
DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ  SANAYĐ A.Ş. 
YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 

 
RAPORUN DÖNEMĐ                                   : 01.01.2010 - 31.12.2010  
 
ORTAKLIĞIN ÜNVANI                               : DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYĐ A.Ş. 
 
ORTAKLIĞIN MERKEZĐ                             : ATATÜRK ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ,ĐSTASYON 
              MAHALLESĐ MUSTAFA ĐNAN CADDESĐ NO:41 
              HADIMKÖY , ARNAVUTKÖY / ĐSTANBUL 
 
ORTAKLIĞIN FAALĐYET KONUSU           : Her türlü ambalaj üretimi için rulo ve tabaka halinde 
      kağıt, karton , metalize , plastifize kağıt ve kartonlar, 
      PVC, Selofan, polietilen,  polipropilen ve her 
türlü       plastik malzemeler, aluminyum, metal,                 
      teneke v.b. malzemeler üzerine baskı, keski, 
      yapıştırma ve lamine işlerinin yapılması, satışı,yurtiçi 
      ve yurt dışından alımı ve satışı. 

 
KAYITLI SERMAYESĐ                                 : 30.000.000,00- TL  
 
ÇIKARILMIŞ SERMAYESĐ                         :  16.575.787,50- TL  
   
ORTAKLIĞIN PAY ADEDĐ                  :  1.657.578.750  
 
PAYIN NOMĐNAL DEĞERĐ                         : 1,00- KURUŞ 
 
ORTAK SAYISI                                            :  500 (TAHMĐNĐ) 
 
ORTAKLIĞIN HABERLEŞME ARAÇLARI   : TELEFON            :  0212 771 46 06  
              TELEFAKS          :  0212 771 46 26 
 
YÖNETĐM KURULU : 
    ADI SOYADI                             GÖREVĐ                                                    GÖREV SÜRESĐ        . 
DĐKRAN MĐHRAN ACEMYAN            BAŞKAN             11.06.2010’DAN ĐTĐBAREN 2 SENE   
OKTAY DURAN                     BAŞKAN YARDIMCISI         11.06.2010’DAN ĐTĐBAREN 2 SENE   
CAHĐT PAKSOY                     ÜYE                                11.06.2010’DAN ĐTĐBAREN 2 SENE   
ORLANDO KALUMENOS                    ÜYE                                11.06.2010’DAN ĐTĐBAREN 2 SENE   
MUZAFFER SAYIM                            ÜYE                                11.06.2010’DAN ĐTĐBAREN 
2 SENE    
AHMET MURAT YALNIZOĞLU             ÜYE                                11.06.2010’DAN ĐTĐBAREN 
2 SENE    
 
DENETÇĐ                                                   : AHMET KARABULUT – ADNAN RASĐM BURTGĐL  
             TURGAY KURT 
 
BAĞIMSIZ DENETĐM KURULUŞU             : ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ DENETĐM S.M.M.M. A.Ş. 
 
ÜST YÖNETĐM KADROSU                          :  
 
 DĐKRAN ACEMYAN :  GENEL MÜDÜR 
 ALĐ CAN DURAN  :  G.MÜDÜR YARDIMCISI 
 ZEREN MERAY DENEÇLĐ :  G.MÜDÜR YARD. – MALĐ ĐŞLER KOORDĐNATÖRÜ  
    (17/01/2011’DEN ĐTĐBAREN) 
 AYŞE ÖZER            :  MALĐ ĐŞLER MÜDÜRÜ 
 
 



 
 
 
ORTAKLIĞIN ĐŞTĐRAKLERĐ                      : DUDO  ĐTHALAT VE ĐHRACAT PAZARLAMA A.Ş.  
 
ORTAKLIĞIN SERMAYESĐNĐN  
% 5 ’ ĐNDEN 
FAZLASINA SAHĐP OLANLAR          : FARMAMAK AMBALAJ MADDELERĐ          % 23,68 PAY 
               DĐKRAN MĐHRAN ACEMYAN              %   9,07 PAY  
               ĐBRAHĐM OKAN DURAN      %   8,92 PAY 
               OKTAY DURAN                         %   8,30 PAY 
              
 
GENEL KURUL TOPLANTISI                     : TARĐHĐ : 24 / 05 / 2011 
             SAATĐ  : 10 : 00 
                        YERĐ    : Atatürk Organize Sanayi Bölgesi , Đstasyon 
       Mahallesi Mustafa Đnan Caddesi No:41  
       Hadımköy , Arnavutköy/Đstanbul   
 
SAYIN PAY SAHĐPLERĐMĐZ , 
 

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi ’ nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına 

hoş geldiniz. 

 

2008 yılının son çeyreğinde başlayan Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı küresel finans krizini ve 

bunun Türkiye ‘ deki yansımalarını dikkate aldığımızda 2010 yılı ciromuzu bu olumsuzluklara rağmen 

bir önceki yıla göre  % 14 arttırmış bulunmaktayız.Bu cironun yarısının yurtdışı satışları olması 

şirketimizin global pazardaki varlığı ve sektörel vizyonu  açısından ayrı bir önem taşımaktadır. 

Duran Doğan için 2010 yılı  , Duran Ofset ile Doğan Matbaacılık firmalarının 2005 yılı Nisan ayı 

başındaki birleşmesinin ardından tamamladığı neredeyse altıncı senesi oldu. Önceki yıllara nazaran 

2010 yılı şirketimizin sektöründeki ana hedef ve politikalarının daha da somutlaştığı ve sektör 

liderliğindeki iddiasını sağlamlaştırdığı bir süreç olarak  nihayetlendi. 

Firmamız  tüm  olumsuz piyasa koşullarına rağmen faaliyetlerini , birlikte çalıştığı ve Duran Doğan 

ailesinin ferdi olarak gördüğü personelini azaltmadan sürdürmüş krizden en az etkilenme yolunda 

sosyal sorumluluğundan da taviz vermemiştir.  

2009 yılında gerçekleştirdiğimiz 55 milyon TL ‘ lik  ciroyu aşma hedefimizi bu yıl geleneksel bir hale 

getirerek 2010 yılını da bir önceki yıla göre % 14 artışla 63 milyon TL ‘ nin üzerinde bir ciro ile 

tamamladık .Bu durum , şirketimizin sektördeki konumu ve gelecekte pazarda ulaşacağı nokta 

açısından  bizlere  umut aşıladı. 

2005 yılında 11.148.493 USD olan ihracatımız 2006 yılında %54 artarak 17.127.646 USD ’ a 

ulaşmıştı. 2007 yılında yaşanan tüm ekonomik zorluklara rağmen ihracatımız bir önceki yıla göre % 25 

oranında artarak 21.415.600 USD ‘ a yükselmiştir. 2008 yılının son çeyreğinde başlayan global 

finansal krize rağmen ihracatımız 20.000.000 USD ‘ nin üzerinde gerçekleşmiştir. Dünya ticaretindeki 

daralmalara karşın 2009 yılı ihracat tutarımız 16.150.000 USD ile yine satışlarımızın yaklaşık % 50 ‘ lik 



kısmını oluşturmuştur.2010 yılında 18.100.000 USD ile yine bir önceki yıla göre geleneksel hale gelen 

artış realize edilmiştir.Bu durum şirketimizin dövizle borçlanma riskini   asgariye indirmektedir.  

 

 

 

Ürünlerimizin kalitesi, yaratıcı tasarımlarımız ve sunduğumuz müşteri hizmeti, Avrupa’da ve Dünya ‘da 

kendi sektörlerinde lider Ülker , Godiva  , Colgate  , Diageo (Johny Walker, White Horse Dimple, J&B, 

Smirnoff), Unilever ve Mey gibi şirketlerin takdirini kazanmakta ve ürünlerini giydirmektedir. 

Her iş kolunda olduğu gibi karton ambalaj sektöründe de rekabetin, karlılıkları olumsuz etkilediğinin 

bilincindeyiz. Bizler fiyat öncelikli rekabetin olumsuzluklarının bilinciyle  hep yenilikçi çalışmaların 

peşinde olduk. Müşterilerimiz adına dünyada yeni gelişen ambalajları takip ettik ve bunları hızlı bir 

şekilde müessesemizde üretir hale geldik. Yenilikçi ambalajlarla müşterilerimiz kendi ürünlerinde 

farklılıklar yaratacak ve pazardaki varlıklarını sağlamlaştıracaklardır. 

Pazarda yenilikçi ambalajları üretmenin sadece arzu ile gerçekleşmediği, aynı zamanda yatırımlarla da 

desteklenmesi gerektiğinden, ürün yelpazemize modern teknolojileri kullanarak yeni ürünler ekledik ve 

maliyet avantajı da sağlamak üzere kapasite artışına gittik. 

Đş ortaklarımızdan aldığımız destekler inanılmaz boyuttadır. MeadWestvaco ile devam eden lisanslı 

çalışmalarımız her geçen gün artan bir ivmeyle devam etmekte olup, Avrupa  içecek sektöründeki  

müşterilerin ambalaj ihtiyaçlarını Duran Doğan’dan temin etmek üzere uzun vadeli kontratlar 

yapılmıştır. Đç piyasada Duran Doğan  Mead Westvaco işbirliği ile içecek sektörünün liderlerinden   

Efes Pilsen ve Coca Cola firmalarına Multipack otomatik paketleme makineleri ile hizmet verilmektedir. 

Önemli müşterilerimizden  Ülker Grubunun SAP projesine verdiği destek, kurumsal ve finansal 

gelişmemize önemli katkılar sağlamıştır. Bu projenin lokomotif etkisi özellikle 2010 yılında kendisini 

hissettirmiştir. 

Tüm bu çalışmalar bizi, yurt dışı müşterilerimize talep ettikleri kaliteyi sunmak ve Avrupalı 

rakiplerimizle eşdeğer olmaya yöneltmiş olup, almış olduğumuz BRC /IOP ve ĐSO 9001: 2000 kalite 

belgeleriyle de amaca ulaşılmıştır. 

Değerli hissedarlarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız, çok yoğun bir tempo ile 2010 yılını geride 

bıraktık. Bu yılı başarılı bir yıl olarak anıyor olmamız, yorgunluğumuzu az da olsa hafifletiyor. 2011 

yılında devam eden projelerimize hep birlikte sahip çıkacağımıza içtenlikle inanıyoruz. Sizlerin, 

inanarak ve güvenerek verdiğiniz desteği arkamızda hissettikçe, bizler daha da fazla koşacağız. 

 

 

 

 


