını ve sanat yönetmenliğini yine Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği ve 66 ünlü ismin fotoğraflarını
Hakan Yüksel (studioH2O)’in çektiği proje, 2013’te de Genç Kız Sığınma Evi Derneği Danışma Merkezi ve
Genç Kız Sığınaklarının kapasitesinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine katkı sağlamıştır.

Şehrini Boya-Paint The Town
Polisan Boya’nın boya, malzeme sponsoru olduğu projede, Koç Özel Lisesi, Enka Lisesi ve Hisar Eğitim Vakfı’nın lise
öğrencileri “Şehrini Boya” Projesi için bir araya gelmişlerdir. 2012’de Kağıthane’deki evleri renklendiren öğrenciler,
2013’te Şişli’nin Ayazağa Mahallesi’nde 10 evi renklendirerek, güzelleştirmişlerdir. Şu ana kadar 4.000 metrekarelik
alanın renklendirildiği proje kapsamında öğrenci buluşmaları devam ederek, ihtiyacı olan evler Polisan Boya ile
renklendirilecektir.

İstanbul’un Yıldızları-Stars of İstanbul
Küresel düzeyde dünyanın öncü çocuk savunucusu olan UNICEF, çocukların refahını arttırmak ve tüm kız ve erkek
çocuklarına tam potansiyellerine ulaşma olanağını sunmak için yerel düzeyde çeşitli ortaklarla birlikte çalışmalar
yürütmektedir. Bu amaç doğrultusunda da “İstanbul’un Yıldızları” Projesi ile 9-14 yaş arası okul dışı kalmış 90.000
çocuğun hızlandırılmış eğitimle yaşıtlarının seviyesine getirilmesi için gerekli fonların yaratılması ve her yıldız
sayesinde 100 çocuğun okutulması hedeflenmiştir. Holding’in destek verdiği proje, Türkiye’nin ünlü isimlerinden
Aşkın Nur Yengi , Haluk Bilginer, Ayşe Kulin, Rafet El Roman, Ebru Akel, Deniz Akel ve Kenan Doğulu’nun işbirliği ile
gerçekleştirilmiştir. Burada amaç sanatçıların dünyasını ve yeteneklerini milyonlarca izleyiciyle buluşturmak ve aynı
zamanda yıldızların müzayededeki değerlerini arttırarak çocukların aydınlık geleceğine daha fazla katkıda
bulunmayı sağlamaktır.
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Polisan Okulları
Holding, Malatya ve Dilovası’nda 2 adet Polisan okulu kurmuştur.
1988 yılından bu yana hizmet vermekte olan Mehmet Emin Bitlis Ortaokulu bugünki rakamlarla yaklaşık 700.000 TL
tutarında bir yatırım ile inşa edilmiş olup, Polisan Holding her yıl düzenli olarak okulun boya ihtiyacını karşılamaktadır. Mehmet Emin Bitlis Ortaokulu, yılda yaklaşık 160 mezun vermektedir.
1991 yılından bu yana hizmet vermekte olan Polisan Ortaokulu bugünki rakamlarla yaklaşık 4.000.000 TL tutarında
bir yatırım ile inşa edilmiş olup, yılda yaklaşık 80 mezun vermektedir. Polisan Ortaokulu’nun halk oyunları, boya,
okul hizmetli giderleri Polisan Holding tarafından düzenli olarak karşılanmaktadır.

Polisan Eğitim Kültür ve Kapalı Spor Salonu
Geleceğin umutları olan gençlerin daha zinde ve sağlıklı yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Polisan Holding,
Dilovası’nda, Kocaeli’nin en büyük spor salonunu inşa ettirmektedir. Daha önceden Milli Eğitime bağışladığı Polisan
İlköğretim Okulu alanının içinde bulunduğu 16 dönümlük arazide yapımı başlayan kompleksin, 2014 sonuna kadar
tamamlanması beklenmektedir. En son teknolojik ekipmanlarla donatılmış, 7,5 milyon TL’ye mal olacak olan
betonarme ve çelik çatılı tesisin, 2.500 kişilik kapasitesi olacaktır. Proje bitiminde, 16 dönümlük arazi üzerinde bir
ilköğretim ilkokulu, kapalı spor salonu ile lojmanlar mevcut olacak ve sadece spor salonu için yaklaşık 6 dönümlük
peyzaj çalışması yapılacaktır. 5.130 metrekare üzerinde, 2.500 metrekarelik bir kapalı alana, 3 kat olarak inşa
edilecek Polisan Kapalı Spor Salonunda, antreman odaları, soyunma odaları, büfe, beden eğitimi, öğretmenler odası,
kamara reji odası, eğitmen odası, hakem odası ve lavabolar olacaktır. Aydın gençlerin yetişmesinde katkı sağlayacak
proje çerçevesinde, kompleks içine voleybol ve basketbol sahaları yapılacaktır. 3 tarafı tribün olarak planlanan
salondaki müsabakaları 1.300 kişi izleyebilecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı normları doğrultusunda yapılacak olan
salondaki tribünlere protokol için de ayrı bir alan bırakılacaktır.

Minik Kalplerle El Elele Derneği (Mika-Der) Balosu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları,
çocuk ve sevgi evlerinde yaşamak zorunda olan 0-18 yaş arası çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla
kurulan Mika-Der’in Toya Yapı’nın ana sponsorluğunda 29 Mayıs 2013’te düzenlediği ve Ajda Pekkan ve
En-Be Orkestrası’nın yer aldığı ‘‘4. Mika-Der Geleneksel Balosu’’nda 1,5 milyon TL’lik rekor bağış toplanmıştır. Ünlü
müzayede üstadı Raffi Portakal’ın yönetiminde gerçekleşen müzayede de Mersin, Manisa, Afyon ve Çanakkale illeri
genel ihtiyaçları için bağış alırken; hayırseverler Kayseri, Edirne, Kocaeli ve Tekirdağ-Çorlu’da birer, İstanbul’da üçer
çocuk evinin açılması; Bartın’da ise inşaatı devam etmekte olan sevgi evlerinin tamamlanması için bağışta
bulunmuşlardır. Polisan Boya da, ünlü fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül’ün çektiği fotoğraflardan oluşturulan ve
balonun ardından davetlilerle paylaşılan özel albüm için sponsorluk vermiştir.

ABD’li ünlü Gibney Dans Topluluğu Polisan Boya sponsorluğunda Türkiye’de!
Polisan Boya, “Her Ses Bir Nefes” projeleri kapsamında kadına şiddetin Türkiye sınırlarını aşan bir sorun olduğu
gerçeğinden yola çıkarak ABD’li ünlü Gibney Dans Topluluğu’nu Türkiye’ye getirmiştir. Dünyada ciddi bir toplumsal
sorun olan “kadına şiddet” konusuna 13 yıldır dikkat çeken ve faaliyetlerini sürdüren Gibney Dans Topluluğu, New
York’ta aile içi şiddete uğramış kadınları bir araya getirerek dans atölye çalışmaları gerçekleştirmektedir. Polisan
Boya sponsorluğunda, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı işbirliğiyle 5-12 Nisan
2013 tarihleri arasında Türkiye’ye gelen topluluk, “Gibney Dans Sosyal Eylem Projesi kapsamında Aile İçi Şiddete
Uğrayan Kadınlar için Dansla Terapi” atölyesini tanıtarak, 13 yıldır sığınaklardaki kadınlarla birebir çalışarak
geliştirdikleri çalışma modelini sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülere, uzman ve sanatçılara anlatmıştır.
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BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU
15.

Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu:

Holding’in Esas Sözleşmesi’nde belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu üye sayısı, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve
yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir
şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirlenir.
Yönetim Kurulu’nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmakla birlikte, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu
icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan üyeler içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında
kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.
Holding’in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilen dokuz üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından
yürütülmekte olup, Yönetim Kurulu’nda Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ve kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilmiş iki bağımsız üye bulunmaktadır.
Holding’in 29 Mart 2013 tarihli Genel Kurulu’nda 2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar
görev yapmak üzere seçilen, Polisan Holding CEO’su Erol Mizrahi ve Poliport Genel Müdürü Ali Fırat Yemeniciler ile
icrada görev almayan mevcut Yönetim Kurulu üyeleri hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmiş olup,
özgeçmişleri Holding websitesinde ve faaliyet raporunun ilgili bölümünde yer almaktadır.

Polisan Holding Yönetim Kurulu:
29 Mart 2013 tarihinde, bir sonraki Genel Kurul’da tekrar seçilmek üzere 1 yıllığına görev alan Yönetim Kurulu
üyelerinin görevleri şöyledir:

Adı Soyadı

Görevi

Necmettin Bitlis

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Emin Bitlis

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet Faik Bitlis

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Ertuğrul Bitlis

Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma Nilgün Kasrat

Yönetim Kurulu Üyesi

Erol Mizrahi

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Fırat Yemeniciler

Yönetim Kurulu Üyesi

Yahya Mehmet İzzet Özberki

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Temizyürek

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
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Polisan Holding Yönetim Kurulu üyelerinin Holding içi ve dışı şirketlerdeki görevleri şöyledir:

Adı Soyadı

Necmettin Bitlis

Mehmet Emin Bitlis

Ahmet Faik Bitlis

Ahmet Ertuğrul Bitlis

Fatma Nilgün Kasrat

Erol Mizrahi

Ali Fırat Yemeniciler

Holding İçi Şirketler

Holding Dışı Şirketler

Polisan Boya Yönetim Kurulu Başkanı
Polisan Kimya Yönetim Kurulu Başkanı
Poliport Kimya Yönetim Kurulu Başkanı
Polisan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Polisan Tarım Yönetim Kurulu Başkanı
Şark Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı
Polisan Boya Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Polisan Kimya Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Poliport Kimya Yönetim Kurulu Üyesi
Polisan Yapı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Polisan Tarım Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Polisan Hellas Yönetim Kurulu ÜyesiŞark Mensucat
Şark
Mensucat
Yönetim
Yönetim
Kurulu
Üyesi Kurulu Üyesi
Polisan Yapı Kimyasalları Ortağı
Rohm and Haas Yönetim Kurulu Üyesi
Polisan Boya Yönetim Kurulu Üyesi
Polisan Kimya Yönetim Kurulu Üyesi
Poliport Kimya Yönetim Kurulu Üyesi
Polisan Yapı Yönetim Kurulu Üyesi
Polisan Tarım Yönetim Kurulu Üyesi
Şark Mensucat Yönetim Kurulu Üyesi
Rohm and Haas Yönetim Kurulu Üyesi
Polisan Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı
Polisan Boya Yönetim Kurulu Üyesi
Polisan Kimya Yönetim Kurulu Üyesi
Poliport Kimya Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Polisan Yapı Yönetim Kurulu Üyesi
Polisan Tarım Yönetim Kurulu Üyesi
Şark Mensucat Yönetim Kurulu Üyesi
Polisan Boya Yönetim Kurulu Üyesi
Polisan Kimya Yönetim Kurulu Üyesi
Poliport Kimya Yönetim Kurulu Üyesi
Polisan Yapı Yönetim Kurulu Üyesi
Polisan Tarım Yönetim Kurulu Üyesi
Şark Mensucat Yönetim Kurulu Üyesi
Polisan Holding CEO’su
Polisan Holding İcra Kurulu Üyesi
Polisan Boya Yönetim Kurulu Üyesi
Polisan Kimya Yönetim Kurulu Üyesi
Poliport Kimya Yönetim Kurulu Üyesi
Polisan Yapı Yönetim Kurulu Üyesi
Polisan Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Üyesi
Polisan Tarım Yönetim Kurulu Üyesi
Polisan Hellas Yönetim Kurulu Üyesi
Şark Mensucat Yönetim Kurulu Üyesi
Rohm and Haas Yönetim Kurulu Üyesi
Poliport Genel Müdürü
Polisan Holding İcra Kurulu Üyesi
Poliport Kimya Yönetim Kurulu Üyesi
Polisan Hellas Yönetim Kurulu Üyesi

Malatya Eğitim Vakfı Kurucu Üyesi
Dilovası OSB Müteşebbis Heyet Başkanı
Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği
Üyesi

Yahya
Mehmet
İzzet
Kurumsal Finansman Danışmanı
Özberki
Ahmet Temizyürek
YMM

Malatya Eğitim Vakfı Üyesi

Boya Sanayicileri Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı
İMMİB Muhasip Üye
Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet
Üyesi
Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi

Kasrat Turizm Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Ortağı

Boya Sanayicileri
Kurulu Üyesi

Derneği

Yönetim

Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi
Liman İşletmeciliği Meslek Komitesi
Başkan Yardımcısı
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Yönetim Kurulu üyelerinin Holding dışında başka görevler almasına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları bulunmaktadır. İlgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı
ortadan kaldıran herhangi bir durum bulunmamaktadır.

16.

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları:

Holding’in Yönetim Kurulu Teşkilatı, Görevi, Yetkileri ve Toplantı düzeni konularında Holding Esas Sözleşmesi’nde
yer alan hususlar gözetilmektedir.
Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta başkan ve başkan vekili çağrısı üzerine toplanır.
Yönetim Kurulu başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının
gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler. Her üye Yönetim
Kurulu’nun toplantıya çağırılmasını başkandan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları Holding
merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantılar başka bir yerde de yapılabilir.
Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğunun varlığı ile toplanır. Kararlar esas itibarıyla toplantıda hazır bulunan
üyelerin çoğunluğunun oyu ile alınır. Holding Esas Sözleşmesi ile tayin edilecek üye sayısına göre toplantı nisapları
asgari aşağıdaki şekilde olacaktır.

Yönetim Kurulu Üye Sayısı

Asgari Toplantı Nisabı

5

4

6

4

7

5

8

5

9

6

Kararlar Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış bir öneriye en az
üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.
Yönetim Kurulu başkanı kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların
tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde
bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri sureti ile de karar
alınabilir.
Yönetim Kurulu’nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına makul ve ayrıntılı red
gerekçesini yazarak imzalar ve Holding denetçilerine iletir.
Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak, vekil tayin etmek suretiyle veya başka bir surette oy kullanamazlar.
Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır. Üyelerin toplantılara uzaktan erişim sağlayan her
türlü teknolojik yöntemle katılmaları mümkündür. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren
üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.
Yönetim Kurulu 2013 yılı içerisinde fiziksel katılım yaptığı toplantılarda 24 adet karar almıştır. 2013 yılı içerisinde
muhalif kalınan bir konu bulunmamaktadır. Pay sahipleri, 2012 yılı faaliyet döneminde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında 2013 yılı Genel Kurul toplantısında bilgilendirilmişlerdir. Faaliyet dönemi içerisinde, bağımsız yönetim
kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikteki işlemlerden onaylanmayarak Genel Kurul
onayına sunulan işlem bulunmamaktadır.
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Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:

Holding Yönetim Kurulunun 4 Mayıs 2012 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite üyeleri belirlenmiştir.

Denetim Komitesi
Adı Soyadı

Görevi

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti

Ahmet Temizyürek

Denetim Komitesi Başkanı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yahya Mehmet İzzet Özberki

Denetim Komitesi Başkanı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite her türlü iç ve dış bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli
tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur.
ŏŏŏŏđŏŏŏ )15ŏ`'(*'ŏ)(%ŏ0(+(.*ŏ2!ŏ %,*+0(.*ŏ)!2610ŏ2!ŏ1(1/(../ŏ)1$/!!ŏŏ
standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,
ŏŏŏŏđŏŏŏ+( %*#ŏ)1$/!!ŏ/%/0!)%*%*Čŏü**/(ŏ%(#%(!.%*ŏ')15ŏ`'(*)/**Čŏ|)/6ŏ !*!0%)ŏ2!ŏ
Holding iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
ŏŏŏŏđŏŏŏ+( %*#ŏ)1$/!!/%Čŏ%`ŏ'+*0.+(ŏ/%/0!)%ŏ2!ŏ|)/6ŏ !*!0%)%5(!ŏ%(#%(%ŏÈ%'5!0(!.%*ŏ
incelenmesi ve sonuçlandırılması,
ŏŏŏŏđŏŏŏ|)/6ŏ !*!0%)ŏ'1.1(1È1*1*ŏ/!`%)%Čŏ !*!0%)ŏ/®6(!È)!(!.%*%*ŏ$6.(*.'ŏ|)/6ŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏ
denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları
bu komitenin gözetiminde gerçekleşir,
ŏŏŏŏđŏŏŏ®*!0%)ŏ 1.1(1ŏØ5!(!.%Čŏ5®*!0%%(!.ŏ2!ŏ %|!.ŏ`(È*(.ŏ./* ŏ`'%(!!'ŏ`'.ŏ
çatışmalarının önlenmesi ve Holding ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyecek
tedbirlerin alınması.
Holding Yönetim Kurulunun 4 Mayıs 2012 tarihli kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi
Adı Soyadı

Görevi

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti

Yahya Mehmet İzzet Özberki

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Fırat Yemeniciler

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi/
Poliport Genel Müdürü

Kurumsal Yönetim Komitesi, Holding’te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını ve bu prensiplere
tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na kurumsal
yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Bunun yanısıra, Holding ve Holding’in pay sahipleri
arasındaki ilişkilerde de Kurul'a yardımcı olur ve bu amaçla yatırımcı ilişkileri faaliyetlerini de gözetir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Denetimden Sorumlu Komitenin her iki, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin ise
başkanının bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunludur. Holding Yönetim Kurulu’nda iki bağımsız üye
bulunması nedeniyle Yönetim Kurulu Komitelerinde aynı üye birden fazla komitede görev almaktadır.
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Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Holding, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizmasını, Kurumsal Yönetim Komitesi sorumluluğu kapsamında yürütmeyi
planlamaktadır.

19.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Holding’in uzun vadeli stratejisi, yatırımcılar için maksimum değer yaratmak için süregelen işleri karlı bir şekilde
büyütmek, Holding şirketleri arasında maksimum sinerji sağlamak, yüksek marjlı yeni iş kollarında büyümek için
stratejik ortaklıklar kurmak, Holding’in portföyündeki diğer varlıkları değerlendirmek ve profesyonel yönetim ile
yüksek kurumsal yönetim standartlarını sürdürmektir.
İki adet İcra Kurulu üyesinin bulunduğu Holding Yönetim Kurulu, Holding’in uzun vadeli stratejileri doğrultusunda
yıllık hedeflerini oluşturur. İcra Kurulu, bu hedefler doğrultusunda Holding üst düzey yöneticilerini ve direktörleri
yönlendirir. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı her ay sonu alınan yönetici raporları ile takip edilir. Holding’in hedeflerine
ulaşıp ulaşmadığı, sene sonu yapılan performans değerlendirmesinde baz oluşturur.

20.

Mali Haklar

Holding Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul tarafından tespit edilecek aylık
veya yıllık veya her toplantı için muayyen bir ödenek verilir. Bağımsız üyeler de dahil Yönetim Kurulu üyelerinin ve
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının ücretlendirilme esasları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal Yönetim ilkeleri’ne ve sair ilgili mevzuata uyulur.
Holding yöneticilerine baz ücret, performansa dayalı prim ve ek menfaatler (özel sağlık sigortası, hayat sigortası,
araç, kurumsal cep telefonu ve hattı) ödenmektedir. Yöneticilerinin görevleri kapsamında yaptıkları masraflar
Holding tarafından karşılanmaktadır.
Ancak bir yöneticiye borç verilmesi, kredi kullandırılması, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi
kullandırılması ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu
değildir.
Yöneticilerin ücretleri her yıl Holding’in hedefleri göz önünde bulundurularak, Yönetim Kurulu üyelerinin menfaatleri
ise her yıl Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
Holding ücret politikasını web sitesinde, yönetim kurulu üyelerine ve üst yönetime verilen toplam ücret ve benzeri
menfaat tutarını ise faaliyet raporunda kamu ile paylaşmaktadır.

İLGİLİ DÖNEM İÇERİSİNDE VE SONRASINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER
İlgili dönem içerisinde ve sonrasında meydana gelen önemli bir gelişme bulunmamaktadır.

POLİSAN HOLDİNG A.Ş
01.01.2013 - 31.12.2013
HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
VE
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

!
%$ö,06,='(1(7ø05$3258!


!

3ROLVDQ+ROGLQJ$QRQLPùLUNHWL!
<|QHWLP.XUXOX¶QD!
!
*LULú!
!
3ROLVDQ+ROGLQJ$ù ùLUNHW YHED÷OÕRUWDNOÕNODUÕQÕQ! ³*UXS´ "#$#%$%&#"!WDULKLLWLEDUL\OHKD]ÕUODQDQ
'(!()*(!+(,-.-/!)0/10.23(!42/-/1-.!35,56!*-7.015/58!-+QÕWDULKWHVRQDHUHQ\ÕODDLWNR/10.23(!)-,!'(+-!
9-,-,!YHGL÷HU NDSVDPOÕJHOLUWDEORVXQXNRQVROLGH|]ND\QDNODUGH÷LúLPWDEORVXQXYHNRQVROLGHQDNLW
DNÕúWDEORVXQX|QHPOLPXKDVHEHSROLWLNDODUÕQÕQ|]HWLQLYHGLSQRWODUÕGHQHWOHPLúEXOXQX\RUX]!

!
)LQDQVDO7DEORODUODøOJLOL2ODUDNùLUNHW<|QHWLPLQLQ6RUXPOXOX÷X!
!
:,5;! \|QHWLPL EX )0/10.23(! ILQDQVDO WDEORODUÕQ .DPX *|]HWLPL 0XKDVHEH YH 'HQHWLP 6WDQGDUWODUÕ
.XUXPX ³.*.´  WDUDIÕQGDQ \D\ÕPODQDQ 7UNL\H 0XKDVHEH 6WDQGDUWODUÕ QD! ³706´  X\JXQ RODUDN
KD]ÕUODQPDVÕQGDQ YH JHUoH÷H X\JXQ RODUDN VXQXPXQGDQ YH EXQXQ LoLQ )0/10.23(! ILQDQVDO WDEORODUÕQ
XVXOV]ON YH\D KDWDGDQ ND\QDNODQDQ |QHPOL \DQOÕúOÕNODU LoHUPH\HFHN ELoLPGH KD]ÕUODQPDVÕQÕ
VD÷ODPDNDPDFÕ\OD\|QHWLPWDUDIÕQGDQJHUHNOLJ|UOHQLoNRQWUROOHUGHQVRUXPOXGXU!
!
%D÷ÕPVÕ]'HQHWLP.XUXOXúXQXQ6RUXPOXOX÷X!
!
6RUXPOXOX÷XPX] \DSWÕ÷ÕPÕ] ED÷ÕPVÕ] GHQHWLPH GD\DQDUDN EX )0/10.23(! ILQDQVDO WDEORODU KDNNÕQGD
J|Uú ELOGLUPHNWLU %D÷ÕPVÕ] GHQHWLPLPL] 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX¶QFD \D\ÕPODQDQ ED÷ÕPVÕ]
GHQHWLP VWDQGDUWODUÕQD X\JXQ RODUDN JHUoHNOHúWLULOPLúWLU %X VWDQGDUWODU HWLN LONHOHUH X\XOPDVÕQÕ YH
ED÷ÕPVÕ] GHQHWLPLQ )0/10.23(! ILQDQVDO WDEORODUÕQ JHUoH÷L GR÷UX YH GUVW ELU ELoLPGH \DQVÕWÕS
\DQVÕWPDGÕ÷Õ NRQXVXQGD PDNXO ELU JYHQFH\L VD÷ODPDN ]HUH SODQODQDUDN \UWOPHVLQL
<(,()*2,6()*(32,$!!
!
%D÷ÕPVÕ]GHQHWLPLPL])0/10.23(!ILQDQVDOWDEORODUGDNLWXWDUODUYHGLSQRWODULOHLOJLOLED÷ÕPVÕ]GHQHWLP
NDQÕWÕ WRSODPDN DPDFÕ\OD ED÷ÕPVÕ] GHQHWLP WHNQLNOHULQLQ NXOODQÕOPDVÕQÕ LoHUPHNWHGLU %D÷ÕPVÕ]
3(/HWLP WHNQLNOHULQLQ VHoLPL )0/10.23(! ILQDQVDO WDEORODUÕQ KDWD YHYH\D KLOHGHQ YH XVXOV]ONWHQ
ND\QDNODQÕSND\QDNODQPDGÕ÷ÕKXVXVXGDGDKLOROPDN ]HUH|QHPOL\DQOÕúOÕNLoHULSLoHUPHGL÷LQHGDLU
ULVN GH÷HUOHQGLUPHVLQL GH NDSVD\DFDN úHNLOGH PHVOHNL NDQDDWLPL]H J|UH \DSÕOPÕúWÕU %X ULVN
GH÷HUOHQGLUPHVLQGHLúOHWPHQLQLoNRQWUROVLVWHPLJ|]|QQGHEXOXQGXUXOPXúWXU$QFDNDPDFÕPÕ]Lo
NRQWURO VLVWHPLQLQ HWNLQOL÷L KDNNÕQGD J|Uú YHUPHN GH÷LO ED÷ÕPVÕ] GHQHWLP WHNQLNOHULQL NRúXOODUD
5+<5/!0.DUDNWDVDUODPDNDPDFÕ\.-8!:,5;!\|QHWLPLWDUDIÕQGDQKD]ÕUODQDQ)0/10.23(!42/-/1-.!*-7.0.-,!2.(!
Lo NRQWURO VLVWHPL DUDVÕQGDNL LOLúNL\L RUWD\D NR\PDNWÕU %D÷ÕPVÕ] GHQHWLPLPL] D\UÕFD *UXS! \|QHWLPL
WDUDIÕQGDQ EHQLPVHQHQ PXKDVHEH SROLWLNDODUÕ LOH \DSÕODQ |QHPOL PXKDVHEH WDKPLQOHULQL/! '(! 42/-/1-.!
WDEORODUÕQELUEWQRODUDNVXQXPXQXQX\JXQOX÷XQXQGH÷HUOHQGLULOPHVLQLLoHUPHNWHGLU!
!
%D÷ÕPVÕ] GHQHWLP VÕUDVÕQGD WHPLQ HWWL÷LPL] ED÷ÕPVÕ] GHQHWLP NDQÕWODUÕQÕQ J|UúP]Q
ROXúWXUXOPDVÕQD\HWHUOLYHX\JXQELUGD\DQDNROXúWXUGX÷XQDLQDQÕ\RUX]$!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
ùDUWOÕ*|UúQ'D\DQDNODUÕ!

!

!
!

!
*UXS¶XQ  \ÕOÕQGD NXUXOPXú \XUWGÕúÕ %D÷OÕ 2UWDNOÕ÷Õ 3ROLVDQ +HOODV 6$"¶QÕQ! PDOL WDEORODUÕ 
$UDOÕNG|QHPLPDOLWDEORODUÕQGDQLWLEDUHQNRQVROLGDV\RQDGDKLOHGLOPLúWLU.RQVROLGDV\RQDGDKLO
#$%&#'! ()&%*+'! ,#&&+*! -"."¶QÕQ NRQVROLGDV\RQXQGD X\JXODQDQ SROLWLNDODUD 1RW ¶GH \HU YHULOPLúWLU
()&%*+'!,#&&+*!-"."¶QÕQ!$UDOÕNG|QHPLPDOLWDEORODUÕED÷ÕPVÕ]GHQHWLPGHQJHoPHPLúWLU!
!
ùDUWOÕ*|Uú!
!
*|UúP]HJ|UHLOLúLNWHNLNRQVROLGHILQDQVDOWDEORODU\XNDUÕGDùDUWOÕJ|UúQGD\DQDNODUÕNÕVPÕQGD
/#&%01%&#'! 23*3*! QHGHQL\OH RUWD\D oÕNDELOHFHN G]HOWPHOHU GÕúÕQGD! ()&%*+'! ,)&$%'4! $ù¶QLQ! YH ED÷OÕ
RUWDNOÕNODUÕQÕQ5!"#$%&'(WDULKLLWLEDUL\OHILQDQVDOGXUXPXQXD\QÕWDULKWHVRQDHUHQ\ÕODDLW
ILQDQVDO SHUIRUPDQVÕQÕ YH NRQVROLGH QDNLW DNÕúODUÕQÕ 706 1RW   oHUoHYHVLQGH GR÷UX YH GUVW ELU
ELoLPGH\DQVÕWPDNWDGÕU!
!
*|UúP]HWNLOHPHPHNOHELUOLNWHDúD÷ÕGDNLKXVXVDGLNNDWLQL]LoHNPHNLVWHUL]!
!
*UXS¶XQ  $UDOÕN ! WDULKL LWLEDUL\OH \]GH  RUDQOD VDKLS ROGX÷X YH |]ND\QDN \|QWHPL\OH
GH÷HUOHQHQ PúWHUHN \|QHWLPH WDEL RUWDNOÕ÷Õ 5RKP DQG +DDV .LP\DVDO hUQOHU hUHWLP 'D÷ÕWÕP YH
7LFDUHW$ù ³5RKPDQG+DDV´ ÕQ!ILQDQVDOWDEORODUÕWDUDIÕPÕ]FDGHQHWOHQPHPLúWLUøOLúLNWHNLNRQVROLGH
6%QDQVDO WDEORODUGD  $UDOÕN ! 1+0%2%! %1%/+0%7&#! 803S NRQVROLGH YDUOÕNODUÕQÕQ  Q! ROXúWXUDQ
PúWHUHN \|QHWLPH WDEL RUWDNOÕ÷ÕQ! 9:! $UDOÕN ! 1+0%2%! %1%/+0%7&#! 803;! <)'*)&%$#! <+0! =#7+! >+0+0! =#!
GL÷HUNDSVDPOÕJHOLUWDEORVX!LOHLOLúNLOHQGLULOHQWXWDUÕYH|]ND\QDNWDQSD\YHULOHUHNKHVDSODQDQWDúÕQDQ
GH÷HULRUWDNOÕ÷ÕQ86*$$3JHUHNOHULQHJ|UHWXWWX÷XND\ÕWODUHVDVDOÕQDUDNKHVDSODQPÕúWÕU5?)1!:9@"!!
!
'L÷HUøOJLOL0HY]XDWWDQ.D\QDNODQDQ%D÷ÕPVÕ]'HQHWoL<NPOONOHUL+DNNÕQGD5DSRUODU!

 VD\ÕOÕ 7UN 7LFDUHW .DQXQX¶QXQ ³77.´   0DGGHVL X\DUÕQFD <|QHWLP .XUXOX WDUDIÕPÕ]D
GHQHWLPNDSVDPÕQGDLVWHQHQDoÕNODPDODUÕ\DSPÕúYHLVWHQHQ/#OJHOHULYHUPLúWLUD\UÕFD*UXS¶X'!:!AB+<!
)!$UDOÕNKHVDSG|QHPLQGHGHIWHUWXWPDG]HQLQLQNDQXQLOHúLUNHWHVDVV|]OHúPHVLQLQILQDQVDO
UDSRUODPD\DLOLúNLQKNPOHULQHX\JXQROPDGÕ÷ÕQDGDLU|QHPOLELUKXVXVDUDVWODQPDPÕúWÕU!
 VD\ÕOÕ 7UN 7LFDUHW .DQXQXQXQ  0DGGHVLQH J|UH SD\ VHQHWOHUL ERUVDGD LúOHP J|UHQ
úLUNHWOHUGH \|QHWLP NXUXOX úLUNHWLQ YDUOÕ÷ÕQÕ JHOLúPHVLQL YH GHYDPÕQÕ WHKOLNH\H GúUHQ VHEHSOHULQ
HUNHQ WHúKLVL EXQXQ LoLQ JHUHNOL |QOHPOHU LOH oDUHOHULQ X\JXODQPDVÕ YH ULVNLQ \|QHWLOPHVL DPDFÕ\OD
X]PDQ ELU NRPLWH NXUPDN VLVWHPL oDOÕúWÕUPDN YH JHOLúWLUPHNOH \NPOGU $\QÕ NDQXQXQ 
0DGGHVLQLQ  IÕNUDVÕQD J|UH GHQHWoLQLQ \|QHWLP NXUXOXQXQ úLUNHWL WHKGLW HGHQ YH\D HGHELOHFHN
QLWHOLNWHNL ULVNOHUL ]DPDQÕQGD WHúKLV HGHELOPHN YH! ULVN \|QHWLPLQL JHUoHNOHúWLUHELOPHN LoLQ  LQFL
PDGGHGH|QJ|UOHQVLVWHPLYH\HWNLOLNRPLWH\LNXUXSNXUPDGÕ÷ÕQÕE|\OHELUVLVWHPYDUVDEXQXQ\DSÕVÕ
LOH NRPLWHQLQ X\JXODPDODUÕQÕ DoÕNOD\DQ HVDVODUÕ .*. WDUDIÕQGDQ EHOLUOHQHFHN D\UÕ ELU UDSRU
G]HQOH\HUHNGHQHWLPUDSRUX\ODELUOLNWH\|QHWLPNXUXOXQDVXQPDVÕJHUHNPHNWHGLU'HQHWLPLPL]EX
ULVNOHUL \|QHWPHN LoLQ *UXS! <|QHWLPL¶QLQ JHUoHNOHúWLUGL÷L IDDOL\HWOHULQ RSHUDV\RQHO HWNLQOL÷L YH
\HWHUOLOL÷LQL GH÷HUOHQGLUPH\L NDSVDPDPDNWDGÕU 5DSRUODPD WDULKL LWLEDUL\OH.*.WDUDIÕQGDQ KHQ] EX
UDSRUXQ HVDVODUÕ KDNNÕQGD ELU DoÕNODPD \DSÕOPDPÕúWÕU 'ROD\ÕVÕ\OD EX NRQX\D LOLúNLQ D\UÕ ELU UDSRU
KD]ÕUODQPDPÕúWÕU %XQXQOD ELUOLNWHC! ùLUNHW 5LVN <|QHWLP YH øo .RQWURO 0HNDQL]PDVÕQÕ .XUXPVDO
<|QHWLP.RPLWHVLVRUXPOXOX÷XNDSVDPÕQGD\UWPH\LSODQODQPDNWDGÕU!
!
$UNDQ(UJLQ8OXVODUDUDVÕ%D÷ÕPVÕ]'HQHWLPYH6000$ù!
!
D0+7!E.?FAG!
6RUXPOX2UWDN%DúGHQHWoL!
!
øVWDQEXO:H!I+01!!JH:K!

!

!

!
!
ødø1'(.ø/(5!
!
.2162/ø'()ø1$16$/'85807$%/268!
!
.2162/ø'(.$59(<$=$5$59('øö(5.$36$0/,*(/ø5%&'()!*!
+
.2162/ø'(g=.$<1$./$5'(öøùø07$%/268!
!
.2162/ø'(1$.ø7$.,ù7$%/268!
!
.2162/ø'()ø1$16$/7$%/2/$5$ø/øù.ø1127/$5!
!

!"#$"!
!
"#$!
!
%!
!
&!
!
'!
!
(#)$!

!" "
32/ø6$1+2/'ø1*"$121ø0ùø5.(7ø"
#"$%&'"!"$5$/,.'g1(0ø1($ø7"
.2162/ø'()ø1$16$/7$%/2/$5$$ø7127/$5!
!"#$%&'%&(%)*+(,-'+&$+'.-/+)0-("1&)(/LUDVÕ ³7/´ RODUDNLIDGHHGLOPLúWLU !
"
($)"#"!"*583¶81"25*$1ø=$6<2189()$$/ø<(7.21868"
!
3ROLVDQ+ROGLQJ$ùVHUPD\HVLQHYH\|QHWLPLQHNDWÕOGÕ÷ÕúLUNHWOHUDUDVÕQGDNRRUGLQDV\RQXVD÷ODPDN
VHYNYHLGDUHHGLOPHOHULQLWHPLQHWPHNSODQODPDSD]DUODPDYHPDOLLúOHUILQDQVPDQYHIRQ\|QHWLPL
KXNXN LQVDQ ND\QDNODUÕ ELOJL LúOHP DODQODUÕQGD JHOLúPLú WHNQLNOHUOH oDOÕúPDODUÕQÕ VD÷ODPDN DPDFÕ\OD
NXUXOPXúWXUùLUNHW¶LQIDDOL\HWNRQXVXWLFDULVÕQDLWDUÕPVDOWXULVWLNLQúDDWPDGHQFLOLNILQDQVDONRQXODU
EDúWDROPDN]HUHKHUWUOLúWLJDONRQXVXQGDoDOÕúPDNYH\HUOLYH\DEDQFÕúLUNHWOHULQVHUPD\HOHUL"#!$#!
\|QHWLPOHULQHNDWÕODUDNoHúLWOLIDDOL\HWOHUGHEXOXQPDNWÕU!
!

ùLUNHW\ÕOÕQGDNXUXOPXúROXSùLUNHW¶LQWLFDULPHUNH]L'LORYDVÕ2UJDQL]H6DQD\L%|OJHVL.ÕVÕP
/LPDQ&DG1R'LORYDVÕ%!.RFDHOL¶GLU!
!

ùLUNHW¶LQøVWDQEXOùXEHVL³øoHUHQN|\0DK$OL1LKDW7DUODQ&DG1R$WDúHKLU%øVWDQEXO¶GDGÕU!
!

3ROLVDQ+ROGLQJ$ù¶QLQED÷OÕRUWDNOÕNODUÕYHPúWHUHN\|QHWLPHWDELRUWDNOÕ÷ÕQÕQ! KHSELUOLNWHµµ*UXS´
RODUDNDQÕODFDNWÕU IDDOL\HWNRQXODUÕDúD÷ÕGDEHOLUWLOPLúWLU!
!

!""3ROLVDQ%R\D6DQD\LYH7LFDUHW$ù"
!""3ROLVDQ.LP\D6DQD\LL$ù"
!""3ROLSRUW.LP\D6DQD\LYH7LFDUHW$ù"
!""3ROLVDQ7DUÕPVDOhUHWLP6DQD\LYH7LFDUHW$ù (VNLQYDQÕ3ROLNHP.LP\D6DQYH7LF$ù "
!""3ROLVDQ<DSÕøQúDDW7DDKKW7XUL]P6DQD\LYH7LFDUHW$ù"
!""3ROLVDQ<DSÕ.LP\DVDOODUÕ$ù"
!""5RKPDQG+DDV.LP\DVDOhUQOHUhUHWLP'D÷ÕWÕPYH7LF$ù"
!"#$%&'()"*+%%('"*$%,&)-"./0"
"

*UXS¶XQWHPHOIDDOL\HWOHUL7UNL\H¶GHROXSDúD÷ÕGDEHOLUWLOHQEHOOLEDúOÕVHNW|UOHUDOWÕQGDWRSODQPÕúWÕU!
!

.LP\HYLPDGGHOHUUHWLPLYHVDWÕúÕ!
$÷DoYHWDUÕPHQGVWULOHULQLGHVWHNOH\LFLQLKDLYH\DQPDGGHOHULQUHWLPLYHVDWÕúÕ!
%R\DLPDODWÕYHVDWÕúÕ!
%HWRQNLP\DVDOODUÕUHWLPLYHVDWÕúÕ!
&'()"*!+#,-.)()!$#!)"/0#,-!1'2(#/.#0'!!
3'2(#/!
!
3ROLVDQ%R\D6DQD\LYH7LFDUHW$ù ³3ROLVDQ%R\D´ "
3ROLVDQ %R\D¶QÕQ! IDDOL\HW NRQXVX ER\D YHUQLN UHoLQH VDLU \]H\ NDSODPD YH L]RODV\RQ PDO]HPHVL
UHWLPYHVDWÕúÕGÕU!
!
3ROLVDQ%R\D\ÕOÕQGDNXUXOPXúROXSúLUNHWLQWLFDULPHUNH]L'LORYDVÕ2UJDQL]H6DQD\L%|OJHVL
.ÕVÕP/LPDQ&DG1R'LORYDVÕ.RFDHOL¶GLU!
!
#$%LVDQ.LP\D6DQD\LL$ù ³3ROLVDQ.LP\D´ "
3ROLVDQ.LP\D¶QÕQIDDOL\HWNRQXVXIRUPDOGHKLWYHIRUPDOGHKLWUHoLQHOHUL\DSÕNLP\DVDOODUÕYH$86
UHWLPLYHVDWÕúÕGÕU!
!
3ROLVDQ.LP\D\ÕOÕQGDNXUXOPXúROXSúLUNHWLQWLFDULPHUNH]L'LORYDVÕ2UJDQL]H6DQD\L%|OJHVL
.ÕVÕP/LPDQ&DG1R'LORYDVÕ.RFDHOL¶GLU!
"
"
"

!" "
32/ø6$1+2/'ø1*"$121ø0ùø5.(7ø"
#"$%&'"!"$5$/,.'g1(0ø1($ø7"
.2162/ø'()ø1$16$/7$%/2/$5$$ø7127/$5!
!"#$%&'%&(%)*+(,-'+&$+'.-/+)0-("1&)(/LUDVÕ ³7/´ RODUDNLIDGHHGLOPLúWLU !
"
($)"#"!"*583¶8125*$1ø=$6<2189()$$/ø<(7.21868 'HYDPÕ "
!
3ROLSRUW.LP\D6DQD\LYH7LFDUHW$ù ³3ROLSRUW´ !
3ROLSRUW¶XQ IDDOL\HW NRQXVX G|NPH VÕYÕ GHSRODPD $ WLSL JHQHO DQWUHSR NXUX \N YH JHQHO NDUJR
JHPLOHULQH\NOHPHYHERúDOWPDKL]PHWOHULGLU!
!
3ROLSRUW\ÕOÕQGDNXUXOPXúROXSúLUNHWLQDGUHVLúLUNHWLQWLFDULPHUNH]L'LORYDVÕ2UJDQL]H6DQD\L
%|OJHVL.ÕVÕP/LPDQ&DG1R'LORYDVÕ.RFDHOL¶GLU!
3ROLVDQ7DUÕPVDOhUHWLP6DQD\L!YH7LFDUHW$ù ³3ROLVDQ7DUÕP´ !
3ROLVDQ7DUÕP¶ÕQIDDOL\HWNRQXVXKHUQHYLELWNLQLQHNLPLKHUWUORUJDQLNGR÷DOUQOHUUHWPHNDOÕS
VDWPDNKHUWUOWDUÕPVDOUQGHQ\DúYH\DNXUXWXOPXúJÕGDODUHOGHHWPHNKHUQHYLKD\YDQUHWLPLQL
YH \HWLúWLULOPHVLQL VD÷ODPDN WDUÕPOD LOJLOL KHU WUO NRQXGD WHNQRORML GDQÕúPDQOÕN KL]PHWL VD÷OD\ÕS
SURMHYH\DWÕUÕPODUÕNRQWUROHWPHNWLU!
!
3RLVDQ7DUÕP\ÕOÕQGDNXUXOPXúROXSúLUNHWLQND\ÕWOÕDGUHVL'LORYDVÕ2UJDQL]H6DQD\L%|OJHVL
.ÕVÕP/LPDQ&DG1R'LORYDVÕ.RFDHOL¶GLU!
3ROLVDQ<DSÕøQúDDW7DDKKW7XUL]P6DQD\LYH7LFDUHW$ù ³3ROLVDQ<DSÕ´ !!
3ROLVDQ <DSÕ¶QÕQ IDDOL\HW NRQXVX LQúDDW YH WHVLVDW PWHDKKLWOL÷L VX NDQDOÕ \RO N|SU EDUDM
NDQDOL]DV\RQ DOW \DSÕ WHVLVOHUL \DSÕPÕ LQúDDW YH WHVLVDW! PDO]HPHOHUL LPDODWÕ SD]DUODPDVÕ YH DOÕP
VDWÕPÕWXUL]P NRQXVX LOH LOJLOL WXULVWLN PHVOHNL YH\D H÷LWLP PDNVDGÕ LOH KHU WUO \XUW LoL YH \XUW GÕúÕ
JH]LYHPHVOHNWRSODQWÕODUÕWHUWLSHWPHNWLU!
!
3ROLVDQ <DSÕ  \ÕOÕQGD NXUXOPXú ROXS úLUNHWLQ WLFDUL PHUNH]L 'LORYDVÕ 2UJDQL]H 6DQD\L %|OJHVL
.ÕVÕP/LPDQ&DGGHVL1R'LORYDVÕ".RFDHOL¶GLU!
!
3ROLVDQ<DSÕ.LP\DVDOODUÕ$ù ³3ROLVDQ<DSÕ.LP´ !
3ROLVDQ <DSÕ.LP¶LQ IDDOL\HW NRQXVX \DSÕ NLP\DVDOODUÕ EHWRQ NLP\DVDOODUÕ  VDWÕúÕ YH SD]DUODPDVÕQÕ
JHUoHNOHúWLUPHNWLU#!
!
3ROLVDQ<DSÕ.LP\ÕOÕQGDNXUXOPXúROXSúLUNHWLQND\ÕWOÕDGUHVL'LORYDVÕ2UJDQL]H6DQD\L%|OJHVL
.ÕVÕP/LPDQ&DGGHVL1R'LORYDVÕ".RFDHOL¶GLU!
!
5RKPDQG+DDV.LP\DVDOhUQOHUhUHWLP'D÷ÕWÕPYH7LF$ù ³5RKPDQG+DDV´ !
5RKP DQG +DDV¶ÕQ IDDOL\HW! NRQXVX HPOVL\RQ SROLPHUOHUL YH EXQODUD DLWKDPPDGHOHULQ DOÕPÕ VDWÕPÕ
SD]DUODPDVÕYHWLFDUHWLGLU!
!
5RKPDQG+DDV\ÕOÕQGDNXUXOPXúROXSúLUNHWLQWLFDULPHUNH]L%D\DU&DGùHKLW0HKPHW)DWLK
gQJN6RNDN2GDN3OD]D$%ON.R]\DWD÷Õ".DGÕN|\øVWDQEXO¶GXU!
!
"#$%&'(!)*$$'&!!6$ ³+HOODV´ !
$%&'()*!+,&&)(!-#$7HPPX]WDULKLQGH<XQDQLVWDQ$WLQDE|OJHVLQGH3R&'()*!./0/&PXúWXU
3ROLVDQ+HOODV6$SODVWLNUQOHUVHNW|UQGH\HUDOPDNWDGÕU)DEULNDGDPHúUXEDW\L\HFHNYHLoHFHN
NDSODUÕVHQWHWLNILEHUJLELJHQLúNXOODQÕPDODQÕRODQ3ROLHWLOHQ7HUHIWDODW 3(7 UHWLPLJUDQOYH
SUHIRUPúLúHUHWLPL\DSÕOPDNWDGÕU!
!
"
"
"
"
"
"
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!" "
32/ø6$1+2/'ø1*"$121ø0ùø5.(7ø"
#"$%&'"!"$5$/,.'g1(0ø1($ø7"
.2162/ø'()ø1$16$/7$%/2/$5$$ø7127/$5!
!"#$%&'%&(%)*+(,-'+&$+'.-/+)0-("1&)(/LUDVÕ ³7/´ RODUDNLIDGHHGLOPLúWLU !
"
($)"*"!")ø1$16$/7$%/2/$5,16818081$ø/øù.ø1(6$6/$5 'HYDPÕ "
*+#"6XQXPDøOLúNLQ7HPHO(VDVODU" 'HYDPÕ "


*HoHUOLYHUDSRUODPDSDUDELULPL"
!
ùLUNHW¶LQ!YH7UNL\H¶GHND\ÕWOÕRODQ%D÷OÕ2UWDNOÕNODUÕ!"#!0úWHUHN<|QHWLPH7DEL2UWDNOÕ÷ÕQÕQ!$%&'()*%&#+!
"#!,-.%,+-/-!.-,DELULPL7UN/LUDVÕ ³7/´ ¶GLU!
!

<XQDQLVWDQ¶GDIDDOL\HWJ|VWHUHQ3ROLVDQ+HOODV6$¶QÕQIRQNVL\RQHOSDUDELULPL$YUR¶GXU!
!

+HULúOHWPHQLQILQDQVDOGXUXPXYHIDDOL\HWVRQXoODUÕùLUNHW¶LQJHoHUOLSDUDELULPLRODQYHNRQVROLGH!$)&-&(-+!
WDEORODULoLQVXQXPSDUDELULPLRODQ7/FLQVLQGHQLIDGHHGLOPLúWLU!
"

5DSRUODPDSDUDELULPLQHoHYULP"
"

$YURKD]ÕUODQDQ3ROLVDQ+HOODV6$¶QÕQ!ILQDQVDOWDEORODUÕQ7/¶\HoHYULP\|QWHPOHULDúD÷ÕGDNLJLELGLU!
!

-0! ùLUNHW¶LQ!  $UDOÕN  WDULKL LWLEDUL\OH NRQVROLGH ELODQoRVXQGD \HU DODQ WP YDUOÕN YH \NPOON
NDOHPOHUL ELODQoR WDULKLQGHNL 7&0% $YUR G|YL] DOÕú NXUX RODQ  7O$YUR LOH 7/¶\H oHYULOPLúWLU
g]ND\QDNODUNDOHPOHULWDULKVHOGH÷HUOHULLOHWDúÕQPÕúWÕU!
!

10!23!4#//56!7!$UDOÕNKHVDSG|QHPLQHLOLúNLQNRQVROLGHNDSVDPOÕJHOLUWDEORVXND+#/+#,)!%,8-+-/-!
49:%$YURG|YL]DOÕúNXUXRODQ!7O$YURLOH7/¶\HoHYULOPLúWLU!
!

F 2UWD\DoÕNDQWPNXUIDUNODUÕ|]ND\QDNODUDOWÕQGD\DEDQFÕSDUDoHYULPIDUNODUÕRODUDNJ|VWHULOPLúWLU!
"

<NVHN(QIODV\RQ'|QHPOHULQGH0DOL7DEORODUÕQ']HOWLOPHVL"
!
63.0DUWWDULKLQGHDOPÕúROGX÷XELUNDUDUOD7UNL\H¶GHIDDOL\HWWHEXOXQDQYH63.0XKDVHEH
6WDQGDUWODUÕ¶QDX\JXQPDOLWDEORKD]ÕUOD\DQúLUNHWOHULoLQ2FDN!WDULKLQGHQLWLEDUHQJHoHUOLROPDN
]HUH HQIODV\RQ PXKDVHEHVL X\JXODPDVÕQÕQ JHUHNOL ROPDGÕ÷ÕQÕ LODQ HWWL÷L LoLQ EX WDULKWHQ LWLEDUHQ
8OXVODUDUDVÕ0XKDVHEH6WDQGDUGÕ³<NVHN(QIODV\RQLVW(NRQRPLOHUGH)LQDQVDO5DSRUODPD´\DJ|UH
ILQDQVDOWDEORODUÕQKD]ÕUODQPDVÕYHVXQXPXX\JXODPDVÕQÕVRQDHUGLUPLúWLU!
!
*+,.RQVROLGDV\RQ(VDVODUÕ"
!

.RQVROLGH ILQDQVDO WDEORODU ùLUNHW¶LQ! YH ùLUNHW¶LQ ED÷OÕ RUWDNOÕNODUÕQÕQ! "#! |](#,/-*#! *|Q8#/)*+#!
GH÷HUOHQHQ PúWHUHN \|QHWLPH WDEL RUWDNOÕ÷ÕQ ILQDQVDO WDEORODUÕQÕ NDSVDU! ;%&(%+)<#! $)&-&(-+! 8-1+%!
KD]ÕUODQPDHVDVODUÕDúD÷ÕGDNLJLELGLU!
!

7! %D÷OÕ RUWDNOÕNODU DQD RUWDNOÕ÷ÕQ GR÷UXGDQ YH\D GL÷HU ED÷OÕ RUWDNOÕNODUÕ YH\D LúWLUDNOHUL YDVÕWDVÕ\OD
VHUPD\H YH \|QHWLP LOLúNLOHUL oHUoHYHVLQGH ¶GHQ ID]OD RUDQGD KLVVH\H R\ KDNNÕQD YH\D \|QHWLP
oR÷XQOX÷XQX VHoPH KDNNÕQD YH\D \|QHWLP oR÷XQOX÷XQD VDKLS ROGX÷X LúOHWPHOHUL WHPVLO HWPHNWHGLU
.RQWURO JF DQD RUWDNOÕN WDUDIÕQGDQ ED÷OÕ RUWDNOÕNODUÕQÕQ ILQDQVDO YH IDDOL\HW SROLWLNDODUÕQÕ \|QHWPH
JFLOHIDDOL\HWOHUGHQID\GDVD÷ODPDJFRODUDNWDQÕPODQPDNWDGÕU!
!

7! %D÷OÕ RUWDNOÕNODU IDDOL\HWOHUL ]HULQGHNL NRQWUROQ *UXS¶D WUDQVIHU ROGX÷X WDULKWHQ LWLEDUHQ
NRQVROLGDV\RQ NDSVDPÕQD DOÕQPÕú YH NRQWUROQ RUWDGDQ NDONWÕ÷Õ WDULKWH NRQVROLGDV\RQ GÕúÕQGD
EÕUDNÕODFDNWÕU%D÷OÕ RUWDNOÕNODU WDUDIÕQGDQ X\JXODQDQ PXKDVHEH SROLWLNDODUÕ WXWDUOÕOÕ÷ÕQ VD÷ODQPDVÕ
DPDFÕ\OD*UXSWDUDIÕQGDQX\JXODQDQPXKDVHEHSROLWLNDODUÕLOHX\XPOXKDOHJHWLULOPLúWLU!
!

7! %D÷OÕ RUWDNOÕNODU¶ÕQ ILQDQVDO WDEORODUÕ WDP NRQVROLGH \|QWHPL NXOODQÕODUDN  NRQVROLGH HGLOPLúWLU%X
'-.(-/<-! ! ED÷OÕ RUWDNOÕNODUÕQ ND\ÕWOÕ GH÷HUL LOH |]ND\QDNODUÕ QHWOHúWLULOPLú ùLUNHW¶LQ VDKLS ROGX÷X
KLVVHOHULQ ND\ÕWOÕ GH÷HUL LOH EXQODUGDQ ND\QDNODQDQ WHPHWWOHU LOJLOL |]ND\QDNODUÕ YH JHOLU WDEORVX
KHVDSODUÕQGDQQHWOHúWLULOPLúWLU!
!
!
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"
'#(")"!")ø1$16$/7$%/2/$5,16818081$ø/øù.ø1(6$6/$5 'HYDPÕ "
!

)*+"<HQLYH5HYL]H(GLOPLú8OXVODUDUDVÕ)LQDQVDO5DSRUODPD6WDQGDUWODUÕ!
"

$UDOÕNWDULKLLWLEDUL\OHVRQDHUHQKHVDSG|QHPLQHDLWNRQVROLGHILQDQVDOWDEORODUÕQKD]ÕUODQPDVÕQGD
HVDVDOÕQDQPXKDVHEHSROLWLNDODUÕDúD÷ÕGD|]HWOHQHQ2FDNWDULKLLWLEDUL\OHJHoHUOL\HQLYHGH÷LúWLULOPLú
7)56VWDQGDUWODUÕYH7)5<.\RUXPODUÕ!GÕúÕQGD|QFHNL\ÕOGDNXOODQÕODQODULOHWXWDUOÕRODUDNX\JXODQPÕúWÕU%X
VWDQGDUWODUÕQ YH \RUXPODUÕQ *UXS¶XQ PDOL GXUXPX YH SHUIRUPDQVÕ ]HULQGHNL HWNLOHUL LOJLOL SDUDJUDIODUGD
DoÕNODQPÕúWÕU!
!

 2FDN  WDULKLQGHQ LWLEDUHQ JHoHUOL RODQ \HQL VWDQGDUW GH÷LúLNOLN YH \RUXPODU DúD÷ÕGDNL
,-.-/-01"
!
7)56)LQDQVDO$UDoODU$oÕNODPDODU!")LQDQVDO9DUOÕNYH%RUoODUÕQ1HWOHúWLULOPHVL 'H÷LúLNOLN "
!
'H÷LúLNOLN LúOHWPHQLQ ILQDQVDO DUDoODUÕQÕ QHWOHúWLUPH\H LOLúNLQ KDNODUÕ YH LOJLOL G]HQOHPHOHU |UQHN WHPLQDW
V|]OHúPHOHUL  NRQXVXQGD ED]Õ ELOJLOHUL DoÕNODPDVÕQÕ JHUHNWLUPHNWHGLU *HWLULOHQ DoÕNODPDODU ILQDQVDO WDEOR
NXOODQÕFÕODUÕQD!
!
"#
1HWOHúWLULOHQ LúOHPOHULQ úLUNHWLQ ILQDQVDO GXUXPXQD HWNLOHULQLQ YH PXKWHPHO HWNLOHULQLQ
GH÷HUOHQGLULOPHVLLoLQYH!
!
""# 7)56¶\H J|UH YH GL÷HU JHQHO NDEXO J|UPú PXKDVHEH LONHOHULQH J|UH KD]ÕUODQPÕú ILQDQVDO
WDEORODUÕQNDUúÕODúWÕUÕOPDVÕYHDQDOL]HGLOPHVLLoLQID\GDOÕELOJLOHUVXQPDNWDGÕU!
!
<HQLDoÕNODPDODU706X\DUÕQFDELODQoRGDQHWOHúWLULOHQWPILQDQVDODUDoODULoLQYHULOPHOLGLU6|]NRQXVX
DoÕNODPDODU 706  X\DUÕQFD ELODQoRGD QHWOHúWLULOHPHPLú ROVD GDKL X\JXODQDELOLU DQD QHWOHúWLUPH
G]HQOHPHVLQH YH\D EHQ]HU ELU DQODúPD\D WDEL RODQ ILQDQVDO DUDoODU LoLQ GH JHoHUOLGLU 'H÷LúLNOLN VDGHFH
DoÕNODPDHVDVODUÕQÕHWNLOHPHNWHGLUYH*UXS¶XQILQDQVDOWDEORODUÕ]HULQGHELUHWNLVLROPDPÕúWÕU!
!
706  )LQDQVDO 7DEORODUÕQ 6XQXPX 'H÷LúLNOLN  !" 'L÷HU .DSVDPOÕ *HOLU 7DEORVX 8QVXUODUÕQÕQ
234353"


<DSÕODQ GH÷LúLNOLNOHU GL÷HU NDSVDPOÕ JHOLU WDEORVXQGD J|VWHULOHQ NDOHPOHULQ VDGHFH JUXSODPDVÕQÕ
GH÷LúWLUPHNWHGLU %XQGDQ VRQUD GL÷HU NDSVDPOÕ JHOLU WDEORVXQGD LOHULNL ELU WDULKWH JHOLU WDEORVXQD
VÕQÕIODQDELOHFHN YH\D JHUL G|QGUOHELOHFHN  NDOHPOHULQ KLoELU ]DPDQ JHOLU WDEORVXQD VÕQÕIODQDPD\DFDN
NDOHPOHUGHQ D\UÕ J|VWHULOPHVL JHUHNPHNWHGLU 'H÷LúLNOLN VDGHFH VXQXP HVDVODUÕQÕ HWNLOHPLúWLU YH *UXS¶XQ
ILQDQVDOGXUXPXQXYH\DSHUIRUPDQVÕ]HULQGHELUHWNLVLROPDPÕúWÕU!


706dDOÕúDQODUD6D÷ODQDQ)D\GDODU 'H÷LúLNOLN "


6WDQGDUWWD \DSÕODQ GH÷LúLNOLN NDSVDPÕQGD ELUoRN NRQX\D DoÕNOÕN JHWLULOPLú YH\D X\JXODPDGD GH÷LúLNOLN
\DSÕOPÕúWÕU <DSÕODQ ELUoRN GH÷LúLNOLNWHQ HQ |QHPOLOHUL WD]PLQDW \NPOO÷ DUDOÕ÷Õ PHNDQL]PDVÕ
X\JXODPDVÕQÕQNDOGÕUÕOPDVÕWDQÕPODQPÕúID\GDSODQODUÕQGDDNWHU\DONDU]DUDUÕQÕQGL÷HUNDSVDPOÕJHOLUDOWÕQGD
\DQVÕWÕOPDVÕ YH NÕVD YH X]XQ YDGHOL SHUVRQHO VRV\DOKDNODUÕ D\UÕPÕQÕQ DUWÕN SHUVRQHOLQKDN HWPHVLSUHQVLELQH
J|UH GH÷LO GH \NPOO÷Q WDKPLQL |GHPH WDULKLQHJ|UH EHOLUOHQPHVLGLU *UXS DNWHU\DO ND]DQoND\ÕSODUÕQÕ
EX GH÷LVLNOLN |QFHVL JHOLUWDEORVXQGD PXKDVHEHOHúWLUPHNWH\GL $NWHU\DO ND]DQoND\EÕQ GL÷HU NDSVDPOÕ JHOLU
DOWÕQGDPXKDVHEHOHúWLULOPHVLVRQXFXROXVDQGH÷LúLNOL÷LQ*UXS¶XQILQDQVDOGXUXPXYHSHUIRUPDQVÕ]HULQGHNL
HWNLVLJHoPLVHG|QN$%&'&(!)$*!¶W+!DoÕNODQPÕúWÕU!
"
"
"
"
"
"
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!"
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!"#$%&'%&(%)*+(,-'+&$+'.-/+)0-("1&)(/LUDVÕ ³7/´ RODUDNLIDGHHGLOPLúWLU !
#
($)#"#!#)ø1$16$/7$%/2/$5,16818081$ø/øù.ø1(6$6/$5 'HYDPÕ #
"*+#<HQLYH5HYL]H(GLOPLú8OXVODUDUDVÕ)LQDQVDO5DSRUODPD6WDQGDUWODUÕ# 'HYDPÕ #
#

706%LUH\VHO)LQDQVDO7DEORODU 'H÷LúLNOLN #
!
7)56¶QXQYH7)56¶QLQ\D\ÕQODQPDVÕQÕQVRQXFXRODUDN.*.706¶GHGHGH÷LúLNOLNOHU\DSPÕúWÕU
<DSÕODQGH÷LúLNOLNOHUVRQXFXQGDDUWÕN706VDGHFHED÷OÕRUWDNOÕNPúWHUHNHQNRQWUROHGLOHQLúOHWPHOHUYH
LúWLUDNOHULQELUH\VHOILQDQVDOWDEORODUGDPXKDVHEHOHúWLULOPHVLNRQXODUÕQÕLoHUPHNWHGLU6|]NRQXVXGH÷LúLNOL÷LQ
*UXS¶XQILQDQVDOGXUXPXQXYH\DSHUIRUPDQVÕ]HULQGH!"#$!HWNLVLROPDPÕúWÕU!
!
706øúWLUDNOHUGHNLYHøú2UWDNOÕNODUÕQGDNL<DWÕUÕPODU 'H÷LúLNOLN #
!
7)56 ¶LQ YH 7)56 ¶QLQ \D\ÕQODQPDVÕQÕQ VRQXFX RODUDN .*. 706 ¶GH GH GH÷LúLNOLNOHU \DSPÕú YH
VWDQGDUGÕQ LVPLQL 706  øúWLUDNOHUGHNL YH øú 2UWDNOÕNODUÕQGDNL <DWÕUÕPODU RODUDN GH÷LúWLUPLúWLU <DSÕODQ
GH÷LúLNOLNOHU LOH LúWLUDNOHULQ \DQÕ VÕUD Lú RUWDNOÕNODUÕQGD GD |]ND\QDN \|QWHPL LOH PXKDVHEHOHúWLUPH
JHWLULOPLúWLU 6|] NRQXVX VWDQGDUGÕQ *UXS¶XQ ILQDQVDO GXUXPXQX YH\D SHUIRUPDQVÕ ]HULQGH KLoELU HWNLVL
ROPDPÕúWÕU!
!
),-.#!/#'01203456#,4171273#)7830379#
!
%&'(! )*! +! 706  .RQVROLGH YH %LUH\VHO )LQDQVDO 7DEORODU 6WDQGDUGÕQÕQ NRQVROLGDV\RQD LOLúNLQ NÕVPÕQÕQ
\HULQL DOPÕúWÕU +DQJL úLUNHWOHULQ NRQVROLGH HGLOHFH÷LQL EHOLUOHPHGH NXOODQÕODFDN \HQL ELU ³NRQWURO´ WDQÕPÕ
\DSÕOPÕúWÕU0DOLWDEORKD]ÕUOD\ÕFÕODUÕQDNDUDUYHUPHOHULLoLQGDKDID]ODDODQEÕUDNDQLONHED]OÕELUVWDQGDUWWÕU
6|]NRQXVXVWDQGDUGÕQ*UXS¶XQILQDQVDOGXUXPXQXYH\DSHUIRUPDQVÕ]HULQGHKLoELUHWNLVLROPDPÕúWÕU!
!
7)560úWHUHN']HQOHPHOHU#
!
6WDQGDUW PúWHUHN \|QHWLOHQ Lú RUWDNOÕNODUÕQÕQ YH PúWHUHN IDDOL\HWOHULQ QDVÕO PXKDVHEHOHúWLULOHFH÷LQL
G]HQOHPHNWHGLU<HQLVWDQGDUWNDSVDPÕQGDDUWÕNLúRUWDNOÕNODUÕQÕQRUDQVDONRQVROLGDV\RQDWDELWXWXOPDVÕQD
L]LQ YHULOPHPHNWHGLU 6|] NRQXVX VWDQGDUGÕQ *UXS¶XQ ILQDQVDO GXUXPX YH\D SHUIRUPDQVÕ ]HULQGH KLoELU
HWNLVLROPDPÕúWÕU!
!

7)56'L÷HUøúOHWPHOHUGHNL<DWÕUÕPODUÕQ$oÕNODPDODUÕ#
!
%&'(!),!LúWLUDNOHULúRUWDNOÕNODUÕED÷OÕRUWDNOÕNODUYH\DSÕVDOLúOHWPHOHUHLOLúNLQYHULOPHVLJHUHNHQWPGLSQRW
DoÕNODPD JHUHNOLNOHULQL LoHUPHNWHGLU 'H÷LúLNOLN VDGHFH VXQXP HVDVODUÕ LOH LOJLOLGLU YH *UXS¶XQ ILQDQVDO
GXUXPXQXYH\DSHUIRUPDQVÕ]HULQGHELUHWNLVLROPDPÕúWÕU!
#
7)56*HUoH÷H8\JXQ'H÷HULQgOoP#
!
<HQL VWDQGDUW JHUoH÷H X\JXQ GH÷HULQ 7)56 NDSVDPÕQGD QDVÕO |OoOHFH÷LQL DoÕNODPDNOD EHUDEHU JHUoH÷H
X\JXQ GH÷HULQ QH ]DPDQ NXOODQÕODELOHFH÷L YHYH\D NXOODQÕOPDVÕ JHUHNWL÷L NRQXVXQGD ELU GH÷LúLNOLN
JHWLUPHPHNWHGLU7PJHUoH÷HX\JXQGH÷HU|OoPOHULLoLQUHKEHUQLWHOL÷LQGHGLU<HQLVWDQGDUWD\UÕFDJHUoH÷H
X\JXQGH÷HU|OoPOHULLOHLOJLOLHNDoÕNODPD\NPOONOHULJHWLUPHNWHGLU<HQLDoÕNODPDODUÕQVDGHFH7)56
¶QX\JXODPD\DEDúODQGÕ÷ÕG|QHPGHQLWLEDUHQYHULOPHVLJHUHNPHNWHGLU6|]NRQXVXDoÕNODPDODUÕQILQD-./0!
DUDoODUD LOLúNLQ RODQODUÕQÕQ ED]ÕODUÕQÕQ 706  $ M  X\DUÕQFD DUD G|QHP |]HW ILQDQVDO WDEORODUGD GD
VXQXOPDVÕJHUHNPHNWHGLU6WDQGDUGÕQ*UXS¶XQ12-.20#34!ILQDQVDOWDEORODUÕ]HULQGHELUHWNLVLROPDPÕúWÕU!
#
#
#
#
#
#
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#
($)#*#!#)ø1$16$/7$%/2/$5,16818081$#ø/øù.ø1(6$6/$5 'HYDPÕ #
*+,#<HQLYH5HYL]H(GLOPLú8OXVODUDUDVÕ)LQDQVDO5DSRUODPD6WDQGDUWODUÕ# 'HYDPÕ #
#
8)5<.<HUVW0DGHQøúOHWPHOHULQGHhUHWLP$úDPDVÕQGDNL+DIUL\DW 'HNDSDM 0DOL\HWOHUL#
!
<RUXP UHWLP DúDPDVÕQGDNL KDIUL\DWODUÕQ QH ]DPDQ YH KDQJL! NRúXOODUGD YDUOÕN RODUDN PXKDVHEHOHúHFH÷L
PXKDVHEHOHúHQYDUOÕ÷ÕQLONND\GDDOPDYHVRQUDNLG|QHPOHUGHQDVÕO|OoOHFH÷LQHDoÕNOÕNJHWLUPHNWHGLU6|]
NRQXVX\RUXP*UXSLoLQJHoHUOLGH÷LOGLUYH*UXS¶XQILQDQVDOGXUXPXYH\DSHUIRUPDQVÕ]HULQGHKLoELUHWNLVL!
ROPDPÕúWÕU!
!
8\JXODPD5HKEHUL 7)567)56YH7)56GH÷LúLNOLN #
!
'H÷LúLNOLNOHU JHUL\H G|QN G]HOWPH \DSPD JHUHNOLOL÷LQL RUWDGDQ NDOGÕUPDN DPDFÕ\OD VDGHFH X\JXODPD
UHKEHULQGH \DSÕOPÕúWÕU øON X\JXODPD WDULKL ³7)56 ¶XQ LON GHID X\JXODQGÕ÷Õ \ÕOOÕN KHVDS G|QHPLQLQ
EDúODQJÕFÕ´RODUDNWDQÕPODQPÕúWÕU.RQWUROQROXSROPDGÕ÷ÕGH÷HUOHQGLUPHVLNDUúÕODúWÕUPDOÕVXQXODQG|QHPLQ
EDúÕ \HULQH LON X\JXODPD WDULKLQGH \DSÕODFDNWÕU (÷HU 7)56 ¶D J|UH NRQWURO GH÷HUOHQGLUPHVL 706
706<. ¶\H J|UH \DSÕODQGDQ IDUNOÕ LVH JHUL\H G|QN G]HOWPH HWNLOHUL VDSWDQPDOÕGÕU $QFDN NRQWURO
GH÷HUOHQGLUPHVL D\QÕ LVH JHUL\H G|QN G]HOWPH JHUHNPH] (÷HU ELUGHQ ID]OD NDUúÕODúWÕUPDOÕ G|QHP
VXQXOX\RUVDVDGHFHELUG|QHPLQJHUL\HG|QNG]HOWLOPHVLQHL]LQYHULOPLúWLU.*.D\QÕVHEH"#$%#$!&'()!**!
YH7)56X\JXODPDUHKEHUOHULQGHGHGH÷LúLNOLN\DSPÕúYHJHoLúKNPOHULQLNROD\ODúWÕUPÕúWÕU'H÷LúLNOL÷LQ
*UXS¶XQILQDQVDOGXUXPXYHSHUIRUPDQVÕ]HULQGHELUHWNLVLROPDPÕúWÕU!
#
7)56¶GHNLL\LOHúWLUPHOHU#
!
2FDNYHVRQUDVÕQGDEDúOD\DQ\ÕOOÕNKHVDSG|QHPOHULLoLQJHoHUOLRODQYHDúD÷ÕGDDoÕNODQDQ+,-**!
G|QHPL \ÕOOÕN 7)56 L\LOHúWLUPHOHULQLQ *UXS¶XQ ILQDQVDO GXUXPX YH\D SHUIRUPDQVÕ ]HULQGH ELU HWNLVL
ROPDPÕúWÕU!
!
706)LQDQVDO7DEORODUÕQ6XQXúX!
øKWL\DULNDUúÕODúWÕUPDOÕHNELOJLLOH!DVJDULVXQXPXPHFEXULRODQNDUúÕODúWÕUPDOÕELOJLOHUDUDVÕQGDNLIDUNDDoÕNOÕN
JHWLULOPLúWLU!
!
7060DGGL'XUDQ9DUOÕNODU!
0DGGL GXUDQ YDUOÕN WDQÕPÕQD X\DQ \HGHN SDUoD YH EDNÕP HNLSPDQODUÕQÕQ VWRN ROPDGÕ÷Õ NRQXVXQD DoÕNOÕN
JHWLULOPLúWLU!
!
"#$!%&!'()*)+*O$UDoODU6XQXP!
+LVVH VHQHGL VDKLSOHULQH \DSÕODQ GD÷ÕWÕPODUÕQ YHUJL HWNLVLQLQ 706  NDSVDPÕQGD PXKDVHEHOHúWLULOPHVL
JHUHNWL÷LQH DoÕNOÕN JHWLULOPLúWLU 'H÷LúLNOLN 706 ¶GH EXOXQ PHYFXW \NPOONOHUL RUWDGDQ NDOGÕUÕS
úLUNHWOHULQKLVVHVHQHGLVDKLSOHULQH\DSWÕ÷ÕGD÷ÕWÕPODUGDQGR÷DQKHUWUOJHOLUYHUJLVLQLQ706KNPOHUL
oHUoHYHVLQGHPXKDVHEHOHúWLUPHVLQLJHUHNWLUPHNWHGLU!
!
706$UD'|QHP)LQDQVDO5DSRUODPD!
706¶GHKHUELUIDDOL\HWE|OPQHLOLúNLQWRSODPE|OPYDUOÕNODUÕYHERUoODUÕLOHLOJLOLLVWHQHQDoÕNODPDODUD
DoÕNOÕN JHWLULOPLúWLU )DDOL\HW E|OPOHULQLQ WRSODP YDUOÕNODUÕ YH ERUoODUÕ VDGHFH EX ELOJLOHU LúOHWPHQLQ
IDDOL\HWOHULQH LOLúNLQ NDUDU DOPD\D \HWNLOL PHUFLLQH G]HQOL RODUDN UDSRUODQÕ\RUVD YH DoÕNODQDQ WRSODP
WXWDUODUGDELU|QFHNL\ÕOOÕNPDOLWDEORODUDJ|UH|QHPOLGH÷LúLNOLNROGX\VDDoÕNODQPDOÕGÕU!
#
#
#
#
#
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#
($)#*#!#)ø1$16$/7$%/2/$5,16818081$ø/øù.ø1(6$6/$5 'HYDPÕ #
*+"#<HQLYH5HYL]H(GLOPLú8OXVODUDUDVÕ)LQDQVDO5DSRUODPD6WDQGDUWODUÕ# 'HYDPÕ #
#
<D\ÕQODQDQDPD\UUO÷HJLUPHPLú#,-#-./-0#1231456525#/701465250#8950:5.945.#
!
.RQVROLGHILQDQVDOWDEORODUÕQRQD\ODQPDWDULKLLWLEDUL\OH\D\ÕPODQPÕúIDNDWFDULUDSRUODPDG|QHPLLoLQKHQ]
\UUO÷H JLUPHPLú YH *UXS WDUDIÕQGDQ HUNHQ X\JXODQPD\D EDúODQPDPÕú \HQL VWDQGDUWODU \RUXPODU YH
GH÷LúLNOLNOHUDúD÷ÕGDNLJLELGLU*UXSDNVLEHOLUWLOPHGLNoH\HQLVWDQGDUWYH\RUXPODUÕQ\UUO÷HJLUPHVLQGHQ
VRQUDNRQVROLGHILQDQVDOWDEORODUÕQÕYHGLSQRWODUÕQÕHWNLOH\HFHNJHUHNOLGH÷LúLNOLNOHUL\DSDFDNWÕU!
!
706)LQDQVDO$UDoODU6XQXP;#)LQDQVDO9DUOÕNYH%RUoODUÕQ1HWOHúWLULOPHVL 'H÷LúLNOLN #
!
'H÷LúLNOLN ³PXKDVHEHOHúWLULOHQ WXWDUODUÕ QHWOHúWLUPH NRQXVXQGD PHYFXW \DVDO ELU KDNNÕQÕQ EXOXQPDVÕ´
LIDGHVLQLQDQODPÕQDDoÕNOÕNJHWLUPHNWHYH706QHWOHúWLUPHSUHQVLELQLQHú]DPDQOÕRODUDNJHUoHNOHúPH\HQ
YH EUW |GHPH \DSÕODQ KHVDSODúPD WDNDV EURODUÕ JLEL  VLVWHPOHULQGHNL X\JXODPD DODQÕQD DoÕNOÕN
JHWLUPHNWHGLU 'H÷LúLNOLNOHU  2FDN  YH VRQUDVÕQGD EDúOD\DQ \ÕOOÕN KHVDS G|QHPOHUL LoLQ JHUL\H G|QN
RODUDNX\JXODQDFDNWÕU6|]NRQXVXVWDQGDUGÕQ*UXS¶XQILQDQVDOGXUXPXYH\DSHUIRUPDQVÕ]HULQGH|QHPOLELU
HWNLVLROPDVÕEHNOHQPHPHNWHGLU!
!

7)56)LQDQVDO$UDoODU!#6ÕQÕIODQGÕUPDYH$oÕNODPD#
!
$UDOÕN  GH \DSÕODQ GH÷LúLNOLNOH \HQL VWDQGDUW  2FDN  WDULKL YH VRQUDVÕQGD EDúOD\DQ \ÕOOÕN KHVDS
G|QHPOHUL LoLQ JHoHUOL RODFDNWÕU 7)56  )LQDQVDO $UDoODU VWDQGDUGÕQÕQ LON VDIKDVÕ ILQDQVDO YDUOÕNODUÕQ YH
\NPOONOHULQ |OoOPHVL YH VÕQÕIODQGÕUÕOPDVÕQD LOLúNLQ \HQL KNPOHU JHWLUPHNWHGLU 7)56 ¶D \DSÕODQ
GH÷LúLNOLNOHU HVDV RODUDN ILQDQVDO YDUOÕNODUÕQ VÕQÕIODPD YH |OoPQ YH JHUoH÷H X\JXQ GH÷HU IDUNÕ NDU YH\D
]DUDUD\DQVÕWÕODUDN|OoOHQRODUDNVÕQÕIODQGÕUÕODQILQDQVDO\NPOONOHULQ|OoPQHWNLOH\HFHNWLUYHEXWU
ILQDQVDO \NPOONOHULQ JHUoH÷H X\JXQ GH÷HU GH÷LúLNOLNOHULQLQ NUHGL ULVNLQH LOLúNLQ RODQ NÕVPÕQÕQ GL÷HU
NDSVDPOÕ JHOLU WDEORVXQGD VXQXPXQX JHUHNWLUPHNWHGLU 6WDQGDUGÕQ HUNHQ X\JXODQPDVÕQD L]LQ YHULOPHNWHGLU
*UXSVWDQGDUGÕQILQDQVDOGXUXPXYHSHUIRUPDQVÕ]HULQHHWNLOHULQLGH÷HUOHQGLUPHNWHGLU!
!

8OXVODUDUDVÕ 0XKDVHEH 6WDQGDUWODUÕ .XUXPX 806.  WDUDIÕQGDQ \D\ÕQODQPÕú IDNDW .*.
WDUDIÕQGDQ\D\ÕQODQPDPÕú\HQLYHG]HOWLOPLúVWDQGDUWODUYH\RUXPODU#
!

$úD÷ÕGD OLVWHOHQHQ \HQL VWDQGDUWODU \RUXPODU YH PHYFXW 8)56 VWDQGDUWODUÕQGDNL GH÷LúLNOLNOHU 806.
WDUDIÕQGDQ \D\ÕQODQPÕú IDNDW FDUL UDSRUODPD G|QHPL LoLQ KHQ] \UUO÷H JLUPHPLúWLU )DNDW EX \HQL
VWDQGDUWODU\RUXPODUYHGH÷LúLNOLNOHUKHQ].*.WDUDIÕQGDQ7)56¶\HX\DUODQPDPÕúWÕU\D\ÕQODQPDPÕúWÕUYH
EX VHEHSOH 7)56¶QLQ ELU SDUoDVÕQÕ ROXúWXUPD]ODU *UXS ILQDQVDO WDEORODUÕQGD YH GLSQRWODUGD JHUHNOL
GH÷LúLNOLNOHUL!EXVWDQGDUWYH\RUXPODU7)56¶GH\UUO÷HJLUGLNWHQVRQUD\DSDFDNWÕU!
!

8)56.RQVROLGH)LQDQVDO7DEORODU 'H÷LúLNOLN #
#

8)56VWDQGDUGÕ\DWÕUÕPúLUNHWLWDQÕPÕQDX\DQúLUNHWOHULQNRQVROLGDV\RQKNPOHULQGHQPXDIWXWXOPDVÕQD
LOLúNLQ ELU LVWLVQD JHWLUPHN LoLQ GH÷LúWLULOPLúWLU .RQVROLGDV\RQ KNPOHULQH JHWLULOHQ LVWLVQD LOH \DWÕUÕP
úLUNHWOHULQLQ ED÷OÕ RUWDNOÕNODUÕQÕ 8)56  )LQDQVDO $UDoODU VWDQGDUGÕ KNPOHUL oHUoHYHVLQGH JHUoH÷H X\JXQ
GH÷HUGHQ PXKDVHEHOHúWLUPHOHUL JHUHNPHNWHGLU 6|] NRQXVX GH÷LúLNOL÷LQ *UXS¶XQ ILQDQVDO GXUXPX YH
SHUIRUPDQVÕ]HULQGHKLoELUHWNLVLQLQROPDVÕEHNOHQPHPHNWHGLU!
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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#
-./0'#01234#*!#5123673#892:;792#
!

%X \RUXP ]RUXQOX YHUJL\H LOLúNLQ \NPOO÷Q LúOHWPH WDUDIÕQGDQ |GHPH\L RUWD\D oÕNDUDQ H\OHPLQ LOJLOL
\DVDODU oHUoHYHVLQGH JHUoHNOHúWL÷L DQGD ND\GHGLOPHVL JHUHNWL÷LQH DoÕNOÕN JHWLUPHNWHGLU $\QÕ ]DPDQGD EX
"#$%&'! (#$%)*%! +,$-.).)! /01,FH LOJLOL \DVDODU oHUoHYHVLQGH |GHPH\L RUWD\D oÕNDUDQ H\OHPLQ ELU G|QHP
LoHULVLQGH NDGHPHOL RODUDN JHUoHNOHúPHVL KDOLQGH NDGHPHOL RODUDN WDKDNNXN HGHELOHFH÷LQH DoÕNOÕN
JHWLUPHNWHGLU $VJDUL ELU HúL÷LQ DúÕOPDVÕ KDOLQGH RUWD\D oÕNDQ ELU ]RUXQOX YHUJLQLQ DVJDUL HúLN DúÕOPDGDQ
\NPOON RODUDN ND\ÕWODUD DOÕQDPD\DFDNWÕU %X \RUXP  2FDN  YH VRQUDVÕQGD EDúOD\DQ \ÕOOÕN KHVDS
G|QHPOHUL LoLQ JHoHUOL ROXS HUNHQ X\JXODPD\D L]LQ YHULOPHNWHGLU %X \RUXPXQ JHoPLúH G|QN RODUDN
X\JXODQPDVÕ ]RUXQOXGXU 6|] NRQXVX \RUXP *UXS LoLQ JHoHUOL GH÷LOGLU YH *UXS¶XQ ILQDQVDO GXUXPX YH\D
SHUIRUPDQVÕ]HULQGH|QHPOLELUHWNLVLQLQROPDVÕEHNOHQPHPHNWHGLU!
#

8069DUOÕNODUGD'H÷HU'úNO÷<#)LQDQVDOROPD\DQYDUOÕNODULoLQJHULND]DQÕODELOLUGH÷HU
DoÕNODPDODUÕ 'H÷LúLNOLN #
!

2345'!8)56µ*HUoH÷HX\JXQGH÷HU|OoPOHUL¶QHJHWLULOHQGH÷LúLNOLNWHQVRQUD8069DUOÕNODUGDGH÷HU
GúNO÷ VWDQGDUGÕQGDNL GH÷HU GúNO÷QH X÷UDPÕú YDUOÕNODUÕQ JHUL ND]DQÕODELOLU GH÷HUOHULQH LOLúNLQ ED]Õ
DoÕNODPD KNPOHULQL GH÷LúWLUPLúWLU 'H÷LúLNOLN GH÷HU GúNO÷QH X÷UDPÕú YDUOÕNODUÕQ \D GD ELU YDUOÕN
JUXEXQXQ JHUoH÷HX\JXQGH÷HULQGHQHOGHQoÕNDUPDPDOL\HWOHULGúOPúJHULND]DQÕODELOLUWXWDUÕQÕQ|OoP
LOHLOJLOLHNDoÕNODPDKNPOHULJHWLUPLúWLU%XGH÷LúLNOLN2FDNYHVRQUDVÕQGDEDúOD\DQ \ÕOOÕNKHVDS
G|QHPOHULLoLQJHUL\HG|QNRODUDNX\JXODQDFDNWÕUøúOHWPH8)56¶X\JXODPÕúVDHUNHQX\JXODPD\DL]LQ
YHULOPHNWHGLU 6|] NRQXVX GH÷LúLNOLN DoÕNODPD KNPOHULQL HWNLOHPLúWLU YH *UXS¶XQ ILQDQVDO GXUXPX YH\D
SHUIRUPDQVÕ]HULQGHKLoELUHWNLVLROPD\DFDNWÕU!
#
806)LQDQVDO$UDoODU0XKDVHEHOHúWLUPHYHgOoPH!#7UHYUQOHULQGHYULYHULVNWHQ
NRUXQPDPXKDVHEHVLQLQGHYDPOÕOÕ÷Õ 'H÷LúLNOLN #
!

806. +D]LUDQ ¶GH 806  )LQDQVDO $UDoODU 0XKDVHEHOHúWLUPH YH gOoPH VWDQGDUGÕQD JHWLULOHQ
GH÷LúOLNOHUL \D\ÕQODPÕúWÕU %X GH÷LúLNOLN ILQDQVDO ULVNWHQ NRUXQPD DUDFÕQÕQ NDQXQHQ \D GD G]HQOHPHOHU
VRQXFXQGDPHUNH]LELUNDUúÕWDUDIDGHYUHGLOPHVLGXUXPXQGDULVNWHQNRUXQPDPXKDVHEHVLQLQGXUGXUXOPDVÕQÕ
]RUXQOXNÕODQKNPHGDUELULVWLVQDJHWLUPHNWHGLU%XGH÷LúLNOLN2FDNYHVRQUDVÕQGDEDúOD\DQ\ÕOOÕN
KHVDSG|QHPOHULLoLQJHUL\HG|QNRODUDNX\JXODQDFDNWÕU6|]NRQXVXVWDQGDUGÕQ*UXS¶XQILQDQVDOGXUXPXYH
SHUIRUPDQVÕ]HULQGHELUHWNLVLEHNOHQPHPHNWHGLU!
!
8)56)LQDQVDO$UDoODU!#/;=>?96#'12364@#A3B@=9C9=;#YH8)568)56YH806¶GDNL
GH÷LúLNOLNOHU!#-./D#E#F*G!HI#
!
806..DVÕP¶GH\HQLULVNWHQNRUXQPDPXKDVHEHVLJHUHNOLOLNOHULQLYH806YH8)56¶GHNL
LOJLOL GH÷LúLNOLNOHUL LoHUHQ 8)56 ¶XQ \HQL ELU YHUVL\RQXQX \D\ÕQODPÕúWÕU øúOHWPHOHU WP ULVNWHQ
NRUXQPD LúOHPOHUL LoLQ 806 ¶XQ ULVNWHQ NRUXQPD PXKDVHEHVL JHUHNOLOLNOHULQL X\JXODPD\D GHYDP
HWPHN]HUHPXKDVHEHSROLWLNDVÕVHoLPL\DSDELOLUOHU%X6WDQGDUW¶ÕQ]RUXQOXELUJHoHUOLOLNWDULKL\RNWXU
)DNDW KDOHQ X\JXODQDELOLU GXUXPGDGÕU YH \HQL ELU ]RUXQOX! JHoHUOLOLN WDULKL 806. SURMHQLQ GH÷HU
GúNO÷ ID]ÕQÕ ELWLUGLNW,)! /#)$0! 6,*.$*,),7,89.$:! ;$%< VWDQGDUGÕQ ILQDQVDO GXUXPX YH SHUIRUPDQVÕ
]HULQHHWNLOHULQLGH÷HUOHQGLUPHNWHGLU!
!
8)56¶J9NLL\LOHúWLUPHOHU#
#
806. $UDOÕN ¶GH µ2 G|QHPL¶ YH µ2 '|QHPL¶ ROPDN ]HUH LNL µ8)56¶QGD
<ÕOOÕN ø\LOHúWLUPHOHU¶ \D\ÕQODPÕúWÕU  6WDQGDUWODUÕQ ³.DUDU *HUHNoHOHUL´QL HWNLOH\HQ GH÷LúLNOLNOHU
KDULFLQGHGH÷LúLNOLNOHU7HPPX]¶GHQLWLEDUHQJHoHUOLGLU!
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!
<ÕOOÕNL\LOHúWLUPHOHU!"!±'|QHPL!
!
8)56+LVVH%D]OÕgGHPHOHU!
!
+DNHGLúNRúXOODUÕLOHLOJLOLWDQÕPODUGH÷LúPLúROXSVRUXQODUÕJLGHUPHNLoLQSHUIRUPDQVNRúXOX!#$!%&'($)!
NRúXOXWDQÕPODQPÕúWÕU'H÷LúLNOLNLOHUL\HG|QNRODUDNX\JXODQDFDNWÕU!
!
8)56øúOHWPH%LUOHúPHOHUL!
!!
%LU LúOHWPH ELUOHúPHVLQGHNL |]ND\QDN RODUDN VÕQÕIODQPD\DQ NRúXOOX EHGHO 8)56  )LQDQVDO $UDoODU
NDSVDPÕQGD ROVXQ \D GD ROPDVÕQ VRQUDNL G|QHPOHUGH JHUoH÷H X\JXQ GH÷HULQGHQ |OoOHUHN NDU YH\D
]DUDUGDPXKDVHEHOHúLU'H÷LúLNOLNLúOHWPHELUOHúPHOHULLoLQLOHUL\HG|QNRODUDNX\JXODQDFDNWÕU!
!
8)56)DDOL\HW%|OPOHUL!
!
'H÷LúLNOLNOHUúXúHNLOGHGLUL )DDOL\HWE|OPOHULVWDQGDUGÕQDQDLONHOHULLOHWXWDUOÕRODUDNELUOHúWLULOHELOLU
WRSOXODúWÕUÕODELOLU LL  )DDOL\HW YDUOÕNODUÕQÕQ WRSODP YDUOÕNODU LOH PXWDEDNDWÕ EX PXWDEDNDW LúOHWPHQLQ
IDDOL\HWOHUHLOLúNLQNDUDUDOPD\D\HWNLOL\|QHWLFL¶VLQHUDSRUODQÕ\RUVDDoÕNODQPDOÕGÕU'H÷LúLNOLNOHUJHUL\H
G|QNRODUDNX\JXODQDFDNWÕU!
!
8)56*HUoH÷H8\JXQ'H÷HUgOoP!
!
806..DUDU*HUHNoHOHUL¶QGH]HUOHULQGHIDL]RUDQÕEHOLUWLOPH\HQNÕVDYDGHOLWLFDULDODFDNYHERUoODUÕQ
IDWXUDWXWDUÕQGDQJ|VWHULOHELOPHVLQLQLVNRQWRHWNLVLQLQ|QHPVL]ROGX÷XGXUXPODUGDPPNQROGX÷XQX
DoÕNOÕ÷DNDYXúWXUPXúWXU'H÷LúLNOLNOHUGHUKDOX\JXODQDFDNWÕU!
!
8060DGGL'XUDQ9DUOÕNODUYH8060DGGL2OPD\DQ'XUDQ9DUOÕNODU!
!
806  D  YH 806  D ¶GDNL GH÷LúLNOLN \HQLGHQ GH÷HUOHPHQLQ DúD÷ÕGDNL úHNLOGH
\DSÕODELOHFH÷LQL DoÕNOÕ÷D NDYXúWXUPXúWXU L  9DUOÕ÷ÕQ EUW GHIWHU GH÷HUL SL\DVD GH÷HULQH JHWLULOHFHN
úHNLOGHG]HOWLOLUYH\DLL YDUOÕ÷ÕQQHWGHIWHUGH÷HULQLQSL\DVDGH÷HULEHOLUOHQLUQHWGHIWHUGH÷HULSL\DVD
GH÷HULQH JHOHFHN úHNLOGH EUW GHIWHU GH÷HUL RUDQVDO RODUDN G]HOWLOLU 'H÷LúLNOLN JHUL\H G|QN RODUDN
X\JXODQDFDNWÕU!
!
806øOLúNLOL7DUDI$oÕNODPDODUÕ!
!
'H÷LúLNOLN NLOLW \|QHWLFL SHUVRQHOL KL]PHWL YHUHQ \|QHWLFL LúOHWPHQLQ LOLúNLOL WDUDI DoÕNODPDODUÕQD WDEL!
LOLúNLOLELUWDUDIROGX÷XQXDoÕNOÕ÷DNDYXúWXUPXúWXU'H÷LúLNOLNJHUL\HG|QNRODUDNX\JXODQDFDNWÕU!
!
<ÕOOÕNø\LOHúWLUPHOHU!"!±'|QHPL!
!
8)567UNL\H)LQDQVDO5DSRUODPD6WDQGDUWODUÕQÕQøON8\JXODPDVÕ!
!
øúOHWPHPHYFXWELUVWDQGDUWÕ\DGDKHQ]]RUX*+,!-+(./.*!.*0.1!$21$*!,/3,+.(./.!&'&*!#$2$*!/$*&!4&2!
VWDQGDUGÕX\JXODPDNNRQXVXQGDLúOHWPHQLQLON8)56ILQDQVDOWDEORODUÕQGDVXQXODQG|QHPOHUER\XQFD
WXWDUOÕRODUDNX\JXODQPDNNRúXOXLOHVHoLP\DSDELOLU'H÷LúLNOLNGHUKDOX\JXODQDFDNWÕU!
!
!
!
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($)#*#+#)ø1$16$/7$%/2/$5,16818081$ø/øù.ø1(6$6/$5# 'HYDPÕ #
*,-#<HQLYH5HYL]H(GLOPLú8OXVODUDUDVÕ)LQDQVDO5DSRUODPD6WDQGDUWODUÕ 'HYDPÕ #
!
8)56øúOHWPH%LUOHúPHOHUL!
!
'H÷LúLNOLNL VDGHFHLúRUWDNOÕNODUÕQÕQGH÷LOPúWHUHNDQODúPDODUÕQGD8)56¶QNDSVDPÕQGDROPDGÕ÷Õ
LL  EX NDSVDP LVWLVQDVÕQÕQ VDGHFH PúWHUHN DQODúPDQÕQ ILQDQVDO WDEORODUÕQGDNL PXKDVHEH\H
X\JXODQDELOLUROGX÷XDoÕNOÕ÷DNDYXúWXUXOPXúWXU'H÷LúLNOLNLOHUL\HG|QNRODUDNX\JXODQDFDNWÕU!
!
8)56*HUoH÷H8\JXQ'H÷HUgOoP!
!
8)56 ¶GHNL SRUWI|\ LVWLVQDVÕ ILQDQVDO YDUOÕN ILQDQVDO \NPOON YH GL÷HU V|]OHúPHOHUH
"#$"%&'&()%)*+!'H÷LúLNOLNLOHUL\HG|QNRODUDNX\JXODQDFDNWÕU!
!
806<DWÕUÕP$PDoOÕ*D\ULPHQNXOOHU!
!
*D\ULPHQNXOQ \DWÕUÕP DPDoOÕ JD\ULPHQNXO YH VDKLEL WDUDIÕQGDQ NXOODQÕODQ JD\ULPHQNXO ,%&*&-!
VÕQÕIODQPDVÕQGD8)56YH806¶XQNDUúÕOÕNOÕLOLúNLOLROPDVÕQÕDoÕNOÕ÷DNDYXúWXUPXúWXU'H÷LúLNOLN
LOHUL\HG|QNRODUDNX\JXODQDFDNWÕU!
!
6|] NRQXVX VWDQGDUGÕQ *UXS¶XQ ILQDQVDO GXUXPX YH\D SHUIRUPDQVÕ ]HULQGH |QHPOL ELU HWNLVL ROPDVÕ
(.-%.'/./.-0.1)*+!
!
.*.WDUDIÕQGDQ\D\ÕQODQDQLONHNDUDUODUÕ#
!
<XNDUÕGD EHOLUWLOHQOHUH HN RODUDN .*. 7UNL\H 0XKDVHEH 6WDQGDUWODUÕQÕQ 8\JXODQPDVÕQD \|QHOLN
DúD÷ÕGDNL LONH NDUDUODUÕQÕ \D\ÕPODPÕúWÕU ³)LQDQVDO WDEOR |UQHNOHUL YH NXOODQÕP UHKEHUL´ \D\ÕQODQPD
0&*)2)! )0)(&*)#OH JHoHUOLOLN ND]DQPÕúWÕU DQFDN GL÷HU NDUDUODU  $UDOÕN  WDULKLQGHQ VRQUD EDúOD\DQ
\ÕOOÕNUDSRUODPDG|QHPOHULQGHJHoHUOLROPDN]HUHX\JXODQDFDNWÕU!
!
)LQDQVDO7DEORgUQHNOHULYH.XOODQÕP5HKEHUL
!
.*.  0D\ÕV  WDULKLQGH ILQDQVDO WDEORODUÕQÕQ \HNQHVDN ROPDVÕQÕ VD÷ODPDN YH GHQHWLPLQL
NROD\ODúWÕUPDNDPDFÕ\OD³)LQDQVDOWDEOR|UQHNOHULYHNXOODQÕPUHKEHUL´\D\ÕQODPÕúWÕU%XG]HQOHPHGH
\HU DODQ ILQDQVDO WDEOR |UQHNOHUL EDQNDFÕOÕN VLJRUWDFÕOÕN ELUH\VHO HPHNOLOLN YH\D VHUPD\H SL\DVDVÕ!
IDDOL\HWOHULQGHEXOXQPDN]HUHNXUXODQILQDQVDONXUXOXúODUGÕúÕQGD706¶\LX\JXODPDNOD\NPORODQ
úLUNHWOHULQ KD]ÕUOD\DFDNODUÕ ILQDQVDO WDEORODUD |UQHN WHúNLO HWPHVL! DPDFÕ\OD \D\ÕQODQPÕúWÕU *UXS! ("!
G]HQOHPHQLQ JHUHNOLOLNOHULQL \HULQH JHWLUPHN DPDFÕ\OD 3,0!4¶WH EHOLUWLOHQ VÕQÕIODPD GH÷LúLNOLNOHULQL
\DSPÕúWÕU!

2UWDN.RQWUROH7DELøúOHWPH%LUOHúPHOHULQLQ0XKDVHEHOHúWLULOPHVL

.DUDUD J|UH L  RUWDN NRQWUROH WDEL LúOHWPH ELUOHúPHOHULQLQ KDNODUÕQ ELUOHúPHVL SRROLQJ RI LQWHUHVW 
\|QWHPL LOH PXKDVHEHOHúWLULOPHVL JHUHNWL÷L LL  GROD\ÕVÕ\OD ILQDQVDO WDEORODUGD úHUHIL\H\H \HU
YHULOPHPHVL JHUHNWL÷L YH LLL  KDNODUÕQ ELUOHúWLULOPHVL \|QWHPL X\JXODQÕUNHQ RUWDN NRQWUROQ ROXúWX÷X
UDSRUODPDG|QHPLQLQEDúÕLWLEDUÕ\ODELUOHúPHJHUoHNOHúPLúJLELILQDQVDO!WDEORODUÕQG]HOWLOPHVLYHRUWDN
NRQWUROQ ROXúWX÷X UDSRUODPD G|QHPLQLQ EDúÕQGDQ LWLEDUHQ NDUúÕODúWÕUPDOÕ RODUDN VXQXOPDVÕ JHUHNWL÷L
KNPHED÷ODQPÕúWÕU6|]NRQXVXNDUDUODUÕQ*UXS5"'!-,'6,%)1.!ILQDQVDOWDEORODUÕQGDELUHWNLVLQLQROPDVÕ
(.-%.'/./.-0.1)*+!
!
!
!
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#
($)#*#+#)ø1$16$/7$%/2/$5,16818081$ø/øù.ø1(6$6/$5# 'HYDPÕ #
*,-#<HQLYH5HYL]H(GLOPLú8OXVODUDUDVÕ)LQDQVDO5DSRUODPD6WDQGDUWODUÕ 'HYDPÕ #
!
#øQWLID6HQHWOHULQLQ0XKDVHEHOHúWLULOPHVL#

øQWLID VHQHGLQLQ KDQJL GXUXPODUGD ILQDQVDO ELU ERUo KDQJL GXUXPODUGD LVH |]ND\QD÷D GD\DOÕ ILQDQVDO
DUDo RODUDN PXKDVHEHOHúWLULOPHVL JHUHNWL÷L NRQXVXQD DoÕNOÕN JHWLULOPLúWLU 6|] NRQXVX NDUDUODUÕQ
"#$%&$'!()'*)+,-.!ILQDQVDOWDEORODUÕQGDELUHWNLVLQLQROPDVÕEHNOHQPHPHNWHGLU!

#.DUúÕOÕNOÕøúWLUDN<DWÕUÕPODUÕQÕQ0XKDVHEHOHúWLULOPHVL#

%LU LúOHWPHQLQ LúWLUDN \DWÕUÕPÕ RODQ ELULúOHWPHGH NHQGLVLQH DLW KLVVHOHULQ EXOXQPDVÕ GXUXPX NDUúÕOÕNOÕ
LúWLUDN LOLúNLVL RODUDN WDQÕPODQPÕú YH NDUúÕOÕNOÕ LúWLUDNOHULQ PXKDVHEHOHúWLULOPHVL NRQXVX \DWÕUÕPÕQ
WUQH YH X\JXODQDQ IDUNOÕ PXKDVHEHOHúWLUPH HVDVODUÕQD ED÷OÕ RODUDN GH÷HUOHQGLULOPLúWLU 6|] NRQXVX
LONH NDUDUÕ LOH NRQX DúD÷ÕGDNL o DQD EDúOÕN DOWÕQGD GH÷HUOHQGLULOPLú YH KHU ELULQLQ PXKDVHEHOHúWLUPH
HVDVODUÕEHOLUOHQPLúWLU!
,/
%D÷OÕRUWDNOÕ÷ÕQDQDRUWDNOÕ÷ÕQ|]ND\QD÷DGD\DOÕ!ILQDQVDODUDoODUÕQDVDKLSROPDVÕGXUXPX!
,,/
øúWLUDNOHULQ YH\D Lú RUWDNOÕ÷ÕQÕQ \DWÕUÕPFÕ LúOHWPHQLQ |]ND\QD÷D GD\DOÕ ILQDQVDO DUDoODUÕQD
VDKLSROPDVÕGXUXPX!
,,,/
øúOHWPHQLQ |]ND\QD÷D GD\DOÕ ILQDQVDO DUDoODUÕQD 706  YH 7)56  NDSVDPÕQGD
PXKDVHEHOHúWLUGL÷LELU\DWÕUÕPÕQÕQEXOXQGX÷XLúOHWPHWDUDIÕQGDQVDKLSROXQPDVÕGXUXPX!
!
6|]NRQXVXNDUDUODUÕQ*UXS XQNRQVROLGHILQDQVDOWDEORODUÕQGDELUHWNLVLQLQROPDVÕEHNOHQPHPHNWHGLU!
#

*,.#.DUúÕODúWÕUPDOÕ%LOJLOHUYHgQFHNL'|QHP/0121324#7DEORODUÕQÕQ']HOWLOPHVL#
#

øOLú,(0.(,! ILQDQVDO WDEORODU *UXS¶XQ ILQDQVDO GXUXPX SHUIRUPDQVÕ YH QDNLW DNÕúÕQGDNL H÷LOLPOHUL
EHOLUOH\HELOPHNDPDFÕ\OD|QFHNLG|QHPOHNDUúÕODúWÕUPDOÕKD]ÕUODQPDNWDGÕU)LQDQVDOWDEORODUÕQNDOHPOHULQLQ
J|VWHULPLYH\DVÕQÕIODQGÕUÕOPDVÕGH÷LúWL÷LQGHNDUúÕODúWÕUÕODELOLUOL÷LVD÷ODPDNDPDFÕ\OD|QFHNLG|QHPILQDQVDO
WDEORODUÕ GD EXQD X\JXQ RODUDN \HQLGHQ VÕQÕIODQGÕUÕOPDNWD YH EX KXVXVODUD LOLúNLQ RODUDN DoÕNODPD
\DSÕOPDNWDGÕU!
!

1!!234!56!2!dDOÕúDQODUDV7÷ODQDQID\GDODUVWDQGDUGÕQGD\DSÕODQGH÷LúLNOLNOHUNDSVDPÕQGDNÕGHPWD]PLQDWÕQD
LOLúNLQDNWHU\DOND]DQoND\ÕSODU|]ND\QDNODUDOWÕQGDPXKDVHEHOHúWLULOPHNWHGLU%XX\JXODPD897(!:;5<!=.!
VRQUDVÕQGDEDúOD\DQ\ÕOOÕNKHVDSG|QHPOHULLoLQJHoHUOLGLUYHX\JXODPDJHUL\HG|QNRODUDNX\JXODQPÕúWÕU<5!
$UDOÕNWDULKOLELODQoRGDQHWG|QHPNDUÕLoLQGHJ|VWHULOHQHUWHOHQPLúYHUJLHWNLVLQHWOHQPLú >6?@A5?!BC!
WXWDUÕQGDNL DNWHU\DO ND\ÕS! LOH JHoPLú \ÕOODU NDUODUÕ LoLQGH J|VWHUGL÷L HUWHOHQPLú YHUJL HWNLVL QHWOHQPLú
>D5@D<>! 7/ WXWDUÕQGDNL DNWHU\DO ND\ÕS! D\QÕ WDULKOL ELODQoRGD NÕGHP! WD]PLQDWÕ NDUúÕOÕ÷Õ! %)$1-&3%'(
ND\ÕSND]DQoIRQXLoHULVLQHVÕQÕIODQGÕUPÕúWÕU!
#
63.¶QÕQ  +D]LUDQ  WDULK YH  VD\ÕOÕ WRSODQWÕVÕQGD DOÕQDQ NDUDU X\DUÕQFD 6HUPD\H 3L\DVDVÕQGD
)LQDQVDO5DSRUODPD\DøOLúNLQ(VDVODU7HEOL÷LNDSVDPÕQDJLUHQVHUPD\HSL\DVDVÕNXUXPODUÕLoLQ0DUW
WDULKLQGHQ VRQUD VRQD HUHQ DUD G|QHPOHUGHQ LWLEDUHQ \UUO÷H JLUHQ ILQDQVDO WDEOR |UQHNOHUL YH NXOODQÕP
UHKEHUL \D\ÕQODQPÕúWÕU <UUO÷H JLUHQ EX IRUPDWODU X\DUÕQFD *UXS¶XQ ILQDQVDO GXUXP WDEORODUÕQGD oHúLWOL
VÕQÕIODPDODU\DSÕOPÕúWÕU!
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#
($)#*#!#)ø1$16$/7$%/2/$5,16818081$ø/øù.ø1(6$6/$5 'HYDPÕ #
.DUúÕODúWÕUPDOÕ%LOJLOHUYHgQFHNL'|QHP)LQDQVDO7DEORODUÕQÕQ']HOWLOPHVL 'HYDPÕ #

\ÕOÕILQDQVDOWDEORODUÕQGD\DSÕODQG]HQOHPHOHU
"!'L÷HUG|QHQYDUOÕNODUKHVDSJUXEXQGDJ|VWHULOHQ!7/WXWDUÕQGDNLJHOHFHND\ODUDDLW!#$%&'(&'!)&!
**+,-.+/,0! 7/ WXWDUÕQGDNL VWRNODU LoLQ YHULOHQ VLSDULú DYDQVODUÕ ILQDQVDO GXUXP WDEORVXQGD G|QHQ YDUOÕNODU
LoHULVLQGHNL SHúLQ|GHQPLúJLGHUOHULoHULVLQH!7/WXWDUÕQGDNLVDELWNÕ\PHWOHULoLQYHULOHQDYDQVODU
ILQDQVDOGXUXPWDEORVXQGDGXUDQYDUOÕNODULoHULVLQGHNLSHúLQ|GHQPLúJLGHUOHULoHULVLQH1!
!

"! 'L÷HU G|QHQ YDUOÕNODU KHVDS JUXEXQGD J|VWHULOHQ ! 23! 454DUÕQGDNL SHúLQ |GHQHQ YHUJLOHU 6$78798(!
GXUXPWDEORVXQGDFDULG|QHPYHUJLVL\OHLOJLOLYDUOÕNODULoHULVLQH!
!

"! 'L÷HU G|QHQ YDUOÕNODU KHVDS JUXEXQGD J|VWHULOHQ  7/ WXWDUÕQGDNL! )&'$(&7! %&:;<$4;! )&! 4&=$784(8'!
ILQDQVDOGXUXPWDEORVXQGDNÕVDYDGHOLGL÷HUDODFDNODULoHULVLQH!
!

"! 'L÷HU GXUDQ YDUOÕNODU KHVDS JUXEXQGD J|VWHULOHQ **-+.>-! 7/ WXWDUÕQGDNL )&'$(&7! %&:;<$4;! )&! 4&=$784(8'!
6$78798(!%5'5=!WDEORVXQGDX]XQYDGHOLGL÷HUDODFDNODULoHULVLQH!
!

"!.ÕVDYDGHOLILQDQVDOERUoODUKHVDSJUXEXQGDJ|VWHULOHQ7/WXWDUÕQGDNL 6$QDQVDOERUoODU!6$78798(!
GXUXPWDEORVXQGDX]XQYDGHOLERUoODQPDODUÕQNÕVDYDGHOLNÕVÕPODUÕLoHULVLQH!
#
"! 'L÷HU NÕVD YDGHOL \NPOONOHU KHVDS JUXEXQGD J|VWHULOHQ ! 7/ WXWDUÕQGDNL |GHQHFHN VRV\DO
JYHQOLN NHVLQWLOHUL ?>,+@-0! 7/ WXWDUÕQGDNL |GHQHFHN YHUJL YH IRQODU  LOH GL÷HU ERUoODU KHVDS JUXEXQGD
J|VWHULOHQ ! 7/ WXWDUÕQGDNL SHUVRQHOH ERUoODU oDOÕúDQODUD VD÷ODQDQ ID\GDODU NDSVDPÕQGD ERUoODU
LoHULVLQH!
!

"!'L÷HUNÕVDYDGHOL\NPOONOHUA&98:!#'5B57%8!B5(5787!?.+//.+-C?!7/WXWDUÕQGDNLDOÕQDQVLSDULú8)879(8'Õ!
LOH  7/ WXWDUÕQGDNL JHOHFHN D\ODUD DLW JHOLUOHU! ILQDQVDO GXUXP WDEORVXQGD D\UÕ ELU KHVDS RODUDN
HUWHOHQPLú JHOLUOHU LoHULVLQH! %L÷HU X]XQ YDGHOL \NPOONOHU KHVDS JUXEXQGD EXOXQDQ  7/
WXWDUÕQGDNLDOÕQDQVLSDULúDYDQVODUÕX]XQYDGHOLHUWHOHQPLúJHOLUOHULoHULVLQH!
!

"!'L÷HUNÕVDYDGHOL\NPOONOHUKHVDSJUXEXQGDEXOXQDQ7/WXWDUÕQGDNLDOÕQDQGHSR]LWRYHWHPLQDWODU
ILQDQVDOGXUXPWDEORVXQGDNÕVDYDGHOLGL÷HUERUoODULoHULVLQH!
!

"!*-*+C@@!7/WXWDUÕQGDNLERUoNDUúÕOÕNODUÕQÕQLVPLGH÷LúWLULOHUHNGL÷HUNÕVDYDGHOLNDUúÕOÕNODURODUDNVXQXOPD\D
EDúODQPÕúWÕU!
!

"!D$7879=87!#&($'(&'$!KHVDSJUXEXQGDEXOXQDQWLFDULDODFDNYHERUoODUDLOLúNLQ>+>>?+->-!7/WXWDUÕQGDE$!E5'!
IDUNÕ JHOLUL YH C+*->+/@,! 7/ WXWDUÕQGDNL NUHGLOL VDWÕúODUGDNL HUWHOHQPLú ILQDQVPDQ! #&($'$! &989! 688($F&4(&'%&7!
GL÷HUJHOLUOHULoHULVLQH!
!

"!(VDVIDDOL\HWOHUGHQGL÷HUJHO$'(&'!A&VDSJUXEXLoHULVLQGHNL>,-+@,@!7/WXWDUÕQGDNLVDELWNÕ\PHWVDWÕúJHOLUL)&!
7/WXWDUÕQGDNL\DWÕUÕPDPDoOÕJD\ULPHQNXOGH÷HUDUWÕúÕ\DWÕUÕPIDDOL\HWOHULQGHQJHOLUOHULoHULVLQH!
!

"! (VDV IDDOL\HWOHUGHQ GL÷HU JLGHUOHU KHVDS JUXEX LoHULVLQGHN$! >+-@/! 7/ WXWDUÕQGDNL VDELW NÕ\PHW VDWÕú ]DUDUÕ
\DWÕUÕPIDDOL\HWOHULQGHQJLGHUOHULoHULVLQH!
!

"! D$7879=87! #$%&'(&'$! A&98:! #'5B57%8! B5(5787! 4$G8'$! 8(8G8N YH ERUoODUD LOLúNLQ @?,+,-?! 7/ WXWDUÕQGDN$! E5'!
IDUNÕJLGHULYH?+/.,+-.*!7/WXWDUÕQGDNLYDGHOLDOÕPODUODLOJLOLHUWHOHQPLú6$7879=87!#$%&'$!&989!688($F&4(&'%&7!
GL÷HUJLGHUOHULoHULVLQH!
!

"!D$7879=87!#&($'(&'$!A&98:!#'5B57%8!B5(5787!B87E8%8E$!=&)%5848!$($úNLQ@>?+0*C!7/WXWDUÕQGDE$!68$<!#&($'$!
)&!*+C,@+C?,!7/WXWDUÕQGDNLNXUIDUNÕJHOLUL\DWÕUÕPIDDOL\HWOHULQGHQJHOLUOHULoHULVLQH!
!

"!D$7879=87!#$%&'(&'!A&98:!#'5B57%8!B5(5787!B87E8%8E$!=&)%5848!$($úNLQ*+?.,+0@>!7/WXWDUÕQGDNLNXUIDUNÕ
JLGHUL\DWÕUÕPIDDOL\HWOHULQGHQJLGHUOHULoHULVLQHVÕQÕIODQPÕúWÕU!
#
#
#
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#
!+,#0XKDVHEH3ROLWLNDODUÕQGD7DKPLQOHULQGH'H÷LúLNOLNOHUYH+DWDODU#
!

0XKDVHEHSROLWLNDODUÕQGD\DSÕODQ|QHPOLGH÷LúLNOLNOHUYHWHVSLWHGLOHQ|QHPOLPXKDVHEHKDWDODUÕJHUL\H
G|QN RODUDN X\JXODQÕU YH |QFHNL G|QHP ILQDQVDO WDEORODUÕ \HQLGHQ G]HQOHQLU 0XKDVHEH
WDKPLQOHULQGHNL GH÷LúLNOLNOHU \DOQÕ]FD ELU G|QHPH LOLúNLQ LVH GH÷LúLNOL÷LQ \DSÕOGÕ÷Õ FDUL G|QHPGH
JHOHFHN G|QHPOHUH LOLúNLQ LVH KHP GH÷LúLNOL÷LQ \DSÕOGÕ÷Õ G|QHPGH KHP GH JHOHFHN G|QHPGH LOHUL\H
\|QHOLNRODUDNX\JXODQÕU!
 $UDOÕN ! WDULKLQGH VRQD HUHQ G|QHP DLW NRQVROLGH ILQDQVDO WDEORODUÕQ KD]ÕUODQPDVÕ VÕUDVÕQGD
NXOODQÕODQPXKDVHEHSROLWLNDODUÕ$UDOÕNWDULKLQGHVRQDHUHQ\ÕODDLWNRQVROLGHILQDQVDOWDEORODUÕQ
KD]ÕUODQPDVÕVÕUDVÕQGDNXOODQÕODQPXKDVHEHSROLWLNDODUÕLOHWXWDUOÕGÕU!
*UXS806706 GH÷LúLNOLN ³dDOÕúDQODUD6D÷ODQDQ)D\GDODU´VWDQGDUGÕQÕQUHYL]HHGLOPHVLLOHLOJLOL
RODUDN 806 ¶H ³0XKDVHEH 3ROLWLNDODUÕ 0XKDVHEH 7DKPLQOHULQGHNL 'H÷LúLNOLNOHU YH +DWDODU´ X\JXQ
RODUDN JHoPLúH \|QHOLN G]HQOHPHOHU \DSPÕúWÕU ']HQOHPHOHULQ HWNLVL 1RW "¶GD GHWD\OÕ RODUDN
DQODWÕOPÕúWÕU!
#
!+-#1HWOHúWLUPH0DKVXS#
!

)LQDQVDO YDUOÕNODU YH \NPOONOHU \DVDO RODUDN QHWOHúWLUPH KDNNÕ YDU ROPDVÕ QHW RODUDN |GHQPHVL
#$%&!WDKVLOLQLQPPNQROPDVÕYH\DYDUOÕ÷ÕQHOGHHGLOPHVLLOH\NPOO÷Q\HULQHJHWLULOPHVLQLQHú
]DPDQOÕRODUDNJHUoHNOHúHELOPHVLKDOLQGHILQDQVDOWDEOR'&!QHWGH÷HUOHULLOHJ|VWHULOLUOHU!
#
!+.+#gQHPOL0XKDVHEH3ROLWLNDODUÕQÕQg]HWL#
#
øOLúLNWHNL ()*+),-'$! .-*&*+&,! WDEORODUÕQ KD]ÕUODQPDVÕ VÕUDVÕQGD X\JXODQDQ |QHPOL PXKDVHEH SROLWLNDODUÕ
DúD÷ÕGDNLJLELGLU!
!

)/012#34#5/012#6457489481#
#

1DNLW YH QDNLW EHQ]HUOHUL NDVDGDNL QDNLW YDUOÕNODUÕ EDQNDODUGDNL QDNLW SDUD YH YDGHVL o D\GDQ NÕVD
YDGHOL PHYGXDWODUÕ LoHUPHNWHGLU 1DNLW YH QDNLW EHQ]HUOHUL NROD\FD QDNGH G|QúWUOHELOLU YDGHVL o
D\ÕJHoPH\HQYHGH÷HUND\EHWPHULVNLEXOXQPD\DQNÕVDYDGHOL\NVHNOLNLGLWH\HVDKLSYDUOÕNODUGÕU!
!

1DNLW YH QDNLW EHQ]HUOHUL HOGH HWPH PDOL\HWOHUL YH WDKDNNXN HWPLú IDL]OHULQLQ WRSODPÕ LOH
J|VWHULOPLúWLU<DEDQFÕSDUDFLQVLQGHQRODQEDQNDEDNL\HOHULG|QHPVRQXNXUXQGDQGH÷HUOHQPLúWLU!
#

*1:/81#/9/:/09/8#
#

'R÷UXGDQ ELU ERUoOX\D PDO YH\D KL]PHW WHGDULNL LOH ROXúDQ *UXS ND\QDNOÕ WLFDUL DODFDNODU HWNLQ IDL]
\|QWHPL NXOODQÕODUDN LVNRQWR HGLOPLú PDOL\HWL! /LQGLUJHQPLú PDOL\HW ! ]HULQGHQ GH÷HUOHQGLULOPLúWLU
%HOLUWLOPLúELUIDL]RUDQÕEXOXQPD\DQNÕVDYDGHOLWLFDULDODFDNODUIDL]WDKDNNXNXHWNLVLQLQ|QHPVL]ROPDVÕ
GXUXPXQGDIDWXUDWXWDUÕQGDQGH÷HUOHQGLULOPLúWLU!
!

*UXS¶XQ |GHQPHVL! JHUHNHQ PHEOD÷ODUÕ WDKVLO HGHPH\HFHN ROGX÷XQX J|VWHUHQ ELU GXUXPXQ V|] NRQXVX
ROPDVÕKDOLQGHWLFDULDODFDNODULoLQELUDODFDNULVNLNDUúÕOÕ÷ÕROXúWXUXOXU6|] NRQXVXEXNDUúÕOÕ÷ÕQWXWDUÕ
DODFD÷ÕQND\ÕWOÕGH÷HULLOHWDKVLOLPPNQWXWDUÕDUDVÕQGDNLIDUNWÕU7DKVLOLPPNQWXWDUWHPLQDWODUGDQYH
JYHQFHOHUGHQ WDKVLO HGLOHELOHFHN PHEOD÷ODU GD GDKLO ROPDN ]HUH WP QDNLW DNÕúODUÕQÕQ ROXúDQ WLFDUL
DODFD÷ÕQRULMLQDOHWNLQIDL]RUDQÕHVDVDOÕQDUDNLVNRQWRHGLOHQGH÷HULGLU!
!

'H÷HU GúNO÷ WXWDUÕ ]DUDU \D]ÕOPDVÕQGDQ VRQUD ROXúDFDN ELU GXUXP GROD\ÕVÕ\OD D]DOÕUVD V|] NRQXVX
WXWDUFDULG|QHPGHJHOLUWDEORVXQD\DQVÕWÕOÕU!
#
#
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#
7LFDULERUoODU#
#
"#$%&#!YHGL÷HUERUoODUPDOYHKL]PHWDOÕPÕLOHLOJLOLLOHULGHGR÷DFDNIDWXUDODQPÕú\DGDIDWXUDODQPDPÕú
WXWDUÕQUD\LoGH÷HULQLWHPVLOHGHQLQGLUJHQPLúPDOL\HWEHGHOL\OHND\ÕWODUGD\HUDOPDNWDGÕU!
#
*+,-./0#
#
6WRNODUPDOL\HWLQ\DGDQHWJHUoHNOHúHELOLUGH÷HULQGúNRODQÕLOHGH÷HUOHQPHNWHGLU!'()*!+%,#-.(,.&#!
³D\OÕN KDUHNHWOL D÷ÕUOÕNOÕ RUWDODPD PDOL\HW \|QWHPL´ NXOODQÕODUDN EHOLUOHQPHNWHGLU! 6WRNODUÕQ PDOL\HWL
WP VDWÕQDOPD PDOL\HWOHULQL G|QúWUPH PDOL\HWOHULQL YH VWRNODUÕQ PHYFXW GXUXPXQD YH NRQXPXQD
/.(#&#,PHVL LoLQ NDWODQÕODQ GL÷HU PDOL\HWOHUL LoHULU 6WRNODUÕQ G|QúWUPH PDOL\HWOHUL GLUHN LúoLOLN
JLGHUOHUL JLEL UHWLPOH GR÷UXGDQ LOLúNLOL PDOL\HWOHUL NDSVDU %X PDOL\HWOHU D\UÕFD LON PDGGH YH
+%,0.+.1#1!!PDPXOHG|QúWUOPHVLQGHNDWODQÕODQVDELWYHGH÷LúNHQJHQHOUHWLPJLGHUOHULQGHQ!
2#2(.+%(#*! ELU úHNLOGH GD÷ÕWÕODQ WXWDUODUÕ GD LoHULU 1HW JHUoHNOHúWLULOHELOLU GH÷HU ROD÷DQ WLFDUL IDDOL\HW
LoHULVLQGH ROXúDQWDKPLQLVDWÕú IL\DWÕQGDQWDKPLQL WDPDPODQPD PDOL\HWL YH VDWÕúÕ JHUoHNOHúWLUPHN LoLQ
\NOHQLOPHVLJHUHNHQWDKPLQLPDOL\HWOHULQWRSODPÕQÕQLQ3#&#,+.2#-,.!.,3.!.3#,#&4!
!
6WRNODUYDGHOLDOÕPODUGDQGROD\ÕLoHUGL÷LILQDQVPDQPDOL\HWLQGHQDUÕQGÕUÕODUDN\DQVÕWÕOPÕúWÕU!
#

0DGGLGXUDQYDUOÕNODU#
0DGGLGXUDQYDUOÕNODU! DUD]LYHDUVDODUYHELQDODUKDULo VDWÕQDOÕPPDOL\HWGH÷HULQGHQELULNPLúLWIDYH
WNHQPHSD\ODUÕLOHNDOÕFÕGH÷HUND\ÕSODUÕGúOPúRODUDNJ|VWHULOLUOHU!0DGGLGXUDQYDUOÕ÷ÕQPDOL\HW
GH÷HULDOÕúIL\DWÕYHLDGHVLPPNQROPD\DQYHUJLOHUYHPDGGLYDUOÕ÷ÕNXOODQÕPDKD]ÕUKDOHJHWLUPHN
LoLQ\DSÕODQPDVUDIODUGDQROXúPDNWDGÕU!
!
5&%0#6! %&2%! YH \DSÕOPDNWD RODQ \DWÕUÕPODU GÕúÕQGD PDGGL GXUDQ YDUOÕNODUÕQ PDOL\HW WXWDUODUÕ EHNOHQHQ
ID\GDOÕ |PUOHULQH J|UH GR÷UXVDO DPRUWLVPDQ \|QWHPL NXOODQÕODUDN NÕVW DPRUWLVPDQD WDEL WXWXOXU
%HNOHQHQID\GDOÕ|PUNDOÕQWÕGH÷HUYHDPRUWLVPDQ\|QWHPLWDKPLQOHUGHRUWD\DoÕNDQGH÷LúLNOLNOHULQ
RODVÕ HWNLOHUL LoLQ KHU \ÕO J|]GHQ JHoLULOLU YH WDKPLQOHUGH ELU GH÷LúLNOLN YDUVD LOHUL\H G|QN RODUDN
PXKDVHEHOHúWLULOLU6|]NRQXVXYDUOÕNODUÕQWDKPLQHGLOHQID\GDOÕ|PUOHULDúD÷ÕGDEHOLUWLOPLúWLU!
!
!
$PRUWLVPDQ<ÕOÕ!
7#1%,%&!
89!2!:9!
<HUDOWÕ\HUVWG]HQOHUL!
89!2!;9!
<%*#1.!
:!2!;9!
".2#2,.&!
:!2!;9!
1DNLOYDVÕWDODUÕ!
:!2!89!
'|úHPHYHGHPLUEDúODU!
:!2!8:!
'L÷HU6DELW.Õ\PHWOHU!
:!2!8:!
g]HO0DOL\HWOHU!
:!2!89!
!

0DGGLGXUDQYDUOÕNODUÕQKHUKDQJLELUSDUoDVÕQÕGH÷LúWLUPHNWHQGR÷DQJLGHUOHUEDNÕPRQDUÕPPDOL\HWOHUL
LOHELUOLNWHYDUOÕ÷ÕQJHOHFHNWHNLHNRQRPLNID\GDVÕQÕDUWWÕUÕFÕQLWHOLNWHLVHDNWLIOHúWLULOHELOLUOHU7PGL÷HU
JLGHUOHU ROXúWXNoD JHOLU WDEORVXQGD JLGHU NDOHPOHUL LoLQGH PXKDVHEHOHúWLULOLU! 0DGGL YDUOÕNODUGD GH÷HU
/1úNO÷ROXúWX÷XQDLúDUHWHGHQNRúXOODUÕQPHYFXWROPDVÕKDOLQGHRODVÕELUGH÷HUGúNO÷QQWHVSLWL
DPDFÕ\OD LQFHOHPH \DSÕOÕU YH EX LQFHOHPH VRQXQGD PDGGL YDUOÕ÷ÕQ ND\ÕWOÕ GH÷HUL JHUL ND]DQÕODELOLU
GH÷HULQGHQID]ODLVHNDUúÕOÕND\UÕOPDNVXUHWL\OHND\ÕWOÕGH÷HULJHULND]DQÕODELOLUGH÷HULQHLQGLULOLU!
!

!
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"

0DGGLGXUDQYDUOÕNODU" 'HYDPÕ "
!
*HULND]DQÕODELOLUGH÷HULOJLOLPDGGLYDUOÕ÷ÕQPHYFXWNXOODQÕPÕQGDQJHOHFHNQHWQDNLWDNÕPODUÕLOHQHW
VDWÕúIL\DWÕQGDQ\NVHNRODQÕRODUDNNDEXOHGLOLU!
!
0DGGL GXUDQ YDUOÕNODUÕQ VDWÕúÕ GROD\ÕVÕ\OD ROXúDQ NDU YH ]DUDUODU GL÷HU IDDOL\HW JHOLUOHUL YH JLGHUOHUL
KHVDSODUÕQD GDKLO HGLOLUOHU"! #$%&! '(()! *%+,-,./0.! |QFH DOÕQDQ PDGGL GXUDQ YDUOÕNODU HQIODV\RQ
HWNLOHULQHJ|UHG]HOWLOPLúPDOL\HWOHULQGHQWDúÕQPDNWDGÕU!
!

*UXS DUD]L YH DUVDODU LOH ELQDODUÕ JHUoH÷H X\JXQ GH÷HUL\OH GH÷HUOHPHNWHGLU %X DPDoOD  1+%2,3! 1+4%3!
%LQDODUYHEXQODUDDLW\HUDOWÕYH\HUVWG]HQOHUL6WDQGDUW*D\ULPHQNXO'H÷HUOHPH8\JXODPDODUÕ$ù
WDUDIÕQGDQ '"! 5%+*! '(""6 1LVDQ  WDULKOHULQGH KD]ÕUODQDQ ED÷ÕPVÕ] GH÷HUOHPH UDSRUODUÕQD J|UH
JHUoH÷HX\JXQGH÷HULQHJHWLULOPLúWLU789*!"):;!<*%./%+*!*D\ULPHQNXO'H÷HUOHPH8\JXODPDODUÕ$ù¶QLQ
GH÷HUOHPH!UDSRUODUÕ\ÕOÕQGDKD]ÕUODQPÕúROPDNODELUOLNWHV|]NRQXVXUDSRUODUGDEXOXQDQVRQXoODU
JHUHN G|QHPOHU DUDVÕQGDNL NDUúÕODúWÕUÕODELOLUOL÷L VD÷ODPDN JHUHNVH DUDGDQ JHoHQ VUHQLQ D]OÕ÷Õ GLNNDWH
DOÕQDUDN$UDOÕNWDULKOLILQDQVDOWDEORODUÕQKD]ÕU=%.PDVÕQGDGDHVDVDOÕQPÕúWÕU$UD]LYH$UVDODUÕQ
%LQDODUÕQ YH EXQODUD DLW \HUDOWÕ YH \HUVW G]HQOHULQLQ JHUoH÷H X\JXQ GH÷HUOHULQGHNL DUWÕú QHGHQL\OH
ROXúDQ JHUoHNOHúPHPLú ND]DQoODU |]ND\QDNODU LoLQGH D\UÕ ELU NDOHP RODQ ³'H÷HU $UWÕú )RQX´QGD
PXKDVHEHOHúWLULOPLúWLU!
!

<HQLGHQ GH÷HUOHPHQLQ VÕNOÕ÷Õ \HQLGHQ GH÷HUOHPH NRQXVX PDGGL YDUOÕ÷ÕQ PDNXO GH÷HULQGHNL
GDOJDODQPD\D ED÷OÕGÕU <HQLGHQ GH÷HUOHQHQ YDUOÕ÷ÕQ PDNXO GH÷HUL ND\ÕWOÕ GH÷HULQGHQ |QHPOL |OoGH
IDUNOÕODúÕ\RUVD YDUOÕN WHNUDU \HQLGHQ GH÷HUOHPH\H WDEL WXWXOXU0DGGL YDUOÕN \HQLGHQ GH÷HUOHQGL÷LQGH
\HQLGHQGH÷HUOHPHWDULKLQGHNLELULNPLúDPRUWLVPDQWXWDUÕYDUOÕ÷ÕQEUWND\ÕWOÕGH÷HULQGHNLGH÷LúLNOLNOH
RUDQWÕOÕ RODUDN DUWWÕUÕOÕU YH E|\OHFH \HQLGHQ GH÷HUOHPH VRQUDVÕQGD YDUOÕ÷ÕQ ND\ÕWOÕ GH÷HUL \HQLGHQ
GH÷HUOHQPLúWXWDUÕQDHúLWROXU!
!

0DGGL YDUOÕ÷ÕQ ND\ÕWOÕ GH÷HUL \HQLGHQ GH÷HUOHPH VRQXFXQGD DUWPÕúVD EX DUWÕú GR÷UXGDQ |] VHUPD\H
KHVDSJUXEXQGD³\HQLGHQGH÷HUOHPHIRQX´DGÕDOWÕQGDPDOLWDEOR\DDOÕQÕU$QFDNELU\HQLGHQGH÷HUOHPH
DUWÕúÕ D\QÕ YDUOÕ÷ÕQ GDKD |QFH JLGHUOHúWLULOPLú EXOXQDQ \HQLGHQ GH÷HUOHPH GH÷HU D]DOÕúÕQÕ WHUVLQH
oHYLUGL÷L|OoGHJHOLURODUDNPDOLWDEORODUDDOÕQÕU<HQLGHQGH÷HUOHPHVRQXFXQGDYDUOÕ÷ÕQND\ÕWOÕGH÷HUL
D]DOPÕúVD EX D]DOPD JLGHU RODUDN PDOL WDEORODUD DOÕQÕU $QFDN V|] NRQXVX YDUOÕNOD ,=>,=,! 9=%+%&! /%-%!
|QFHELU\HQLGHQGH÷HUOHPHIRQXROXúWXUXOPXúVDD]DOÕúLONRODUDNV|]NRQXVXKHVDSWDQGúOU'H÷HU
D]DOÕúÕQÕQ \HQLGHQ GH÷HUOHPH IRQXQGDQ \NVHN ROPDVÕ GXUXPXQGD DUWDQ NÕVÕP JHOLU WDEORVX LOH
LOLúNLOHQGLULOLU!
!
<HQLGHQ GH÷HUOHQHQ YDUOÕNODUÕQ DPRUWLVPDQÕ NDU YH\D ]DUDU WDEORVXQGD \HU DOÕU <HQLGHQ GH÷HUOHQHQ
PONQELUVRQUDNLVDWÕúÕYH\DKL]PHWWHQoHNLOPHVLQGHQ\HQLGHQGH÷HUOHPHIRQXQGDNDODQDWIROXQDELOHQ
\HQLGHQGH÷HUOHPHID]ODOÕ÷ÕGR÷UXGDQGD÷ÕWÕOPDPÕúNDUODUDJHoLULOLU9DUOÕNELODQoRGÕúÕEÕUDNÕOPDGÕNoD
\HQLGHQGH÷HUOHPHIRQXQGDQGD÷ÕWÕOPDPÕúNDUODUDGHYLU\DSÕOPD]"
!
0DGGLROPD\DQGXUDQYDUOÕNODU"
0DGGL ROPD\DQ GXUDQ YDUOÕNODU EDúOÕFD KDNODU YH ELOJLVD\DU \D]ÕOÕPODUÕQGDQ ROXúDQ YDUOÕNODU ROXS LON
RODUDN DOÕú IL\DWÕQGDQ GH÷HUOHQPLúWLU 0DGGL ROPD\DQ GXUDQ YDUOÕNODU JHOHFHNWH HNRQRPLN ID\GD HOGH
HGLOHELOPHVL YH PDOL\HWLQ GR÷UX ELU úHNLOGH EHOLUOHQHELOPHVL GXUXPXQGD DNWLIOHúWLULOLUOHU øON ND\ÕW
VRQUDVÕQGD PDGGL ROPD\DQ GXUDQ YDUOÕNODU PDOL\HWWHQ ELULNPLú LWID SD\Õ YH YDU LVH ELULNPLú GH÷HU
GúNO÷ NDUúÕOÕNODUÕ GúOGNWHQ VRQUDNL GH÷HUOHUL\OH J|VWHULOPHNWHGLU 0DGGL ROPD\DQ GXUDQ
YDUOÕNODUDúD÷ÕGDEHOLUWLOHQWDKPLQLHNRQRPLN|PUOHULQHGD\DQDQRUDQODUODGR÷UXVDODPRUWLVPDQDWDEL
WXWXOPXúWXU!
"
"
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#
<DWÕUÕPDPDoOÕJD\ULPHQNXOOHU#
0DOYHKL]PHWOHULQUHWLPLQGH\DGDWHGDULNLQGHYH\DLGDULDPDoODNXOODQÕOPDNYH\DLúOHULQQRUPDOVH\UL
HVQDVÕQGD VDWÕOPDN \HULQH NLUD JHOLUL YH\D GH÷HU DUWÕú ND]DQFÕ \D GD KHU LNLVLQL ELUGHQ HOGH HWPHN
DPDFÕ\OD VDKLELYH\DILQDQVDONLUDODPDV|]OHúPHVLQHJ|UHNLUDFÕWDUDIÕQGDQ HOGHWXWXODQDUVDYH\DELQD
\DGDELQDQÕQELUNÕVPÕYH\DKHULNLVL\DWÕUÕPDPDoOÕJD\ULPHQNXOOHURODUDNVÕQÕIODQGÕUÕOÕU!
!
<DWÕUÕP DPDoOÕ ELU JD\ULPHQNXO JD\ULPHQNXOOH LOJLOL JHOHFHNWHNL HNRQRPLN \DUDUODUÕQ LúOHWPH\H
JLULúLQLQPXKWHPHOROPDVÕYH\DWÕUÕPDPDoOÕJD\ULPHQNXOQPDOL\HWLQLQJYHQLOLUELUúHNLOGH|OoOHELOLU
ROPDVÕGXUXPXQGDELUYDUOÕNRODUDNPXKDVHEHOHúWLULOLU!
!
0XKDVHEHOHúWLUPHVÕUDVÕQGD|OoPH#
<DWÕUÕPDPDoOÕJD\ULPHQNXOOHUEDúODQJÕoWDPDOL\HWLLOH|OoOUøúOHPPDOL\HWOHULGHEDúODQJÕo|OoPQH
"#$%&!'"%&%()!!
#

0XKDVHEHOHúWLUPHVRQUDVÕQGD|OoPH#
<DWÕUÕP DPDoOÕ JD\ULPHQNXOOHU PXKDVHEHOHúWLUPH VRQUDVÕQGD JHUoH÷H X\JXQ GH÷HU \|QWHPL YH\D
PDOL\HW\|QWHPLLOH|OoOU6HoLOHQ\|QWHPWP\DWÕUÕPDPDoOÕJD\ULPHQNXOOHUHX\JXODQÕU!
#
+#*HUoH÷H8\JXQ'H÷HU<|QWHPL#
<DWÕUÕPDPDoOÕELUJD\ULPHQNXOQJHUoH÷HX\JXQGH÷HULNDUúÕOÕNOÕSD]DUOÕNRUWDPÕQGDELOJLOLYHLVWHNOL
JUXSODU DUDVÕQGD ELU YDUOÕ÷ÕQ HO GH÷LúWLUPHVL \D GD ELU ERUFXQ |GHQPHVL GXUXPXQGD RUWD\D oÕNPDVÕ
JHUHNHQ WXWDUGÕU <DWÕUÕP DPDoOÕ JD\ULPHQNXOQ JHUoH÷H X\JXQ GH÷HULQGHNL GH÷LúLPGHQ ND\QDNODQDQ
ND]DQoYH\DND\ÕSROXúWX÷X!G|QHPGHNkUYH\D]DUDUDGDKLOHGLOLU!
#

+#0DOL\HW<|QWHPL#
<DWÕUÕP DPDoOÕ ELU JD\ULPHQNXOQ PDOL\HW GH÷HUL ELU YDUOÕ÷ÕQ HGLQLPL YH\D LQúD HGLOPHVL  VÕUDVÕQGD
|GHQHQQDNLWYH\DQDNLWEHQ]HUOHULQLQWXWDUÕQÕYH\DEXQODUGÕúÕQGDNLGL÷HU|GHPHOHULQJHUoH÷'!*+,*-!
GH÷HULQL\DGDX\JXODQPDVÕQÕQPPNQROPDVÕGXUXPXQGDLONPXKDVHEHOHúWLUPHVÕUDVÕQGDLOJLOLYDUOÕ÷D
#./'"%&'-!0'"'&%!%/#"'!'"'()!!!
!

0DOL\HW PRGHOLQGH ELU PDGGL GXUDQ YDUOÕN NDOHPL YDUOÕN RODUDN PXKDVHEHOHúWLULOGLNWHQ VRQUD ILQDQVDO
.#0&1&#("#!2#&%\HWLQGHQELULNPLúDPRUWLVPDQYHYDUVDELULNPLúGH÷HUGúNO÷]DUDUODUÕLQGLULOGLNWHQ
VRQUDNLGH÷HULLOHJ|VWHULOLU!
!

<HQLGHQ GH÷HUOHPH PRGHOLQGH JHUoH÷H X\JXQ GH÷HUL JYHQLOLU RODUDN |OoOHELOHQ ELU PDGGL GXUDQ
YDUOÕN NDOHPL YDUOÕN RODUDN PXKDVHEHOHúWLULOGLNWHQ VRQUD \HQLGHQ GH÷HUOHQPLú WXWDUÕ ]HULQGHQ
J|VWHULOLU<HQLGHQ GH÷HUOHQPLú WXWDU \HQLGHQ GH÷HUOHPH WDULKLQGHNL JHUoH÷H X\JXQ GH÷HULQGHQ
PWHDNLSELULNPLúDPRUWLVPDQYHPWHDNLSELULNPLúGH÷HUGúNO÷]DUDUODUÕQÕQLQGLULOPHVLVXUHWL\OH
0*&*-DQGH÷HUGLU!
!

<DWÕUÕPDPDoOÕJD\ULPHQNXOOHUILQDQVDOWDEORODUGD 34#&!5#\ULPHQNXO'H÷HUOHPHYH'DQÕúPDQOÕN!$ù
WDUDIÕQGDQ  $UDOÕN ! WDULKLQGH YHULOHQ GH÷HUOHPH UDSRUODUÕ oHUoHYHVLQGH GH÷HUOHQPLú YH
GH÷HUOHQPHVRQXFXEHOLUOHQHQPDNXOGH÷HUOHU678!WDULKOLPDOLWDEORODUD\DQVÕWÕOPÕúWÕU!
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

# #
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#

6DWÕúDPDoOÕHOGHWXWXODQGXUDQYDUOÕNODU#
!

'XUDQ YDUOÕNODU NXOODQÕOPDN VXUHWL\OH GH÷LO VDWÕú LúOHPL VRQXFX ND\ÕWOÕ GH÷HUOHULQLQ JHUL ND]DQÕOGÕ÷Õ
GXUXPODUGD ³VDWÕú DPDoOÕ HOGH WXWXODQ GXUDQ YDUOÕNODU´ RODUDN VÕQÕIODQGÕUÕOÕU YH DPRUWLVPDQ D\UÕOPDVÕ
GXUGXUXOXU 6DWÕúDPDoOÕ HOGH WXWXODQ GXUDQ YDUOÕNODUND\ÕWOÕ GH÷HUOHUL LOH JHUoH÷H X\JXQ GH÷HUOHULQGHQ
VDWÕúJLGHUOHULQLQoÕNDUÕOPDVÕVRQXFXROXúDQGH÷HUGHQGúNRODQÕLOHGH÷HUOHQLU!
#

+,-.,/,-#
#
øúOHWPH LoLQ \DUDWÕODQ PDUNDODU LoLQ ELU EWQ RODUDN JHOLúWLULOPHVLQH LOLúNLQ PDOL\HWOHUGHQ D\ÕUW
"#$%"&HPHOHUL QHGHQL\OH PDGGL ROPD\DQ GXUDQ YDUOÕN RODUDN PXKDVHEHOHúWLULOPH] $\UÕ RODUDN HOGH
HGLOHQ PDUNDODU PDOL\HW GH÷HUOHUL\OH LúOHWPH ELUOHúPHOHULQLQ ELU SDUoDVÕ RODUDN HOGH HGLOHQ PDUNDODU
LNWLVDSWDULKLQGHNLJHUoH÷HX\JXQGH÷HUOHULLOHILQDQVDOWDEORODUD\DQVÕWÕOÕU!
!

0DUNDODUÕQ *UXS¶D QHW QDNLW JLULúL VD÷ODPDVÕ EHNOHQLOHQ VUH LoLQ |QJ|UOHELOLU ELU VÕQÕU ROPDPDVÕ
'"#"'$(%")! *+,-)! &.+/.%.+Õ! VÕQÕUVÕ] ID\GDOÕ |PUH VDKLS RODUDN GH÷HUOHQGLUPLúWLU 0DUNDODU VÕQÕUVÕ]
ID\GDOÕ |PUH VDKLS ROPDODUÕ QHGHQL\OH LWID HGLOPH] 0DUNDODU KHU \ÕO \D GD GH÷HU GúNO÷QQ
YDUOÕ÷ÕQÕ LúDUHW HGHQ úDUWODUÕQ ROGX÷X GXUXPODUGD GDKD VÕN DUDOÕNODUOD GH÷HU GúNO÷ W"01$'"! 1.2$!
WXWXOXU 'H÷HU GúNO÷QQ ROPDVÕ GXUXPXQGD PDUNDODUQ ND\ÕWOÕ GH÷HUL JHUL ND]DQÕODELOLU GH÷HULQH
3"1$+$%$+4!*UXSPDUNDODULoLQKHUKDQJLELUGH÷HUOHPHoDOÕúPDVÕ\DSPDGÕ÷ÕLoLQ &.+/.%.+!&.%$("1!2"#"%$!
$%"!&,5.VHEHOHúWULOPLúWLU!
#

9DUOÕNODUGDGH÷HUGúNO÷#
#

*UXSKHUELUELODQoRWDULKLQGHELUYDUOÕ÷DLOLúNLQGH÷HUND\EÕQÕQROGX÷XQDGDLUKHUKDQJLELUJ|VWHUJH
ROXS ROPDGÕ÷ÕQÕ GH÷HUOHQGLULU (÷HU E|\OH ELU J|VWHUJH PHYFXWVD R YDUOÕ÷ÕQ JHUL ND]DQÕODELOLU WXWDUÕ
WDKPLQ HGLOLU (÷HU V|]NRQXVX YDUOÕ÷ÕQ YH\D R YDUOÕ÷D DLW QDNLW UHWHQ KHUKDQJL ELU ELULPLQLQ ND\ÕWOÕ
GH÷HUL NXOODQÕP YH\D VDWÕú \ROX\OD JHUL ND]DQÕODFDN WXWDUÕQGDQ \NVHNVH GH÷HU GúNO÷ PH\GDQD
JHOPLúWLU*HULND]DQÕODELOLUWXWDUYDUOÕ÷ÕQQHWVDWÕúIL\DWÕLOHNXOODQÕPGH÷HULQGHQ\NVHNRODQÕVHoLOHUHN
EXOXQXU .XOODQÕP GH÷HUL ELU YDUOÕ÷ÕQ VUHNOL NXOODQÕPÕQGDQ YH ID\GDOÕ |PU VRQXQGD HOGHQ
oÕNDUÕOPDVÕQGDQ HOGH HGLOPHVL EHNOHQHQ QDNLW DNÕPODUÕQÕQ WDKPLQ HGLOHQ EXJQN GH÷HULGLU 'H÷HU
GúNO÷ND\ÕSODUÕJHOLUWDEORVXQGDPXKDVHEHOHúWLULOLU!
!

øúOHWPHELUOHúPHOHULYHú0-01230#
!

øúOHWPH ELUOHúPHOHUL LNL D\UÕ W]HO NLúLOL÷LQ YH\D LúOHWPHQLQ UDSRUODPD \DSDQ WHN ELU LúOHWPH úHNOLQGH
ELUOHúPHVL RODUDN GH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU øúOHWPH ELUOHúPHOHUL 8)56  NDSVDPÕQGD VDWÕQ DOPD!
\|QWHPLQHJ|UHPXKDVHEHOHúWLULOLU!
!

øNWLVDS PDOL\HWL DOÕP WDULKLQGH YHULOHQ YDUOÕNODUÕQ JHUoH÷H X\JXQ GH÷HUL oÕNDUÕODQ VHUPD\H DUDoODUÕ
GH÷LúLPLQ \DSÕOGÕ÷Õ WDULKWH YDUVD\ÕODQ YH\D NDWODQÕODQ \NPOONOHU YH EXQD LODYH LNWLVDSOD
LOLúNLOHQGLULOHELOHFHN!PDOL\HWOHULLoHULUøúOHWPHELUOHúPHVLV|]OHúPHVLJHOHFHNWHRUWD\DoÕNDFDNROD\ODUD
ED÷OÕRODUDNPDOL\HWLQG]HOWLOHELOHFH÷LQL|QJ|UHQKNPOHULoHULUVHEXG]HOWPHQLQPXKWHPHOROPDVÕ
YH GH÷HULQLQ WHVSLWHGLOHELOPHVL GXUXPXQGD HGLQHQ LúOHWPH ELUOHúPH WDULKLQGH ELUOHúPH PDOL\HWLQH EX
G]HOWPH\LGDKLOHGHU!
!
%LU LúOHWPHQLQ VDWÕQ DOÕQPDVÕ LOJLOL NDWODQÕODQ VDWÕQ DOPD PDOL\HWL LOH LNWLVDS HGLOHQ LúOHPHQLQ
WDQÕPODQDELOLUYDUOÕN\NPOONYHNRúXOOX\NPOONOHULQLQJHUoH÷H!X\JXQGH÷HULDUDVÕQGDNLIDUN
úHUHIL\HRODUDNNRQVROLGHILQDQVDOWDEORODUGDPXKDVHEHOHúWLULOLU!
!
!
!

# #
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!+,gQHPOL0XKDVHEH3ROLWLNDODUÕQÕQg]HWL 'HYDPÕ #
øúOHWPHELUOHúPHOHULYHúHUHIL\H 'HYDPÕ #
!
øúOHWPHELUOHúPHVLVÕUDVÕQGDROXúDQúHUHIL\HDPRUWLVPDQDWDELWXWXOPD]EXQXQ\HULQH\ÕOGDELUNH] 
$UDOÕ"! WDULKL LWLEDUL\OH  YH\D úDUWODUÕQ GH÷HU GúNO÷Q LúDUHW HWWL÷L GXUXPODUGD GDKD VÕN DUDOÕNODUOD
GH÷HUGúNO÷WHVWLQHWDELWXWXOXU!
!
ùHUHIL\H ]HULQGHQ KHVDSODQDQ GH÷HU GúNO÷ ]DUDUODUÕ WDNLS HGHQ G|QHPOHUGH V|] NRQXVX GH÷HU
GúNO÷QQ RUWDGDQ NDONPDVÕ GXUXPXQGD GDKL JHOLU WDEORVX LOH LOLúNLOHQGLULOHPH] ùHUHIL\H GH÷HU
GúNO÷WHVWLVÕUDVÕQGDQDNLWUHWHQELULPOHULOHLOLúNLOHQG#$#%#$&!
!
øNWLVDSHGLOHQWDQÕPODQDELOLUYDUOÕN\NPOONYHNRúXOOX\NPOONOHULQJHUoH÷HX\JXQGH÷HULQGHNL
LNWLVDS HGHQLQ SD\ÕQÕQ LúOHWPH ELUOHúPHVL PDOL\HWLQL DúPDVÕ GXUXPXQGD LVH IDUN NRQVROLGH JHOLU
WDEORVX\ODLOLúNLOHQGLULOLU!
!

2UWDN NRQWURO DOWÕQGD JHUoHNOHúHQ LúOHWPH ELUOHúPHOHULQLQ PXKDVHEHOHúWLULOPHVLQGH LVH LúOHWPH
ELUOHúPHVLQH NRQX RODQ YDUOÕN YH \NPONOHU ND\ÕWOÕ GH÷HUOHUL LOH NRQVROLGH ILQDQVDO WDEORODUD
DOÕQÕU*HOLUWDEORODUÕLVHLúOHWPHELUOHúPHVLQLQJHUoHNOHúWL÷LPDOL\ÕOÕQEDúODQJÕFÕQGDQLWLEDUHQNRQVROLGH
HGLOLUgQFHNLG|QHPILQDQVDOWDEORODUÕGDNDUúÕODúWÕUDELOLUOLNDPDFÕ\ODD\QÕúHNLOGH\HQLGHQG]HQOHQLU
%X LúOHPOHU VRQXFXQGD KHUKDQJL ELU úHUHIL\H YH\D QHJDWLI úHUHIL\H KHVDSODQPD] øúWLUDN WXWDUÕ VDWÕQ
DOÕQDQ úLUNHWLQ VHUPD\HVLQGHNL SD\Õ QLVSHWLQGHNL WXWDUÕ QHWOHúWLUPHVL VRQXFX ROXúDQ IDUN GR÷UXGDQ
|]ND\QDNODULoHULVLQGH³RUWDNNRQWURODOWÕQGDNLLúOHWPHELUOHúPHOHULHWNLVL´RODUDN³*HoPLú\ÕONDUODUÕ´
NDOHPLDOWÕQGDPXKDVHEHOHúWLULOLU!
!
*UXSDQDRUWDNOÕNGÕúÕLOHJHUoHNOHúWLUGL÷LKDOLKD]ÕUGDNRQWUROHWPHNWHROGX÷XRUWDNOÕNODUDDLWKLVVHOHULQ
DOÕú YH VDWÕú LúOHPOHULQL *UXS¶XQ! |]ND\QDN VDKLSOHUL DUDVÕQGDNL LúOHPOHU RODUDN GH÷HUOHQGLUPHNWHGLU
%XQDED÷OÕRODUDNDQDRUWDNOÕNGÕúÕQGDQLODYHKLVVHDOÕúLúOHPOHULQGHHOGHHWPHPDOL\HWLLOHRUWDNOÕ÷ÕQ
VDWÕQ DOÕQDQ SD\Õ QLVSHWLQGH QHW YDUOÕNODUÕQÕQ ND\ÕWOÕ GH÷HUL DUDVÕQGDNL IDUN |]ND\QDNODU LoHULVLQGH
PXKDVHEHOHúWLULOLU$QDRUWDNOÕNGÕúÕQDKLVVHVDWÕúLúOHPOHULQGHLVHVDWÕúEHGHOLLOHRUWDNOÕ÷ÕQVDWÕODQSD\Õ
'#()*+#',*"#! QHW YDUOÕNODUÕQ ND\ÕWOÕ GH÷HUL DUDVÕQGDNL IDUN VRQXFX ROXúDQ ND\ÕS YH\D ND]DQoODU GD
|]ND\QDNODULoHULVLQGHPXKDVHEHOHúWLULOLU!
#
%RUoODQPDPDOL\HWOHUL#
!
g]HOOLNOL YDUOÕ÷ÕQ HOGH HGLOPHVL LQúDDVÕ YH\D UHWLPL LOH GR÷UXGDQ LOLúNLOHQGLULOHELOHQ ERUoODQPD
-.%L\HWOHUL LOJLOL |]HOOLNOL YDUOÕ÷ÕQ PDOL\HWLQLQ ELU SDUoDVÕ RODUDN DNWLIOHúWLULOLU 'L÷HU ERUoODQPD
PDOL\HWOHULROXúWXNODUÕG|QHPGHJLGHURODUDNPXKDVHEHOHúWLULOLU!
!

)LQDQVDODUDoODU#
!

!

./!)LQDQVDOYDUOÕNODU!!
)LQDQVDO\DWÕUÕPODUJHUoH÷HX\JXQGH÷HUIDUNÕNkUYH\D]DUDUD\DQVÕWÕODQYHJHUoH÷HX\JXQGH÷HULQGHQ
ND\ÕWODUDDOÕQDQILQDQVDOYDUOÕNODUKDULFLQGHJHUoH÷HX\JXQSL\DVDGH÷HULQGHQDOÕPLúOHPL\OHGR÷UXGDQ
LOLúNLOHQGLULOHELOHQ KDUFDPDODU GúOGNWHQ VRQUD NDODQ WXWDU ]HULQGHQ PXKDVHEHOHúWLULOLU <DWÕUÕPODU
\DWÕUÕPDUDoODUÕQÕQLOJLOLSL\DVDWDUDIÕQGDQEHOLUOHQHQVUH\HX\JXQRODUDNWHVOLPDWÕNRúXOXQXWDúÕ\DQ
ELUNRQWUDWDED÷OÕRODQLúOHPWDULKLQGHND\ÕWODUDDOÕQÕUYH\DND\ÕWODUGDQoÕNDUÕOÕU"!

!

0#'.'(.%! 1DUOÕNODU ³DOÕP2VDWÕP DPDoOÕ ILQDQVDO YDUOÕNODU´ ³YDGHVLQH NDGDU HOGH WXWXODFDN \DWÕUÕPODU´
³VDWÕOPD\DKD]ÕUILQDQVDOYDUOÕNODU´YH³NUHGLYHDODFDNODU´RODUDNVÕQÕIODQGÕUÕOÕU!

!

!
!
!
!
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)LQDQVDODUDoODU 'HYDPÕ #
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!!!!!!!!!!!"#$%&'($)&*+%",-$!
!
(WNLQIDL]\|QWHPLILQDQVDOYDUOÕ÷ÕQLWIDHGLOPLúPDOL\HWLOHGH÷HUOHQPHVLYHLOJLOLIDL]JHOLULQLQLOLúNLOL
ROGX÷XG|QHPHGD÷ÕWÕOPDVÕ\|QWHPLGLU(WNLQIDL]!RUDQÕILQDQVDODUDFÕQEHNOHQHQ|PUER\XQFDYH\D
X\JXQROPDVÕGXUXPXQGDGDKDNÕVDELU]DPDQGLOLPLVUHVLQFHWDKVLOHGLOHFHNWDKPLQLQDNLWWRSODPÕQÕQ
LOJLOLILQDQVDOYDUOÕ÷ÕQWDPRODUDNQHWEXJQNGH÷HULQHLQGLUJH\HQRUDQGÕU!
!!
!
$OÕP"6DWÕPDPDoOÕILQDQVDOYDUOÕNODUGÕúÕQGDVÕQÕIODQGÕUÕODQILQDQVDOYDUOÕNODULOHLOJLOLJHOLUOHUHWNLQIDL]
\|QWHPLNXOODQPDNVXUHWL\OHKHVDSODQPDNWDGÕU!
!

$OÕP"VDWÕPDPDoOÕILQDQVDOYDUOÕNODU!
*HUoH÷H X\JXQ GH÷HU IDUNÕ JHOLU WDEORVXQD \DQVÕWÕODQ ILQDQVDO YDUOÕNODU DOÕP"VDWÕP DPDFÕ\OD HOGH
WXWXODQILQDQVDOYDUOÕNODUGÕU%LUILQDQVDOYDUOÕNNÕVDYDGHGHHOGHQoÕNDUÕOPDVÕDPDFÕ\ODHGLQLOGL÷L]DPDQ
V|]NRQXVXNDWHJRULGHVÕQÕIODQGÕUÕOÕU)LQDQVDOULVNHNDUúÕHWNLOLELUNRUXPDDUDFÕRODUDNEHOLUOHQPHPLú
RODQWUHYUQOHULWHúNLOHGHQEDKVHNRQXILQDQVDOYDUOÕNODUGDJHUoH÷HX\JXQGH÷HUIDUNÕNkUYH\D!
]DUDUD \DQVÕWÕODQ ILQDQVDO YDUOÕNODU RODUDN VÕQÕIODQGÕUÕOÕU %X NDWHJRULGH \HU DODQ YDUOÕNODU G|QHQ
YDUOÕNODURODUDNVÕQÕIODQGÕUÕOÕUODU!
!

9DGHVLQHNDGDUHOGHWXWXODQILQDQVDOYDUOÕNODU!
*UXS¶XQ!YDGHVLQHNDGDUHOGHWXWPDRODQD÷ÕYHQL\HWLROGX÷XVDELWYH\DEHOLUOHQHELOLUELU|GHPHSODQÕQD
VDKLS VDELW YDGHOL ERUoODQPD DUDoODUÕ YDGHVLQH NDGDU HOGH WXWXODFDN \DWÕUÕPODU RODUDN VÕQÕIODQGÕUÕOÕU!
9DGHVLQH NDGDU HOGH WXWXODFDN \DWÕUÕPODU HWNLQ IDL] \|QWHPLQH J|UH LWID HGLOPLú PDOL\HW EHGHOLQGHQ
GH÷HU GúNO÷ WXWDUÕ GúOHUHN ND\ÕWODUD DOÕQÕU YH LOJLOL JHOLUOHU HWNLQ IDL] \|QWHPL NXOODQÕOPDN
VXUHWL\OHKHVDSODQÕU!
#

6DWÕOPD\DKD]ÕUILQDQVDOYDUOÕNOD#!
6DWÕOPD\D KD]ÕU ILQDQVDO YDUOÕNODU D  YDGHVLQH NDGDU HOGH WXWXODFDN ILQDQVDO YDUOÕN ROPD\DQ YH\D E 
DOÕPVDWÕPDPDoOÕILQDQVDOYDUOÕNROPD\DQILQDQVDOYDUOÕNODUGDQROXúPDNWDGÕU6DWÕOPD\DKD]ÕUILQDQVDO
YDUOÕNODUND\ÕWODUDDOÕQGÕNWDQVRQUDJYHQLOLUELUúHNLOGH|OoOHELOL\RUROPDVÕNRúXOX\ODJHUoH÷HX\JXQ
GH÷HUOHUL\OH GH÷HUOHQPHNWHGLU *HUoH÷H X\JXQ GH÷HUL JYHQLOLU ELU úHNLOGH |OoOHPH\HQ YH DNWLI ELU
SL\DVDVÕ ROPD\DQ PHQNXO NÕ\PHWOHU PDOL\HW GH÷HUL\OH J|VWHULOPHNWHGLU 6DWÕOPD\D KD]ÕU ILQDQVDO
YDUOÕNODUDLOLúNLQNDUYH\D]DUDUODUDLOJLOLG|QHPLQJHOLUWDEORVXQGD\HUYHULOPHNWHGLU%XWUYDUOÕNODUÕQ
PDNXOGH÷HULQGHPH\GDQDJHOHQGH÷LúLNOLNOHU|]ND\QDNKHVDSODUÕLoLQGHJ|VWHULOPHNWHGLUøOJLOLYDUOÕ÷ÕQ
HOGHQ oÕNDUÕOPDVÕ YH\D GH÷HU GúNO÷ ROPDVÕ GXUXPXQGD |]ND\QDN KHVDSODUÕQGDNL WXWDU NDU  ]DUDU
RODUDN JHOLU WDEORVXQD WUDQVIHU HGLOLU 6DWÕOPD\D KD]ÕU ILQDQVDO YDUOÕN RODUDN VÕQÕIODQGÕUÕODQ |]ND\QDN
DUDoODUÕQD \|QHOLN \DWÕUÕPODUGDQ ND\QDNODQDQ YH JHOLU WDEORVXQGD PXKDVHEHOHúWLULOHQ GH÷HU Gúú
NDUúÕOÕNODUÕVRQUDNLG|QHPOHUGHJHOLUWDEORVXQGDQLSWDOHGLOHPH]6DWÕOPD\DKD]ÕURODUDNVÕQÕIODQGÕUÕODQ
|]ND\QDN DUDoODUÕ KDULFLQGH GH÷HU GúNO÷ ]DUDUÕ VRQUDNL G|QHPGH D]DOÕUVD YH D]DOÕú GH÷HU
GúNO÷]DUDUÕQÕQPXKDVHEHOHúWLULOPHVLVRQUDVÕQGDPH\GDQDJHOHQ ELUROD\ODLOLúNLOHQGLULOHELOL\RUVD
|QFHGHQPXKDVHEHOHúWLULOHQGH÷HUGúNO÷]DUDUÕJHOLUWDEORVXQGDLSWDOHGLOHELOLU!
!

)LQDQVDOYDUOÕNODUGDGH÷HUGúNO÷!
$OÕP"VDWÕPDPDoOÕILQDQVDOYDUOÕNODUGÕúÕQGDNLILQDQVDOYDUOÕNYH\DILQDQVDOYDUOÕNJUXSODUÕKHUELODQoR
WDULKLQGH GH÷HU GúNO÷QH X÷UDGÕNODUÕQD LOLúNLQ J|VWHUJHOHULQ EXOXQXS EXOXQPDGÕ÷ÕQD GDLU
GH÷HUOHQGLUPH\HWDELWXWXOXU)LQDQVDOYDUOÕ÷ÕQLONPXKDVHEHOHúWLULOPHVLQGHQVRQUDELUYH\DELUGHQID]OD
ROD\ÕQPH\GDQDJHOPHVLYHV|]NRQXVXROD\ÕQLOJLOLILQDQVDOYDUOÕNYH\DYDUOÕNJUXEXQXQJYHQLOLUELU
ELoLPGH WDKPLQ HGLOHELOHQ JHOHFHNWHNL QDNLW DNÕPODUÕ ]HULQGHNL ROXPVX] HWNLVL VRQXFXQGD LOJLOL
#$%&%'&(! )&*OÕ÷ÕQ GH÷HU GúNO÷QH X÷UDGÕ÷ÕQD LOLúNLQ WDUDIVÕ] ELU J|VWHUJHQLQ EXOXQPDVÕ GXUXPXQGD
GH÷HUGúNO÷]DUDUÕROXúXU!
!

!
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)LQDQVDODUDoODU 'HYDPÕ #
!

%WQILQDQVDOYDUOÕNODUGD GL÷HUDOWEDúOÕNODUGDWDQÕPODQDQDODFDNYHNUHGLOHUKDULo GH÷HUGúNO÷
GR÷UXGDQ LOJLOL ILQDQVDO YDUOÕ÷ÕQ ND\ÕWOÕ GH÷HULQGHQ GúOU 6DWÕOPD\D KD]ÕU |]ND\QDN DUDoODUÕ
KDULFLQGH GH÷HU GúNO÷ ]DUDUÕ VRQUDNL G|QHPGH D]DOÕUVD YH D]DOÕú GH÷HU GúNO÷ ]DUDUÕQÕQ
PXKDVHEHOHúWLULOPHVL VRQUDVÕQGD PH\GDQD JHOHQ ELU ROD\OD LOLúNLOHQGLULOHELOL\RUVD |QFHGHQ
PXKDVHEHOHúWLULOHQGH÷HUGúNO÷]DUDUÕGH÷HUGúNO÷QQLSWDOHGLOHFH÷LWDULKWH\DWÕUÕPÕQGH÷HU
GúNO÷ KLoELU ]DPDQ PXKDVHEHOHúWLULOPHPLú ROPDVÕ GXUXPXQGD XODúDFD÷Õ LWID HGLOPLú PDOL\HW
WXWDUÕQÕ DúPD\DFDN úHNLOGH JHOLU WDEORVXQGDLSWDO HGLOLU! 6DWÕOPD\D KD]ÕU |]ND\QDN DUDoODUÕQÕQ JHUoH÷H
X\JXQ GH÷HULQGH GH÷HU GúNO÷ VRQUDVÕQGD PH\GDQD JHOHQ DUWÕú GR÷UXGDQ |]ND\QDNODUGD
PXKDVHEHOHúWLULOLU!
!

!"##!"#$#%$&'()*)+&)&)*&,-#
*UXS¶XQ! !ILQDQVDO \NPOONOHUL YH |]ND\QDN DUDoODUÕ V|]OHúPH\H ED÷OÕ G]HQOHPHOHUHILQDQVDOELU
\NPOO÷Q YH |]ND\QD÷D GD\DOÕ ELU DUDFÕQ WDQÕPODQPD HVDVÕQD J|UH VÕQÕIODQGÕUÕOÕU"! *UXS¶XQ! #1.(
ERUoODUÕGúOGNWHQVRQUDNDODQYDUOÕNODUÕQGDNLKDNNÕWHPVLOHGHQV|]OHúPH|]ND\QD÷DGD\DOÕILQDQVDO
DUDoWÕU %HOLUOL ILQDQVDO \NPOONOHU YH |]ND\QD÷D GD\DOÕ ILQDQVDO DUDoODU LoLQ X\JXODQDQ PXKDVHEH
SROLWLNDODUÕ DúD÷ÕGD EHOLUWLOPLúWLU)LQDQVDO \NPOONOHU JHUoH÷H X\JXQ GH÷HU IDUNÕ NkU YH\D ]DUDUD
\DQVÕWÕODQILQDQVDO\NPOONOHUYH\DGL÷HUILQDQVDO\NPOONOHURODUDNVÕQÕIODQGÕUÕOÕU!
#

*HUoH÷HX\JXQGH÷HUIDUNÕNkUYH\D]DUDUD\DQVÕWÕODQILQDQVDO\NPOONOHU#
*HUoH÷HX\JXQGH÷HUIDUNÕNkUYH\D]DUDUD\DQVÕWÕODQILQDQVDO\NPOONOHUJHUoH÷HX\JXQGH÷HUL\OH
ND\GD DOÕQÕU YH KHU UDSRUODPD G|QHPLQGH ELODQoR WDULKLQGHNL JHUoH÷H X\JXQ GH÷HUL\OH \HQLGHQ
GH÷HUOHQLU*HUoH÷HX\JXQGH÷HUOHULQGHNLGH÷LúLPJHOLUWDEORVXQGDPXKDVHEHOHúWLULOLU*HOLUWDEO$%&'()!
PXKDVHEHOHúWLULOHQQHWND]DQo\DGDND\ÕSODUV|]NRQXVXILQDQVDO\NPOONLoLQ|GHQHQIDL]WXWDUÕQÕ
()!*)+%),"!
#
'L÷HUILQDQVDO\NPOONOHU#
'L÷HUILQDQVDO\NPOONOHUEDúODQJÕoWDLúOHPPDOL\HWOHULQGHQDUÕQGÕUÕOPÕúJHUoH÷HX\JXQGH÷HUOHUL\OH
PXKDVHEHOHúWLULOLU'L÷HU ILQDQVDO \NPOONOHU VRQUDNL G|QHPOHUGH HWNLQ IDL] RUDQÕ ]HULQGHQ
KHVDSODQDQ IDL] JLGHUL LOH ELUOLNWH HWNLQ IDL] \|QWHPL NXOODQÕODUDN LWID HGLOPLú PDOL\HW EHGHOLQGHQ
PXKDVHEHOHúWLULOLU!
!

(WNLQ IDL] \|QWHPL ILQDQVDO \NPOO÷Q LWID HGLOPLú PDOL\HWOHULQLQ KHVDSODQPDVÕ YH LOJLOL IDL]
JLGHULQLQLOLúNLOLROGX÷XG|QHPHGD÷ÕWÕOPDVÕ\|QWHPLGLU(WNLQIDL]RUDQÕILQDQVDODUDFÕQEHNOHQHQ|PU
ER\XQFDYH\DX\JXQROPDVÕKDOLQGHGDKDNÕVDELU]DPDQGLOLPLVUHVLQFHJHOHFHNWH\DSÕODFDNWD-./'/!
QDNLW|GHPHOHULQLWDPRODUDNLOJLOLILQDQVDO\NPOO÷QQHWEXJQNGH÷HULQHLQGLUJH\HQRUDQGÕU!
#

)LQDQVDOYDUOÕNYH\NPOONOHULQND\GDDOÕQPDVÕYHND\ÕWWDQoÕNDUÕOPDVÕ#
0,&+ ILQDQVDO YDUOÕN YH\D \NPOONOHUL LOJLOL ILQDQVDO DUDo V|]OHúPHOHULQH WDUDI ROGX÷X WDNGLUGH
ELODQoRVXQD \DQVÕWPDNWDGÕU 0,&+! ILQDQVDO YDUOÕ÷ÕQ WDPDPÕQÕ YH\D ELU NÕVPÕQÕ VDGHFH V|] NRQXVX
YDUOÕNODUÕQ NRQX ROGX÷X V|]OHúPHGHQ GR÷DQ KDNODU ]HULQGHNL NRQWUROQ ND\EHWWL÷L ]DPDQ ND\ÕWWDQ
oÕNDUWÕU0,&+!ILQDQVDO\NPOONOHUL!DQFDNV|]OHúPHGHWDQÕPODQDQ\NPOO÷RUWDGDQNDONDULSWDO
HGLOLUYH\D]DPDQDúÕPÕQDX÷UDULVHND\ÕWWDQoÕNDUWÕU!
#

-./0.#012345214#
!

.UHGLOHU DOÕQGÕNODUÕ WDULKOHUGH DOÕQDQ NUHGL WXWDUÕQGDQ LúOHP PDVUDIODUÕ oÕNDUWÕOGÕNWDQ V$',)*/!
GH÷HUOHUL\OH*)1(2(/3/,".UHGLOHUVRQUDGDQHWNLQIDL]\|QWHPLNXOODQÕODUDNLVNRQWRHGLOPLúPDOL\HWGH÷HUL
]HULQGHQ EHOLUWLOLUøúOHP PDVUDIODUÕ GúOGNWHQ VRQUD NDODQ WXWDU LOH LVNRQWR HGLOPLú PDOL\HW GH÷HUL
DUDVÕQGDNLIDUNJHOLUWDEORVXQDNUHGLG|QHPLVUHVLQFHILQD'%PDQPDOL\HWLRODUDN\DQVÕWÕOÕU4,2(/32,(2'!
ND\QDNODQDQILQDQVPDQPDOL\HWLROXúWX÷XQGDJHOLUWDEORVXQDND\GHGLOLU!!
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#

+DVÕODW#
#

0DOVDWÕúODUÕ!
6DWÕODQ PDOODUÕQ ULVNLQLQ YH ID\GDVÕQÕQ DOÕFÕ\D WUDQVIHU ROGX÷X VDWÕúOD LOJLOL HNRQRPLN ID\GDQÕQ
LúOHWPH\HDNDFD÷ÕQÕQPXKWHPHOROPDVÕYHJHOLUWXWDUÕQÕQJYHQLOLUELUúHNLOGHKHVDSODQDELOGL÷LGXUXPGD
JHOLU ROXúPXú VD\ÕOÕU 3HUDNHQGH VDWÕúODUGD PúWHULQLQ! PHPQXQ NDOPDPDVÕ GXUXPXQGD VDWÕODQ PDOÕQ
úDUWVÕ]JHULDOÕQDFD÷ÕQDLOLúNLQPúWHUL\HELUJDUDQWLYHULOPHVLGXUXPXQGDGDVDKLSOLNOHLOJLOL|QHPOLULVN
YHJHWLULOHULQDOÕFÕ\DWUDQVIHUHGLOGL÷LNDEXO!"#$%$&'$\QÕLúOHPLOHLOJLOLKDVÕODWYHJLGHUOHUHúDQOÕI$()(*)%!
WDEORODUDDOÕQPDNWDGÕU6DWÕúNDUúÕOÕ÷ÕQGDQDNLWYH\DQDNLWEHQ]HUOHULQLQDOÕQGÕ÷ÕGXUXPODUGDKDVÕODWV|]
+,(-*-! ()+$.! /"0)! QDNLW EHQ]HUOHULQLQ WXWDUÕGÕU$QFDN QDNLW JLULúLQLQ HUWHOHQGL÷L GXUXPODUGD VDWÕú
EHGHOLQLQ PDNXO GH÷HUL DOÕQDFDN RODQ QDNGLQ QRPLQDO GH÷HULQGHQ GDKD GúN RODELOLU øúOHPLQ 1&-2!
WDUDIÕQGDQ YDGH IDUNVÕ] VDWÕú \DSÕOPDVÕ YH\D SL\DVD IDL]LQLQ GDKD DOWÕQGD ELU IDL] KDGGLQLQ
X\JXODQPDVÕQGDNL JLEL ILQDQVPDQ LúOHPL úHNOLQGH JHUoHNOHúPHVL GXUXPXQGD VDWÕú EHGHOLQLQ PDNXO
GH÷HUL DODFDNODUÕQ EXJQN GH÷HULQH LQGLUJHQPHVL VXUHWL0%"! 3-%-(-&'$ODFDNODUÕQ EXJQN GH÷HULQLQ
EHOLUOHQPHVLQGH EHQ]HU NUHGL GHUHFHOHQGLUPHVLQH VDKLS ELU LúOHWPHQLQ EHQ]HU ILQDQVDO DUDoODUÕ LoLQ
JHoHUOL RODQ IDL] RUDQÕ YH\D ILQDQVDO DUDFÕQ QRPLQDO GH÷HULQL LOJLOL PDO! YH\D KL]PHWLQ SHúLQ VDWÕú
IL\DWÕQDLQGLUJH\HQIDL]RUDQÕNXOODQÕOÕU!
!

'DKD |QFH ND\ÕWODUD DOÕQDQ KDVÕODWOD LOJLOL DODFDNODUÕQ WDKVLOLQLQ úSKHOL KDOH JHOPHVL GXUXPXQGD LVH
LOJLOL WXWDU KDVÕODWÕQ G]HOWLOPHVL VXUHWL\OH GH÷LO JLGHU \D]ÕOPDN VXUHW$0%"! ILQDQVDO WDEORODUD DOÕQÕU4".!
VDWÕúODULQGLULPOHUYHLDGHOHUGúOGNWHQVRQUDNLIDWXUDODQPÕúVDWÕúEHGHOLQGHQROXúPDNWDGÕU!*UXS¶XQ!
PDOVDWÕúODUÕQGDVDWÕODQPDOÕQKDVÕODWRODUDNGH÷HUOHQGLUPHVLQLVD÷OD\DQúDUWODU5"("%%$+%"!PDOÕQIDEULND
DODQÕQÕQGÕúÕQDoÕNPDVÕ\ODJHUoHNOHúPLúROPDNWDGÕU'!
!
+L]PHWVDWÕúODUÕ!
+L]PHWVUHVLQLQNÕVDKL]PHWVD\ÕVÕQÕQoRNYHKL]PHWEDúÕEHGHOOHULQGúNROPDVÕGXUXPXQGDKL]PHW
VDWÕúODUÕ KL]PHW \DSÕOÕS WDPDPODQGÕ÷ÕQGD JHOLU ND\GHGLOPHNWHGLU6"&$%"(! 7$89".%"! $%5$%$! 9)%$0".$(!
ROXúPXúROPDVÕYH\DJYHQLOLUúHNLOGHWDKPLQHGLOHELOL\RUROPDVÕKL]PHWNDUúÕOÕ÷ÕQÕQJYHQLOLUúHNLOGH
|OoOHELOL\RU ROPDVÕ YH HNRQRPLN ID\GDQÕQ LúOHWPH WDUDIÕQGDQ HOGH HGLOHFH÷LQLQ PXKWHPHO ROPDVÕ
KDOLQGH KL]PHW VDWÕúÕ JHOLU RODUDN ND\GHGLOPHNWHGLU %LU KL]PHW IDDOL\HWLQLQ ELUGHQ oRN PXKDVHEH
G|QHPLQL HWNLOHPHVL GXUXPXQGD \XNDUÕGDNL NULWHUOHUH HN RODUDN KL]PHW LIDVÕ LoLQ ROXúDQ PDOL\HW YH
ROXúDFDN WRSODP PDOL\HWLQ JYHQLOLU úHNLOGH |OoOHELOPHVL YH WDPDPODQPD RUDQÕQÕQ JYHQLOLU úHNLOGH
|OoOHELOL\RU ROPDVÕ KDOLQGH KL]PHW JHOLUL WDPDPODQPD \]GHVL PHWRGXQD J|UH
PXKDVHEHOHúWLULOPHNWHGLU3ROLSRUW .LP\D 6DQ 9H 7LF $ù¶QLQ YHUGL÷L OLPDQ KL]PHWOHUL! ! ELUGHQ oRN
PXKDVHEHG|QHPLQLLOJLOHQGLUPHPHNWHGLU!
7HPHWWYHIDL]JHOLUL!
:)$8! 5"%$&$;+)%)(! DQDSDUD EDNL\HVL LOH EHNOHQHQ |PU ER\XQFD LOJLOL ILQDQVDO YDUOÕNWDQ HOGH HGLOHFHN
WDKPLQLQDNLWJLULúOHULQLV|]NRQXVXYDUOÕ÷ÕQND\ÕWOÕGH÷HULQHLQGLUJH\HQHIHNWLIIDL]RUDQÕQLVSHWLQGHLOJLOL
G|QHPGHWDKDNNXNHWWLULOLU+LVVHVHQHGL\DWÕUÕPODUÕQGDQHOGHHGLOHQWHPHWWJHOLULKLVVHGDUODUÕQWHPHWW
DOPDKDNNÕGR÷GX÷X]DPDQND\GDDOÕQÕU!
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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#
'|YL]OLLúOHPOHU#
!
<ÕO LoLQGH JHUoHNOHúHQ G|YL]OL LúOHPOHU LúOHP WDULKOHULQGH JHoHUOL RODQ G|YL] NXUODUÕ ]HULQGHQ
oHYULOPLúWLU'|YL]H GD\DOÕSDUDVDO YDUOÕN YH \NPOONOHU G|QHP! VRQXQGD JHoHUOL RODQ G|YL] NXUODUÕ
]HULQGHQ7UN /LUDVÕ¶QDoHYULOPLúWLU'|YL]H GD\DOÕ SDUDVDO YDUOÕN YH \NPOONOHULQoHYULPOHULQGHQ
GR÷DQNXUIDUNÕJHOLULYH\D]DUDUODUÕ"#$%#&'()!JHOLUWDEORVXQD\DQVÕWÕOPÕúWÕU!
'|QHPVRQODUÕQGDNXOODQÕODQNXUODUDúD÷ÕGDNLJLELGLU!
##
$UDOÕN#
$UDOÕN#
*+,!,-.*/0!
123454!
326718!
*9/-!
12:48;!
124;36!
<=>!
1247::!
32:54?!
@-A!
?2456;:!
?24374:!
#
%LODQoRWDULKLQGHQVRQUDNLROD\ODU#
!
)LQDQVDOWDEORWDULKLQGHQVRQUDNLROD\ODUG|QHPNDUÕQDLOLúNLQKHUKDQJLELUGX\XUXYH\DGL÷HUVHoLOPLú
ILQDQVDO ELOJLOHULQ NDPX\D DoÕNODQPDVÕQGDQ VRQUD RUWD\D! oÕNPÕú ROVDODU ELOH )LQDQVDO WDEOR WDULKL LOH
)LQDQVDOWDEORQXQ\D\ÕPÕLoLQ\HWNLOHQGLULOPHWDULKLDUDVÕQGDNLWPROD\ODUÕNDSVDU!
#
BCDE2! FLQDQVDO WDEOR WDULKLQGHQ VRQUDNL G]HOWPH JHUHNWLUHQ ROD\ODUÕQ RUWD\D oÕNPDVÕ GXUXPXQGD
F'$G$%G&!!HGI&#&GCG!DOÕQDQWXWDUODUÕEX\HQLGXUXPDX\JXQúHNLOGHG]HOWLU!
#

.DUúÕOÕNODUúDUWDED÷OÕYDUOÕNODUYH\NPOONOHU#
!

+HUKDQJL ELU NDUúÕOÕN WXWDUÕQÕQ ILQDQVDO WDEORODUD DOÕQDELOPHVL LoLQ *UXS¶XQ! JHoPLú ROD\ODUGDQ
ND\QDNODQDQ PHYFXW ELU KXNXNL YH\D ]ÕPQL \NPOO÷QQ EXOXQPDVÕ EX \NPOO÷Q \HULQH
JHWLULOPHVL LoLQ HNRQRPLN ID\GD LoHUHQ ND\QDNODUÕQ LúOHWPHGHQ oÕNPDVÕQÕQ PXKWHPHO ROPDVÕ YH V|]
NRQXVX \NPOON WXWDUÕQÕQ JYHQLOLU ELU ELoLPGH WDKPLQ HGLOHELOL\RU ROPDVÕ JHUHNPHNWHGLU 6|]
NRQXVX NULWHUOHU ROXúPDPÕúVD *UXS V|] NRQXVX KXVXVODUÕ LOJLOL QRWODUÕQGD DoÕNODPDNWDGÕU ùDUWD ED÷OÕ
YDUOÕNODUJHUoHNOHúPHGLNoHPXKDVHEHOHúWLULOPHPHNWHYHVDGHFHQRWODUGDDoÕNODQPDNWDGÕU!
!

.RúXOOX YDUOÕNODU LOJLOL JHOLúPHOHULQ ILQDQVDO WDEORODUGD GR÷UX RODUDN \DQVÕWÕOPDODUÕQÕ WHPLQHQ VUHNOL
RODUDN GH÷HUOHQGLUPH\H WDEL WXWXOXU (NRQRPLN ID\GDQÕQ LúOHWPH\H JLUPHVLQLQ QHUHGH\VH NHVLQ KDOH
JHOPHVLGXUXPXQGDLOJLOLYDUOÕNYHEXQDLOLúNLQJHOLUGH÷LúLNOL÷LQROXúWX÷XG|QHPLQILQDQVDOWDEORODUÕQD
\DQVÕWÕOÕU (NRQRPLN ID\GD JLULúLQLQ PXKWHPHO KDOH JHOPHVL GXUXPXQGD LúOHWPH V|] NRQXVX NRúXOOX
YDUOÕ÷ÕILQDQVDOWDEORGLSQRWODUÕQGDJ|VWHULU!
#
6HUPD\HYHWHPHWWOHU#
!
$GLKLVVHOHUVHUPD\HRODUDNVÕQÕIODQGÕUÕOÕU$GLKLVVHOHU]HULQGHQGD÷ÕWÕODQWHPHWWOHUEH\DQHGLOGL÷L
G|QHPGHELULNPLú"GC(G$!'$('C'&)C)"!"GJ()('&'CK!!
#
#
#
#
#
#
#
#
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gQHPOL0XKDVHEH3ROLWLNDODUÕQÕQg]HWL 'HYDPÕ #
#
.LUDODPDLúOHPOHUL#
*UXS¶D NLUDODQDQ YDUOÕ÷ÕQ PONL\HWL LOH LOJLOL EWQ ULVN YH ID\GDODUÕQ GHYULQL |QJ|UHQ ILQDQVDO
NLUDODPDODUILQDQVDONLUDODPDQÕQEDúODQJÕoWDULKLQGHNLUDODPD\DV|]NRQXVXRODQYDUOÕ÷ÕQUD\LoGH÷HUL
LOH NLUD |GHPHOHULQLQ EXJQN GH÷HULQGHQ NoN RODQÕ HVDV DOÕQDUDN \DQVÕWÕOPDNWDGÕU)LQDQVDO NLUD
|GHPHOHULNLUDVUHVLER\XQFDKHUELUG|QHPLoLQJHUL\HNDODQERUoEDNL\HVLQHVDELWELUG|QHPVHOIDL]
RUDQÕUHWHFHNúHNLOGHDQDSDUDYHILQDQVPDQJLGHULRODUDND\UÕOPDNWDGÕU)LQDQVPDQJLGHUOHULG|QHPOHU
LWLEDUL\OHGR÷UXGDQJHOLUWDEORVXQD\DQVÕWÕOPDNWDGÕU$NWLIOHúWLULOHQNLUDODQPÕúYDUOÕNODU!YDUOÕ÷ÕQWDKPLQ
HGLOHQ|PU]HULQGHQDPRUWLVPDQDWDELWXWXOPDNWDGÕU!
#

øOLúNLOLWDUDIODU#
$úD÷ÕGDNLNULWHUOHUGHQELULQLQYDUOÕ÷ÕQGDWDUDI*UXSLOHLOLúNLOLVD\ÕOÕU!
"#$!

"'$
"($
")$
"*$
"+$
",$

6|]NRQXVXWDUDIÕQGR÷UXGDQ\DGDGROD\OÕRODUDNELUYH\DELUGHQID]ODDUDFÕ\ROX\OD!
L *UXS¶XNRQWUROHWPHVL*UXSWDUDIÕQGDQNRQWUROHGLOPHVL\DGD*UXSLOHRUWDNNRQWURODOWÕQGD!
EXOXQPDVÕ DQDRUWDNOÕNODUED÷OÕRUWDNOÕNODUYHD\QÕLúGDOÕQGDNLED÷OÕRUWDNOÕNODUGDKLO$%!
"&&$!*UXS]HULQGH|QHPOLHWNLVLQLQROPDVÕQÕVD÷OD\DFDNSD\ÕQÕQROPDVÕYH\D!
LL *UXS]HULQGHRUWDNNRQWUROHVDKLSROPDVÕ!
7DUDIÕQ2&#34#5!ELULúWLUDNLROPDVÕ!
7DUDIÕQ2&#34#5!RUWDNJLULúLPFLROGX÷XELULúRUWDNOÕ÷ÕROPDVÕ!
7DUDIÕQ2&#34#5!YH\DDQDRUWDNOÕ÷ÕQÕQNLOLW\|QHWLFLSHUVRQHOLQLQELU\HVLROPDVÕ!
7DUDIÕQ! D \DGD G GHEDKVHGLOHQKHUKDQJLELUELUH\LQ\DNÕQELUDLOH\HVLROPDVÕ!
7DUDIÕQ NRQWURO HGLOHQ RUWDN NRQWURO HGLOHQ \D GD |QHPOL HWNL DOWÕQGD YH\D G  \D GD H ¶GH
EDKVHGLOHQKHUKDQJLELUELUH\LQGR÷UXGDQ\DGDGROD\OÕRODUDN|QHPOLR\KDNNÕQDVDKLSROGX÷XELU
LúOHWPHROPDVÕYH\D!
7DUDIÕQLúOHWPHQLQ \D GD LúOHWPH LOH LOLúNLOLWDUDI RODQ ELULúOHWPHQLQ oDOÕúDQODUÕQD LúWHQ D\UÕOPD
VRQUDVÕQGDVD÷ODQDQID\GDSODQODUÕROPDVÕJHUHNLU!

!
øOLúNLOLWDUDIODUOD\DSÕODQLúOHPLOLúNLOLWDUDIODUDUDVÕQGDND\QDNODUÕQÕQKL]PHWOHULQ\DGD\NPOONOHULQ
'&-!EHGHONDUúÕOÕ÷ÕROXSROPDGÕ÷ÕQDEDNÕOPDNVÕ]ÕQWUDQVIHULGLU!
#
.XUXPND]DQFÕ]HULQGHQKHVDSODQDQYHUJLOHU#
.*/&-!0*-,&1&!,&)*-&2!34-45/#-!0*-,LVLYHHUWHOHQPLúYHUJLJLGHULQLQWRSODPÕQGDQROXúXU!
!"#"$%&#''()#*+,+''
.XUXPODUYHUJLVLG|QHPNDUÕQÕQYHUJL\HWDELRODQNÕVPÕ]HULQGHQKHVDSODQÕU9HUJL\HWDELNkUGL÷HU
\ÕOODUGD YHUJLOHQGLULOHELOLU \D GD YHUJLGHQ LQGLULOHELOLU NDOHPOHU LOH YHUJLOHQGLULOPHVL \D GD YHUJLGHQ
LQGLULOPHVL PPNQ ROPD\DQ NDOHPOHUL KDULo WXWPDVÕ QHGHQL\OH JHOLU WDEORVXQGD \HU YHULOHQ NkUGDQ
IDUNOÕOÕN J|VWHULU 2&#34#5! NXUXPODU YHUJLVL \NPOO÷ NRQVROLGDV\RQ NDSVDPÕQGDNL úLUNHWOHULQ 
ELODQoR WDULKL LWLEDUÕ\OD \DVDOODúPÕú YHUJL RUDQÕ NXOODQÕODUDN KHVDSODQDQ YHUJL NDUúÕOÕNODUÕQÕQ
WRSODPÕQGDQROXúPDNWDGÕU!
'

-#.)%)/)/'()#*+!
6-7*/*8*8! 0*-,&! \NPOO÷ YH\D YDUOÕ÷Õ YDUOÕNODUÕQ YH \NPOONOHULQ PDOL WDEORODUGD J|VWHULOHQ
WXWDUODUÕLOH\DVDOYHUJLPDWUDKÕKHVDEÕQGDGLNNDWHDOÕQDQWXWDUODUÕDUDVÕQGDNLJHoLFLIDUNOÕOÕNODUÕQELODQoR
\|QWHPLQH J|UH YHUJL HWNLOHULQLQ \DVDODúPÕú YHUJL RUDQODUÕ GLNNDWH DOÕQDUDN KHVDSODQPDVÕ\OD
EHOLUOHQPHNWHGLU (UWHOHQHQ YHUJL \NPOONOHUL YHUJLOHQGLULOHELOLU JHoLFL IDUNODUÕQ WP LoLQ
KHVDSODQÕUNHQ LQGLULOHELOLU JHoLFL IDUNODUGDQ ROXúDQ HUWHOHQPLú YHUJL YDUOÕNODUÕ JHOHFHNWH YHUJL\H WDEL
3#-! */)*! *75*3! 14-*7&9/*! V|] NRQXVX IDUNODUGDQ \DUDUODQPDQÕQ NXYYHWOH PXKWHPHO ROPDVÕ úDUWÕ\OD
KHVDSODQPDNWDGÕU%DKVHNRQXYDUOÕNYH\NPOONOHUWLFDUL\DGDPDOLNDU]DUDUÕHWNLOHPH\HQLúOHPH
LOLúNLQJHoLFLIDUNúHUHIL\HYH\D GL÷HUYDUOÕNYH\NPOONOHULQLONGHIDPDOLWDEORODUDDOÕQPDVÕQGDQ
LúOHWPHELUOHúPHOHULGÕúÕQGD ND\QDNODQÕ\RUVDPXKDVHEHOHúWLULOPH]!
!

!

# #
!"
32/ø6$1+2/'ø1*#$121ø0ùø5.(7ø#
"#$%&'#!#$5$/,.'g1(0ø1($ø7#
.2162/ø'()ø1$16$/7$%/2/$5$$ø7127/$5!
!"#$%&'%&(%)*+(,-'+&$+'.-/+)0-("1&)(/LUDVÕ ³7/´ RODUDNLIDGHHGLOPLúWLU !
#
($)#*#!#)ø1$16$/7$%/2/$5,16818081$ø/øù.ø1(6$6/$5 'HYDPÕ !
gQHPOL0XKDVHEH3ROLWLNDODUÕQÕQg]HWL 'HYDPÕ #
#

.XUXPND]DQFÕ]HULQGHQKHVDSODQDQYHUJLOHU 'HYDPÕ #
!

2&$-'-3-3(4-&5+(61)1.'1'1)'-&+7(8&#9:#3!JHoLFLIDUNOÕOÕNODUÕQRUWDGDQNDONPDVÕQÕNRQWUROHGHELOGL÷LYH
\DNÕQJHOHFHNWHEXIDUNÕQRUWDGDQNDONPDRODVÕOÕ÷ÕQÕQGúNROGX÷XGXUXPODUKDULFLQGHED÷OÕRUWDNOÕN
YH LúWLUDNOHUGHNL \DWÕUÕPODU YH Lú RUWDNOÕNODUÕQGDNL SD\ODU LOH LOLúNLOHQGLULOHQ YHUJLOHQG+&+'-,+'+&( 5-0+;+(
IDUNODUÕQ WP LoLQ KHVDSODQÕU %X WU \DWÕUÕP YH SD\ODU LOH LOLúNLOHQGLULOHQ YHUJLOHQGLULOHELOLU JHoLFL
IDUNODUGDQ ND\QDNODQDQ HUWHOHQHQ YHUJL YDUOÕNODUÕ \DNÕQ JHOHFHNWH YHUJL\H WDEL \HWHUOL NDU HOGH HWPHN
VXUHWL\OHV|]NRQXVXIDUNODUGDQ\DUDUODQPDQÕQNXYYHWOHPXKWHPHOROPDVÕYH JHOHFHNWHLOJLOLIDUNODUÕQ
RUWDGDQNDONPDVÕQÕQPXKWHPHOROPDVÕúDUWODUÕ\ODKHVDSODQPDNWDGÕU!
!

(UWHOHQHQ YHUJL YDUOÕ÷ÕQÕQ ND\ÕWOÕ GH÷HUL KHU ELODQoR WDULKL LWLEDUÕ\OD J|]GHQ JHoLULOLU (UWHOHQHQ YHUJL
YDUOÕ÷ÕQÕQ! ND\ÕWOÕ GH÷HUL ELU NÕVPÕQÕQ YH\D WDPDPÕQÕQ VD÷OD\DFD÷Õ ID\GDQÕQ HOGH HGLOPHVLQH LPNDQ
YHUHFHNG]H\GHPDOLNDUHOGHHWPHQLQPXKWHPHOROPDGÕ÷Õ|OoGHD]DOWÕOÕU!
!

(UWHOHQHQ YHUJL YDUOÕNODUÕ YH \NPOONOHUL YDUOÕNODUÕQ JHUoHNOHúHFH÷L YH\D \NPOONOHULQ "#$%&#!
JHWLULOHFH÷L G|QHPGH JHoHUOL ROPDVÕ EHNOHQHQ YH ELODQoR WDULKL LWLEDUÕ\OD \DVDOODúPÕú YH\D |QHPOL
|OoGH\DVDOODúPÕúYHUJLRUDQODUÕ YHUJLG]HQOHPHOHUL ]HULQGHQKHVDSODQÕU(UWHOHQHQYHUJLYDUOÕNODUÕ
YH \NPOONOHULQLQ KHVDSODQPDVÕ VÕUDVÕQGD '&#9:#3! ELODQoR WDULKL LWLEDUÕ\OH YDUOÕNODUÕQÕQ GHIWHU
GH÷HULQL JHUL ND]DQPDVÕ \D GD \NPOONOHULQL \HULQH JHWLUPHVL LoLQWDKPLQ HWWL÷L \|QWHPOHULQ YHUJL
VRQXoODUÕGLNNDWHDOÕQÕU!
!

(UWHOHQHQ YHUJL YDUOÕNODUÕ YH \NPOONOHUL FDUL YHUJL YDUOÕNODUÕ\OD FDU+( 4-&5+( 61)1.'1'1)'-&+3+(
PDKVXSHWPHLOHLOJLOL\DVDOELUKDNNÕQROPDVÕYH\DV|] NRQXVXYDUOÕNYH \NPOONOHULQD\QÕYHUJL
PHUFLL WDUDIÕQGDQ WRSODQDQ JHOLU YHUJLVL\OH LOLúNLOHQGLULOPHVL \D GD 8&#9:#3! FDUL YHUJL YDUOÕN! (#!
\NPOONOHULQLQHWOHúWLUPHNVXUHWL\OH|GHPHQL\HWLQLQROPDVÕGXUXPXQGDPDKVXSHGLOLU!
!

'R÷UXGDQ |]ND\QDNWD DODFDN \D GD ERUo RODUDN PXKDVHEHOHúWLULOHQ NDOHPOHU NL EX GXUXPGD LOJLOL
NDOHPOHUHLOLúNLQHUWHOHQPLúYHUJLGHGR÷UXGDQ|]ND\QDNWDPXKDVHEHOHúWLULOLU LOHLOLúNLOHQGLULOHQ\DGD
LúOHWPHELUOHúPHOHULQLQLONND\GDDOÕPÕQGDQND\QDNODQDQODUKDULFLQGHNLNXUXPODUYHUJLVLLOHG|QHPHDLW
HUWHOHQHQ YHUJL JHOLU WDEORVXQGD JLGHU \D GD JHOLU RODUDN PXKDVHEHOHúWLULOLU øúOHWPH ELUOHúPHOHULQGH
úHUHIL\H KHVDSODQPDVÕQGD \D GD VDWÕQ DODQÕQ VDWÕQ DOÕQDQ ED÷OÕ RUWDNOÕ÷ÕQ WDQÕPODQDELOHQ YDUOÕN!!!!!
"NPOON YH úDUWD ED÷OÕ ERUoODUÕQÕQ PDNXO GH÷HULQGH HOGH HWWL÷L SD\ÕQ VDWÕQ DOÕP PDOL\HWLQL DúDQ
NÕVPÕQÕQEHOLUOHQPHVLQGHYHUJLHWNLVLJ|]|QQGHEXOXQGXUXOXU!
#

dDOÕúDQODUDVD÷ODQDQID\GDODUNÕGHPWD]PLQDWODUÕ#
!
ùLUNHW \UUONWHNL NDQXQODUD J|UH HPHNOLOLN GROD\ÕVÕ\OD YH\D LVWLID YH øú .DQXQX¶QGD EHOLUWLOHQ
GDYUDQÕúODU GÕúÕQGDNL VHEHSOHUOH LVWLKGDPÕ VRQD HUGLULOHQ oDOÕúDQODUD NÕGHP WD]PLQDWÕ |GHPHNOH
\NPOGU! .ÕGHP WD]PLQDWÕ NDUúÕOÕ÷Õ WP oDOÕúDQODUÕQ HPHNOLOLNOHUL GROD\ÕVÕ\OD LOHULGH GR÷PDVÕ
EHNOHQHQ \NPOON WXWDUODUÕQÕQ QHW EXJQN GH÷HULQH J|UH KHVDSODQPÕú YH ILQDQVDO WDEORODUD
\DQVÕWÕOPÕúWÕU!
!

1DNLWDNÕPWDEORVX#
!

1DNLWDNÕPWDEORVXQGDG|QHPHLOLúNLQQDNLWDNÕPODUÕHVDV\DWÕUÕPYHILQDQVPDQIDDOL\HWOHULQHGD\DOÕ
ELUELoLPGHVÕQÕIODQGÕUÕODUDNUDSRUODQÕU1DNLWDNÕPWDEORVXQGD\HUDODQQDNLWYHQDNLWEHQ]HUOHULQDNLW
YHEDQNDPHYGXDWÕQÕLoHUPHNWHGLU!
#
#
#
#
#

# #
!"
32/ø6$1+2/'ø1*#$121ø0ùø5.(7ø#
$#%&'(#!#$5$/,.'g1(0ø1($ø7#
.2162/ø'()ø1$16$/7$%/2/$5$$ø7127/$5!
!"#$%&'%&(%)*+(,-'+&$+'.-/+)0-("1&)(/LUDVÕ ³7/´ RODUDNLIDGHHGLOPLúWLU !
#
)%*#"#!#)ø1$16$/7$%/2/$5,16818081$ø/øù.ø1(6$6/$5 'HYDPÕ !
#
"+,gQHPOL0XKDVHEH7DKPLQOHUYH9DUVD\ÕPODUÕ#
!
9DUOÕNYH\NPOONOHULQND\ÕWOÕGH÷HUOHUL]HULQGH|QHPOLHWNLVLRODQPXKDVHEHWDKPLQOHULDúD÷ÕGDNL
"#$#%#&'!
!
!"#$#%&'()*+,-%(./(-0!"
7LFDUL DODFDN YH ERUoODUÕQ HWNLQ IDL] \|QWHPL\OH LWID HGLOPLú PDOL\HWLQLQ KHVDSODQPDVÕQGD DODFDN YH
ERUoODUDLOLúNLQPHYFXWYHULOHUHJ|UHEHNOHQHQWDKVLOYH|GHPHYDGHOHULGLNNDWHDOÕQPÕúWÕU9DGHOLDOÕP
YH VDWÕPODU GROD\ÕVÕ\OD G|QHP LoHULVLQGH DOÕú PDOL\HWOHUL LOH VDWÕú JHOLUOHULQLQ LoHULVLQGH \HU DODQ
ILQDQVPDQ JHOLU YH JLGHUOHULQLQ WXWDUÕ DOÕQDQ WLFDUL DODFDN YH ERUoODUÕQ LOJLOL G|QHPH DLW GHYLU KÕ]ODUÕ
NXOODQÕODUDN HWNLQ IDL] \|QWHPLQH J|UH WDKPLQL ED]GD KHVDSODQPÕú YH ILQDQVPDQ JHOLU YH JLGHUOHULQH
VÕQÕIODQGÕUÕOPÕúWÕU!
!
9DGHOL DOÕP YH VDWÕPODUGDQ ND\QDNODQDQ YH G|QHP LoLQGH ROXúDQ DOÕú PDOL\HWOHUL LOH VDWÕú JHOLUOHULQLQ
LoHUGL÷L WDKDNNXN HWPHPLú ILQDQVPDQ JHOLU YH JLGHU WXWDUODUÕ RUWDODPD WLFDUL DODFDN YH ERUo GHYLU
KÕ]ODUÕQÕNXOODQPDNVXUHWL\OH\DNODúÕNRODUDNWHVELWHGLOPHNWHGLU!
!
)D\GDOÕ|PU"
0DGGL YH PDGGL ROPD\DQ YDUOÕNODU WDKPLQL ID\GDOÕ |PUOHUL ER\XQFD DPRUWLVPDQD YH LWID\D WDEL
WXWXOPXúWXU!
!

.ÕGHPWD]PLQDWÕ"
.ÕGHPWD]PLQDWÕNDUúÕOÕ÷ÕSHUVRQHOGHYLUKÕ]ÕRUDQÕJHoPLú\ÕOWHFUEHOHULYHEHNOHQWLOHUGR÷UXOWXVXQGD
GHYLUKÕ]ÕKHVDSODQDUDNELODQoRWDULKLQGHNLGH÷HULQHLQGLUJHQPLúWLU#
"
'DYDNDUúÕOÕNODUÕ!"
'DYDNDUúÕOÕNODUÕD\UÕOÕUNHQLOJLOLGDYDODUÕQND\EHGLOPHRODVÕOÕ÷ÕYHND\EHGLOGL÷LWDNWLUGHNDWODQÕODFDN
RODQVRQXoODU(&)*!KXNXNPúDYLUOHULQLQJ|UúOHULGR÷UXOWXVXQGDGH÷HUOHQGLULOPHNWHYH(&)*!<|QHWLPL
HOLQGHNLYHULOHULNXOODQDUDNNDUúÕOÕND\UÕOPDNWDGÕU!
!

.XOODQÕODQWDKPLQOHULOJLOLPXKDVHEHSROLWLNDODUÕQGDYH\DGLSQRWODUGDJ|VWHULOPHNWHGLU!
#
)%*#!#-#øù/(70(%ø5/(ù0(/(5ø#
!
+DULG|QHPGH\RNWXU$QDRUWDNOÕN\ÕOÕQGD!KDOLKD]ÕUGDED÷OÕRUWDNOÕ÷ÕRODQ3ROLSRUW¶XQ,!-./00!
RUDQÕQGDNL!1#22343&#5#!-6-76897:8;!<=!EHGHOOHVDWÕQDOPÕúWÕU!>#22343&#5!HOGHHWPHPDOL\HWLLOHRUWDNOÕ÷ÕQ
VDWÕQ DOÕQDQ SD\Õ QLVSHWLQGHNL QHW YDUOÕNODUÕQÕQ ND\ÕWOÕ GH÷HUL DUDVÕQG?@#! A?&@! B4?5! :.C7;8.7:66! <=!
63.¶QÕQ X\JXODQPDVÕQÕ ]RUXQOX NÕOGÕ÷Õ ILQDQVDO WDEOR VXQXP IRUPDWÕQGD LOJLOL ELU NDOHP ROPDPDVÕ
VHEHEL\OHNRQVROLGH|]ND\QDNODUDOWÕQGD³6DWÕQDOPD\DLOLúNLQ|]VHUPD\HHWNLVL´RODUDNJ|VWHULOPLúWLU!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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32/ø6$1+2/'ø1*  $121ø0ùø5.(7ø  
1  OCAK  –  $5$/,.'g1(0ø1($ø7  
.2162/ø'()ø1$16$/7$%/2/$5$$ø7127/$5  
(Tutarlar  aksi  belirtilmedikçe  Türk  /LUDVÕ ³7/´ RODUDNLIDGHHGLOPLúWLU   
  
NOT  7  –  )ø1$16$/%25d/$10$/$5 'HYDPÕ   
  
FLQDQVDOERUoODQPDODUÕQ  YDGHVHOG|NPDúa÷ÕGDNLJLELGLU  
  
Vade  
$UDOÕN  
$UDOÕN  
0  -  3  aya  kadar  
65.470.443  
106.284.780  
3  -  D\DUDVÕ  
29.745.640  
15.193.077  
6  -  D\DUDVÕ  
67.888.926  
21.424.785  
1  -  \ÕODUDVÕ  
142.419.263  
31.352.493  
\ÕO]HUL  
17.900.286  
11.941.142  
  
  
  
Genel  Toplam  
323.424.558  
186.196.277  
  
)LQDQVDOERUoODULoLQYHULOHQNHIDOHWLSRWHNYEWHPLQDWODUDúD÷ÕGDNLJibidir:  
  
31.12.2013  
Teminat  Cinsi  
TL  
    
    
øOLúNLOLùLUNHWOHULQ%LUELUOHULQH9HUGLNOHUL.HIDOHWOHU  
    
-Polisan  +ROGLQJ$ù  
72.250.000  
-3ROLVDQ%R\D6DQ9H7LF$ù  
100.500.000  
-3ROLSRUW.LP\D6DQ$ù  
173.500.000  
-3ROLVDQ.LP\D6DQD\LL$ù  
190.500.000  
    
    
Toplam  
536.750.000  

ABD$  

AVRO  

    
    
260.400.000  
11.500.000  
25.250.000  
20.500.000  
    
317.650.000  

    
    
3.000.000  
3.000.000  
--  
--  
    
6.000.000  

ABD$  

  

7XWDUÕ 7/   
    
    
636.831.220  
133.853.950  
227.391.075  
234.253.150  
    
1.232.329.395  

  
$UDOÕN  
Teminat  Cinsi  
TL  
øOLúNLOLúLUNHWOHULQELUELUOHULQHYHUGLNOHULNHIDOHWOHU  
    
-3ROLVDQ+ROGLQJ$ù  
166.150.000  
-3ROLVDQ%R\D6DQ9H7LF$ù  
130.500.000  
-3ROLVDQ.LP\D6DQD\LL$ù  
201.900.000  
-3ROLSRUW.LP\D6DQ$ù  
191.500.000  
    
    
Toplam  
690.050.000  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

    
  
180.600.000  
17.300.000  
23.000.000  
24.950.000  
    
  
245.850.000  

7XWDUÕ 7/   
    

  
  
  
  

488.087.560  
161.338.980  
242.899.800  
235.975.870  

  

    
1.128.302.210  
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1  OCAK  –  $5$/,.'g1(0ø1($ø7  
.2162/ø'()ø1$16$/7$%/2/$5$$ø7127/$5  
(Tutarlar  aksi  belirtilmedikçe  Türk  /LUDVÕ ³7/´ RODUDNLIDGHHGLOPLúWLU   
  
NOT  8  –  7ø&$5ø$/$&$./$59(%25d/$5  
  

Grup’un  $UDOÕN  YH$UDOÕN  tarihleri  itibariyle  ticari  aODFDNODUÕDúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  

Ticari  Alacaklar  
$UDOÕN   $UDOÕN  
    
    
    
Ticari  Alacaklar  
49.700.110  
42.334.430  
øOLúNLOL7DUDIODUGDQAlacaklar  (Not:30)  
2.667.647  
1.901.336  
$OÕQDQdHNYH6HQHWOHU  
234.468.444  
198.831.965  
'L÷HU7LFDUL$ODFDNODU  
2.178.087  
2.688.753  
ùSKHOL7LFDUL$ODFDNODU  
23.284.924  
19.588.814  
Toplam  Ticari  Alacaklar  
312.299.212  
265.345.298  
    
    
    
ùSKHOL7LFDUL$ODFDNODU.DUúÕOÕ÷Õ -)  
(23.284.924)  
(19.588.814)  
(UWHOHQPLú)LQDQVPDQ*HOLUOHUL -)  
(7.321.840)  
(4.567.400)  
    
    
    
Toplam  
281.692.448  
241.189.084  
  
  Uzun  vadeli  ticari  alacaklar  
    
    
$OÕQDQoHNYHVHQHWOHU  
9.192.096  
4.184.057  
  
    
    
  
9.192.096  
4.184.057  
    
    
    
(UWHOHQPLúILQDQVPDQJHOLUOHUL -)  
(1.018.092)  
(303.617)  
    
    
    
Toplam  
8.174.004  
3.880.440  
  
$ODFDNODUDNDUúÕOÕNRODUDNDOÕQPÕúRODQWHPLQDWODUÕQQLWHOL÷LYHWXWDUODUÕ1ot  17¶We  EHOLUWLOPLúWLU  
  

*UXSDODFDNODUÕQÕQPDUX]NDOGÕ÷ÕULVNOHUve  risklerin  G]H\LNot  31¶GHDoÕNODQPÕúWÕU.  
  

Ticari  alacaklDUÕQG|YL]OLEDNL\HOHULNot  31  Kur  RLVNL¶QGHDoÕNODQPÕúWÕU  
  

$UDOÕN  YH$UDOÕN  WDULKOHULLWLEDUL\OHúSKHOLDODFDNODUKDUHNHWWDEORVXDúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  

    
    
'|QHP%DúÕ.DUúÕOÕN7XWDUÕ  
'|QHPøoLQGH$\UÕODQ.DUúÕOÕNODU  
.D\ÕWODUGDQVLOLQHQ  
.RQXVX.DOPD\DQ.DUúÕOÕNODU  
    
Toplam  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

$UDOÕN  
    

$UDOÕN  
    

19.588.814  
4.534.060  
(439.753)  
(398.197)  
    
23.284.924  

17.411.137  
2.952.759  
(88.747)  
(686.335)  
    
19.588.814  
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NOT  8  –  7ø&$5ø$/$&$./$59(%25d/$5 'HYDPÕ   
$UDOÕN  YH$UDOÕN  tarihleri  itibariyle  DODFDNODUÕQYDGHoDOÕúPDVÕ  DúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  
Vade  
$UDOÕN   $UDOÕN  
    
    
    
9DGHVL*HoHQOHU  
15.452.688  
28.464.246  
0-D\DUDVÕ  
148.638.451  
87.004.129  
3-D\DUDVÕ  
65.546.576  
80.789.036  
6-D\DUDVÕ  
31.931.203  
32.594.855  
9-D\DUDVÕ  
27.443.799  
16.904.218  
1-\ÕODUDVÕ  
8.813.667  
4.184.057  
2-\ÕODUDVÕ  
380.000  
--    
  
  
  
Toplam  
298.206.384  
249.940.541  
  

$UDOÕN  WDULKLLWLEDUL\OHYDGHVLJHoPLúDQFDNGH÷HUGúNO÷QHX÷UDPDPÕú15.452.688  TL  (31  
$UDOÕN2:  28.464.246  7/ WXWDUÕQGDNLDODFDNLoLQWRSODP5.172.484  7/ $UDOÕk  2012:  4.047.298  
7/ WXWDUÕQGDWHPLQDWDOÕQPÕúWÕU
  

 $UDOÕN    YH  $UDOÕN    WDULKOHUL LWLEDUL\OH YDGHVL JHoHQ WLFDUL DODFDNODUÕQ \DúODQGÕUPDVÕ
DúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  
$UDOÕN  
$UDOÕN2  
9DGHVL]HULQGHQ-JQJHoPLú  
11.364.154  
23.381.900  
9DGHVL]HULQGHQ-D\JHoPLú  
2.701.230  
3.100.893  
9DGHVL]HULQGHQ-D\JHoPLú  
358.189  
1.762.107  
9DGHVL]HULQGHQ-\ÕOJHoPLú  
1.029.115  
219.346  
  
    
    
Toplam  
15.452.688  
28.464.246  
  
*UXS¶XQ  $UDOÕN  YH$UDOÕN  tarihleri  LWLEDUL\OHWLFDULERUoODUÕDúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  

  
.ÕVDYDGHOLWLFDULERUoODU  
7LFDULERUoODU  
9HULOHQoHNYHVHQHWOHU  
øOLúNLOLWDUDIODUDWLFDULERUoODU  
(UWHOHQPLúILQDQVPDQJLGHUOHUL -)  
    
Toplam  

$UDOÕN  
  

$UDOÕN  
  

73.917.555  
21.687.506  
6.945.471  
(623.732)  
    
101.926.800  

34.178.078  
12.445.286  
6.740.105  
(352.843)  
    
53.010.626  

  

$UDOÕN  YH$UDOÕN  tarihleri  itibariyle  ERUoODUÕQYDGHoDOÕúPDVÕDúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  
Vade  
$UDOÕN  
$UDOÕN  2012  
9DGHVLJHoHQOHU  
13.036.205  
10.272.765  
0-D\DUDVÕ  
80.259.527  
36.043.245  
3-D\DUDVÕ  
9.188.012  
7.039.731  
6-D\DUDVÕ  
9.183  
4.105  
9-D\DUDVÕ  
57.605  
3.623  
  
  
  
Toplam  
102.550.532  
53.363.469  
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NOT  9  –  'øö(5$/$&$./$59(%25d/$5  
  

Grup’un    $UDOÕN    YH  $UDOÕN    tarihleri   itibariyle   NÕVD YDGHOL dL÷HU aODFDNODUÕ DúD÷ÕGDNL
gibidir:  
  

    
  
Personelden  alacaklar  
Verilen  depozito  ve  teminatlar  
.'9DODFD÷Õ    
3HUVRQHOHYHULOHQLúDYDQVODUÕ  
Transit  mallar    
'L÷HUúSKHOLDODFDNODU  
'L÷HUúSKHOLDODFDNODUNDUúÕOÕ÷Õ -)  
'L÷HUDODFDNODU  
    
Toplam  

$UDOÕN  
    

$UDOÕN  2012  
    

56.874  
28.891  
4.032.285  
33.707  
4.969.795  
60.096  
(60.096)  
747.851  
    
9.869.403  

80.669  
28.891  
1.734.272  
13.683  
--  
60.096  
(60.096)  
336.609  
    
2.194.124  

  

 $UDOÕN    YH  $UDOÕN    tarihleri   LWLEDUL\OH GL÷HU úSKHOL DODFDNODU NDUúÕOÕ÷Õ KDUHNHW WDEORVX
DúD÷ÕGDNLJLELGLU  
    
$UDOÕN  
$UDOÕN  
    
    
    
'|QHP%DúÕ.DUúÕOÕN7XWDUÕ  
60.096  
60.096  
    
    
    
Toplam  
60.096  
60.096  
  
    
$UDOÕN  
$UDOÕN  
    
    
8]XQ9DGHOL'L÷HU$ODFDNODU  
Verilen  depozito  ve  teminatlar  
281.502  
119.629  
    
    
    
Toplam  
281.502  
119.629  
  
Grup’un  $UDOÕN  ve  31  ArDOÕN    tarihleri   itibariyle   NÕVD YDGHOL   GL÷HU ERUoODUÕ DúD÷ÕGDNL
gibidir:  
  

    
  
$OÕQDQGHSR]LWRYHteminatlar  
'L÷HUERUoODU  
    
Toplam  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$UDOÕN  
    

$UDOÕN2  
    

12.182  
20.844  
    
33.026  

9.924  
112  
    
10.036  
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NOT  10  –  STOKLAR  
  
Grup’un  $UDOÕN  YH$UDOÕN  tarihleri  itibariyle  sWRNODUÕDúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  
    
$UDOÕN  
$UDOÕN  2012  
    
    
    
øONPDGGHYHmalzeme  
56.084.970  
36.107.271  
<DUÕPDPOOHU  
3.250.529  
2.895.283  
Mamüller  
17.194.499  
10.491.063  
Ticari  mallar  
3.708.961  
3.951.390  
'L÷HUVWRNODU  
2.274.991  
2.881.724  
  
82.513.950  
56.326.731  
    
    
    
6WRNGH÷HUGúNO÷NDUúÕOÕ÷Õ -)  
(159.406)  
(235.644)  
    
    
    
Toplam  
82.354.544  
56.091.087  
     
 $UDOÕN    YH  $UDOÕN    WDULKOHUL LWLEDUL\OH VWRN GH÷HU GúNO÷ NDUúÕOÕ÷Õ KDreket   tablosu  
DúD÷ÕGDNLJLELGLU  
    
$UDOÕN  
$UDOÕN2  
    
    
    
'|QHP%DúÕ.DUúÕOÕN7XWDUÕ  
235.644  
463.251  
Konusu  .DOPD\DQ.DUúÕOÕNODU  
(76.238)  
(227.607)  
    
    
    
Toplam  
159.406  
235.644  
  
NOT  11  –  3(ùø1g'(10øù*ø'(5/(59((57(/(10øù*(/ø5/(5  
  
3HúLQgGHQPLú*LGHUOHU  
  
    
$UDOÕN   $UDOÕN  
    
    
    
'|QHQYDUOÕNODULoHULVLQGHNLSHúLQ|GHQPLúJLGHUOHU  
Gelecek  aylara  ait    giderler*  
4.114.274  
3.344.595  
6WRNODULoLQYHULOHQVLSDULúDYDQVODUÕ  
8.219.923  
11.796.073  
    
    
    
Toplam  
12.334.197  
15.140.668  
  
    
$UDOÕN   $UDOÕN  
    
    
    
'XUDQYDUOÕNODULoHULVLQGHNLSHúLQ|GHQPLúJLGHUOHU  
Maddi  ve  maddi  olmayan  GXUDQYDUOÕNODULoLQYHULOHQDYDQVODU  
38.090.709  
9.637.536  
    
    
    
Toplam  
38.090.709  
9.637.536  
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NOT  11  –  3(ùø1g'(10øù*ø'(5/(59((57(/(10øù*(/ø5/(5 'HYDPÕ   
  
(UWHOHQPLú*HOLUOHU  
  
    
$UDOÕN  
$UDOÕN  
    
    
.ÕVDYDGHOLHUWHOHQPLúJHOLUOHU  
    
    
  
$OÕQDQVLSDULúDYDQVODUÕ
  
70.772.110  
57.720.279  
Gelecek  aylara  ait  gelirler  
454.766  
504.606  
    
    
    
    
71.226.876  
58.224.885  
    
    
    
(UWHOHQPLúILQDQVPDQJLGHUOHUL -)  
(3.815.712)  
(1.713.334)  
    
    
    
Toplam  
67.411.164  
56.511.551  
    
    
    
    
    
Uzun  YDGHOLHUWHOHQPLúJHOLUOHU  
$OÕQDQVLSDULúDYDQVODUÕ   
8.310.382  
1.323.200  
(UWHOHQPLúILQDQVPDQJLGHUOHUL -)  
(858.137)  
(93.863)  
    
    
    
Toplam  
7.452.245  
1.229.337  
  
 $OÕQDQ VLSDULú DYDQVODUÕ *UXS¶XQ PWHDNLS G|QHPOHUGH \DSDFD÷Õ VDWÕúODUD \|QHOLN RODUDN ED\L YH
PúWHULOHULQGHQDOPÕúROGX÷XoHNOHULLoHUPHNWHGLU  
  
NOT  12  –  &$5ø'g1(09(5*ø6ø</(ø/*ø/ø9$5/,./$5  
  
*UXS¶XQ  $UDOÕN  YH  $UDOÕN    tarihleri   itibDUL\OH FDUL G|QHP YHUJLVL\OH LOJLOL YDUOÕNODUÕ
DúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  
&DULG|QHPYHUJLVL\OHLOJLOLYDUOÕNODU  
$UDOÕN3  
$UDOÕN  
  
  
  
3HúLQ|GHQHQYHUJLOHU  
5.133.910  
1.249.159  
  
    
    
Toplam  
5.133.910  
1.249.159  
  
NOT   13   –   g=.$<1$. <g17(0ø</( '(ö(5/(1(1 0hù7(5(. <g1(7ø0( 7$%ø
ORTAKLIK  
  
$QD2UWDNOÕ÷ÕQ$UDOÕN  YH$UDOÕN  WDULKOHULLWLEDUL\OH|]ND\QDN\|QWHPL\OHGH÷HUOHQHQ
\DWÕUÕPÕDúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  
    
$UDOÕN  
$UDOÕN  
    
Pay  (%)  
Tutar  
Pay  (%)  
Tutar  
    
    
    
    
    
Rohm  And  Haas    
40,00  
4.558.254  
40,00  
2.902.773  
    
    
    
    
    
Toplam  
    
4.558.254       
2.902.773  
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NOT   13   –   g=.$<1$. <g17(0ø</( '(ö(5/(1(1 0hù7(5(. <g1(7ø0( 7$%ø
ORTAKLIK   GHYDPÕ   
  
$UDOÕN  YH$UDOÕN  tarihleri  itibariyle  özkaynak  \|QWHPL\OHGH÷HUOHQHQ\DWÕUÕPÕQWXWDUÕQÕQ
haUHNHWWDEORVXDúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  
    
$UDOÕN  
$UDOÕN2  
    
    
    
'|QHPEDúÕ  
2.902.773  
--  
øúWLUDNOHUGHQJHOLU JLGHUOHU   
1.655.481  
2.902.773  
    
    
    
Toplam  
4.558.254  
2.902.773  
  
5RKPDQG+DDV.LP\DVDOhUQOHUhUHWLP'D÷ÕWÕPYH7LF$ù¶QLQ$UDOÕN  YH$UDOÕN    
WDULKOL DúD÷ÕGD ELOJLOHUL YHULOHQ ILQDQVDO WDEORODUÕQD J|UH |]VHUPD\HGHQ SD\ DOPD \|QWHPL LOH
PXKDVHEHOHúWLULOPLúWLU  
    
31.12.2013  
$UDOÕN  
    
    
    
$NWLIWRSODPÕ  
60.290.897  
43.576.070  
.ÕVDYDGHOL\NPOONOHUL  
48.730.570  
35.804.964  
1HWG|QHPNDUÕ ]DUDUÕ   
4.138.703  
6.563.981  
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NOT  14  –  <$7,5,0$0$d/,*$<5ø0(1.8//(5  
  
'H÷HU
$UWÕú$]DOÕú
øODYHOHU  
Net  

'H÷HU
$UWÕú$]DOÕú
    
31.12.2011  
31.12.2012  
øODYHOHU  
Net  
    
    
    
    
    
Maliyet  
    
    
    
    
    
    
      
Arazi  ve  Arsalar   187.041.801   1.849.875  
16.685.696   205.577.372   1.162.909  
11.626.516  
    
    
    
    
    
    
    
Toplam  
187.041.801   1.849.875  
16.685.696   205.577.372   1.162.909  
11.626.516  

31.12.2013  
    
    
218.366.797  
    
218.366.797  

  
<DWÕUÕP DPDoOÕ JD\ULPHQNXOOHU 3ROLVDQ <DSÕ øQúDDW7DDKKW 7XUL]P 6DQD\L YH 7LFDUHW $ù ³3ROLVDQ
<DSÕ´  úLUNHWLQLQ DNWLILQGH \HU DODQ 3HQGLN 6DELKD *|NoHQ +DYDDODQÕ \DQÕQGD    ve   3.   pafta   -8165-
8181-8195-8197-9832  nolu  adalarda  yer  alan  arsalardan,  .D÷ÕWKDQHPHUNH]PDKDOOHVL  3-13  pafta,  12715  
parselde  yer  alan  binadan   WDULKOL.D÷ÕWKDQH%HOHGL\HVL(QFPHQNDUDUÕQDLVWLQDGHQELQDQÕQ
QHYL DUVD\D G|QúWUOPúWU  YH 3ROLVDQ +ROGLQJ $ù DNWLILQGH \HU DODQ 3HQGLN 6DELKD *|NoHQ
+DYDDODQÕ \DQÕQda   2/1045-1047-1050   nolu   adalarda   yer   alan   arsalardan   ROXúPDNWDGÕU   .D\ÕWOÕ   GH÷HUL
18.566.544   7/ WXWDUÕQGD RODQ 3HQGLN¶GHNL   DUVDODUÕQ GH÷HUOHQPLú WXWDUÕ ED÷ÕPVÕ] GH÷HUOHPH úLrketi  
WDUDIÕQGDQ\DSÕODQ$UDOÕN  2013  WDULKOLJD\ULPHQNXOGH÷HUOHPHUDSRUODUÕQD  J|UHWRSODP  
7/¶GLU .D\ÕWOÕ GH÷HUL    7/ WXWDUÕQGD RODQ .D÷ÕWKDQH¶GHNL DUVDQÕQ   GH÷HUOHQPLú WXWDUÕ   ise,  
ED÷ÕPVÕ]GH÷HUOHPHúLUNHWLWDUDIÕQGDQ\DSÕODQ$UDOÕN  2013  WDULKOLJD\ULPHQNXOGH÷HUOHPHUDSRUODUÕQD
J|UH WRSODP 72.000.000   7/¶GLU   Gayrimenkul   dH÷HUOHPHleri   Asal   *D\ULPHQNXO 'H÷HUOHPH   ve  
'DQÕúPDQOÕN  $ùWDUDIÕQGDQ\DSÕOPÕúWÕU  $QDRUWDNOÕNLOH'$3<DSÕDUDVÕQGDV|]NRQXVXDUVD]HULQGH
³']HQOHPHùHNOLQGH$UVD3D\Õ.DUúÕOÕ÷ÕQGD%LQD<DSÕPÕ9H*D\ULPHQNXO6DWÕú9DDGL6|]OHúPHVLQH´  
isWLQDGHQLQúDHGLOHQ  .D÷ÕWKDne  Z  Ofis  ProjesiQLQLQúDDWoDOÕúPDODUÕ\ÕOÕQGDWDPDPODQPÕúWÕU.  
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NOT  15  –  0$''ø'85$19$5/,./$5  
  
$UDOÕN  YH$UDOÕN  tarihlerinde  sona  eren  dönemler  LoLQGHPDGGLYDUOÕNODUYHLOJLOLELULNPLúDPRUWLVPDQODUÕQGDJHUoHNOHúHQKDUHNHWOHUDúD÷ÕGDNL
gibidir:  

    
Maliyet  
Arazi  ve  Arsalar  
<HUDOWÕYH<HUVW']HQOHUL  
Binalar  
Tesis,  Makina  ve  Cihazlar  
7DúÕWODU  
'HPLUEDúODU  
'L÷HU0DGGL'XUDQ9DUOÕNODU  
g]HO0DOL\HWOHU  
<DSÕOPDNWD2ODQ<DWÕUÕPODU
    
Toplam  
%LULNPLú$PRUWLVPDQ  
    
<HUDOWÕYH<HUVW']HQOHUL  
Binalar  
Tesis,  Makina  ve  Cihazlar  
7DúÕWODU  
'HPLUEDúODU  
'L÷HU0DGGL'XUDQ9DUOÕNODU  
g]HO0DOL\HWOHU  
    
Toplam  
    
1HW'H÷HU  

31.12.2011  
    

    
74.051.739  
142.455.540  
142.103.160  
87.485.904  
2.616.940  
12.721.758  
3.504.933  
3.489.415  

  

øODYHOHU  
    

293.511  
1.286.703  
2.822.931  
28.664.616  
280.370  
508.529  
70.113  
65.462  

6.002.972  
    
    
    
20.976.581  
50.411.956  
46.539.082  
1.332.191  
11.158.533  
3.291.955  
2.959.844  
    
136.670.142  
    
337.762.219  

39.337.344  
    
    
5.627.761  
2.262.640  
7.839.610  
420.037  
497.553  
80.182  
258.336  
    
16.986.119  
    
    

Transfer  
    

--  
--  
--  
(174.111)  
(135.991)  
(49.955)  
--  
--  

5.345.109  
    

474.432.361  

dÕNÕúODU  

(5.330.981)  
    

(360.057)  
    
    

    
    
--  
--  
(119.829)  
(61.952)  
(46.044)  
--  
--  

    

    
(227.825)  

    
    

    

øODYHOHU  
    

dÕNÕúODU  
    

--   74.345.250   6.814.551  
--   143.742.243  
317.990  
--   144.926.091   8.303.300  
5.330.981   121.307.390   19.086.551  
--  
2.761.319   1.159.695  
--   13.180.332  
834.808  
--  
3.575.046  
23.883  
--  
3.554.877  
123.787  

--  
    

31.12.2012  

    
    

    

59.382.926  
    
    
5.676.750  
2.369.823  
10.539.016  
550.481  
536.305  
41.052  
183.758  
    
19.897.185  
    
    

  
--  
--  
--  
(314.994)  
--  
(11.524)  
--  
--  

6.017.100   22.718.361  
    
    

--   513.409.648  
    
    
--   26.604.342  
--   52.674.596  
--   54.258.863  
--  
1.690.276  
--   11.610.042  
--  
3.372.137  
--  
3.218.180  
    
--   153.428.436  
    
359.981.212  

<DEDQFÕ
Para  
dHYULP
)DUNODUÕ  

    
(326.518)  

    
    
--  
6.147  
9.161  
270  
844  
--  
--  

    
(127.156)  

    
16.422  

    
    

    

--   (2.393.677)   26.341.784  
    
    

  
  

    

31.12.2013  

--   81.391.694  
--   144.060.233  
--   153.759.303  
2.393.677   142.930.551  
--  
3.928.111  
--   14.022.118  
--  
3.598.929  
--  
3.678.664  

1.245.331  

--  
--  
(122.834)  
--  
(4.322)  
--  
--  

    
    

    
231.893  
--  
529.912  
457.927  
7.097  
18.502  
--  
--  

--  

    
    

Transfer  

    
    

--   573.711.387  
    
    
--   32.281.092  
--   55.050.566  
--   64.684.206  
--  
2.241.027  
--   12.142.869  
--  
3.413.189  
--  
3.401.938  
    
--   173.214.887  
    
400.496.500  

     
45
32/ø6$1+2/'ø1*  $121ø0ùø5.(7ø  
1  OCAK  –  $5$/,.'g1(0ø1($ø7  
.2162/ø'()ø1$16$/7$%/2/$5$$ø7127/$5  
(Tutarlar  aksi  belirtilmedikçe  Türk  /LUDVÕ ³7/´ RODUDNLIDGHHGLOPLúWLU   
  
NOT  15  –  0$''ø'85$19$5/,./$5 'HYDPÕ   
  
(*)  <DSÕOPDNWDRODQ\DWÕUÕPODUIRUPDOGHKLWRNVLWWHVLVLPL[PDNLQDODUÕJHQOHúHELOLUPolistireni  projesi,  
3ROLSRUWGHSRODPDWDQNÕ\DSÕPSURMHVLYHGL÷HU\DWÕUÕPODUDDLWWXWDUODUGDQROXúPDNWDGÕU  
  
*UXS¶XQ  $UDOÕN  ve  $UDOÕN  WDULKOHULLWLEDUL\OHDPRUWLVPDQYHLWIDSD\ODUÕQÕQgider  yerleri  
DúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  
    
$UDOÕN  
31  $UDOÕN  
    
    
    
    
    
Amortisman  ve  itfa  giderleri  
6DWÕODQPDPXOPDOL\HWL  
3.290.376  
2.687.329  
6DWÕODQPDOYHKL]PHWPDOL\HWL  
11.720.169  
10.302.104  
$UDúWÕUPDYHJHOLúWLUPHJLGHUOHUL  
373.889  
269.533  
3D]DUODPDVDWÕúYHGD÷ÕWÕPJLGHUOHUL  
4.242.136  
3.527.986  
*HQHO\|QHWLPJLGHUOHUL  
1.329.349  
1.194.588  
    
    
    
Toplam  
20.955.919  
17.981.540  
  
øOLúLNWHNLkonsolide  finansal  tablolarda  konsolide  edilen  JUXSúLUNHWOHULQLQ  ELODQoRsunda  yer  alan  kD\ÕWOÕ
GH÷HUL 206.091.119   TL   olan   arsa,   arazilerin   ve   ELQDODUÕQ   GH÷HUOHQPLú WXWDUÕ ED÷ÕPVÕ] GH÷HUOeme  
úLUNHWlerL WDUDIÕQGDQ \DSÕODQ 21   Mart   2011,   09   Ocak   2013   ve    $UDOÕN       tarihli   gayrimenkul  
GH÷HUOHPH UDSRUODUÕQD J|UH WRSODP 512.325.140   TL’dir   \DWÕUÕP DPDoOÕ\D VÕQÕIODQDQODU GDKLO .  
'H÷HUOHPH oDOÕúPDVÕ   VRQXFX ROXúDQ GH÷HUOHPH IDUNÕ   konsolide   finansal   tablolara   arazi,   arsalar   ve  
binalar   EXQODUDLOLúNLQ\HUDOWÕYH\HUVWG]HQOHULGDKLO   LoLQWRSODP  TLHUWHOHQPLúYHUJL
\NPOO÷    TL,   |]ND\QDNODU KHVDEÕQGD PDGGL GXUDQ YDUOÕN GH÷HUOHPH artÕú IRQX
KHVDEÕQGD  TLJHoPLú\ÕONDUODUÕKHVDEÕQGD14.560.000  TL  ve  gelir  tablosunda  9.301.213  
TL  olarak  \DQVÕWÕOPÕúWÕU.    
  

'H÷HUOHPHoDOÕúPDVÕVRQXFXQGD\DSÕODQhesaplama  DúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  

'H÷HUOHPHWXWDUÕ  
    
.D\ÕWOÕGH÷HU -)  
    
'H÷HUOHPHIDUNODUÕ  
    
(UWHOHQPLúYHUJL   -)  
    
.RQWUROJFROPD\DQSD\ODUÕQKDNNÕ -)  
    
'H÷HUDUWÕúIRQODUÕ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

512.325.140  
    
(206.091.119)  
    
306.234.021  
    
(61.246.804)  
    
(6.455.429)  
    
238.531.788  
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NOT  16  –  0$''ø2/0$<$1'85$19$5/,./$5  
  
$UDOÕN  YH$UDOÕN  tarihlerinde  sona  eren  \ÕOODU  LoLQGHPDGGLROPD\DQYDUOÕNODUYHLOJLOL
LWIDSD\ODUÕQGDJHUoHNOHúHQKDUHNHWOHUDúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  
    
Maliyet  
    

31.12.2011  
    
    

Haklar  
'L÷HU0DGGL2OPD\DQ'XUDQ9DUOÕNODU  
    

øODYHOHU  
    
    

6.172.322  

--  

4.695.503  
    

Toplam  

31.12.2012  
    
    
6.172.322  

244.643  
    

10.867.825  

øODYHOHU  
    
    
50.000  

4.940.146  
    

244.643  

dÕNÕúODU  
31.12.2013  
    
    
    
    
--  

412.500  
    

11.112.468  

6.222.322  

(5.732)  
    

462.500  

5.346.914  
    

(5.732)  

11.569.236  

    

    

    

    

    

    

    

%LULNPLúøWID3D\ODUÕ  
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

Haklar  
'L÷HU0DGGL2OPD\DQ'XUDQ9DUOÕNODU  
    

441.451  
2.630.325  
    

Toplam  
    
1HW'H÷HU  

411.746  
583.675  
    

3.071.776  
    

853.197  
3.214.000  
    

995.421  
    

7.796.049       

414.397  
644.337  
    

4.067.197  
    

--  

1.267.594  

(5.732)  
    

1.058.734  

3.852.605  
    

(5.732)  

    

    

7.045.271       

    

5.120.199  
    
6.449.037  

  

+DNODULoHULVLQGH\HUDODQ7/WXWDUÕQGDNLGH÷HUDUWÕúÕ3ROLSRUWLOH0DOL\H%DNDQOÕ÷Õ0LOOL
(PODN *HQHO 0GUO÷ YH 7& 'HYOHW 'HPLU\ROODUÕ DUDVÕQGD LP]DODQPÕú V|]OHúPH\H LVWLQDGHQ
NLUDODQPÕú 3ROLSRUW OLPDQ WHVLVLQLQ  WDULKLQGH 6WDQGDUW *D\ULPHQNXO 'H÷HUOHPH
8\JXODPDODUÕ $ù WDUDIÕQGDQ \DSÕODQ JD\ULPHQNXO GH÷HUOHPHVLQGH ROXúDQ OLPDQ SDUVHO NXOODQÕP
NLUDODPD KDNNÕQGDQROXúPDNWDGÕU 3DUVHONXOODQÕP NLUDODPD KDNNÕ LQGLUJHQPLúQDNLWDNÕP \|QWHPL
NXOODQDUDN WHVSLW HGLOPLú ROXS OLPDQ NXOODQÕQÕP V|]OHúPHVL VUHVLQFH GR÷UXVDO DPRUWLVPDQ \|QWHPL
NXOODQÕODUDNLWIDHGLOPHNWHGLU  
  

NOT  17  –  .$5ù,/,./$5.2ù8//8  VARLIK  VE  %25d/$5  
  

17.1  BRUoNDUúÕOÕNODUÕ  
    
.ÕVDYDGHOL  
9HUJL&H]DODUÕ  
    
Toplam  
  
  Uzun  vadeli  
9HUJL&H]DODUÕ  
Toplam  
  
  
  
  
  
  
  
  

$UDOÕN  
    

$UDOÕN2012  
    

63.829  
    

191.488  
    

63.829  

191.488  

$UDOÕN  
--  
--  

$UDOÕN  
63.829  
63.829  
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NOT  17  –  .$5ù,/,./$5.2ù8//89$5/,.9(%25d/$5   'HYDPÕ   
  
9HUJL FH]DODUÕ 9HUJL øGDUHVL WDUDIÕQGDQ 3ROLVDQ .LP\D 6DQ$ù¶QLQ  \ÕOÕ Kurumlar   Vergisi  
DoÕVÕQGDQ LQFHOHQPHVL VRQXFXQGD ROXúDQ PDWUDK IDUNÕ JHUHNoHVL\OH WDKDNNXN HWWLULOHQ WXWDU LOH 3ROLVDQ
%R\D 6DQYH 7LF$ù¶QLQ \ÕOÕ.'9 DoÕVÕQGDQLQFHOHQPHVL VRQXFXQGDROXúDQ YHUJL FH]DODUÕQGDQ
ROXúPDNWDGÕU %X FH]DODU LoLQ 9HUJL 0DKNHPHVL QH]GLQGH LSWDO GDYDVÕ DoÕOPÕú  VD\ÕOÕ %RUoODUÕQ
<HQLGHQ <DSÕODQGÕUÕOPDVÕ \DVDVÕ LOH ELUOLNWH DoÕODQ EX GDYDODUGDn   YD]JHoLOPLú YH LOJLOL \DVD
KNPOHULQGHQID\GDODQÕOPÕúWÕU  
  

17'DYDYHøKWLODIODU  
  

1)  *UXS¶XQ  ³GDYDFÕ´ROGX÷XYHGHYDPHWPHNWHRODQGDYDODU  
  

$UDOÕN  WDULKLLWLEDUL\OH*UXSWDUDIÕQGDQDoÕOPÕúYHGHYDPHGHQWRSODP36.036.975  TL  dava  ve  
LFUDWDNLELEXOXQPDNWDGÕU $UDOÕN7/   *UXSGDYDYHLFUDDúDPDVÕQGDNLDODFDNODUÕ
LoLQ  23.284.924  7/ $UDOÕN7/ WXWDUÕQGDNDUúÕOÕND\ÕUPÕúWÕU  
  

2)  Grup  DOH\KLQHDoÕOPÕúYHGHYDPHWPHNWHRODQGDYDODU    
  
$UDOÕN  tarihi  itibariyle,  Grup  aleyhiQHDoÕOPÕúYHGHYDPHGHQ  7/¶VL $UDOÕN
 7/  KDVDU GROD\Õ LOH LVWHQHQ WD]PLQDW ROPDN ]HUH WRSODP  TL    $UDOÕN 
988.944  TL)  WXWDUÕQGDGDYDPHYFXWWXU  
  

17.3  9HULOHQDOÕQDQWHPLQDWYH  kefaletler:    
  

1)  9HULOHQ75ø¶OHU  
  
ùLUNHW7DUDIÕQGDQ9HULOHQTeminat-Rehin-øSRWHNOHU 7/   
    
$.HQGL7]HO.LúLOL÷L$GÕQD9HUPLú2OGX÷X75ø OHULQ7RSODP
7XWDUÕ  
%7DP.RQVROLGDV\RQ.DSVDPÕQD'DKLO(GLOHQ2UWDNOÕNODU
/HKLQH9HUPLú2OGX÷X75ø OHULQ7RSODP7XWDUÕ(1)  
&2OD÷DQ7LFDUL)DDOL\HWOHULQ<UWOPHVL$PDFÕ\OD9HUPLú
2OGX÷X75ø OHULQ7RSODP7XWDUÕ  
''L÷HU9HULOHQ75ø OHULQ7RSODP7XWDUÕ  
  L%D÷OÕ2UWDNOÕNODUÕQ*UXS/HKLQH9HUPLú2OGX÷X75ø OHULQ
7RSODP7XWDUÕ  
  LL%YH&.DSVDPÕQD*LUPH\HQ'L÷HU*UXSùLUNHWOHUL/HKLQH
9HUPLú2OGX÷X75ø OHULQ7RSODP7XWDUÕ  
  iii.  C  0DGGHVL.DSVDPÕQD*LUPH\HQ.LúLOHU/HKLQH9HUPLú
2OGX÷X75ø OHULQ7RSODP7XWDUÕ  
    
Toplam  
    
'L÷HU7HPLQDW5HKLQøSRWHNOHULQg]ND\QDNODUD2UDQÕ  

$UDOÕN  
    

$UDOÕN  
    

--  

--  

1.232.329.395  

1.128.302.210  

17.003.159  
--  

8.931.852  
--  

--  

--  

--  

--  

--  
    
1.249.332.554  

--  
    
1.137.234.062  

    
--  

    
--  

  

(1)    GHQHONUHGLDQODúPDVÕoHUoHYHVLQGHYHULOHQ  NHIDOHWOHUGHQ ROXúPDNWDGÕU   $\UÕQWÕVÕ Not   7¶GH  
DoÕNODQPÕúWÕU  
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 $UDOÕN    YH  $UDOÕN    tarihlerL LWLEDUL\OH *UXS WDUDIÕQGDQ YHULOHQ 75ø¶OHULQ D\UÕQWÕVÕ  
DúD÷ÕGDNLJLELGLU  
$UDOÕN  
7DDKKW  
Cinsi  
Kefalet  
Kefalet  
Kefalet  
Teminat  Mektubu  
Teminat  Senedi  
Teminat  Mektubu  
Teminat  Mektubu  
Teminat  Mektubu  
Teminat  Mektubu  
Teminat  Mektubu  
  
Toplam  

  
7DDKKGQ  
Verilme  Nedeni  
Kredi  Kefaleti  
Kredi  Kefaleti  
Kredi  Kefaleti  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
  
    

  
7DDKKGQ  
.LPH9HULOGL÷L  
*UXSLoLùLUNHWOHU   
*UXSLoLùLUNHWOHU   
*UXSLoLùLUNHWOHU   
0úWHULOHU  
0úWHULOHU  
6DWÕFÕODU  
*PUN0VWHúDUOÕNODUÕ  
*PUN0VWHúDUOÕNODUÕ  
0DKNHPHYHøFUD'DLUHOHUL  
Devlet  Kurum  ve  .XUXOXúODUÕ  
  
    

  
'|YL]  
Cinsi  
ABD$  
AVRO  
TL  
TL  
TL  
TL  
TL  
AVRO  
TL  
TL  
  
  

  
'|YL]  
7XWDUÕ  
317.650.000  
6.000.000  
536.750.000  
86.000  
1.050.000  
13.300  
12.654.325  
500.000  
521.402  
1.209.882  
    
  

  
    
7XWDUÕ 7/   
677.960.395  
17.619.000  
536.750.000  
86.000  
1.050.000  
13.300  
12.654.325  
1.468.250  
521.402  
1.209.882  
    
1.249.332.554  

$UDOÕN  
7DDKKW  
Cinsi  
Kefalet  
Kefalet  
Teminat  Mektubu  
Teminat  Mektubu  
Teminat  Mektubu  
Teminat  Mektubu  
Teminat  Mektubu  
Teminat  Mektubu  
Teminat  Mektubu  
  
Toplam  

  
7DDKKGQ  
Verilme  Nedeni  
Kredi  Kefaleti  
Kredi  Kefaleti  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
  
    

  
7DDKKGQ  
.LPH9HULOGL÷L  
*UXSLoLùLUNHWOHU   
*UXSLoLùLUNHWOHU   
0úWHULOHU  
0úWHULOHU  
6DWÕFÕODU  
*PUN0VWHúDUOÕNODUÕ  
*PUN0VWHúDUOÕNODUÕ  
0DKNHPHYHøFUD'DLUHOHUL  
Devlet  Kurum  YH.XUXOXúODUÕ  
  
    

  
  
'|YL]  
'|YL]  
Cinsi  
7XWDUÕ  
ABD$  
245.850.000  
TL  
690.050.000  
TL  
39.000  
TL  
1.050.000  
TL  
13.300  
TL  
3.777.341  
AVRO  
500.000  
TL  
54.000  
TL  
2.822.361  
  
    
    
    

  
    
7XWDUÕ 7/   
438.252.210  
690.050.000  
39.000  
1.050.000  
13.300  
3.777.341  
1.175.850  
54.000  
2.822.361  
    
1.137.234.062  

  

  
*UXSLoLúLUNHWOHULQD\UÕQWÕVÕNot  7‘de  YHULOPLúWLU  
2)  $OÕQDQ75ø¶OHU  
7DDKKW  
Cinsi  
øSRWHN  
7HPLQDWdHNL  
7HPLQDWdHNL  
Teminat  Mektubu  
Teminat  Mektubu  
Teminat  Mektubu  
Teminat  Mektubu  
Teminat  Senedi  
Teminat  Senedi  
Teminat  Senedi  
Toplam  

  

7DDKKGQ  
$OÕQPD1HGHQL  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
    

$UDOÕN  
7DDKKGQ  
.LPGHQ$OÕQGÕ÷Õ  
0úWHULOHU  
0úWHULOHU  
0úWHULOHU  
0úWHULOHU  
6DWÕFÕODU  
6DWÕFÕODU  
6DWÕFÕODU  
0úWHULOHU  
6DWÕFÕODU  
6DWÕFÕODU  
    

'|YL]  
'|YL]       
Cinsi  
7XWDUÕ  
7XWDUÕ 7/   
TL  
25.293.195  
25.293.195  
TL  
171.500  
171.500  
ABD$  
90.000  
192.087  
TL  
2.347.500  
2.347.500  
TL  
97.779  
97.779  
ABD$  
221.418  
472.572  
AVRO  
9.264.000  
27.203.736  
TL  
3.887.983  
3.887.983  
AVRO  
21.200  
62.254  
TL  
0  
0  
    
    
59.728.606  
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179HULOHQDOÕQDQWHPLQDWYHNHIDOHWOHU 'HYDPÕ   
  
  
7DDKKW  
Cinsi  
øSRWHN  
Teminat  Çeki  
Teminat  Mektubu  
Teminat  Mektubu  
Teminat  Mektubu  
Teminat  Senedi  
Teminat  Senedi  
Teminat  Senedi  
Teminat  Senedi  
Toplam  

  
7DDKKGQ  
$OÕQPD1HGHQL  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
Teminat  
    

$UDOÕN  
7DDKKGQ  
.LPGHQ$OÕQGÕ÷Õ  
0úWHULOHU  
0úWHULOHU  
0úWHULOHU  
6DWÕFÕODU  
6DWÕFÕODU  
6DWÕFÕODU  
0úWHULOHU  
6DWÕFÕODU  
6DWÕFÕODU  
    

  
'|YL]  
Cinsi  
TL  
TL  
TL  
TL  
ABD$  
AVRO  
TL  
AVRO  
TL  
    

       
'|YL]     
7XWDUÕ   7XWDUÕ 7/   
24.178.195  
24.178.195  
147.600  
147.600  
2.477.500  
2.477.500  
60.000  
60.000  
10.912  
19.452  
2.250.000  
5.291.325  
413.000  
413.000  
21.200  
49.856  
412.500  
412.500  
    
33.049.428  

17*D\ULPHQNXOOHU]HULQGHNLWDN\LGDWODU  
31.12.2013   ve   31.12.2012   tarihlerL LWLEDUL\OH *UXS¶XQ JD\ULPHQNXOOHUL ]HULQGH EXOXQDQ úHUKOHU   ve  
NÕVÕWODPDODU  DúD÷ÕGDNLJLELGLU  
Lehdar  
Polisan  Holding:  
7UNL\H(OHNWULN.XUXPX$ù  
ø(77*HQHO0GUO÷  
Polisan  Kimya:  
Gebze  Sulh  Hukuk  Mahkemesi  
ùHQJQ$LOHVL0LUDVoÕODUÕ  
Gebze  Sulh  Hukuk  Mahkemesi  
Gebze  Sulh  Hukuk  Mahkemesi  
Gebze  1.  Asliye  Hukuk  Mahkemesi  
%RWDú  $ù  
%RWDú$ù  
'LORYDVÕ%HOHGL\HVL  
Polisan  <DSÕ  
DAP  <DSÕøQúDDW6DQYH7LF/WGùWG  
7UNL\H(OHNWULN.XUXPX*HQHO0G  
'$3<DSÕøQúDDW6DQYH  7LF/WGùWG  
7UNL\H(OHNWULN.XUXPX*HQHO0G  
'$3<DSÕøQúDDW6DQYH7LF/WGùWG  
72.ø  
72.ø  

Gayrimenkul  
  
Bina  -  Merkezefendi  Mh.  
=H\WLQEXUQXøVWDQEXO  
Bina  -  Merkezefendi  Mh.  
=H\WLQEXUQXøVWDQEXO  
  
Arsa-  7DYúDQOÕ.|\  
Gebze/Kocaeli  
Arsa-  7DYúDQOÕ.|\  
Gebze/Kocaeli  
Arsa-  7DYúDQOÕ.|\  
Gebze/Kocaeli  
Arsa-  7DYúDQOÕ.|\  
Gebze/Kocaeli  
Arsa-  7DYúDQOÕ.|\  
Gebze/Kocaeli  
Arsa-  7DYúDQOÕ.|\  
Gebze/Kocaeli  
Arsa-  7DYúDQOÕ.|\  
Gebze/Kocaeli  
Arsa-Muallim-.|\  
'LORYDVÕ.RFDHOL  
  
Bina-.D÷ÕWKDQHLOoHVL  
.D÷ÕWKDQHøVWDQEXO  
Arsa-  .D÷ÕWKDQHLOoHVL0HUNH]
Mahallesi  
.D÷ÕWKDQHøVWDQEXO  
Arsa-  .D÷ÕWKDQHLOoHVL0HUNH]
Mahallesi  
.D÷ÕWKDQHøVWDQEXO  
Bina-  .D÷ÕWKDQHøOoHVL  
.D÷ÕWKDQHøVWDQEXO  
Bina-  .D÷ÕWKDQHøOoHVL  
.D÷ÕWKDQHøVWDQEXO  
Arsa-  ùH\KOL0DKDOOHVL
.D÷ÕWKDQHøOoHVL  
.D÷ÕWKDQHøVWDQEXO  
Arsa-  ùH\KOL0DKDOOHVL
.D÷ÕWKDQHøOoHVL  
.D÷ÕWKDQHøVWDQEXO  

ùHUK$oÕNODPDVÕ  
  

Tarihi  
  

.LUDúHUKL  

23.11.1983  

øUWLIDNKDNNÕYHRWRSDUNWHVLVúHUKL  
  

11.12.1978  
  

ø]DOH-Lú\XúHUKL  

22.01.2003  

6DWÕúYDDGLúHUKL  

13.03.2002  

ø]DOH-Lú\XúHUKL  

18.04.2002  

ø]DOH-Lú\XúHUKL  

18.05.2004  

øKWL\DWLWHGELU  

11.10.2011  

.DPXODúWÕUPDúHUKL  

05.09.1986  

øUWLIDNKDNNÕ  

26.05.1987  

.DPXODúWÕUPDúHUKL  
  

21.04.2008  
  

.DWNDUúÕOÕ÷ÕVDWÕú  

21.11.2006  

.LUDúHUKL  

03.07.1987  

.DWNDUúÕOÕ÷ÕVDWÕú  

21.11.2006  

.LUDúHUKL  

03.07.1987  

.DWNDUúÕOÕ÷ÕVDWÕú  

21.11.2006  

gQDOÕPKDNNÕ  

09.02.2010  

gQDOÕPKDNNÕ  

09.02.2010  
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17*D\ULPHQNXOOHU]HULQGHNLWDN\LGDWODU 'HYDPÕ)  
  
  
Türkiye  Elektrik  Kurumu  
72.ø  
  
Türkiye  Elektrik  Kurumu  
  
Türkiye  Elektrik  Kurumu  
T.C.  Pendik  Sulh  Hukuk  Mahkemesi  

Arsa-  ùH\KOL0DKDOOHVL
.D÷ÕWKDQHøOoHVL  
.D÷ÕWKDQHøVWDQEXO  
Arsa-  ùH\KOL0DKDOOHVL
.D÷ÕWKDQHøOoHVL  
.D÷ÕWKDQHøVWDQEXO  
Arsa-  ùH\KOL0DKDOOHVL
.D÷ÕWKDQHøOoHVL  
.D÷ÕWKDQHøVWDQEXO  
Arsa-  ùH\KOL0DKDOOHVL
.D÷ÕWKDQHøOoHVL  
.D÷ÕWKDQHøVWDQEXO  
Tarla-  ùH\KOL0DKDOOHVL
.D÷ÕWKDQHøOoHVL  
.D÷ÕWKDQHøVWDQEXO  

øVWLPODNKDNNÕ  

14.07.1977  

gQDOÕPKDNNÕ  

09.02.2010  

øVWLPODNKDNNÕ  

14.07.1977  

øVWLPODNKDNNÕ  

14.07.1977  

Izale-Lú\XGDYDVÕ  

24.09.2009  

  
NOT  18  –  d$/,ù$1/$5$6$ö/$1$1)$<'$/$5  
  

.ÕVDYDGHOL  
  
    
    
3HUVRQHOH%RUoODU  
gGHQHFHN9HUJLOHU  
gGHQHFHN6RV\DO*YHQOLN.HVLQWLOHUL  
    
Toplam  

$UDOÕN  
    

$UDOÕN  
    

1.920.257  
700.948  
1.196.303  
    
3.817.508  

1.521.575  
527.893  
727.051  
    
2.776.519  

  

8]XQYDGHOLoDOÕúDQODUDVD÷ODQDQID\GDODU .ÕGHPWD]PLQDWÕNDUúÕOÕ÷Õ)  
  

<UUONWHNL øú .DQXQX KNPOHUL X\DUÕQFD oDOÕúDQODUGDQ NÕGHP WD]PLQDWÕQD KDN ND]DQDFDN úHNLOGH Lú
V|]OHúPHVL VRQD HUHQOHUH KDN ND]DQGÕNODUÕ \DVDO NÕGHP WD]PLQDWODUÕQÕQ |GHQPHVL \NPOO÷ YDUGÕU
$\UÕFDKDOHQ\UUONWHEXOXQDQVD\ÕOÕ6RV\DO6LJRUWDODU.DQXQXQXQ0DUWWDULKVD\ÕOÕYH
$÷XVWRVWDULKVD\ÕOÕ\DVDODULOHGH÷LúLN¶ÕQFÕPDGGHVLKNPJHUH÷LQFHNÕGHPWD]PLQDWÕQÕ
DODUDNLúWHQD\UÕOPDKDNNÕND]DQDQODUDGD\DVDONÕGHm    WD]PLQDWODUÕQÕ|GHPH\NPOO÷EXOXQPDNWDGÕU.  
gGHQHFHNWD]PLQDWÕKHUKL]PHW\ÕOÕLoLQELUD\OÕNPDDú  NDGDUGÕUYHEXWXWDUOcak  2014  tarihi  itibariyle  
3.438,22  7/ $UDOÕN12:  3.129,25  TL)  LOHVÕQÕUODQGÕUÕOPÕúWÕU  
  

.ÕGHPWD]PLQDWÕ\NPOO÷\DVDORODUDNKHUKDQJLELUIRQODPD\DWDELGH÷LOGLU  
  

.ÕGHP WD]PLQDWÕ \NPOO÷ *UXS¶XQ   oDOÕúDQODUÕQ HPHNOL ROPDVÕQGDQ GR÷DQ JHOHFHNWHNL RODVÕ
\NPOO÷QEXJQNGH÷HULQLQWDKPLQLQH J|UHKHVDSODQÕU 806 ³dDOÕúDQODUD6D÷ODQDQ )D\GDODU´
X\DUÕQFDúLUNHWLQ\NPOONOHULQLWDQÕPODQPÕúID\GDSODQODUÕNDSVDPÕQGDDNWHU\DOGH÷HUOHPH\|QWHPOHUL
NXOODQÕODUDN JHOLúWLULOPHVLQL |QJ|UU  %XQD X\JXQ RODUDN WRSODP \NPOONOHULQ KHVDSODQPDVÕQGD
NXOODQÕODQDNWHU\DOYDUVD\ÕPODUDúD÷ÕGDEHOLUWLOPLúWLU  
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NOT  18  –  d$/,ù$1/$5$6$ö/$1$1)$<'$/$5 'HYDPÕ   
  
(VDV YDUVD\ÕP  KHU KL]PHW \ÕOÕ LoLQ RODQ D]DPL \NPOO÷Q HQIODV\RQD SDUDOHO RODUDN DUWPDVÕGÕU
'ROD\ÕVÕ\ODX\JXODQDQLVNRQWRRUDQÕJHOHFHNHQIODV\RQHWNLOHULQLQG]HOWLOPHVLQGHQVRQUDNLEHklenen  reel  
oranÕLIDGHHGHU$UDOÕN  tarihi  itibariyle,  ekli  konsolide  ILQDQVDOWDEORODUGDNDUúÕOÕNODUoDOÕúDQODUÕQ
HPHNOLOL÷LQGHQ ND\QDNODQDQ JHOHFH÷H DLW RODVÕ \NPOO÷QQ EXJQN GH÷HUL WDKPLQ HGLOHUHN
KHVDSODQÕU$UDOÕN  tarihi  itiEDUL\OHNDUúÕOÕNODU\ÕOOÕN,0  enflas\RQRUDQÕYH  iskontRRUDQÕ
YDUVD\ÕPÕQDJ|UH  3,58  reel  iVNRQWRRUDQÕLOHKHVDSODQPÕúWÕU   $UDOÕN12:  %3,33  UHHOLVNRQWRRUDQÕ .  
øVWH÷H ED÷OÕ LúWHQ D\UÕOPDODU QHWLFHVLQGH |GHQPH\LS *UXS¶D NDODFDN RODQ NÕGHP WD]PLQDWÕ WXWDUODUÕQÕQ
WDKPLQLRUDQÕGDGLNNDWHDOÕQPÕúWÕU *UXS¶XQ  NÕGHPWD]PLQDWÕ\NPOO÷KHVDSODPDVÕQGDRUWDODPDLúH
GHYDP HWPH RODVÕOÕ÷Õ  95,37    $UDOÕN :   %   96,58  RODUDN KHVDSODQPÕú YH LQGLUJHQPLú NÕGHP
WD]PLQDWÕNDUúÕOÕ÷ÕWXWDUÕEXRUDQHVDVDOÕQDUDNKHVDSODQPÕúWÕU.  
  
3ROLVDQ+HOODV6$úLUNHWLQGHNDUúÕOÕNODU\ÕOOÕN  enflas\RQRUDQÕYH  LVNRQWRRUDQÕYDUVD\ÕPÕQa  
J|UH  KHVDSODQPÕúWÕU  
  

*UXS¶XQ  $UDOÕN       YH  $UDOÕN    WDULKOHUL LWLEDUL\OH NÕGHP WD]PLQDWÕ NDUúÕOÕ÷Õ KHVDEÕ KDreket  
WDEORVXDúD÷ÕGDNLJLELGLU  
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J|UH  KHVDSODQPÕúWÕU  
  

*UXS¶XQ  $UDOÕN       YH  $UDOÕN    WDULKOHUL LWLEDUL\OH NÕGHP WD]PLQDWÕ NDUúÕOÕ÷Õ KHVDEÕ KDreket  
WDEORVXDúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  
       
$UDOÕN  
$UDOÕN  2012  
    
'|QHPEDúÕEDNL\H  
Ödemeler  
Faiz  maliyeti  
Cari  hizmet  maliyeti  
$NWHU\DO ND]DQo ND\ÕS  
    
'|QHPVRQXLWLEDUL\OHNDUúÕOÕN  

    

    
6.784.671  
(1.139.057)  
226.140  
1.352.188  
337.553  
    
7.561.495  

5.391.405  
(1.272.735)  
251.256  
1.288.878  
1.125.867  
    
6.784.671  

  

*UXS¶XQ    $UDOÕN    YH  $UDOÕN    G|QHP VRQODUÕ LWLEDUL\OH LVWLKGDP HGLOHQ SHUVRQHO VD\ÕODUÕ
DúD÷ÕGDNLJLELGLU  
    
$UDOÕN  
$UDOÕN  
    
    
    
%RUGUROXSHUVRQHOVD\ÕVÕ NLúL   
899  
1.134  
6|]OHúPHOLoDOÕúDQSHUVRQHOVD\ÕVÕ NLúL - PWHDKKLW   
210  
11  
    
    
    
  Toplam  
1.109  
1.145  
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NOT  19  –  'øö(5VARLIK  VE  <h.h0/h/h./(5  
  

Grup’un  $UDOÕN  YH$UDOÕN  tarihleri  itibariyle  dL÷HUdönen  vDUOÕNODUÕDúD÷ÕGDNLJLELGLU:  
  

'L÷HUG|QHQYDUOÕNODU    
  
Devreden  KDV  
*HOLUWDKDNNXNODUÕ  
    
Toplam  

$UDOÕN2013  
    

$UDOÕN2  
    

5.871.926  
2.495  
  
5.874.421  

4.988.256  
22.165  
  
5.010.421  

  
  

    
$UDOÕN  
$UDOÕN  
  
  
.ÕVDYDGHOLGL÷HU\NPOONOHU  
gGHQHFHNYHUJLOHU  
461.415  
585.390  
Gelecek  aylara  ait  giderler  
912.120  
449.348  
  
    
  
Toplam  
1.373.535  
1.034.738  
  
'L÷HUGXUDQYDUOÕNODULOHGL÷HUX]XQYDGHOL\NPOONOHU\RNWXU <RNWXU   
  

NOT  20  –  6(50$<(<('(./(59('øö(5g=.$<1$..$/(0/(5ø    
  

ùLUNHW’in  sermayesi  370.000.000  TL  olup,  her  biri  1  TL  LWLEDULNÕ\PHWWHYHELUR\KDNNÕQDVDKLSWDPDPÕ
KDPLOLQH \D]ÕOÕ 370.000.000   paya   E|OQPúWU    $UDOÕN    YH  $UDOÕN    tarihleri   itibariyle  
ùLUNHW¶LQRUWDNOÕN\DSÕVÕ  DúD÷ÕGDNLJLELGLU  
    
    
    
Necmettin  Bitlis  
Ahmet  Faik  Bitlis  
)DWPD1LOJQ.DVUDW  
$OL)ÕUDW<HPHQLFLOHU  
A.Melike  Bitlis  (Bush)  
Mehmet  Emin  Bitlis  
$KPHW(UWX÷UXO%LWOLV  
Aladdin  Bitlis  
Melis  Bitlis  
øEUDKLP6HYHO  
Selahaddin  Bitlis  
Erol  Mizrahi  
Galip  Demirel  
*OGDO$NúLW  
Serdar  Demirel  
Melda  Bitlis  
Burcu  Bitlis  
Banu  Bitlis  
+DOND$oÕN.ÕVÕP   
  
    
Sermaye  ']HOWPHVL)DUNODUÕ  
    
Toplam  

  

    

    
    
    
    

$UDOÕN  
Pay  (%)  
6HUPD\H7XWDUÕ  
    
15,19  
56.163.449  
10,20  
37.756.717  
10,20  
37.756.717  
0,95  
3.502.500  
10,20  
37.756.717  
16,89  
62.493.625  
16,89  
62.493.625  
1,36  
5.018.350  
1,71  
6.329.050  
3,06  
11.313.425  
2,21  
8.161.175  
1,89  
7.005.000  
0,77  
2.836.850  
1,15  
4.255.275  
1,15  
4.255.275  
0,28  
1.050.750  
0,28  
1.050.750  
0,28  
1.050.750  
5,34  
19.750.000  
100  
370.000.000  
    
1.467.266  
    
371.467.266  

    

    
    
    
    

$UDOÕN  
Pay  (%)  
6HUPD\H7XWDUÕ  
    
15,19  
56.163.449  
10,20  
37.756.717  
10,20  
37.756.717  
0,95  
3.502.500  
10,20  
37.756.717  
16,89  
62.493.625  
16,89  
62.493.625  
1,36  
5.018.350  
1,71  
6.329.050  
3,06  
11.313.425  
2,21  
8.161.175  
1,89  
7.005.000  
0,77  
2.836.850  
1,15  
4.255.275  
1,15  
4.255.275  
0,28  
1.050.750  
0,28  
1.050.750  
0,28  
1.050.750  
5,34  
19.750.000  
100  
370.000.000  
    
1.467.266  
    
371.467.266  
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(*)05   Mart   2014   tarihi   itibariyle   ùLUNHW LOLúNLOL úLUNHWOHULQGHQ ùDUN 0HQVXFDW )DEULNDODUÕ $ù¶QLQ
%,67¶WHKDONDDoÕNNÕVÕPGD\DSWÕ÷ÕDOÕPLúOHPOHUi  neWLFHVLQGHRUWDNOÕNSD\Õ¶H  XODúPÕúWÕU  
  
ùXEDWWDULKOL2OD÷DQVW*HQHO.XUXONDUDUÕLOH3ROLVDQ+ROGLQJ$ù  150.250.000  TL  olan  Ana  
2UWDNOÕN|GHQPLúVHUPD\HVLQL7/QDNWHQDUWWÕUÕODUDN7/¶\HoÕNDUPÕúWÕU  Daha  
sonradan   ise   3ROLVDQ +ROGLQJ $ù VHUPD\HVLQL  7/¶GHQ RUWDNODUÕQ UoKDQ KDNODUÕQÕQ
WDPDPHQNÕVÕWODQDUDNLKUDoHGLOHFHN19.750.000  7/QRPLQDOGH÷HUOLSD\ODUÕQLNLQFLOKDONDDU]Õ  16-17-18  
0D\ÕVWDULKOHrinde  borsada  VDWÕOPDVÕ\ODELUOLNWH7/¶\HDUWWÕUPÕúWÕU  
  
Kardan  D\UÕODQNÕVÕWODQPÕú\edekler  
  

.DUGDQ D\UÕODQ NÕVÕWODQPÕú \HGHNOHU \DVDO \HGHNOHUGHQ ROXúPDNWDGÕU7UN 7LFDUHW .DQXQX¶QD J|UH
\DVDO\HGHNOHUELULQFLYHLNLQFLWHUWLS\DVDO\HGHNOHUROPDN]HUHLNL\HD\UÕOÕU7UN7LFDUHW.DQXQX¶QD
J|UH ELULQFL WHUWLS \DVDO \HGHNOHU |GHQPLú VHUPD\HQLQ ¶VLQH XODúÕQFD\D NDGDU NDQXQL QHW NDUÕQ
¶L RODUDN D\UÕOÕU øNLQFL WHUWLS \DVDO \HGHNOHU LVH |GHQPLú VHUPD\HQLQ ¶LQL DúDQ GD÷ÕWÕODQ NDUÕQ
¶XGXU 7UN 7LFDUHW .DQXQX¶QD J|UH \DVDO \HGHNOHU |GHQPLú VHUPD\HQLQ ¶VLQL JHoPHGL÷L
VUHFHVDGHFH]DUDUODUÕQHWOHúWLUPHNLoLQNXOODQÕODELOLUEXQXQGÕúÕQGDKHUKDQJLELUúHNLOGHNXOODQÕOPDVÕ
PPNQGH÷LOGLU  
  

3D\ODUDLOLúNLQSULPOHULVNRQWDODU  
Holding  VHUPD\HVLQLQ¶QHWHNDEOHGHQ7/QRPLQDOGH÷HUOLKLVVHVHQHWOHULQLQ
YH0D\ÕVWDULKOHULQGH7/QRPLQDOGH÷HUOLEHKHUKLVVHVHQHGLEDúÕQD7/IL\DWLOHKDOND
DU]ÕJHUoHNOHúWLULOPLúROXS7/³3D\ODUDLOLúNLQSULmler´RODUDN|]ND\QDNODUDND\GHGLOPLúWLU  
+DOND DU] QHGHQL\OH NDWODQÕODQ  7/ WXWDUÕQGDNL NRPLV\RQ UHNODP YH KXNXNL GDQÕúPDQOÕN
JLGHUOHUL|]ND\QDNODU  DOWÕQGDNLSD\ODUDLOLúNLQ  SULPOHULQGHQGúOHUHNJ|VWHULOPLúWLU  
  

.DUGD÷ÕWÕPÕ  
  
+DONDDoÕNúLUNHWOHUNDUSD\ÕGD÷ÕWÕPODUÕQÕ63.¶QÕQùXEDWWDULKLQGHQLWLEDUHQ\UUO÷HJLUHQ,,-
QR¶OX.DU3D\Õ7HEOL÷L¶QHJ|UH\DSDUODU  
  
2UWDNOÕNODU NDUODUÕQÕ JHQHO NXUXOODUÕ WDUDIÕQGDQ EHOLUOHQHFHN NDU GD÷ÕWÕP SROLWLNDODUÕ oHUoHYHVLQGH YH
LOJLOLPHY]XDWKNPOHULQHX\JXQRODUDNJHQHONXUXONDUDUÕ\ODGD÷ÕWÕU6|]NRQXVXWHEOL÷NDSVDPÕQGD
ERUVD\D NRWH KDOND DoÕN RUWDNOÕNODU LoLQ DVJDUL ELU GD÷ÕWÕP RUDQÕ WHVSLW HGLOPHPLúWLU ùLUNHWOHU HVDV
V|]OHúPHOHULQGH YH\D NDU GD÷ÕWÕP SROLWLNDODUÕQGD EHOLUOHQHQ úHNLOGH NDU SD\Õ |GHUOHU $\UÕFD NDU
SD\ODUÕQÕQHúLWYH\DIDUNOÕWXWDUOÕWDNVLWOHUKDOLQGH|GHQHELOHFHNWLUYHDUDG|QHPILQDQVDOWDEORODUGD\HU
DODQNkU]HULQGHQQDNGHQNDUSD\ÕDYDQVÕGD÷ÕWDELOHFHNWLU  
  
77.¶\DJ|UHD\UÕOPDVÕJHUHNHQ\HGHNDNoHOHULOHHVDVV|]OHúPHGHYH\DNDUGD÷ÕWÕPSROLWLNDVÕQGDSD\
VDKLSOHUL LoLQ EHOLUOHQHQ NDU SD\Õ D\UÕOPDGÕNoD EDúND \HGHN DNoH D\UÕOPDVÕQD HUWHVL \ÕOD NDU
DNWDUÕOPDVÕQDYHLQWLIDVHQHGLVDKLSOHULQH\|QHWLPNXUXOX\HOHULQHRUWDNOÕNoDOÕúDQODUÕQDYHSD\VDKLEL
GÕúÕQGDNLNLúLOHUHNDUGDQSD\GD÷ÕWÕOPDVÕQDNDUDUYHULOHPH\HFH÷LJLELSD\VDKLSOHULLoLQEHOLUOHQHQNDU
SD\ÕQDNGHQ|GHQPHGLNoHEXNLúLOHUHNDUGDQSD\GD÷ÕWÕODPD]  
  
g]VHUPD\H HQIODV\RQ G]HOWPHVL IDUNODUÕ LOH ROD÷DQVW \HGHNOHULQ ND\ÕWOÕ GH÷HUOHUL EHGHOVL] VHUPD\H
DUWÕUÕPÕ QDNLW NDU GD÷ÕWÕPÕ \D GD ]DUDU PDKVXEXQGD NXOODQÕODELOHFHNWLU $QFDN |]VHUPD\H HQIODV\RQ
G]HOWPHIDUNODUÕQDNLWNDUGD÷ÕWÕPÕQGDNXOODQÕOPDVÕGXUXPXQGDNXUXPODUYHUJLVLQHWDELRODFDNWÕU  
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NOT  20  –  6(50$<(<('(./(59('øö(5g=.$<1$..$/(0/(5ø   'HYDPÕ   
.DUGD÷ÕWÕPÕ   'HYDPÕ   
  
$QDRUWDNOÕNWDULKLQQGH\DSPÕúROGX÷X  JHQHONXUXOWRSODQWÕVÕQGD7/brüt  nakit  
NDUSD\ÕQÕQGD÷ÕWÕOPDVÕQD  NDUDUYHUPLúROXSWDULKLQGHGD÷ÕWÕOPÕúWÕU  
  

  

*HoPLú  \ÕONDUODUÕ ]DUDUODUÕ   
  
  
31  $UDOÕN  
$UDOÕN  
2OD÷DQVW\HGHNDNoHOHU  
106.907.832  
105.600.780  
*HoPLú\ÕONDUODU]DUDUODUÕ  
22.942.049  
(12.530.467)  
Toplam  
129.849.881  
93.070.313  
  
.DUYH\D=DUDUGD<HQLGHQ6ÕQÕIODQGÕUÕOPD\DFDN'L÷HU.DSVDPOÕ*HOLUOHUYH\D.DUODU  
  
$UDOÕN  2013   $UDOÕN  
  
  
  
0DGGLGXUDQYDUOÕNGH÷HUOHPHIRQX(*)  
214.670.575  
214.670.575  
(2.029.035)  
(1.757.353)  
.ÕGHPWD]PLQDWÕNDUúÕOÕ÷ÕDNWHU\DOND]DQo(ND\ÕS)  fonu  (**)  
    
  
  
Toplam  
212.641.540  
212.913.222  
  (*)  1RW¶We  D\UÕQWÕOÕúHNLOGHDoÕNODQPÕúWÕU  
  

  (**)  .ÕGHPWD]PLQDWÕNDUúÕOÕ÷ÕDNWHU\DOND\ÕSND]DQoIRQX  
  

UMS– ³dDOÕúDQODUD 6D÷ODQDQ )D\GDODU´ VWDQGDUGÕQGDNL GH÷LúLNOLNOH ELUOLNWH NÕGHP WD]PLQDWÕ
NDUúÕOÕ÷ÕQÕQ KHVDSODQPDVÕQGD GLNNDWH DOÕQDQ DNWHU\DO ND\ÕS ND]DQoODUÕQ JHOLU WDEORVXQGD
PXKDVHEHOHúWLULOPHVLQHL]LQYHUPHPHNWHGLU$NWHU\DOYDUVD\ÕPODUÕQGH÷LúPHVLVRQXFXROXúDQND\ÕSYH
ND]DQoODU|]ND\QDNODUiçerisinde  PXKDVHEHOHúWLULOPLúWLU  
.ÕGHP WD]PLQDWÕ NDUúÕOÕ÷Õ DNWHU\DO ND\ÕSND]DQo IRQX NDU YH\D ]DUDUGD \HQLGHQ VÕQÕIODQGÕUÕOPD\DFDN
niteliktedir.  
.RQWURO*F2OPD\DQ3aylar  
  

.RQVROLGDV\RQ NDSVDPÕQGDNL ED÷OÕ RUWDNOÕNODUÕQ |GHQPLúoÕNDUÕOPÕú VHUPD\H GDKLO EWQ |] VHUPD\H
KHVDSJUXEXNDOHPOHULQGHQDQDRUWDNOÕNYHED÷OÕRUWDNOÕNODUGÕúÕSD\ODUDLVDEHWHGHQWXWDUODULQGLULOLUYH
NRQVROLGHELODQoRQXQ|]VHUPD\HKHVDSJUXEXQGD.RQWURO*F2OPD\DQ3D\ODU"  hesDSJUXEXDGÕ\OD
J|VWHULOLU  
.RQWUROJFROPD\DQ  SD\ODUÕQÕQKDUHNHWLDúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  
$UDOÕN   $UDOÕN  
'|QHPEDúÕEDNL\H  
12.005.009  
50.629.802  
'|QHPNDUÕSD\Õ  
835.853  
1.091.388  
$QDRUWDNOÕ÷ÕQKLVVHDOÕPÕ -)  (Not  3)  
--  
(39.705.376)  
<HQLGHQGH÷HUOHPHVRQUDVÕROXúDQGH÷HUD]DOÕúÕD]ÕQOÕNSD\ÕHWNLVL  
--  
(10.805)  
.DUGD÷ÕWÕPÕ -)  
(265.538)  
--  
  
    
  
'|QHPVRQXEDNL\H  
12.575.324  
12.005.009  
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NOT  21  –  HASILAT  9(6$7,ù/$5,10$/ø<(7ø  
  

  

Grup’un  $UDOÕN  ve  $UDOÕN  tarihleri  LWLEDUL\OHVDWÕúJHOLUOHULve  VDWÕúODUÕQPDOL\HWOHULLOH
ilJLOLGHWD\ODUDúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  
    
    
<XUWLoL6DWÕúODU  
<XUWGÕúÕ6DWÕúODU  
    
%UW6DWÕúODU  
    
6DWÕúøDGHOHUL  
6DWÕúøVNRQWRODUÕ  
'L÷HUøQGLULPOHU  
    
6DWÕúøQGLULPOHUL -)  
    
1HW6DWÕúODU  
  
6DWÕúODUÕQ0DOL\HWL  
    
'LUHNWøON0DGGHYH0DO]HPH*LGHUOHUL  
'LUHNWøúoLOLN*LGHUOHUL  
Genel  Üretim  Giderleri  
Amortisman  ve  øWID3D\ODUÕ  
<DUÕ0DPXO.XOODQÕPÕ  
    -'|QHP%DúÕ6WRN  
    -'|QHP6RQX6WRN  
0DPXO6WRNODUÕQGD'H÷LúLP  
    -'|QHP%DúÕ6WRN  
    -'|QHP6RQX6WRN  
6DWÕODQ0DPXO0DOL\HWL  
    -'|QHP%DúÕ6WRN  
    -'|QHPøoL$OÕú  
    -'|QHP6RQX6WRN  
6DWÕODQ7LFDUL0DOODU0DOL\HWL  
Personel  Giderleri  
'L÷HU+L]PHW*LGHUOHUL  
$PRUWLVPDQYHøWID3D\ODUÕ  
6DWÕODQ+L]PHW0DOL\HWL  
'L÷HU6DWÕúODUÕQ0DOL\HWL  
6DWÕúODUÕQ0DOL\HWL7RSODPÕ  

1  Ocak-31  
$UDOÕN  
    

1  Ocak-31  
$UDOÕN  
    
547.740.139  
45.724.610  

585.508.231  
46.169.762  
    

    
631.677.993  

    

593.464.749  
    

(11.476.235)  
(33.303.394)  
(2.367.486)  
    

(14.858.188)  
(68.636.051)  
(2.034.765)  
    

(47.147.115)  
    

(85.529.004)  
    

584.530.878  

507.935.745  

1  Ocak-31  
$UDOÕN  

1  Ocak-31  
$UDOÕN  

    

    
240.799.606  
9.259.103  
18.035.720  
3.290.376  
    
2.895.283  
(3.250.529)  
    
10.491.063  
(15.899.964)  
265.620.658  
3.951.390  
83.172.838  
(2.994.120)  
84.130.108  
20.490.165  
12.905.713  
11.720.169  
45.116.047  
2.441.287  
397.308.100  

231.806.995  
8.416.106  
14.739.738  
2.687.329  
    
1.867.476  
(2.895.283)  
    
6.560.850  
(10.491.063)  
252.692.148  
943.861  
62.759.028  
(3.951.390)  
59.751.499  
18.062.143  
11.790.420  
10.302.104  
40.154.667  
1.365.913  
353.964.227  
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NOT  22  –  *(1(/<g1(7ø0  *ø'(5/(5ø3$=$5/$0$*ø'(5/(5ø$5$ù7,50$9(
*(/øù7ø50(*ø'(5/(5ø  
  

Grup’un  $UDOÕN  ve  $UDOÕN  tarihleri  itibariyle  faaliyet  giderleri  DúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  
1  Ocak-31  
1  Ocak-31  
    
$UDOÕN  
$UDOÕN  2012  
    
    
    
    
    
$UDúWÕUPDYH*HOLúWLUPH*LGHUOHUL  
Personel  giderleri  
2.841.557  
2.299.021  
Ofis  giderleri  
428.916  
428.020  
Amortisman  giderleri  
373.889  
269.533  
.ÕGHP7D]PLQDWÕ.DUúÕOÕ÷Õ  
7.187  
33.074  
Seyahat  Giderleri  
47.655  
29.245  
Arge  gideri  
192.009  
242.379  
'L÷HU  
212.723  
33.141  
    
    
    
Toplam  
4.103.936  
3.334.413  
  
1  Ocak-31  
1  Ocak-31  
    
$UDOÕN  
$UDOÕN  
    
    
    
    
    
3D]DUODPD6DWÕúYH'D÷ÕWÕP*LGHUOHUL  
    
    
    
Personel  Giderleri  
18.053.525  
15.260.133  
Reklam,  Fuar,  Organizasyon,  Stand  ve  Promosyon    Giderleri  
25.585.316  
24.256.266  
Nakliye  Giderleri  
23.662.468  
18.364.002  
Araç  Giderleri  
3.449.600  
2.837.994  
Amortisman  Giderleri  
4.242.136  
3.527.986  
Kira  Giderleri  
866.022  
830.229  
Seyahat  Giderleri  
756.113  
689.252  
+DEHUOHúPH*LGHUOHUL  
311.258  
283.373  
Sponsorluk  Giderleri  
1.085.415  
806.800  
7HPVLOYH$÷ÕUODPD*LGHUOHUL  
567.112  
537.165  
.ÕGHP7D]PLQDWÕ.DUúÕOÕ÷Õ  
416.919  
253.313  
Ofis  Giderleri  
770.187  
651.481  
9HUJL5HVLP+DUoODU  
339.386  
327.110  
'DQÕúPDQOÕN*LGHUL  
311.043  
211.061  
'L÷HU  
1.146.706  
1.124.692  
    
    
    
Toplam  
81.563.206  
69.960.857  
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1  Ocak-31  
1  Ocak-31  
    
$UDOÕN  
$UDOÕN  
    
    
    
    
    
*HQHO<|QHWLP*LGHUOHUL  
    
    
    
Personel  Giderleri  
16.972.229  
13.626.129  
'DQÕúPDQOÕNYH'DYD*LGHUOHUL  (*)  
3.765.543  
1.131.987  
9HUJL5HVLPYH+DUoODU  
3.529.488  
2.985.888  
Amortisman  Giderleri  
1.329.349  
1.194.588  
Sigorta  Giderleri  
725.530  
702.736  
<DUGÕPYH%D÷ÕúODU  
1.754.116  
209.464  
Kira  Giderleri  
738.494  
629.341  
+DEHUOHúPH*LGHUOHUL  
376.570  
243.841  
Seyahat  Giderleri  
236.004  
162.226  
$UDo*LGHUOHUL  
250.608  
189.855  
7DPLU%DNÕP*LGHUOHUL  
970.828  
224.350  
Ofis  Giderleri  
320.872  
30.749  
7HPVLOYH$÷ÕUODPD*LGHUOHUL  
110.398  
99.578  
Abone  ve  Aidat  Giderleri  
483.151  
383.402  
'L÷HU  
297.791  
189.023  
    
    
    
Toplam  
31.860.971  
22.003.157  
7/¶OLNNÕVPÕ3ROLVDQ+HOODV6$¶DDLWGHQHWLPYHGL÷HUNLúLOHUH|GHQHQGDQÕúPDQOÕN
FUHWOHULQGHQROXúPDNWDGÕU  
  
NOT  23  –  d(ùø7(6$6,1$  *g5(  6,1,)/$1',5,/0,ù  *ø'(5/(5  
  
1  Ocak-31  
1  Ocak-31  
    
$UDOÕN  
$UDOÕN  
    
    
    
    
    
Amortisman  ve  itfa  giderleri  
6DWÕODQ0DPXO0DOL\HWL  
3.290.376  
2.687.329  
6DWÕODQ0DOYH+L]PHW0DOL\HWL  
11.720.169  
10.302.104  
$UDúWÕUPDYH*HOLúWLUPH*LGHUOHUL  
373.889  
269.533  
3D]DUODPD6DWÕúYH'D÷ÕWÕP*LGHUOHUL  
4.242.136  
3.527.986  
*HQHO<|QHWLP*LGHUOHUL  
1.329.349  
1.194.588  
    
    
    
Toplam  
20.955.919  
17.981.540  
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NOT  23  –  d(ùø7(6$6,1$*g5(6,1,)/$1',5,/0,ù*ø'(5/(5 'HYDPÕ   
  
1  Ocak-31  
1  Ocak-31  
    
$UDOÕN  
$UDOÕN  
    
    
    
    
    
Personel  Giderleri  
Genel  Üretim  Giderleri  
9.259.103  
8.935.557  
6DWÕODQ+L]PHW0DOL\HWL  
20.490.165  
18.062.143  
$UDúWÕUPDYH*HOLúWLUPH*LGHUOHUL  
2.841.557  
2.299.021  
3D]DUODPD6DWÕúYH'D÷ÕWÕP*LGHUOHUL  
18.053.525  
15.260.133  
Genel  Yönetim  Giderleri  
16.972.229  
13.635.510  
    
    
    
Toplam  
67.616.579  
58.192.364  
  
NOT  24  -  ESAS  )$$/ø<(7/(5'(1'øö(5*(/ø5/(59(*ø'(5/(5  
  
Grup’un  $UDOÕN  ve  $UDOÕN  tarihleri  itibariyle  esas  faaliyetlerden  dL÷HU  gelirler  /  giderler  
DúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  

    
(VDV)DDOL\HWOHUGHQ'L÷HU*HOLUOHU  
.RQXVX.DOPD\DQùSKHOL$ODFDN.DUúÕOÕ÷Õ(Not:8)  
.XU)DUNÕ*HOLUOHUL  
(UWHOHQPLú)LQDQVPDQ*HOLUOHUL  
Kira  Gelirleri  
6LJRUWD+DVDU7D]PLQDWÕ*HOLUOHUL  
'L÷HU  
    
Toplam  
  
    
(VDV)DDOL\HWOHUGHQ'L÷HU*LGHUOHU  
ùSKHOL$ODFDN.DUúÕOÕ÷Õ Not:8)  
.XU)DUNÕ*LGHUOHUL  
(UWHOHQPLú)LQDQVPDQ*LGHUOHUL  
Halka  arz  giderleri  
'L÷HU  
  
Toplam  
  
  
  
  
  
  
  

1  Ocak  –    
$UDOÕN  
    

1  Ocak  –    
$UDOÕN  
    

398.197  
6.940.402  
5.774.383  
420.479  
92.797  
1.327.746  
    
14.954.004  
1  Ocak  –    
$UDOÕN  

    

686.335  
2.225.929  
4.192.087  
395.242  
246.946  
528.816  
    
8.275.355  
1  Ocak  –    
$UDOÕN  

    
4.534.060  
2.229.053  
9.578.960  
--  
338.798  

    

2.952.759  
857.795  
5.067.961  
1.420.824  
199.354  
    

16.680.871  

10.498.693  
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NOT  25  –  <$7,5,0)$$/ø<(7/(5ø1'(1*(/ø5/(5  9(*ø'(5/(5  
  

Grup’un  $UDOÕN  ve  $UDOÕN  tarihleri  itibariyle  \DWÕUÕPIDDOL\HWOHULQGHQJHOLUOHUYH
giderler  DúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  

    
    
<DWÕUÕPFaaliyetlerinden  Gelirler  
<DWÕUÕPDPDoOÕJD\ULPHQNXOGH÷HUDUWÕúÕ  
6DELW.Õ\PHW6DWÕú.DUÕ  
Faiz  Gelirleri  
.XU)DUNÕ*HOLUOHUL  
    
Toplam  
  

1  Ocak  –    
$UDOÕN  
    
    

1  Ocak  –    
$UDOÕN  
    
    

11.626.516  
52.824  
800.371  
6.606.384  
    

18.200.000  
279.878  
825.314  
1.478.457  
    

19.086.095  

20.783.649  

1  Ocak  –    
    
$UDOÕN  
    
    
    
    
    
<DWÕUÕP)DDOL\HWOHULQGHQ*LGHUOHU  
6DELW.Õ\PHW6DWÕú=DUDUÕ  
10.561  
.XU)DUNÕ*LGHUOHUL  
1.306.120  
    
    
    
Toplam  
1.316.681  
  
NOT  26  –  )ø1$160$1*(/ø5/(5ø9(  *ø'(5/(5ø  

1  Ocak  –    
$UDOÕN  
2.980  
1.567.382  
1.570.362  

  

Grup’un  $UDOÕN  ve  $UDOÕN  tarihleri  itibariyle  finansman  gelirleri  ve  JLGHUOHULDúD÷ÕGDNL
gibidir:  
  
    
    
Finansman  Gelirleri  
.XU)DUNÕ*HOLUOHUL  
    
Toplam  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1  Ocak  –    
$UDOÕN  
    
    

1  Ocak  –    
$UDOÕN  
    
    

3.235.773  
    

9.738.676  
    

3.235.773  

9.738.676  
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NOT  26  –  )ø1$160$1*(/ø5/(5ø9(*ø'(5/(5ø 'HYDPÕ   
  
1  Ocak  –    
1  Ocak  –    
    
$UDOÕN  
$UDOÕN  
    
    
    
    
    
Finansman  Giderleri  
Kredi  Faiz  Giderleri  
14.788.261  
20.048.569  
.XU)DUNÕ*LGHUOHUL  
39.502.292  
6.997.337  
Teminat  Mektubu  Komisyon  Giderleri  
83.865  
67.457  
Banka  Komisyon  ve  Pos  Giderleri  
1.098.525  
1.008.960  
    
    
    
Toplam  
55.472.943  
28.122.323  
  
NOT  27  –  6$7,ù$0$&,</$(/'(7878/$1'85$19$5/,./$5<h.h0/h/h./(5  
  
     31.12.2011  
*LULú   dÕNÕúODU   31.12.2012  
*LULú  
dÕNÕúODU   31.12.2013  
    
    
    
    
    
  
  
  
Daire  ve  
dükkanlar  
1.158.087  
118.600   (27.950)   1.248.737  
--  
(79.368)   1.169.369  
Arsalar  
707.783  
31.275  
--  
739.058  
--  
--  
739.058  
    
    
    
  
    
  
  
    
Toplam  
1.865.870  
149.875   (27.950)   1.987.795  
--  
(79.368)   1.908.427  
  

øOJLOLYDUOÕNODU*UXS¶XQDODFDNODUÕQDNDUúÕOÕNKDFL]\ROX\ODHGLQGL÷LJD\ULPHQNXOOHUGHQROXúPDNWDGÕU  
    
NOT   28   –   *(/ø5 9(5*ø/(5ø (57(/(10øù 9(5*ø 9$5/,. 9( <h.h0/h/h./(5ø  
'$+ø/   
  

Kurumlar  Vergisi  
  

GrubXQ FDUL G|QHP IDDOL\HW VRQXoODUÕQD LOLúNLQ WDKPLQL YHUJL \NPOONOHUL LoLQ HNOL konsolide  
ILQDQVDOWDEORODUGDJHUHNOLNDUúÕOÕNODUD\UÕOPÕúWÕU  
  

9HUJL\H WDEL NXUXP ND]DQFÕ ]HULQGHQ WDKDNNXN HWWLULOHFHN NXUXPODU YHUJLVL RUDQÕ WLFDUL ND]DQFÕQ
tespitinde   giGHU \D]ÕODQ YHUJL PDWUDKÕQGDQ LQGLULOHPH\HQ JLGHUOHULQ HNOHQPHVL YH YHUJLGHQ LVWLVQD
ND]DQoODUYHUJL\HWDELROPD\DQJHOLUOHUYHGL÷HULQGLULPOHU YDUVDJHoPLú\ÕO]DUDUODUÕYHWHUFLKHGLOGL÷L
WDNGLUGH NXOODQÕODQ \DWÕUÕP LQGLULPOHUL  GúOGNWHQ VRQUD NDODQ PDWUDK ]HULQGHQ KHVDSODQPDNWDGÕU  
2013  \ÕOÕQGDX\JXODQDQNXUXPODUYHUJLVLRUDQÕ¶GLU 12:    %20).    
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NOT   28   –   *(/ø5 9(5*ø/(5ø (57(/(10øù 9(5*ø 9$5/,. 9( <h.h0/h/h./(5ø
'$+ø/  'HYDPÕ   
  

7UNL\H¶GHJHoLFLYHUJLoHUD\OÕNG|QHPOHUitibariyle  hesaplanmakta  ve  tahakkuk  ettirilmektedir.  2013  
\ÕOÕ NXUXP ND]DQoODUÕQÕQ JHoLFL YHUJL G|QHPOHUL LWLEDUL\OH YHUJLOHQGLULOPHVL DúDPDVÕQGD NXUXP
ND]DQoODUÕ]HULQGHQKHVDSODQPDVÕJHUHNHQJHoLFLYHUJLRUDQÕ¶GLU 2:  %20).    Zararlar  gelecek  
\ÕOODUGDROXúDFDNYHUJLOHQGLULOHELOLUNDUGDQGúOPHN]HUHPDNVLPXP\ÕOWDúÕQDELOLU$QFDNROXúDQ
]DUDUODUJHUL\HG|QNRODUDN|QFHNL\ÕOODUGDROXúDQNDUODUGDQGúOHPH]  
  

7UNL\H¶GH |GHQHFHN YHUJLOHU NRQXVXQGD YHUJL RWRULWHVL LOH PXWDEDNDW VD÷ODPDN JLEL   bir   uygulama  
EXOXQPDPDNWDGÕU.XUXPODUYHUJLVLEH\DQQDPHOHULKHVDSG|QHPLQLQNDSDQGÕ÷ÕD\ÕWDNLSHGHQG|UGQF
D\ÕQ ¶LQFL JQ DNúDPÕQD NDGDU ED÷OÕ EXOXQXODQ YHUJL GDLUHVLQH YHULOLU %XQXQOD EHUDEHU YHUJL
LQFHOHPHVLQH\HWNLOLPDNDPODUEHú\ÕO]DUIÕQGDPXKDVHEHND\ÕWODUÕQÕLQFHOH\HELOLUYHKDWDOÕLúOHPWHVSLW
HGLOLUVH|GHQHFHNYHUJLPLNWDUODUÕGH÷LúHELOLU  
  
  

.XUXPODU YHUJLVLQH HN RODUDN GD÷ÕWÕOPDVÕ GXUXPXQGD NDU SD\Õ HOGH HGHQ YH EX NDU SD\ODUÕQÕ NXUXP
ND]DQFÕQD GDKLO   HGHUHN EH\DQ HGHQ WDP PNHOOHI NXUXPODUD YH \DEDQFÕ úLUNHWOHULQ 7UNL\H¶GHNL
úXEHOHULQHGD÷ÕWÕODQODUKDULoROPDN]HUHNDUSD\ODUÕ]HULQGHQD\UÕFDJHOLUYHUJLVLVWRSDMÕKHVDSODQPDVÕ
gerekmektedir.  *HOLUYHUJLVLVWRSDMÕRODUDNX\JXODQPDNWDGÕU  
  

7UNL\H¶GH YHUJL PHY]XDWÕ DQD RUWDNOÕN YH NRQVROLGDV\RQ  NDSVDPÕ úLUNHWOHULQ NRQVROLGH YHUJL
EH\DQQDPHVLGROGXUPDVÕQDL]LQYHUPHPHNWHGLU%X\]GHQNRQVROLGHILQDQVDOWDEORODUD\DQVÕWÕODQYHUJL
NDUúÕOÕ÷ÕúLUNHWED]ÕQGDD\UÕD\UÕKHVDSODQPÕúWÕU  
  

 $UDOÕk   2013   YH  $UDOÕN    WDULKOHUL LWLEDUL\OH ELODQoR\D \DQVÕ\DQ NXUXPODU YHUJLVL
yükümlülükleri  DúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  
&DUL9HUJL<NPOO÷  
$UDOÕN  
$UDOÕN  2012  
.XUXPODUYHUJLVLNDUúÕOÕ÷Õ  
6.737.061  
7.269.144  
3HúLQ|GHQPLúYHUJLYHIRQODU  
(5.424.910)  
(6.063.572)  
    
    
    
gGHQHFHN.XUXPODU9HUJLVL  
1.312.151  
1.205.572  
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(UWHOHQPLú  vergiler  
  

Grup,   YHUJL\H HVDV \DVDO ILQDQVDO WDEORODUÕ LOH 8068)56¶\H J|UH KD]ÕUODQPÕú ILQDQVDO WDEORODUÕ DUDVÕQGDNL IDUNOÕOÕNODUGDQ ND\QDNODQDQ JHoLFL ]DPDQODPD
IDUNODUÕLoLQHUWHOHQPLúYHUJLYDUOÕ÷ÕYH\NPOO÷PXKDVHEHOHúWLUPHNWHGLU6|]NRQXVXIDUNOÕOÕNODUJHQHOOLNOHED]ÕJHOLUYe  gider  kalemlerinin  vergiye  esas  
PDOL WDEORODU LOH 8068)56¶\H J|UH KD]ÕUODQDQ finansal   WDEORODUGD IDUNOÕ G|QHPOHUGH \HU DOPDVÕQGDQ ND\QDNODQPDNWD ROXS V|] NRQXVX IDUNODU DúD÷ÕGD
EHOLUWLOPHNWHGLU(UWHOHQPLúYHUJLDNWLIOHULYHSDVLIOHULQLQKHVDSODQPDVÕQGDNXOODQÕODQYHUJLRUDQÕ  $UDOÕN  YH$UDOÕN  WDULKOHULLWLEDUL\OH¶GLU.  
  

    
  
    
    
    
0DGGLYHPDGGLROPD\DQGXUDQYDUOÕNODUÕQND\ÕWOÕGH÷HULLOH  
YHUJLPDWUDKODUÕDUDVÕQGDNLQHWIDUN  
0DGGLGXUDQYDUOÕNGH÷HUOHPHDUWÕúÕ  
(UWHOHQPLúfinansman  gelirleri  
(UWHOHQPLúILQDQVPDQJLGHUL  
.ÕGHPWD]PLQDWÕNDUúÕOÕ÷Õ  
ùSKHOLWLFDULDODFDNNDUúÕOÕ÷Õ  
.XUIDUNÕQDLOLúNLQG]HOWPHNDUúÕOÕ÷Õ  
6WRNODUDLOLúNLQG]HOWPH  
øúWLUDNYHED÷OÕRUWDNOÕNGH÷HUGúNO÷  
)DL]WDKDNNXQDLOLúNLQG]HOWPH  
Mali  zarar  
3ROLVDQ+HOODV6$¶DDLWHUWHOHQPLúYHUJL  (*)  
'L÷HU  
    
(UWHOHQHQYHUJLYDUOÕNODUÕ \NPOONOHUL QHW  
    
(UWHOHQPLú9HUJL9DUOÕ÷Õ  
(UWHOHQPLú9HUJL<NPOO÷  

    

$UDOÕN  
.PODWLI  
    
'H÷HUOHPH  
9DUOÕN  
)DUNODUÕ  
<NPOON   
    
    
(10.015.465)  
(306.234.019)  
3.843.825  
(623.732)  
7.552.794  
3.366.033  
350.507  
907.876  
1.123.437  
(1.383)  
5.644.725  
--  
1.137  
         

    

(2.003.093)  
(61.246.805)  
768.765  
(124.746)  
1.510.559  
673.207  
70.101  
181.575  
224.687  
(277)  
1.128.944  
1.543.403  
227  
(57.273.453)  

         
    
    

6.101.468  
(63.374.921)  

$UDOÕN  
.PODWLI  
    
'H÷HUOHPH  
9DUOÕN  
)DUNODUÕ  
<NPOON   
    
(12.355.473)  
(294.607.505)  
3.193.812  
(352.843)  
6.784.671  
3.018.144  
--  
632.562  
1.123.437  
33.661  
3.142.575  
--  
--  
    
    
    
    
    

(2.471.092)  
(58.921.501)  
638.761  
(70.571)  
1.356.934  
603.629  
--  
126.512  
224.687  
6.732  
628.515  
--  
--  
    
(57.877.394)  
    
3.585.770  
(61.463.164)  
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(*)  3ROLVDQ+HOODV6$¶\DDLWHUWOHQPLúYHUJLJHOLULQLQ7/¶VLmaddi  duran  YDUOÕNODUÕQND\ÕWOÕ
GH÷HULLOHYHUJLPDWUDKODUÕDUDVÕQGDNLQHWIDUNWDQ7/¶VLYHUJL]DUDUODUÕQGDQ7/¶VL
GL÷HUGHQROXúPDNWDGÕU9HUJLRUDQÕ¶GÕU  
  
*UXS¶XQ  erteOHQPLúYHUJLYDUOÕN\NPOONOHULKDUHNHWOHULDúD÷ÕGDNLJLELGLU  
    
$UDOÕN  
$UDOÕN2  
    
    
    
'|QHPEDúÕ  
(57.877.394)  
(55.308.088)  
'|QHPYHUJLJHOLUL JLGHUL   
536.431  
(3.097.340)  
$NWHU\DOND]DQo ND\ÕS   
67.510  
225.173  
'H÷HUOHPHDUWÕúIRQXQD\DQVÕWÕODQ  
--  
302.861  
    
    
    
'|QHPVRQX  
(57.273.453)  
(57.877.394)  
  
*UXS¶XQ  JHOLUWDEORVXQD\DQVÕ\DQYHUJLJHOLU JLGHUOHUL DúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  

  Vergi  Gideri/(Geliri)  
    
.XUXPODU9HUJLVL.DUúÕOÕ÷Õ  
(UWHOHQPLú9HUJL*HOLUL *LGHUL   
    
Toplam  
  
NOT  29  –  PAY  %$ù,1$.$=$1d/  (KAYIP)  

1  Ocak  –    
$UDOÕN  
    

1  Ocak  –    
$UDOÕN  
    

(6.737.061)  
536.431  
    

(7.269.144)  
(3.097.340)  
    

(6.200.630)  

(10.366.484)  

  

HisVH EDúÕQD NDU KLVVHGDUODUD DLW net   NDUÕQ DGL KLVVHOHULQ D÷ÕUOÕNOÕ RUWDODPD DGHGLQH E|OQPHVL LOH
KHVDSODQÕU*UXS¶XQ  $UDOÕN  ve  $UDOÕN  tarihleri  itibariyle  KLVVHEDúÕQDND]DQFÕDúD÷ÕGDNL
gibidir:  
1  Ocak  –    
1  Ocak  –    
    
$UDOÕN  
$UDOÕN  
    
    
    
1HW'|QHP.DUÕ =DUDUÕ  7/   
28.120.680  
48.724.294  
dÕNDUÕOPÕú$GL+LVVHOHULQ$÷ÕUOÕNOÕ2UWDODPD$GHGL  
370.000.000  
337.327.397  
    
    
    
+LVVH%DúÕQD.DU =DUDU  7/   
0,076  
0,144  
  
NOT  30  –  ø/øù.ø/ø7$5$)/$5$d,./$0$/$5,  
  

D hVW<|QHWLPHgGHQHQhFUHWOHU  
    
1  Ocak  -31  $UDOÕNWDULKOHULDUDVÕVW\|QHWLPH|GHQHQFUHWYHEHQ]HULPHQIDDWOHULQWRSODPWXWDUÕ
7/ ¶GLU øOJLOL WXWDUÕQ  7/¶VL FUHW 7/¶VL SULPOHU   7/ VL LVH NÕGHP
WD]PLQDWODUÕ YH GL÷HU PHQIDDWOHUGHQ ROXúPDNWDGÕU  2FDN -31   AraOÕN   7/ Grup,  
\|QHWLPNXUXOX\HOHULJHQHOPGUYHJHQHOPGU\DUGÕPFÕODUÕQÕVW\|QHWLPRODUDNEHOLUOHPLúWLU  
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NOT  30  –  ø/øù.ø/ø7$5$)/$5$d,./$0$/$5, 'HYDPÕ   
  

b)  øOLúNLOL7araflardan  Alacaklar  
    
$UDOÕN   $UDOÕN  
5RKPDQG+DDV.LPhUQhUHWLP'D÷YH7LF$ù 1HW   
261.686  
498.317  
ùDUN0HQVXFDW)DEULNDVÕ$ù  
2.405.961  
1.403.019  
    
    
    
Toplam  
2.667.647  
1.901.336  
  
c)  øOLúNLOL7DUDIODUD%RUoODU  
    
$UDOÕN  
$UDOÕN  
  
  
7LFDUL%RUoODU  
5RKPDQG+DDV.LPhUQhUHWLP'D÷YH7LF$ù  
6.945.471  
6.740.105  
    
    
    
Toplam  
6.945.471  
6.740.105  
  

d)  øOLúNLOL7DUDIODUGDQ<DSÕODQ$OÕúODU6DWÕúODU  
    
1  Ocak  –  $UDOÕN  
1  Ocak  –  $UDOÕN  
ùDUN
Rohm  and  Haas  
ùDUN
Rohm  and  Haas  
Mensucat  
.LPhUQhUHWLP Mensucat  
.LPhUQhUHWLP
  $OÕúODU  
)DEULNDVÕ$ù   'D÷YH7LF$ù  
)DEULNDVÕ$ù   'D÷YH7LF$ù  
Hammaddde  
--  
40.356.637  
--  
36.129.298  
Hizmet  
--  
203.462  
--  
444.640  
+LVVH$OÕPÕ   
1.646.540  
--  
--  
--  
.XU)DUNÕ  
--  
1.394.865  
--  
269.459  
Faiz  Gideri  
--  
--  
210.333  
--  
    
    
    
    
    
Toplam  
1.646.540  
41.954.964  
210.333  
36.843.397  
  
    
    
    
    
6DWÕúODU    
0DPO  
14.482  
323.510  
7.433  
75.256  
Hizmet  
216.483  
3.481.562  
213.412  
2.889.142  
Kira  
8.244  
--  
--  
7.644  
+LVVH6DWÕúÕ   
148.686  
--  
--  
--  
9DGH)DUNÕ  
124.457  
--  
--  
21.920  
.XU)DUNÕ  
--  
56.170  
--  
289.641  
    
    
    
    
    
Toplam  
512.352  
3.861.242  
250.409  
3.254.039  
(*)   Polisan   Boya   KDOND DoÕN NÕVÕPGDQ NHQGL ED\LOHULQH SULP NDUúÕOÕ÷Õ RODUDN YHUPHN ]HUH   Polisan  
Holding  hissesi  DOÕPVDWÕPÕ\DSPÕúWÕU  
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NOT  31  -  )ø1$16$/$5$d/$5'$1.$<1$./$1$15ø6./(5ø11ø7(/øöø9('h=(<ø  
  
)LQDQVDOULVN\|QHWLPL  
  

Grup’un   mali   LúOHU GHSDUWPDQODUÕ ILQDQVDO SL\DVDODUD HULúLPLQ G]HQOL ELU úHNLOGH VD÷ODQPDVÕQGDQ YH
ùLUNHW¶LQIDDOL\HWOHULLOHLOJLOLPDUX]NDOÕQDQILQDQVDOULVNOHULQVHYL\HVLQHYHE\NO÷QHJ|UHDQDOL]LQL
J|VWHUHQ IDDOL\HW UDSRUODUÕ YDVÕWDVÕ\OD L]OHQPHVLQGHQ YH \|netilmesinden   sorumludur.  6|] NRQXVX EX
ULVNOHUSL\DVDULVNL G|YL]NXUXULVNLIDL]RUDQÕULVNLLoHULU NUHGLULVNL  ve  likidite  riskini  kapsar.  
  
Grup’un  ILQDQVPDQLKWL\DFÕQÕQHQ|QHPOLEHOLUOH\LFLVLRODQWLFDULERUoODUÕLOHWLFDULDODFDNYHVWRNODUÕQÕQ
IDUNÕQGDQ ROXúDQ µQHW LúOHWPH VHUPD\HVL LKWL\DFÕ Grup’un   |]ND\QDNODUÕ YH JHUHNOL ROPDVÕ GXUXPXQGD
NÕVDYDGHOLEDQNDNUHGLOHULLOHNDUúÕODQPDNWDGÕU%XLWLEDUODWLFDULDODFDNODUÕQGD÷ÕOÕPÕ|GHPHNRúXOODUÕ
YHNUHGLNDOLWHVLQLQL]OHQPHVLYHNRQWURODoÕVÕQGDQµULVN\|QHWLPL¶E\N|QHPDU]HWWL÷LQGHQPúWHUL
ULVNOHULVUHNOLRODUDNL]OHQPHNWHGLU  
    
$UDOÕN  
$UDOÕN  
    
    
    
    
    
)LQDQVDOYDUOÕNODU  
+D]ÕUGH÷HUOHU  
87.178.665  
27.669.565  
Ticari  alacaklar  
289.866.452  
245.069.524  
'L÷HUDODFDNODU  
10.150.905  
2.313.753  
Toplam  
387.196.022  
275.052.842  
    
    
    
    
    
)LQDQVDO\NPOONOHU  
)LQDQVDOERUoODU  
323.424.558  
186.196.277  
7LFDULERUoODU  
101.926.800  
53.010.626  
'L÷HUERUoODU  
33.026  
10.036  
Toplam  
425.384.384  
239.216.939  
  
Kredi  Riski  
  

Finansal  DUDoODUÕHOLQGHEXOXQGXUPDNNDUúÕWDUDIÕQDQODúPDQÕQJHUHNOHULni  yerine  getirememe  riskini  de  
WDúÕPDNWDGÕU  
  
*UXS \|QHWLPL EX ULVNOHUL KHU ELU PúWHUL LoLQ D\UÕ D\UÕ \DSWÕ÷Õ YH G|QHP G|QHP J|]GHQ JHoLUGL÷L
NUHGLELOLWH oDOÕúPDVÕ LOH PLQLPL]H HWPHNWHGLU Grup’un   WDKVLODW ULVNL HVDV RODUDN WLFDUL DODFDNODUÕQGDQ
GR÷PDNWDGÕU *UXS PúWHULOHULQGHQ GR÷DELOHFHN EX ULVNL PúWHULOHU LoLQ EHOLUOHQHQ NUHGL OLPLWOHUL YH
JHUHNWL÷LQGHDOÕQDQWHPLQDWPHNWXEXLSRWHNNHIDOHWYHWHPLQDWoHNOHULLOH\|QHWPHNWHGLU  
  
KrHGL OLPLWOHULQLQ NXOODQÕPÕ *UXS WDUDIÕQGDQ VUHNOL RODUDN L]OHQPHNWH YH PúWHULQLQ ILQDQVDO
pozisyonu,   JHoPLú WHFUEHOHU YH GL÷HU IDNW|UOHU J|] |QQH DOÕQDUDN PúWHULQLQ NUHGL NDOLWHVL VUHNOL
GH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU 0úWHULOHUH NUHGL JHoPLúOHUL YH JQFHO YHUL YH ELOJLOHU NDSVDPÕQGDNL
NUHGLELOLWHOHUL GLNNDWH DOÕQDUDN OLPLW WDQÕPODQPDNWDGÕU 7LFDUL DODFDNODU Grup’un   SROLWLNDODUÕ YH
SURVHGUOHUL GLNNDWH DOÕQDUDN GH÷HUOHQGLULOPHNWH YH EX GR÷UXOWXGD úSKHOL DODFDN NDUúÕOÕ÷Õ D\UÕOGÕNWDQ
VRQUDELODQoRGDQHWRODUDNJ|VWHULOPHNWHGLU  
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.UHGL5LVNL 'HYDPÕ   
  
Grup’un  NUHGLULVNLQHPDUX]NDOGÕ÷ÕILQDQVDODUDoODUÕYHWXWDUODUÕDúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  
    
    
    
    

Alacaklar  
Ticari  Alacaklar  
    
øOLúNLOL
Taraf  

    
'L÷HU  Alacaklar  

    

    
øOLúNLOL
'L÷HU7DUDI  
Taraf  

    
    

    
Bankalardaki  
'L÷HU7DUDI  
Mevduat  

    
    
    
    
    
    
5DSRUODPDWDULKLLWLEDUL\OHPDUX]NDOÕQDQ  
azami  kredi  riski  
2.667.647   295.538.737  
--     10.150.905   71.928.603  
-  $]DPLULVNLQWHPLQDWYVLOHJYHQFH  
--   59.728.606  
--  
--  
--  
DOWÕQDDOÕQPÕúNÕVPÕ  
$9DGHVLJHoPHPLú\DGDGH÷HU  
GúNO÷QHX÷UDPDPÕúILQDQVDOYDUOÕNODUÕQ  
2.667.647   280.086.049  
--   10.150.905   71.928.603  
QHWGHIWHUGH÷HUL  
%9DGHVLJHoPLúDQFDNGH÷HUGúNO÷QH  
X÷UDPDPÕúYDUOÕNODUÕQQHWGHIWHUGH÷HUL  
--   15.452.688  
--  
--  
--  
&'H÷HUGúNO÷QHX÷UD\DQYDUOÕNODUÕQ  
    
--  
--  
--  
    
QHWGHIWHUGH÷HUOHUL  
-  9DGHVLJHoPLú EUWGHIWHUGH÷HUL   
--   23.284.924  
--  
60.096  
--  
      -  'H÷HUGúNO÷ -)  
      -  1HWGH÷HULQWHPLQDWYVLOHJYHQFHDOWÕQD  
DOÕQPÕúNÕVPÕ  
-  9DGHVLJHoPHPLú EUWGHIWHUGH÷HUL   
      -  'H÷HUGúNO÷ -)  
      -  1HWGH÷HULQWHPLQDWYVLOHJYHQFHDOWÕQD  
DOÕQPÕúNÕVPÕ  
')LQDQVDOGXUXPWDEORVXGÕúÕNUHGLULVNL  
içeren  unsurlar  
    

--   (23.284.924)  

--  

(60.096)  

--  

--  
--  
--  

--  
--  
--  

--  
--  
--  

--  
--  
--  

--  
--  
--  

--  

--  

--  

--  

--  

--  
--  
--  
--  
--  
    
    
    
    
    
(1)   7XWDUODUÕQ EHOLUOHQPHVLQGH DOÕQDQ WHPLQDWODU JLEL NUHGL JYHQLUOL÷LQGH DUWÕú VD÷OD\DQ XQVXUODU
GLNNDWHDOÕQPDPÕúWÕU  
  

(2)    $UDOÕN    WDULKL LWLEDUL\OH EDNL\HVL ROPD\DQ PúWHULOHU GDKLO   WLFDUL DODFDNODU LoLQ DOÕQDQ
WHPLQDWLSRWHNYV¶QLQD\UÕQWÕOÕdökümü  Not  17.3¶WHJ|VWHULOPLúWLU.  
  

(3)      9DGHVL JHoPHPLú YH GH÷HU GúNO÷QH X÷UDPDPÕú   WLFDUL DODFDNODU *UXS¶XQ KDOLKD]ÕUGD WLFDUL
LOLúNLOHULQLQGHYDPHWWL÷LWDKVLODWVRUXQX\DúDPDGÕ÷ÕPúWHULEDNL\HOHULQGHQROXúPDNWDGÕU  
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.UHGL5LVNL 'HYDPÕ   
  
    
    
    
    

Alacaklar  
Ticari  Alacaklar  
    
øOLúNLOL
Taraf  

    
'L÷HU$ODFDNODU  

    

    
øOLúNLOL
'L÷HU7DUDI  
Taraf  

    

    
'L÷HU
Taraf  

    
    
    
    
    
    
Raporlama  tarihi  itibariyle  maruz    
NDOÕQDQD]DPLNUHGLULVNL  
1.901.336   248.039.205  
--     2.313.753  
-  $]DPLULVNLQWHPLQDWYVLOHJYHQFH  
--   33.049.428  
--  
--  
DOWÕQDDOÕQPÕúNÕVPÕ  
$9DGHVLJHoPHPLú\DGDGH÷HU
GúNO÷QH  
X÷UDPDPÕúILQDQVDOYDUOÕNODUÕQQHWGHIWHU
1.901.336   219.574.959  
--   2.313.753  
GH÷HUL  
%9DGHVLJHoPLúDQFDNGH÷HU
GúNO÷QH  
--   28.464.246  
--  
--  
X÷UDPDPÕúYDUOÕNODUÕQQHWGHIWHUGH÷HUL  
&'H÷HUGúNO÷QHX÷UD\DQYDUOÕNODUÕQ  
    
--  
--  
--  
QHWGHIWHUGH÷HUOHUL  
-  9DGHVLJHoPLú EUWGHIWHUGH÷HUL   
--   19.588.814  
--  
60.096  
      -  'H÷HUGúNO÷ -)  
      -  1HWGH÷HULQWHPLQDWYVLOHJYHQFH  
DOWÕQDDOÕQPÕúNÕVPÕ  
-  9DGHVLJHoPHPLú EUWGHIWHUGH÷HUL   
      -  'H÷HUGúNO÷ -)  
      -  1HWGH÷HULQWHPLQDWYVLOHJYHQFH  
DOWÕQDDOÕQPÕúNÕVPÕ  
')LQDQVDOGXUXPWDEORVXGÕúÕNUHGL  
ULVNLLoHUHQXQVXUODU  

    
Bankalardaki  
Mevduat  

15.566.419  
--  

15.566.419  
--  

--   (19.588.814)  

--  

(60.096)  

    
--  
--  

--  

--  

--  

--  

--  

--  
--  

--  
--  

--  
--  

--  
--  

--  
--  

--  

--  

--  

--  

--  

--  

--  

--  

--  

--  

  
(1)   7XWDUODUÕQ EHOLUOHQPHVLQGH DOÕQDQ WHPLQDWODU JLEL NUHGL JYHQLUOL÷LQGH DUWÕú VD÷OD\DQ XQVXUODU
GLNNDWHDOÕQPDPÕúWÕU  
  

(2)    $UDOÕN 2   WDULKL LWLEDUL\OH EDNL\HVL ROPD\DQ PúWHULOHU GDKLO   WLFDUL DODFDNODU LoLQ DOÕQDQ
WHPLQDWLSRWHNYV¶QLQD\UÕQWÕOÕdökümü  Not  17.3¶WHJ|VWHULOPLúWLU.  
  

(3)      9DGHVL JHoPHPLú YH GH÷HU GúNO÷QH X÷UDPDPÕú   ticari   alacaNODU *UXS¶XQ KDOLKD]ÕUGD WLFDUL
LOLúNLOHULQLQGHYDPHWWL÷LWDKVLODWVRUXQX\DúDPDGÕ÷ÕPúWHULEDNL\HOHULQGHQROXúPDNWDGÕU  
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Likidite  Riski    
  

Likidite  riski,  Grup’un  QHWIRQODPD\NPOONOHULQL\HULQHJHWLUPHPHLKWLPDOLGLU  Grup  \|QHWLPLIRQ
ND\QDNODUÕQÕGD÷ÕWDUDNPHYFXWYHPXKWHPHO\NPOONOHULQL\HULQHJHWLUPHNLoLQ\HWHUOLWXWDUGDQDNLW
YHEHQ]HULND\QD÷ÕEXOXQGXUPDNVXUHWL\OHOLNLGLWHULVNLQL\|QHWPHNWHdir.  
  

Grup’un  OLNLWLGHULVNWDEORVXDúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  
$UDOÕN  

6|]OHúPHX\DUÕQFD Defter  
vadeler  
GH÷HUL  

    
Finansal  %RUoODU  
7LFDUL%RUoODU  

6|]OHúPH
X\DUÕQFD
nakit  
oÕNÕúODU
WRSODPÕ  

3  aydan  
NÕVD  

3-  6  ay  
DUDVÕ  

6  -  12  ay  
DUDVÕ  

1-\ÕODUDVÕ  

2  -  \ÕO
DUDVÕ  

    
    
    
    
    
    
    
323.424.558   323.424.558   65.470.443   29.745.640   67.888.926   142.419.263   17.900.286  
102.550.532   102.550.532   93.295.732   9.188.012  
66.788  
--  
--  

  
$UDOÕN  
6|]OHúPH
X\DUÕQFDYDGHOHU  
    
)LQDQVDOERUoODU  
7LFDULERUoODU  

6|]OHúPH
X\DUÕQFD
Defter  
QDNLWoÕNÕúODU
3  aydan  
3-  6  ay  
6  -  12  ay  
1-\ÕO
2  -  \ÕO
GH÷HUL  
WRSODPÕ  
NÕVD  
DUDVÕ  
DUDVÕ  
DUDVÕ  
DUDVÕ  
    
    
    
    
    
    
    
186.196.277  
186.196.277   106.284.780   15.193.077   21.424.785   31.352.493   11.941.142  
53.363.469  
53.363.469  
46.316.010  
7.039.731  
7.728  
--  
--  

  
  

Piyasa  Riski  
  

3L\DVD ULVNL IDL] RUDQODUÕQGD NXUODUGD YH GL÷HU ILQDQVDO V|]OHúPHOHULQ GH÷HULQGH PH\GDQD JHOHFHN YH
*UXS¶XROXPVX]HWNLOH\HFHNGH÷LúLPOHUGLU  øOJLOLDUDoODUGDmeydana  gelen  dalgalanmalar  Grup’un  gelir  
WDEORVXYH|]ND\QDNODUÕ]HULQGHGH÷LúLPH\RODoPDNWDGÕU    
  
.XU5LVNL


Grup’un   G|YL] cinsinden   RODQ ILQDQVDO DUDoODUÕ kur   GH÷LúLPOHULQGHQ GROD\Õ NXU ULVNLQH PDUX]
NDOPDNWDGÕU    $UDOÕN    YH  $UDOÕN    tarihleri   itibariyle   Grup’un   \DEDQFÕ SDUD SR]LV\RQX
DúD÷ÕGDVXQXOPXúWXU  


    
    
$'|YL]FLQVLQGHQYDUOÕNODU  
%'|YL]FLQVLQGHQ\NPOONOHU  
    
1HW'|YL]3R]LV\RQX $-B)  
  
  
  
  
  

$UDOÕN  
    

    
62.605.735  
(283.692.485)  
         
(221.086.750)  

$UDOÕN  
22.631.401  
(127.989.056)  
(105.357.655)  
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.XU5LVNL 'HYDPÕ 

    
ABD$  
AVRO  
NOK  
GBP   CHF   Toplam  TL  
  $UDOÕN  
7XWDUÕ  
7XWDUÕ  
7XWDUÕ   7XWDUÕ   7XWDUÕ  
'H÷HUL  
    
    
    
    
    
    
    
--  
+D]ÕU'H÷HUOHU  
11.033.826  
398.478  
50  
--  
24.719.800  
--  
Ticari  Alacaklar  
1.652.554  
656.098  
--  
--  
5.453.676  
--  
øOLúNLOL7DUDIODUGDQ$ODFDNODU  
--  
9.735  
--  
--  
28.587  
--  
'L÷HU'|QHQ9DUOÕNODU  
1.033  
624.704  
7.810  
--  
1.864.072  
  
3HúLQgGHQPLú*LGHUOHU  
--  
10.400.000  
--  
--  
30.539.600  
--  
)LQDQVDO%RUoODU .ÕVD9DGHOL   
(49.623.784)  
(7.459.989)  
--  
--   (127.818.300)  
--  
)LQDQVDO%RUoODU 8]XQ9DGHOL    (30.482.013)   (16.977.232)  
--  
--   (114.911.403)  
--  
7LFDUL%RUoODU  
(8.007.247)  
(5.794.414)  
--  
--  
(34.105.164)  
--  
øOLúNLOL7DUDIODUD%RUoODU  
(3.178.122)  
(21.240)  
--  
--  
(6.845.436)  
--  
'L÷HU<NPOONOHU  
(2.301)  
(2.476)  
--  
--  
(12.182)  
    
    
    
    
    
    
    
--  
<DEDQFÕ3DUD3R]LV\RQX1HW  
(78.606.054)   (18.166.336)  
7.860  
--   (221.086.750)  
øKUDFDW  
øWKDODW  

16.322.710  
26.768.916  

5.700.357  
42.508.826  

--       
    
--   17.016   2.115  

46.169.762  
159.524.365  



  

  
ABD$  
  3$UDOÕN  2012  
7XWDUÕ  
+D]ÕUGH÷HUOHU  
6.493.643  
Ticari  alacaklar  
1.328.156  
'L÷HUG|QHQYDUOÕNODU  
129.914  
)LQDQVDOERUoODU NÕVDYDGHOL   
(29.247.263)  
)LQDQVDOERUoODU X]XQYDGHOL   
(14.122.859)  
7LFDULERUoODU  
(7.817.127)  
øOLúNLOLWDUDIODUDERUoODU  
(3.722.968)  
'L÷HU\NPOONOHU  
(189.597)  
    
    
<DEDQFÕ3DUD3R]LV\RQX1HW  
(47.148.101)  
øKUDFDW  
16.168.170  
øWKDODW  
30.759.522  

AVRO  
NOK  
GBP  
Toplam  TL  
7XWDUÕ   7XWDUÕ  
7XWDUÕ  
'H÷HUL  
90.745  
--  
--  
11.788.973  
1.209.218  
--  
2.359  
5.218.061  
2.293.142  
--  
--  
5.624.367  
(3.046.386)  
--  
--   (59.300.357)  
(7.704.311)  
--  
--   (43.293.635)  
(1.856.119)   (295.664)  
--   (18.393.982)  
--  
--  
--  
(6.636.563)  
(11.287)  
--  
--  
(364.519)  
    
    
    
    
(9.024.998)   (295.664)  
2.359   (105.357.655)  
7.200.728  
--  
--  
45.605.146  
43.549.628  
--  
18.205   156.059.503  

  

'X\DUOÕOÕNDQDOL]L;;  
  

 $UDOÕN    YH  $UDOÕN    tarihlerL LWLEDUL\OH \DEDQFÕ SDUDQÕQ   GH÷HU DUWÕúÕ \DGD D]DOÕúÕ  
NDUúÕVÕQGDGL÷HUWPGH÷LúNHQOHULQVDELWNDOPDVÕNRúXOX\ODYHUJL|QFHVLNDUYH|]ND\QDNODUÕDúD÷ÕGDNL
WXWDUODUNDGDUGDKDGúN\NVHNRODFDNWÕ  
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  '|YL].XUX'X\DUOÕOÕN$QDOL]L7DEORVX  
Kar/(Zarar)  
<DEDQFÕ
<DEDQFÕSDUDQÕQ SDUDQÕQGH÷HU
GH÷HUND]DQPDVÕ   kaybetmesi  
  $UDOÕN  
    
    
    
$%''RODUÕ1HW9DUOÕN<NPOO÷  
(16.776.890)  
16.776.890  
$YUR1HW9DUOÕN<NPOO÷  
(5.334.545)  
5.334.545  
øQJLOL]6WHUOLQL1HW9DUOÕN<NPOO÷  
2.760  
(2.760)  
  
    
    
Toplam  
(22.108.675)  
22.108.675  

g]ND\QDNODU  
<DEDQFÕSDUDQÕQ <DEDQFÕ
GH÷HU
SDUDQÕQGH÷HU
ND]DQPDVÕ  
kaybetmesi  
    
    
(13.421.512)  
13.421.512  
(4.267.636)  
4.267.636  
2.208  
(2.208)  
    
    
(17.686.940)  
17.686.940  

  '|YL].XUX'X\DUOÕOÕN$QDOL]L7DEORVX  
Kar/(Zarar)  
<DEDQFÕ
<DEDQFÕSDUDQÕQ SDUDQÕQGH÷HU
GH÷HUND]DQPDVÕ   kaybetmesi  
  $UDOÕN  
    
    
    
ABD  'RODUÕ1HW9DUOÕN<NPOO÷  
(8.404.620)  
8.404.620  
$YUR1HW9DUOÕN<NPOO÷  
(2.122.408)  
2.122.408  
øQJLOL]6WHUOLQL1HW9DUOÕN<NPOO÷  
677  
(677)  
1RUYHo.URQX1HW9DUOÕN<NPOO÷  
(9.414)  
9.414  
    
    
    
Toplam  
(10.535.765)  
10.535.765  

g]ND\QDNODU  
<DEDQFÕSDUDQÕQ <DEDQFÕ
GH÷HU
SDUDQÕQGH÷HU
ND]DQPDVÕ  
kaybetmesi  
    
    
(6.723.696)  
6.723.696  
(1.697.926)  
1.697.926  
542  
(542)  
(7.531)  
7.531  
    
    
(8.428.611)  
8.428.611  

    


    


)DL]2UDQÕ5LVNL
  
*UXS¶XQ   OLERU IDL] RUDQOÕ EDQND   NUHGLOHULQGHQ GROD\Õ IDL] RUDQÕQGD PH\GDQD JHOHQ GH÷LúLNOLNOHUGHQ
HWNLOHQPHNWH YH IDL] RUDQÕ ULVNLQH PDUX] NDOPDNWDGÕU 6DELW IDL]OL EDQND NUHGLOHUL LOH YDGHOL PHYGXDW
ODUÕQGD ULVN ROPDPDNOD EHUDEHU RSHUDV\RQODUÕQÕQ GHYDPÕ LoLQ JHOHFHN G|QHPOHUGHNL NUHGLOer   ve  
mevduatlar  için  LOHULGHJHUoHNOHúHFHNIDL]RUDQODUÕQGDQHWNLOHQPHNWHGLU  
  
*UXS¶XQ  $UDOÕN  YH$UDOÕN  tarihleri  LWLEDUL\OHIDL]SR]LV\RQXWDEORVXDúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  
    
$UDOÕN  
$UDOÕN  
    
6DELWIDL]OLILQDQVDOYDUOÕNODU  
  
Vadeli  mevduatlar  
63.864.116  
12.440.363  
Toplam  
63.864.116  
12.440.363  
    
    
    
    
    
6DELWIDL]OLILQDQVDOERUoODU  
/HDVLQJERUoODUÕ  
118.228  
765.744  
Toplam  
118.228  
765.744  
    
    
    
    
'H÷LúNHQIDL]OLILQDQVDODUDoODU  
  
Banka  kredileri  
323.306.330  
185.430.533  
Toplam  
323.306.330  
185.430.533  
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32/ø6$1+2/'ø1*  $121ø0ùø5.(7ø  
1  OCAK  –  $5$/,.'g1(0ø1($ø7  
.2162/ø'()ø1$16$/7$%/2/$5$$ø7127/$5  
(Tutarlar  aksi  belirtilmedikçe  Türk  /LUDVÕ ³7/´ RODUDNLIDGHHGLOPLúWLU   
  
NOT  31  -  )ø1$16$/$5$d/$5'$1.$<1$./$1$15ø6./(5ø11ø7(/øöø9('h=(<ø
'HYDPÕ   
  
'X\DUOÕOÕNDQDOL]L  
  
$UDOÕN  WDULKLLWLEDUL\OH7/SDUDELULPLFLQVLQGHQRODQIDL]ED]SXDQ\NVHNGúNROVD\GÕ
YHGL÷HUWPGH÷LúNHQOHUVDELWNDOVD\GÕYHUJL|QFHVLNDU 147.883  7/ $UDOÕN  2012:    129.078  TL)  
GDKDGúN\NVHNRODFDNWÕ.  
  

6HUPD\H5LVNL<|QHWLPL  
  

*UXS VHUPD\H\L \|QHWLUNHQ *UXS¶XQ   KHGHIOHUL RUWDNODUÕQD JHWLUL YH VHUPD\H PDOL\HWLQL D]DOWPDN
DPDFÕ\ODHQX\JXQVHUPD\H\DSÕVÕQÕVUGUPHNYH*UXS¶XQ  IDDOL\HWOHULQLQGHYDPÕQÕVD÷OD\DELOPHNWLU  
  

*UXS VHUPD\H\L ERUoVHUPD\H RUDQÕQÕ NXOODQDUDN L]OHU %X RUDn   net   borcun   toplam   sermayeye  
E|OQPHVL\OH EXOXQXU 1HW ERUo QDNLW YH QDNLW EHQ]HUL GH÷HUOHULQ WRSODP \NPOON WXWDUÕQGDQ
GúOPHVL\OH KHVDSODQÕU 7RSODP VHUPD\H ELODQoRGD J|VWHULOGL÷L JLEL |]VHUPD\H LOH QHW ERUFXQ
WRSODQPDVÕ\ODKHVDSODQÕU  
  

    
    
7RSODP\NPOONOHU  
    
Eksi:  nakit  ve  nakit  benzeri  GH÷HUOHU 1RW   
    
1HWERUo  
    
7RSODP|]VHUPD\H  
Toplam  sermaye  
    
1HW%RUo7RSODP6HUPD\HRUDQÕ  

31  $UDOÕN  
    

$UDOÕN  
    

577.751.232  
    

370.477.808  
    

(87.178.665)  
    

(27.669.565)  
    

490.572.567  
    

342.808.243  
    

591.153.974  
1.081.726.541  
    

572.825.018  
915.633.261  
    

%45  

%37  

  

NOT   32   -   )ø1$16$/ $5$d/$5 *(5d(ö( 8<*81 '(ö(5 $d,./$0$/$5, 9(
)ø1$16$/5ø6.7(1.25810$08+$6(%(6ød(5d(9(6ø1'(.ø$d,./$0$/$5   
  

5D\Lo EHGHO ELU ILQDQVDO HQVWUPDQÕQ   ]RUXQOX ELU VDWÕú YH\D WDVIL\H LúOHPL GÕúÕQGD J|QOO WDUDIODU
DUDVÕQGDNLELUFDULLúOHPGHHOGH÷LúWLUHELOHFH÷LWXWDUROXSH÷HUYDUVDROXúDQELUSL\DVDIL\DWÕLOHHQL\L
úHNLOGHEHOLUOHQLU  
  

5D\LoEHGHOWDKPLQLQGHYHSL\DVDYHULOHULQLQ\RUXPODQPDVÕQGDWDKPLQOHUNXOODQÕOÕU%XQDJ|UHEXUDGD
sunulan  tahminler,  *UXS¶XQ  ELUJQFHOSL\DVDLúOHPLQGHHOGHHGHELOHFH÷LWXWDUODUÕJ|VWHUPH\HELOLU  
  

$úD÷ÕGDNL PHWRGODU YH YDUVD\ÕPODU UD\Lo GH÷HUL EHOLUOHPHQLQ PPNQ ROGX÷X GXUXPODUGD KHU ELU
ILQDQVDODUDFÕQUD\LoGH÷HULQLWDKPLQHWPHNWHNXOODQÕOPÕúWÕU  
    
)LQDQVDOYDUOÕNODU  
  
1DNLW YH QDNLW EHQ]HUOHUL ILQDQVDO YDUOÕNODU WDúÕQDQ GH÷HUOHULQLQ UD\Lo GH÷HUOHULQH \DNÕQ ROGX÷X
GúQOPHNWHGLU7LFDULDODFDNODUÕQúSKHOLDODFDNODUNDUúÕOÕ÷ÕGúOGNWHQVRQUDNLWDúÕQDQGH÷HUlerinin  
UD\LoGH÷HUOHULQH\DNÕQROGX÷XGúQOPHNWHGLU<DEDQFÕSDUDFLQVLQGHQSDUDVDONDOHPOHUG|QHPVRQX
NXUODUÕNXOODQÕODUDNoHYULOPLúWLU%RUVDGÕúÕILQDQVDOYDUOÕNODUPDOL\HWOHUL]HULQGHQJ|VWHULOPLúWLU  
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1  OCAK  –  $5$/,.'g1(0ø1($ø7  
.2162/ø'()ø1$16$/7$%/2/$5$$ø7127/$5  
(Tutarlar  aksi  belirtilmedikçe  Türk  /LUDVÕ ³7/´ RODUDNLIDGHHGLOPLúWLU   
  
NOT   32   -   )ø1$16$/ $5$d/$5 *(5d(ö( 8<*81 '(ö(5 $d,./$0$/$5, 9(
)ø1$16$/
5ø6.7(1
.25810$
08+$6(%(6ø
d(5d(9(6ø1'(.ø
$d,./$0$/$5 'HYDPÕ   
  
)LQDQVDO\NPOONOHU  
  
<DEDQFÕSDUDFLQVLQGHQSDUDVDONDOHPOHUG|QHPVRQXNXUODUÕNXOODQÕODUDNoHYULOPHNWHGLU7LFDULERUoODUÕQ
YHGL÷HUSDUDVDO\NPOONOHULQNÕVDYDGHOLROPDVÕQGDQGROD\ÕUD\LoGH÷HUOHULQWDúÕQDQGH÷HUOHULQH\DNÕQ
ROGX÷XNDEXOHGLOLU8]XQYDGHOLVDELWIDL]OLEDQNDNUHGLOHULQLQELODQoRWDULKLLWLEDUL\OHJHoHUOLRODQVDELW
IDL] RUDQÕ LOH GH÷HUOHQGL÷LQGH UD\Lo GH÷HULQLQ WDúÕQDQ GH÷HUH \DNÕQ ROGX÷X J|UOPúWU .ÕVD YDGHOL
NUHGLOHULQLQ LVH YDGHOHULQLQ NÕVD ROPDVÕ QHGHQL\OH WDúÕQDQ GH÷HUOHULQLQ UD\Lo GH÷HUL \DQVÕWWÕ÷Õ
YDUVD\ÕOPDNWDGÕU  
  
*HUoH÷HX\JXQGH÷HU|OoPOHULNDWHJRULOHUL  
  

Grup   ,   UFRS    X\JXODPDODUÕQD X\XP DPDFÕ\OD  JHUoH÷H X\JXQ GH÷HU |OoPOHUL  LoLQ  NDWHJRUL
ROXúWXUPXúWXU%XNDWHJRULOHUJHUoH÷HX\JXQGH÷HU|OoPOHULLoLQNXOODQÕODQYHULOHUHJ|UHROXúWXUXOPXú
ROXSDúD÷ÕGDNLJLELGLU  
  
.DWHJRULDNWLISL\DVDGDEHOLUOHQPLúIL\DW  
2.DWHJRULDNWLISL\DVDEHOLUOHQPLúIL\DWKDULFLQGHGR÷UXGDQYH\DGROD\OÕWHVSLWHGLOHELOLUYHUL  
3.  Kategori:  herhangi  bir  piyasa  bilgisine  dayanmayan  veri.  
  

<XNDULGDNLNDWHJRULOHULJ|UH  JHUoH÷HX\JXQGH÷HUL\OH|OoOHQIÕQDQVDOYDUOÕNlar  DúD÷ÕGDNLJLELdir:  
  
  
1.Kategori   2.Kategori   3.Kategori  
    
    
    
    
    
    
    
6DWÕOPD\D+D]ÕU)LQDQVDO9DUOÕNODU  
$N(QHUML$ù  
--  
--  
7  
$NWXU7XUL]PYH(QGVWUL$ù  
--  
--  
913  
7,5RUR'HQL]FLOLN6DQ7LF$ù  
--  
--  
290.909  
7,5RUR'HQL]FLOLN6DQ7LF$ùGH÷HUGúNO÷NDUúÕOÕ÷Õ -)  
--  
--   (290.909)  
.LSODVPD(QGVWLU\HO$WÕN%HUWDUDI6DQ7LF$ù  
--  
--  
40.000  
3DPXNEDQN7LF$ù  
--  
--  
541.233  
3DPXNEDQN7LF$ùGH÷HUGúNO÷NDUúÕOÕ÷Õ -)  
--  
--   (541.233)  
3ROÕVDQ5XV/WG  
--  
--  
291.292  
3ROÕVDQ5XV/WGGH÷HUGúNO÷  NDUúÕOÕ÷Õ -)  
--  
--   (291.292)  
    
    
    
    
Toplam  
--  
--  
40.920  
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