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ÇELĠK HALAT ve TEL SANAYĠĠ A.ġ. 

FĠRMA PROFĠLĠ 

Sektöründe lider ve köklü bir kuruluĢ olan Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ., ülkemizin 

yüksek karbonlu çelik halat ve tel gereksinimini karĢılamak amacıyla Devlet ve Özel 

Sektörün katılımıyla Kocaeli Ġzmit Uzunçiftlik mevkiinde 1962 yılında kurulmuĢ olup, 1968 

yılında faaliyete geçmiĢtir.  

Kurulduğundan bu yana sürekli geliĢerek büyüyen Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'de 

üretilen halat ve teller yıllardır vinçlerde, inĢaat sektöründe, petrol ve maden sanayiinde, 

gemi, asansör, çeĢitli ulaĢım araçları, tarımsal araçlar ve daha pek çok değiĢik alanda güvenle 

kullanılmaktadır.  

03 Ocak 1986‟da halka açılan firmamız hisselerinin büyük bir bölümünün, 1997 

yılında Doğan Grubu tarafından alınmasıyla birlikte, yeni bir atılım dönemine girmiĢtir. 

Bugün, uluslararası standartlara uygun olarak üretilen ve büyük bir bölümü ihraç edilen 

ürünlerimiz, dünyanın sayılı endüstrileĢmiĢ ülkeleri tarafından artan bir oranda tercih 

edilmektedir. BaĢlangıçta, yılda 4500 ton kapasite ile tek ve çok demetli halat, galvanizli tel 

ve yaylık tel ürünleri ile üretime baĢlamıĢ, daha sonra geliĢen pazar Ģartlarına uygun 

entegrasyon ile ürün yelpazesine öngerilmeli beton teli ve lastik telini en son olarak, 

öngerilmeli beton teli demetini ekleyip kapasitesini arttırmıĢtır.  

Ürün yelpazesi içinde özel ve önemli bir yeri olan ve firmamıza da ismini veren çelik 

halatlar yüksek kalitesi ve performansı ile sadece yurt içinde değil yurt dıĢında da yıllardır 

aranılan ve güvenilen bir marka olma özelliğini kazanmıĢ bulunmaktadır. Bu güvenin bir 

sonucu olarak müĢterilerimiz tarafından kolayca fark edilebilmesini sağlamak için tüm 

halatlarımızda bir demet kırmızı renkte üretilmekte, halatların firmamıza ait olduğunun ek 

güvencesi olarak halat içine tanıtıcı renkli Ģerit konulmakta, ayrıca tüm halatlarımıza onaylı 

Kalite Sertifikası verilmektedir.  

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. uzun yıllardır sahip olduğu TSE EN ISO 9001:2000 

Kalite Güvenirliği ve ISO 14001, OHSAġ 18001 gibi Çevre Güvenliği Sertifikalarının 

yanında, dünya petrol endüstrisinin kuruluĢu olan American Petroleum Institute tarafından da 

onaylanan kalitesi ile API logosu kullanım iznine ve DNV (Det Nortske Veritas), AJA 

(Anglo Japanese American), Lyods kalite sertifikalarına da sahip bulunmaktadır.  

 

 

Merkez – Fabrika :  Ġstiklal Cad. No: 2 Uzunçiftlik   41180 Ġzmit / KOCAELĠ   

                                Tel  : (0.262) 371 12 80  (PBX) 

                                Fax : (0.262) 321 94 76 

                                Web: www.celikhalat.com.tr 
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1-Yönetim Kurulu 
  

 

YAHYA ÜZDĠYEN 

Yönetim Kurulu BaĢkanı (*) 

 

AHMET ÇAĞLAR 

Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili 

 

AHMET ĠZZET KARACAHĠSARLI 

Yönetim Kurulu Murahhas Üye 

 

HALĠL BÜLENT ÇORAPÇI 

Yönetim Kurulu Üyesi 

 

YENER ġENOK 

Yönetim Kurulu Üyesi (**) 

 

 

ġirket Yönetim Kurulu 21.06.2010 tarihli 2009 yılı Genel Kurul  Toplantısında 1 yıllık süre için 

seçilmiĢtir. 

 

 
(*)    6 Ocak 2011 tarihinde kendi isteğiyle görevinden ayrılan Ragıp Nebil Ġlseven‟den boĢalan Yönetim  

        Kurulu BaĢkanlığı görevini 11 ġubat 2011 tarihinden itibaren sürdürmektedir. 

 

(**) 11 ġubat 2011 tarihinde, Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak  

          seçilmiĢtir. 
 

 

 

 

2-Denetim Kurulu 
 

ALPER ALTIOK 

 

ALĠ RIZA KARAKULLUKÇU 

 

Denetim Kurulu 21.06.2010 tarihli 2009 yılı Genel Kurul  Toplantısında 1 yıllık süre için 

seçilmiĢtir. 

 

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta 

tayin ve tespit edilmiĢ bulunan tüm yetkilere sahiptir. 
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       3 – Yönetim: 
 

        AHMET ÇAĞLAR 

        Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili, (Genel Müdürlük  görevini de uhdesinde  bulundurmaktadır)  
        1952 Doğumlu, 

        Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Texas Üniversitesi ĠĢletme Bölümü Mezunu 

        05.03.2003 tarihinden itibaren ġirketimizde görev yapmaktadır. 

         

        

        ERKAN DĠZDAR 

        Teknik Genel Müdür Yardımcısı  

        1951 Doğumlu, 

        Ġstanbul Mühendislik Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü Mezunu 

        02.01.2006 tarihinden itibaren ġirketimizde görev yapmaktadır. 

 

          

        ĠBRAHĠM UĞUR SEMERCĠ 

        Kurumsal Süreçler ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı 

        1946 Doğumlu, 

        Ġstanbul Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi ĠĢletme Bölümü Mezunu    

        20.04.2009 tarihinden itibaren ġirketimizde görev yapmaktadır. 

 

 

        S. ÖZKAN GÖKDEMĠR 

        Mali ĠĢler Genel Müdür Yardımcısı 

        1965 Doğumlu, 

        Ankara Üniversitesi S.B.F. Ġktisat Bölümü Mezunu 

        28.02.2008 tarihinden itibaren ġirketimizde görev yapmaktadır. 

 

 

        A.SERDAR SEYLAM 

        Pazarlama ve SatıĢ Genel Müdür Yardımcısı  

        1959 Doğumlu, 

        Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Mezunu 

        06.10.2003 tarihinden itibaren ġirketimizde görev yapmaktadır. 

    

      

        HAYATĠ ARDIÇER 

        Ġnsan Kaynakları Müdürü  
        1956 Doğumlu, 

        Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Mezunu 

        01.06.2005 tarihinden itibaren ġirketimizde görev yapmaktadır. 

 

  

        SELAMĠ ÖNER 

        Yatırımlar ve Kalite Müdürü  
        1968 Doğumlu, 

        Ġstanbul Teknik Üniversitesi  Sakarya Müh. Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Mezunu 

        02.01.2002 tarihinden itibaren ġirketimizde görev yapmaktadır. 

 

         

        TANER ġĠRĠN 

        Üretim Müdürü  
        1968 Doğumlu, 

        Ġstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü Mezunu 

        03.07.1997 tarihinden itibaren ġirketimizde görev yapmaktadır. 
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4- Faaliyet Gösterilen Sektör ve Bu Sektör Ġçerisindeki Pay: 

 

            Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ., yurdumuzun çelik halat ve tel gereksinimini 

karĢılamak amacıyla 4.500 Ton/Yıl kapasite ile 1962 yılında kurulmuĢ olup geliĢen Pazar 

Ģartlarına paralel olarak ürün yelpazesine Beton Teli, Beton Demeti, Lastik Teli ve Özel 

Halatları da katarak kurulu kapasitesini sürekli arttırmıĢtır. 

             

            Bugün itibariyle kurulu kapasite, nihai ürün bazında ifade edilecek olursa 

kuruluĢundan bu yana 10 kattan daha fazla arttırılarak 60.000 Ton/Yıl seviyesine 

çıkarılmıĢtır. Projelendirilecek yeni yatırımlarla büyüme trendimiz devam edecektir.  

 

            Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ. yeni araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetleri kapsamında 

balıkçı ve asansör halatı gibi ürünleri çeĢitli kullanım alanlarında denemektedir. 

 

            Ürünlerimizin yer aldığı sektörde yurt içi yıllık üretim 110.000 ton civarındadır. 

ġirketimiz bu yıllık üretim tonajının % 35 ini karĢılayarak sektörün lideri konumundadır.  

 

Ürün bazında Pazar payımız; 

Lastik Teli;                                %70 

Halat;                                         %35 

Yaylık Tel;                                 %60 

Beton Demeti;                           %70 

Monotoron ve Galvanizli Tel;   %20‟dir. 

 

SatıĢlarımızın % 65‟ı yurt içi, % 35‟ı yurt dıĢı satıĢlardan oluĢmaktadır. 

 

                    

 

5- Sermaye Piyasası Araçları: 

 

             01.01.2010 – 31.12.2010 döneminde hiçbir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıĢtır. 

 

 
6-Esas SözleĢme DeğiĢikliği:  

 

Söz konusu olan dönemde Ģirketin 21.06.2010 tarihli 2009 Genel Kurulunda ġirket Ana 

SözleĢmesi‟nin “Amaç ve Konu” baĢlıklı 3‟üncü ve “Sermaye” baĢlıklı 6‟ıncı maddelerinde T.C. 

BaĢbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu‟ nun 26/05/2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-705  Sayılı izni ile, 

T.C. SANAYĠ ve TĠCARET BAKANLIĞI  Ġç Ticaret Genel Müdürlüğü‟nün  26 Mayıs 2010 ve 

B.14.O.ĠTG.0.10.00.01/351.02-346-67239-2965 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası 

Mevzuatına uyum sağlamak için değiĢiklik yapılmıĢtır. 

 

 

7-Faaliyet Raporu Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar: 

 

ġirketimiz, faaliyet alanına giren konularda, baĢta Avrupa olmak üzere yurt dıĢında, iĢtirak 

edinimi, stratejik ortaklıklar kurulması da dahil olmak üzere, muhtelif iĢbirliği olanaklarının 

araĢtırılması ve değerlendirilmesi amacıyla çalıĢmalara baĢladığını 28.02.2011 tarihinde kamuyla 

paylaĢmıĢtır.  
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8-Yararlanılan Devlet TeĢvik ve Yardımları: 

 

ġirketimiz 5084 Sayılı Kanun Kapsamında Sigorta Primi ĠĢveren hissesi indiriminden 

yararlanmaktadır. ġirketimiz 232.771 TL Sigorta Primi ĠĢveren hissesinde indirim elde etmiĢtir. 

 

 

9-Yapılan BağıĢlar: 

 

2010 yılında herhangi bir bağıĢ yapılmamıĢtır. 

 

 

10-Üretim:                                                                                               
 

Mamul grupları itibariyle, son iki yıla ait üretim miktarları Ģu Ģekildedir; 

 

Yıllara Göre Üretim Miktarı (Ton) 

 

 
2009 2010 

Çok Demetli Halatlar   6.583   8.394 

Galvanizli Tel     1.187   1.216 

Monotoron (Tek Demetli Halatlar)   2.912   1.150 

Yaylık Tel   4.139   5.681 

Lastik Teli   8.350 11.423 

Beton Teli - Demeti 13.503 23.872 

TOPLAM 36.673 51.736 
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11-SatıĢlar: 

                             

Ürün gruplarına göre, son iki yıla ait satıĢ miktarları Ģu Ģekildedir; 

 

 

 
Yıllara Göre  SatıĢ Miktarı (Ton) 

 

 
 2009  2010 

Çok Demetli Halatlar   6.696   8.618 

Galvanizli Tel   1.127   1.258 

Monotoron (Tek Demetli Halatlar)   2.884   1.201 

Yaylık Tel   4.089   5.654 

Lastik Teli   8.433 11.450 

Beton Teli - Demeti 13.702 23.664 

TOPLAM 36.931 51.844 
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12-Temel Göstergeler ve Rasyolar: 

 

    ÖZET BİLANÇO       

 
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

DÖNEN VARLIKLAR 47.439.360 39.625.474 41.104.961 

DURAN VARLIKLAR 30.745.807 34.194.264 29.749.879 

TOPLAM VARLIKLAR 78.185.167 73.819.738 70.854.840 

    KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.592.939 31.739.075 30.235.734 

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.071.491 11.194.686 6.445.339 

ÖZKAYNAKLAR 32.520.737 30.885.977 34.173.767 

TOPLAM KAYNAKLAR 78.185.167 73.819.738 70.854.840 

    

    ÖZET GELİR TABLOSU       

 
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

NET SATIŞLAR 98.498.025 75.895.622 101.115.638 

BRÜT KAR 10.271.451 2.944.287 16.398.388 

FAALİYET KARI/(ZARARI) 2.843.168 -3.153.574 9.420.369 

VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) 2.159.474 -3.909.820 6.717.269 

DÖNEM KARI/(ZARARI) 1.634.760 -3.287.790 5.355.464 

    

    RASYOLAR       

 
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Cari Oran 1,14 1,25 1,36 

Brüt Kar Marjı 0,10 0,04 0,16 

Faaliyet Kar Marjı 0,03 -0,04 0,09 

Borçlar/Özkaynaklar 1,14 1,14 0,96 
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 13-Ġnsan Kaynakları: 

        Ġnsan Kaynakları Vizyonu:  

 

        En önemli varlığımız olan insanın; çağdaĢ yönetim uygulamaları ile geliĢimini sağlayarak, 

huzurlu   ve güvenli bir iĢ ortamında, Ģirkete en yüksek katkıyı vermesini temin etmektir. 

 

        Ġnsan Kaynakları Misyonu:  

 

        Üretimin temel kaynaklarından olan ve zor bulunan nitelikli insanı en verimli ve en etkin Ģekilde 

kullanarak, üretimin ve karın artmasına katkıda bulunmaktır. 

 

 

         Personel ve ĠĢçi Hareketleri : 

        

         31.12.2010 tarihi itibariyle Ģirketimizde görev yapan personel sayısı 339 kiĢidir. Bunlardan 203 

kiĢi Toplu ĠĢ sözleĢme Hükümlerine tabi (kapsam içi), 136 kiĢi Toplu ĠĢ SözleĢme Hükümleri 

dıĢındaki (kapsam dıĢı) personeldir. 

 

 

         Toplu ĠĢ SözleĢme Uygulaması : 

       
         ġirketimizin üye olduğu Türk Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal ĠĢçi 

Sendikası arasında 13.11.2010 tarihinde anlaĢmaya varılan 01.09.2010 – 31.08.2012 dönemini 

kapsayan Grup Toplu ĠĢ SözleĢmesi ile 01.09.2010-01.03.2011 tarihleri arasında  geçerli olmak üzere 

“31 Ağustos 2010 tarihindeki sendikalı personeller ortalama saat ücretinin %5,35‟i oranındaki 

miktarda maktu ücret zammı” uygulanmıĢtır. 

 

 

         Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu : 

       

         ġirketimizin 31.12.2010 tarihi itibariyle toplam kıdem tazminatı yükümlülüğü ve ayrılan kıdem 

tazminatı karĢılığı 1.535.629,- TL‟dir. 

 

 

         Personel ve ĠĢçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler : 

       

         ġirketimizin, toplu sözleĢme gereği kapsam içi personel ve iĢçilerine, kanuni tatil ödemesi, 4 

maaĢ ikramiye, yakacak, bayram yardımı, yıllık izin harçlığı, iĢ elbisesi, ayakkabı ve temizlik 

malzemeleri yardımı, tahsil yardımı, doğum, ölüm, evlenme yardımı, yemek ve yol giderlerini 

karĢılama gibi menfaatler sağlanmıĢtır.  
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14- Çevre ve ĠĢ Güvenliği: 

a-Risk Değerlendirme Hakkında 

 
ġirketimizde çevre kirlilik kaynaklarının tespit edilip önlenmesi ile ilgili “Çevresel Etkilerin 

Değerlendirilmesi Prosedürü”, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak “Risk Değerlendirme Prosedürü” 

hazırlanarak tüm çevresel, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk değerlendirmelerimiz yapılarak kontrol 

altına alınmıĢtır. Yapılan risk ve etki değerlendirme çalıĢmaları sonucunda aksiyonlar alınarak 

iyileĢtirme çalıĢmaları yapılmaktadır.  

 

Acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla Sivil Savunma Müdürlüğü‟nden eğitimler alınmakta, 

Ģirket içi eğitimler ile pekiĢtirilmektedir. Sivil Savunma Teknik Ekibi gözetiminde 2009 yılında 2 

defa, 2010 yılında 1 defa acil durum tatbikatı gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 
b-Çevre ve ĠĢ Güvenliği Faaliyetlerimiz 

 
ġirketimizde 2009 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetim Sistemi kurma çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Tüm çalıĢanlarımıza, her iki 

yönetim sistemi hakkında eğitimler verilerek, risk analizlerinin, çevresel etki değerlendirmelerin nasıl 

yapılacağı anlatılarak çalıĢmalara katılımları sağlanmıĢtır. Çevre ve ĠĢ Güvenliği Politikamız revize 

edilerek tüm çalıĢanlarımıza, müteahhitlerimize, ziyaretçilerimize ve web sayfamız aracılığı ile 

müĢterilerimiz ve kamuoyuna  duyurulmuĢtur. 

 

Üretim ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm atıklarımız kaynağında ayrılarak, geri 

kazanılabilir atıkların ekonomiye geri kazanılması sağlanmaktadır. Geri kazanılamayan atıklarımız ise 

lisanslı bertaraf tesislerinde çevre mevzuatı gereklerine uygun olarak bertaraf edilmektedir. Atıkların 

minimizasyonu için çalıĢmalar yapılarak atık miktarlarımız azaltılmaktadır. 

 

Su, doğalgaz, elektrik gibi doğal kaynaklarımızı mümkün olan en verimli Ģekilde kullanarak 

enerji tasarrufu çalıĢmalarına katkı sağlamaktayız. 

 

      ÇalıĢanlarımızın iĢ güvenliği konusundaki bilgi ve duyarlılığını arttırmak için, 

 

 Her pazartesi günü, tüm iĢletme grubu operatör, formen, mühendis ve yöneticilerinin katıldığı, 

HaftabaĢı ĠĢ Güvenliği Eğitimleri yapmaktayız. Bu eğitimlerde bir hafta önceki iĢ güvenliği ve 

çevre ile ilgili olaylar, yeni talimatlar ve uygulamalar anlatılmakta, çalıĢanların önerileri 

alınmaktadır. 

 Her Salı günü, ĠĢ Kazası aksiyonları, Hafta baĢı Toplantısı önerileri ve diğer iĢ güvenliği ile 

ilgili öneri ve aksiyonları gözden geçirip aksiyon tamamlama performansını arttırmak için 

iĢletme grubu ile Gözden Geçirme Toplantıları yapılmaktadır. 

 Ayda bir kere, makine ve faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek riskleri belirlemek için 

operatör, formen ve mühendislerin katıldığı, Kokai Watching (Prosesi Gözleme, Yönetme 

ÇalıĢması) çalıĢmaları yapılmaktadır.  

 Her ay ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantıları yaparak iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

iyileĢtirme ve geliĢime yönelik kararlar alınmaktadır. 

 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 

Sistemi gereklerine uygun olarak Ģirket içi denetimler gerçekleĢtirerek sistemin etkinliği 

sağlanmaktadır. 

 ÇalıĢanlarımıza kimyasal yönetimi, vinç, forklift kullanımı, atık yönetimi, vb. konularda 

sürekli eğitimler verilerek bilgi ve farkındalıkları arttırılmaktadır.  
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KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU 
 

1. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI  
 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ., Sermaye Piyasası (“SPK”) tarafından yayınlanan Kurumsal 

Yönetim Ġlkeleri‟nin (“Ġlkeler”) eĢitlik, Ģeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını 

benimsemiĢtir ve faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemektedir.  

 

Hali hazırda uygulanmakta olanların dıĢında kalan ve henüz uygulanmayan prensipler, bu 

güne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatıĢmasına yol açmamıĢtır.  

 

ġirketimizde, 31.12.2010 tarihinde sona eren faaliyet döneminde ilkelerin uygulanmasına 

iliĢkin detaylar aĢağıda yer almaktadır. 

 
 

BÖLÜM I- PAY SAHĠPLERĠ 

 
 

2. Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi 
 

Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimi Mart 2009‟da kurulmuĢtur ve bu birimde çalıĢanların isimleri 

ve iletiĢim detayları aĢağıdaki gibidir; 

 

Ġsim Ünvan Tel          E-mail 

 M.SĠNAN TOP Genel Muhasebe Uzmanı    (262) 371 12 80               stop@celikhalat.com.tr   

 

2010 yılı içerisinde pay sahiplerinden direkt veya aracı kurumlar vasıtasıyla gelen bilgi talebi 

ve soruların tamamı yanıtlanmıĢ, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç 

olmak üzere pay sahiplerine ulaĢtırılmıĢtır. 

  

  2010 yılı içinde ilgili birime eski küpürlü fiziki hisse senetlerini güncelleyerek kaydi sisteme  

geçilmesi için Ģahsi baĢvuran 10 yatırımcıya gerekli yardım yapılmıĢtır.  

 

Bunların yanı sıra, www.celikhalat.com.tr adresinde Yatırımcı ĠliĢkileri bölümünde Ģirketin 

periyodik mali tabloları yer almaktadır. 

 
Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Biriminin yönetim kuruluna raporlaması uygulamasına henüz 

baĢlanmamıĢtır. 

 

 

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı  
 

2010 yılında pay sahiplerinden gelen sözlü ve yazılı bilgi taleplerinin Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler 

Birimi‟nin gözetiminde, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde ve geciktirilmeksizin 

cevaplanmasına gayret gösterilmiĢtir. 

 

Ana sözleĢmede özel denetçi atanması talebi bir hak olarak düzenlenmemiĢ olmakla birlikte, 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerince Ģirket hisselerinin %5 ve daha fazlasına sahip olan pay sahipleri 

tarafından kullanılabilmektedir. Ancak, bu hususta Ģimdiye kadar Ģirketimize ulaĢan bir talep 

olmamıĢtır. 
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4. Genel Kurul Bilgileri 
 

Dönem içinde Ģirketimizin 2009 yılına iliĢkin Olağan Genel Kurul‟u 21 Haziran 2010 tarihinde 

yapılmıĢtır. Toplantılara davet ana sözleĢmemize uygun olarak Türkiye çapında yayın yapan Milliyet 

Gazetesi, Radikal Gazetesi ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi‟nde yayınlanmıĢtır.  

 

Olağan Genel kurulumuz, pay sahiplerinin katılımını kolaylaĢtırmak amacıyla, Ģirket 

merkezinde yapılmıĢtır. 

 

Olağan Genel Kurulumuza iliĢkin olarak hazırlanan dokümanlar, 2009 yılı Faaliyet Raporu, 

denetçi raporları ile Yönetim Kurulunun 2009 faaliyet karına iliĢkin teklifi Genel Kurul tarihinden on 

beĢ gün öncesinde sayın hissedarlarımızın incelemesine açık bulundurulmuĢ, Genel Kurul tarihinin 

ilanından itibaren sayın hissedarlarımızdan gelen sorular ġirketimiz bünyesinde kurulmuĢ olan Pay 

Sahipleriyle ĠliĢkiler Birimince cevaplanmıĢtır. 

 

Olağan Genel Kurul Toplantısı‟nda, hissedarlarımızdan herhangi bir öneri gelmemiĢ olup, 

Gündemde yer alan denetçi seçimi, bağımsız denetim Ģirketi seçimi, tahvil ve/veya finansman bonosu 

ihracı ve ihraç Ģartlarının tespiti hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması ve Yönetim Kurulu 

Üyelerine ġirket konusuna giren iĢleri bizzat veya baĢkaları adına yapmaları ve bu nevi iĢleri yapan 

Ģirketlerde ortak olabilmelerine dair verilecek izin ve Ģirketin 2009 yılında yapmıĢ olduğu bağıĢlar 

konuları da usulüne uygun olarak genel kurul tutanağına da iĢlenmiĢtir. 

  
 Yönetim Kurulu‟ nun dönem karının dağıtımına iliĢkin teklifi görüĢülerek, Sermaye Piyasası 

Kurulu‟nun (“SPK”) Seri:XI No.29 Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları 

ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK‟nın 

konuya iliĢkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiĢ, 01.01.2009-31.12.2009 

hesap dönemine ait finansal tablolara göre; “ertelenmiĢ vergi geliri” ile birlikte dikkate alındığında, 

3.287.790 TL “Net Dönem Zararı” oluĢtuğu anlaĢıldığından ve TTK ve Vergi Usul Kanunu 

kapsamında tutulan mali kayıtlarda 4.987.557 TL “Net Dönem Zararı” olduğundan; SPK‟nın kar 

dağıtımına iliĢkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine iliĢkin olarak 

herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine oybirliği ile 

karar verilmiĢtir. 

 

Genel Kurullarda açık oylama yapılmıĢtır. 

 
Genel Kurullarda alınan kararlarda toplantı nisabı, Ģirket sermayesinin en az yarısına sahip olan 

hisse sahipleri ya da temsilcilerinin toplantıda hazır olmasını gerektirmekte olup, söz konusu toplantı 

nisabı Olağan Genel Kurul Toplantısı‟nda %62,44 oranlarında sağlanmıĢtır.  

 

Genel kurul tutanakları Ģirket merkezinde bulundurulmuĢ ve isteyen ortağımıza faks yolu ile 

ulaĢtırılmıĢtır. 

 

Genel kurulumuza, Ģirketimiz çalıĢanları ve bağımsız denetim Ģirketi katılmıĢ, ancak diğer 

menfaat sahipleri ve medya katılmamıĢtır. 

 

ġirket Ana SözleĢmesi‟nde ġirketin bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, 

kiralanması gibi kararların genel kurul tarafından alınmasını öngören bir madde yer almamaktadır. 
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5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları 

 
ġirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Hissedarlarımız, azınlık 

paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamıĢlardır. Birikimli oy 

kullanma yöntemine dair bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

Genel kurulda, karĢılıklı iĢtirak iliĢkisi içinde olan Ģirketler oy kullanmamıĢtır. 

 

Ayrıca, Ana SözleĢmemizde, ilgili mevzuat ve Genel Kurul Kararı ile her tipte intifa senedi 

çıkarılabileceği belirtilmekle birlikte, fiilen çıkarılmıĢ bulunulan bu tarz bir hisse senedi 

bulunmamaktadır.  

 

 

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı 
 

ġirketimizin 4 Mayıs 2007 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla 2007 yılı Genel Kurulunda 

görüĢülmek üzere onaylayarak teklif ettiği 25.05.2007 tarihinde yapılan 2006 yılı Genel Kurul 

Toplantısında karara bağladığı kar dağıtım politikası aĢağıdaki Ģekilde oluĢmuĢtur. 
 

ġirketimizin karına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır. 

 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ., kar payı dağıtımlarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Kurulu‟nun öngördüğü oranlar dahilinde, Genel Kurul‟da belirlenen tutarda ve yasal süreler 

içerisinde gerçekleĢtirmektedir. 

 
ġirketimizin, 2007 ve izleyen yıllara iliĢkin kar payı dağıtım politikasının, “ġirketimizin 

uymakla yükümlü olduğu mevzuat ile büyüme stratejisi, performansı ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, 

ulusal ve uluslararası ekonomik koĢullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan 

verecek Ģekilde, oluĢacak kar payı, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi Ģeklinde dağıtılır” Ģeklinde 

belirlenmesine, bu politikanın yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında Ģirketimiz ortaklarının 

bilgisine sunulmasına, yıllık faaliyet raporumuzda yer verilmesine ve kamuya açıklanmasına karar 

verilmiĢtir.  

 

Kar dağıtımının TTK ve Sermaye Piyasası‟nın yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde yapıldığı 

ĠMKB‟ye gönderilen periyodik mali tablolarımız ve bağımsız denetim raporlarımızın ilgili 

dipnotlarında da açıklanmaktadır.  

 

ġirket ana sözleĢmemizde kar payı avansı dağıtılmasına yönelik bir düzenleme 

bulunmamaktadır. 

 

 

 

  7. Payların Devri 

 

ġirket ana sözleĢmesinde, pay devrini kısıtlayan bir hüküm mevcut değildir. Hisselerin devri, 

Yönetim kurulunun onayı ile TTK‟ nun bu konudaki hükümleri uygulanır.  

 

Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eĢit muamele yapılmaktadır. 
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BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ġEFFAFLIK  

 

8. ġirket Bilgilendirme Politikası 

 

ġirket bilgilendirme politikamız kapsamında ilk yıllık faaliyet raporu 2006 yılı için 

düzenlenmiĢtir. 

 

ġirket Bilgilendirme Politikamızın amacı, ticari sır niteliğinde ve henüz kamuya açıklanmamıĢ 

bilgiler hariç olmak üzere, ġirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, 

eksiksiz ve anlaĢılabilir bir Ģekilde kamuya duyurulmasıdır. 

 

Mali ĠĢler ve Finansman Genel Müdür Yardımcılığı Ģirketin mali verileri konusunda kamuyu 

aydınlatma görevi üstlenmiĢtir. Bu amaçla ġirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde yetkili; 
 

Ġsim Ünvan Tel          E-mail 

 S.ÖZKAN GÖKDEMĠR Mali ĠĢler Genel Müdür Yrd.    (262) 371 12 80               O    gokdemir@celikhalat.com.tr   

 

  Ayrıca, Ģirket raporlarımız internet sitemizde yayınlanmaktadır. 

 

  Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve %5 „den fazla dolaylı yada doğrudan pay sahipleri 

Ģirket payları üzerinde yapmıĢ oldukları iĢlemleri Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kamuya 

açıklamaktadırlar.  

 

  ġirket finansal tablo ve dipnotları SPK‟nın ilgili düzenlemeleriyle izin verildiği üzere UFRS 

kapsamında hazırlanmakta ve kamuya açıklanmaktadır. 

 

  2010 yılı faaliyet raporları üçer aylık dönemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK 

tarafından ilan edilen kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmıĢtır. 

 

9.       Özel Durum Açıklamaları 
 

Kamuya yaptığımız açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına, ĠMKB düzenlemeleri ile SPK  

tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‟ne uyulmaktadır. 

 

         Yıl içinde yapılan özel durum açıklamalarına iliĢkin SPK tarafından Ģirketimizden istenen 

herhangi bir ek açıklama olmamıĢtır. 

  

          Zamanında yapılmayan bir özel durum açıklaması olmamıĢtır. 

 

ġirketimiz, 2010 yılı içinde 9 adet özel durum açıklaması yapmıĢtır.  

 

          ġirketimizde özel durum açıklama yapma yetkisine sahip kiĢiler belirlenmiĢ ve kamuya 

duyurulmuĢ olup, özel durum açıklamaları bu kiĢilerin imzasıyla yapılmaktadır.  

 

          ġirketimizin yurtdıĢı borsalara kote edilmiĢ hisse senedi bulunmamaktadır. 
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10.   ġirket Ġnternet Sitesi ve Ġçeriği 

 

ġirketimiz Ġnternet sitesi www.celikhalat.com.tr  adresinde bulunmaktadır. 

 

ġirketimizin internet sitesinde, SPK‟nın yürürlükteki mevzuatı uyarınca UFRS‟ye uygun olarak 

hazırlanan mali tablolar, bağımsız denetim raporları ile yıllık ve ara dönem faaliyet raporları yer 

almaktadır. 

 

Ġnternet sitemizde mevcut bilgiler aĢağıdadır;  
 

 Ürünler 

 ġirket -Genel Bilgi 

 Ġnsan Kaynakları 

 Yatırımcı ĠliĢkileri 

 SatıĢ ve Pazarlama  

 ĠletiĢim 

 

 

11. Gerçek KiĢi Nihai Pay Sahipleri 

 

          ġirketimizin 31.12.2010 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aĢağıdaki gibidir;  
 

ORTAKLAR  PAY TUTARI (TL)  PAY ORANI  

     
Doğan Holding A.Ş. (*)  10.302.600  62.44% 
İMKB  6.197.400  37.56% 
TOPLAM  16.500.000    100% 
     

         
       Gerçek KiĢi ve nihai hakim pay sahibi Sn. Aydın Doğan ve Doğan ailesi üyeleridir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) ĠMKB‟den yapılan hisse alımları neticesinde Doğan Holding Aġ‟nin hisse oranı 31.12.2010 tarihi itibariyle %78,69 

olmuĢtur. 

 

http://www.celikhalat.com.tr/
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12. Ġçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan KiĢiler 

 

Ġçeriden öğrenebilecek durumda olan kiĢilerin listesi aĢağıda yer almaktadır: 

 

Yahya Üzdiyen                Yönetim Kurulu BaĢkanı (*) 

 

Ahmet Çağlar     Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili  

 

Ahmet Ġzzet Karacahisarlı Yönetim Kurulu Murahhas Üye 

 

Halil Bülent Çorapçı          Yönetim Kurulu Üyesi 

 

Ahmet Çağlar       Genel Müdür 

 

Sait Özkan Gökdemir       Çelik Halat A.ġ. Mali ĠĢler Genel Müdür Yardımcısı 

 

Yener ġenok      Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ. Mali ve Ġdari ĠĢler Grup  

    BaĢkanı (**) 

 

Murat Doğu                         Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ. Sermaye Piyasası, UFRS/SPK                      

                                             Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Grup BaĢkanı 

 

Özge Bulut MaraĢlı     Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ. Yatırımcı ĠliĢkileri ve    

                                             Kurumsal ĠliĢkiler Bölüm BaĢkanı 

 

Hande Özer      Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ. Sermaye Piyasası, UFRS/SPK  

                                             Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Koordinatörü 

 

Oktay Hatırnaz                    Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ. Sermaye Piyasası, UFRS/SPK 

                                             Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Koordinatörü 

 

Aslı Duyar                           Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ. Sermaye Piyasası, UFRS/SPK 

                                             Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Uzman Yardımcısı 

 

Muhittin Kazımoğlu     Platin YMM ve Denetim Hizmetleri A.ġ. , YMM 

 

Bağımsız Denetim Ģirketi yetkilileri 

 

 

 

 

 
(*)    6 Ocak 2011 tarihinde kendi isteğiyle görevinden ayrılan Ragıp Nebil Ġlseven‟den boĢalan Yönetim  

        Kurulu BaĢkanlığı görevini 11 ġubat 2011 tarihinden itibaren sürdürmektedir. 

 

(**) 11 ġubat 2011 tarihinde, Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak  

          seçilmiĢtir. 
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BÖLÜM III- MENFAAT SAHĠPLERĠ 

 

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

 

 ġirketimizin menfaat sahiplerini oluĢturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluĢları ve 

tedarikçilerimiz, Ģirketimiz ile ilgili bilgileri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar 

aracılığıyla ve internet sitemiz vasıtasıyla ulaĢabilmektedir. MüĢteriler, satıcılar, yatırımcılar gibi 

menfaat sahiplerine SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan 

bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde (henüz kamuya 

açıklanmamıĢ bilgiler saklı kalmak koĢuluyla) yazılı veya sözlü olarak bilgi verilmektedir.  

 

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

 

Ana sözleĢmede, menfaat sahiplerinin Ģirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer 

almamaktadır. 

 

15. Ġnsan Kaynakları Politikası  

 

ġirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda çalıĢacak iĢ gücünü yaratabilmek için Ġnsan 

Kaynakları politikalarımız aĢağıdaki gibi belirlenmiĢtir. 

 

Nitelikli ĠĢ Gücünü Seçmek ve YerleĢtirmek: 

 

ġirketin kısa ve uzun vadeli iĢ planları doğrultusunda planlanan ve tanımlanmıĢ olan insan 

kaynağı ihtiyaçlarını karĢılamak, ġirketi geleceğe taĢıyacak, Çelik Halat / Doğan Holding değerlerine 

sahip, eğitimli, geliĢim potansiyeli olan, iĢe en uygun nitelikteki iĢgücünü, sektörel Ģartları da göz 

önüne alarak seçmek ve iĢe almaktır.  

 

ÇalıĢanların Sürekli GeliĢimini Sağlamak: 

 ÇalıĢanlarımızın sürekli geliĢimini sağlamak için uygun ortamı ve fırsatı yaratmak, 

 Yöneticileri, çalıĢanların geliĢiminden sorumlu tutarak, performanslarını düzenli olarak 

izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletiĢimi desteklemek, 

 Nitelikli ve baĢarılı bir iĢgücü oluĢturmak amacıyla çalıĢanlarımızı çeĢitli eğitimlerle 

destekleyerek geliĢimlerini sağlamak. 

Organizasyonu Güçlendirmek: 

 ġirketin baĢarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağı, sistem ve 

süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,  

 Yüksek potansiyelli çalıĢanların performanslarının takibi ve ġirketin bugün ve gelecekteki 

ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi. 

ÇalıĢanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırmak: 

 Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaĢatıldığı bir iĢ ortamı sağlamak, 

 ÇalıĢanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak, 

 Katılımcı, paylaĢımcı, Ģeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültür oluĢturmak. 
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Mavi yakalı personel ile iliĢkiler Ģirketimizde Türk Metal ĠĢ ve MESS sendikası iĢyeri iĢçi 

temsilcileri ile yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel için temsilci bulunmamaktadır. 

 

16. MüĢteri ve Tedarikçilerle ĠliĢkiler Hakkında Bilgiler 

 
MüĢterilerimize, müĢteri memnuniyet anketleri, servis hizmetleri ve toplam kalite yönetimi 

konularında hizmet sağlanmaktadır. Kalite politikamız dahilinde TSE, AJA ve API den alınan ĠSO 

9001 belgeleri alınmıĢtır.MüĢterilerimiz aylık olarak planlanan program dahilinde ziyaret 

edilmektedir. Çelik Halat, müĢterilerine ticari ve teknik konularda destek veren bir organizasyon 

yapısına sahiptir. OluĢturulmuĢ olan MüĢteri Destek Grubu aracılığı ile iyileĢtirme faaliyetleri, piyasa 

geliĢmeleri dikkate alınarak müĢteri odaklı bir anlayıĢla sürdürülmektedir. 

 

Çelik Halat, alımlarını müĢteri memnuniyeti odaklı, güvenilir, iĢçi sağlığı – iĢ güvenliği, çevre 

ve kalite bilincine sahip tedarikçilerden yapmaya özen göstermektedir. Çelik Halat, tedarikçileri ile 

karĢılıklı güven ve iletiĢim anlayıĢını esas alarak uzun dönemli iliĢkiler kurmayı hedeflemekte ve 

karĢılıklı kazanç ilkesini uygulamaya özen göstermektedir.  

 

17. Sosyal Sorumluluk 

 

ġirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal 

kaynaklarının korunması konularındaki sorumluluklarının yerine getirilmesini gözetmektedir. 

 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ., Sosyal Sorumluluk bilinci ile gerek ilimiz çapında sosyal 

kurumlar aracılığı ile, gerekse Doğan Holding Ģemsiyesi altında çeĢitli Sivil Toplum KuruluĢları ile 

ortak çalıĢmalar yürütmekte, toplumun çeĢitli kesimlerine yönelik sosyal sorumluluk ve gönüllülük 

çalıĢmalarını desteklemektedir. 

 

A-ISO 14001 ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ 

 

Çelik Halat‟ da, yürütülen faaliyetlerin, çevrede yarattığı etkileri sistematik bir yöntemle 

kontrol etmek amacı ile “TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” standardının gereklerini 

karĢılayan ve sürekli iyileĢmeye, geliĢmeye açık bir yönetim sistemi kurulmuĢ ve iĢletilmektedir. 

 

Çelik Halat‟ da,  yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan çevre etkilerine neden olan etkenler 

tanımlanarak değerlendirilmektedir, Önleyici yaklaĢımla kaynağında ortadan kaldırmakta ve etkilerini 

en aza indirecek kontrol sistemlerini kurularak, iĢletilmekte ve sürekli gözden geçirilerek 

iyileĢtirilmektedir.  

 

Çelik Halat‟ın çevreye olan etkilerini kontrol etmek Çevre Politikası‟nın gereği olup çevreye 

karĢı duyarlılığının göstergesidir. Bu kapsamda çevre boyutları geçmiĢ, bugün ve gelecek planları 

dikkate alınarak değerlendirilir. 

 

18001 (OHSAS) Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ 

 

Çelik Halat‟ da, çalıĢanların güvenli ve sağlıklı bir Ģekilde çalıĢmalarını  sağlamak amacı ile  

“TS 18001 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” standardının gereklerini karĢılayan ve sürekli 

iyileĢmeye, geliĢmeye açık bir yönetim sistemi kurulmuĢ ve iĢletilmektedir. 
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Çelik Halat‟ ta yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan olası kaza ve hastalık risklerine neden olan 

etken ve tehlikeler tanımlanarak değerlendirilmektedir. Önleyici yaklaĢımla riskler, kaynağında 

ortadan kaldırılmakta ve etkilerini en aza indirecek kontrol sistemleri kurularak, iĢletilmekte ve sürekli 

gözden geçirilerek iyileĢtirilmektedir.  

 

 EMĠSYON ĠZĠN BELGESĠ 

 

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği, ÇH‟ ın faaliyetlerinden 

kaynaklanan baca gazı emisyonlarının standartlara uyduğu akredite kuruluĢlarca yapılan ölçüm ve 

analizler ile tespit edilerek, 2010 yılında  Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nden “B Grubu Emisyon Ġzin 

Belgesi” alınmıĢtır 

 

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERĠ 

        Çelik Halat Lisesi 1980 – 1981 eğitim – öğretim yılında Uzunçiftlik Emek Mahallesi S.S. Yapı 

Kooperatifi sosyal binasının birinci katında Emekevler Ġlkokulu olarak eğitim- öğretime baĢlamıĢtır. 

Beldede faaliyet gösteren Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ., bina yetersizliği nedeniyle Uzunçiftlik 

Beldesinde Sapanca yolu üzerinde 6 dönümlük bir arazide, 5 derslikli ve iki katlı bu binayı 

yaptırmıĢtır. Okul binası 1988 yılında yapılmıĢ ve bu binada eğitim-öğretim 1988 yılında baĢlamıĢtır. 

 

         Okulun derslik sayısının yetersiz kalacağı düĢüncesiyle aynı binaya 5 derslikli bir kat ilavesi 

yapılarak toplam derslik sayısı 10 olmuĢtur. Bu derslikler 1989 öğretim yılında hizmete girmiĢtir 

 

         Okulun ismi önce Emekevler Ortaokulu olarak kayıtlara geçmiĢtir. Ancak okul binasını Çelik 

Halat Fabrikasının yaptırması nedeni ile okulun ismi değiĢtirilerek Çelik Halat Ortaokulu olarak resmi 

kayıtlara geçmiĢtir. 8 yıllık kesintisiz eğitim yasası gereğince Çelik Halat Ortaokulu adı 1997-1998 

öğretim yılı Çelik Halat Ġlköğretim okulu olarak isim değiĢikliğine uğramıĢtır. 

         1998-1999 eğitim ve öğretim yılında okulumuzun yerleĢim konumu göz önüne alınarak; 

okulumuz ve ismi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çelik Halat Lisesine dönüĢtürüldü. Okulumuz 

halen (2007-2008 Öğretim Yılı) Çelik Halat Lisesi adıyla, Kartepe ilçesinin Uzunçiftlik Beldesinde 

gündüzlü ve tekli öğretime devam etmektedir. 

         10 Derslikli okulun öğrenci sayısı 400 kiĢi civarındadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
20 

 

 

 

BÖLÜM IV- YÖNETĠM KURULU 

 

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, OluĢumu ve Bağımsız Üyeler 
 

ġirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri; 

 
 

Üye                           Görev  Ġcracı/Ġcracı Olmayan/Bağımsız 

 

Sn. Yahya ÜZDĠYEN              BaĢkan  (*)  (Ġcracı) 

 

Sn. Ahmet ÇAĞLAR   BaĢkan  Vekili  (Ġcracı)  

                                                                          

Sn. Ahmet Ġ. KARACAHĠSARLI   Üye   (Murahhas)                                                                                      

 

Sn. Bülent ÇORAPÇI     Üye   (Ġcracı olmayan) 

 

Sn.Yener ġENOK                                   Üye (**)              (Ġcracı olmayan)                                                                                                                                                                
 

 

 
(*)    6 Ocak 2011 tarihinde kendi isteğiyle görevinden ayrılan Ragıp Nebil Ġlseven‟den boĢalan Yönetim  

        Kurulu BaĢkanlığı görevini 11 ġubat 2011 tarihinden itibaren sürdürmektedir. 

 

(**) 11 ġubat 2011 tarihinde, Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak  

          seçilmiĢtir. 
 

 

 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, ġirketimizin Doğan Holding‟e bağlı olması nedeniyle, Doğan 

Holding‟e bağlı Ģirketlerin yönetim kurullarında görev yapmaktadırlar. 
 

Yönetim Kurulu üyelerimizin görev sürelerinin en fazla 3 yıl olabileceği ana sözleĢmemizde 

belirtilmiĢ olup, üyeler her yıl Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.  

 

 

 

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 
 

ġirketimiz yönetim kurulu üyelerinin niteliklerinin genel olarak SPK Kurumsal Yönetim 

Ġlkeleri IV. Bölümünün 3.11., 3.1.2. ve 3.1.5. maddelerinde belirtilen özelliklerle örtüĢtüğü Ģeklinde 

değerlendirilmektedir.  
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20. ġirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri 

 

MĠSYONUMUZ 

Ortaklarımıza tatminkar ve sürdürülebilir kar sağlamak, modern üretim ve ürün teknolojilerini 

takip edip performansımızı devamlı geliĢtirmek, rekabette üstün baĢarılarını devam ettiren bir Ģirket 

olmak ve yaptığımız her iĢin kaliteye, maliyete ve müĢteri memnuniyetine katkısı olup olmadığını 

sorgulamaktır. 

 
 VĠZYONUMUZ 

 
 Yönetim felsefemize ve endüstri iliĢkilerimize „Toplam Kalite Yönetimi‟ anlayıĢını bütünüyle 

yerleĢtirip, hedef iç ve dıĢ pazarlarda Ģirketimizi aranılan bir dünya markası haline getirmek, üretim 

kapasitemizi sürekli gözden geçirmek ve büyüme potansiyelini değerlendirmektir. 

 

STRATEJĠK HEDEFLER 

 
 Sürekli iyileĢtirme anlayıĢını hakim kılmak, 

 ġirketimiz içindeki iletiĢimin etkinleĢmesini sağlamak, 

 Liderliği güçlendirmek, 

 Kurumsal yapıda çalıĢmak, 

 Hedef ve vizyonumuzun tüm Çelik Halat A.ġ. çalıĢanlarına yayılmasını sağlamak 

 

21. Risk Yönetim ve Ġç Kontrol Mekanizması 

 

Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ. (Doğan Holding) Denetim ve Risk Yönetimi BaĢkanlığı 

risk yönetimi ve iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmakta ve Ģirketimize 

destek vermektedir. 

 

Doğan Holding Denetim ve Risk Yönetimi BaĢkanlığı tarafından yapılan çalıĢmalar sonucu 

elde edilen bulgular ġirketimiz tarafından değerlendirilmekte ve yapılan öneriler doğrultusunda 

düzeltme ve düzenlemeler yapılarak risk yönetimi ve kontrol sistemleri sürekli geliĢtirilmektedir. 

 

Operasyonel ve Finansal risk yönetimi, (Kredi Riski, Faiz Oranı Riski, Likidite Riski, Yabancı 

Para (Döviz Kuru) Riski, Sermaye Riski Yönetimi) grubun belirlediği genel esaslar, ve Doğan 

Holding Denetim ve Risk Yönetimi BaĢkanlığının tavsiyeleri ve görüĢleri alınarak ġirketimiz 

yöntemince yapılmaktadır.  

 

Bunlara ek olarak, iç kontrol sistemlerini oluĢturan yönetmelikler düzenlenmiĢ ve yürürlüğe 

konulmuĢtur. 
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22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları 

 

ġirket ana sözleĢmesinde belirtildiği gibi, Yönetim Kurulu, Ģirketin yönetimi ve dıĢarıya karĢı 

temsili görevlerini yerine getirmektedir. ġirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları, 

yönetim kurulunca tespit edilip, usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilir. 

 

Genel Kurul veya yönetim kurulu kararı ile yönetim iĢlerinin veya temsil yetkisinin hepsi veya 

bazıları, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara bırakılabilir. 

 

Yönetim Kurulu, Ģirket iĢlerinin yürütülmesi safhası için kendi sürelerini aĢan müddetlerde 

genel müdür tayin edebilir. 

 

   01.01.2010 – 31.12.2010 dönemi arasında Yönetim Kurulu aĢağıdaki konularda kararlar 

almıĢlardır. 

a) Ücret ve prim politikalarının onayı. 

b) Kar dağıtımı politikasının onayı. 

c) Borçlanma politikalarının onayı. 

d) ĠletiĢim politikalarının onayı. 

e) Ġdari ve mali denetimin sağlanması. 

f) Yönetsel faaliyetlere iliĢkin prosedürlerin onayı.  

g) Bütçenin onayı. 

h) Yetki tespiti ve dağıtımı. 

i) Genel Müdür‟ün seçimi ve performansının değerlendirilmesi. 

j) ġirketin hedeflerine ulaĢma derecesinin, faaliyetlerinin, geçmiĢ performansının gözden 

geçirilmesi ve önlem alınması.  

k) ġirketin faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleĢmeye, iç düzenlemelere ve oluĢturulan 

politikalara uygunluğunun gözetilmesi. 

l) Periyodik mali tabloların mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına 

uygunluğunun, gerçekliğinin ve doğruluğunun sağlanması için gerekli önlemlerin 

alınması. 

 

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 

 

Yönetim Kurulu, lüzumlu hallerde toplanır, ancak ayda bir defa toplanması zorunludur. 

Yönetim Kurulu toplantılarında, konulara iliĢkin tüm görüĢler, karar zaptına geçirilmektedir. 
 

SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‟nin IV. Bölümü‟nün 2.17.4‟üncü maddesinde yer alan 

aĢağıdaki konularda, yönetim kurulu kararları alınmaktadır. 

 

a) Faaliyet konuların belirlenmesi ile iĢ ve finansman planlarının onaylanması 

b) Genel Kurulun toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu 
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c) Genel Kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleĢtirilmesi 

d) Yönetim Kurulu BaĢkanının, BaĢkan Vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması 

e) Ġdari birimlerin oluĢturulması veya faaliyetlerine son verilmesi 

f) Komitelerin oluĢturulması 

g) Temettü politikası, dağıtılacak dönem karı miktarının tespiti 

h) Sermaye artırımı veya azaltımı 

 

Toplantı yeri Ģirket merkezidir. Yönetim Kurulu kararı ile baĢka bir yerde de toplanılabilir. 

Toplantılarda görüĢülecek iĢler, bir gündem ile toplantıdan önce üyelere tebliğ edilir. 

Yönetim Kurulu gündemi olağan olarak aĢağıdaki konulardan oluĢmaktadır; 

 

a) Bir önceki toplantı zaptının okunması. 

b) Bir önceki toplantıda alınan aksiyonlara iliĢkin bilgi. 

c) Ekonomideki geliĢmeler. 

d) Yasal düzenlemelerdeki geliĢmeler 

e) ġirketin performansı. 

f) ġirketin mali durumu. 

g) Toplu değerlendirme. 

h) Yatırım projelerindeki geliĢmeler. 

i) Yatırımın kabul veya reddi. 

j) Piyasa değerlerindeki geliĢme. 

k) Personel ücret politikaları. 

l) Denetim raporlarının değerlendirilmesi. 

m) Yıllık bütçe ve iĢ planlarının görüĢülmesi. 

 

Yönetim Kurulu Sekreteryası görevini, Mali ĠĢler Genel Müdür Yardımcısı yürütmektedir. 
 

Yapılan yönetim kurulu toplantılarında kararlar, Ģu ana dek toplantıya katılan üyelerin oybirliği 

ile alınmıĢ olunduğundan, toplantıda farklı görüĢ açıklanan konulara iliĢkin herhangi bir oy gerekçesi 

olmamıĢtır.  Ayrıca, sürekli görüĢ alıĢveriĢi içinde olan üyelerce toplantılarda zapta geçirilmesi 

gereken bir soru da yöneltilmemiĢtir. 
 

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı 

bulunmamaktadır. 

 

 

24. ġirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı 
 

Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK‟ nun yasakladığı hususlar dıĢında kalmak Ģartıyla, 

TTK‟nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı iĢlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul‟dan izin 

alınmaktadır.  
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25. Etik Kurallar 

 

Etik Kurallarımız üzerinde yapılan çalıĢmalar tamamlandığında kamuya duyurulacaktır. 

 

 

26. Yönetim Kurulunda OluĢturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 

 

ġirketimizde, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi 

amacıyla, SPK‟ nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite (Denetim 

Komitesi) oluĢturulmuĢtur. Denetim Komitesi üyeleri görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan 

kiĢiler olup, Yönetim Kurulumuzun icra fonksiyonu olmayan ve murahhas aza sıfatını taĢımayan 

üyeleri arasından seçilmiĢlerdir.  

 

Denetim Komitesi faaliyetlerini çalıĢma usul ve esaslarının belirlendiği “Denetim Komitesi 

Yönetmeliği”ne uygun olarak yürütmekte olup, yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını 

yönetim kuruluna yazılı olarak sunmaktadır. 

 

Denetim Komitesi Üyeleri Sn.Yahya Üzdiyen ve Sn.Bülent Çorapçı‟dır. 

 

 

 

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar 

ġirket ana sözleĢmemizde yer aldığı üzere, Yönetim Kurulu üyelerimize bu sıfatları dolayısıyla 

ödenen huzur hakları ve ücretler Genel Kurul tarafından tespit edilmektedir. 

 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ġirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak nakdi veya gayrinakdi 

kredi kullanmamakta, üyeler lehine kefalet vb teminatlar verilmemektedir.  
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ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. 

YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NDAN 

2010 YILINA AĠT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA 

DAVET 

  

Yönetim Kurulumuz, ġirketimiz Genel Kurulu‟nu aĢağıdaki gündemi görüĢüp karara 

bağlamak üzere 31.Mart 2011 PerĢembe günü saat 11:00‟da Uzunçiftlik, Ġstiklal Cad. No.2 

41180 – Kartepe-Kocaeli adresindeki ġirket Merkezinde yıllık olağan toplantısına çağırmıĢ 

bulunmaktadır. 

 

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. 

(MKK) nezdinde kaydileĢtirmiĢ bulunan ortaklarımızın MKK tarafından belirlenen genel 

kurul blokaj prosedürünü takip ederek, en geç 29 Mart 2011 Salı günü saat 17:00‟ye kadar 

Genel Kurul Blokaj Listesi‟ne kaydettirmeleri zorunludur. Genel Kurul Blokaj listesine 

kaydolan ortaklarımıza MKK tarafından verilecek “genel kurul blokaj mektubu”nu Genel 

Kurul Toplantısı öncesinde görevlilere ibraz etmeyen ortaklarımızın toplantıda söz ve oy 

haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.  
 

MKK‟nın 294 no‟lu Genel Mektubu‟nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası 

Kanunu‟nun Geçici 6‟ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileĢtiren ve 

Genel Kurul Toplantısı öncesinde “genel kurul blokaj mektubunu” ibraz eden ortaklarımızın 

Genel Kurul‟a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. 

 

Toplantıya bizzat iĢtirak edemeyecek olan ortaklarımızın, vekaletnamelerini aĢağıdaki 

örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri IV No. 8 

Tebliği‟nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası Noterce onaylanmıĢ olarak 

ibraz etmeleri gereklidir. 

  

01.01.2010–31.12.2010 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 

Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim KuruluĢu GörüĢü, ġirket 

Denetçi Raporu ile Yönetim Kurulu‟nun Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi,11 Mart 2011 

tarihinden itibaren ġirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacak olup, 

ayrıca vekaletname örneğine de aynı tarihten itibaren ġirketimizin www.celikhalat.com.tr 

adresinde de yer alacaktır. 

 

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız. 

 

Saygılarımızla 

 

ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. 

YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI 
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ÇELĠK  HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. 
31 MART 2011 TARĠHLĠ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMĠ 

 

1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı‟nın seçilmesi, 

 

2. Genel Kurul Tutanağı‟nın hazır bulunanlar adına BaĢkanlık Divanı‟nca imza 

edilmesine yetki verilmesi, 

 

3. 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ġirket 

Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim KuruluĢu GörüĢü, Finansal Rapor, Bilanço ve 

Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması, 

 

4. Yönetim Kurulu‟nun 01.01.2010- 31.12.2010 hesap dönemi ile ilgili olarak kar 

dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin görüĢülerek karara bağlanması, 

 

5. Yönetim Kurulu Üyeleri‟nin 01.01.2010- 31.12.2010 hesap dönemi faaliyet, iĢlem ve 

hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, 

 

6. Denetçilerin 01.01.2010- 31.12.2010 hesap dönemi faaliyet, iĢlem ve hesaplarından 

ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, 

 

7. Türk Ticaret Kanunu‟ nun 315 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliğinden 

istifa eden Sn Ragıp Nebil Ġlseven‟in görev süresini tamamlamak üzere Sn. Yener 

ġenok‟ un Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasının onaylanması, 

 

8. Yönetim Kurulu üye sayısının, ücretlerinin tespiti ile 01.01.2011- 31.12.2011 hesap 

dönemi faaliyet ve hesaplarının görüĢüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar 

görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, 

 

9. Denetçi sayısının, ücretlerinin tespiti ile 01.01.2011- 31.12.2011 hesap dönemi 

faaliyet ve hesaplarının görüĢüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev 

yapmak üzere Denetçi seçimlerinin yapılması, 

 

10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 

Denetim Komitesinin uygun görüĢü ile Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim 

KuruluĢunun bağlanarak onaylanması. 

 

11. Yönetim Kurulu Üyelerine; Ģirket konusuna giren iĢleri bizzat veya baĢkaları adına 

yapmaları ve bu nevi iĢleri yapan Ģirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer iĢlemleri 

yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu‟ nun 334.ve 335. maddeleri gereğince 

izin verilmesi, 

 

12. Genel Kurul‟da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı 

ve ilgili düzenlemeler kapsamında; ġirketin 01.01.2010- 31.12.2010 hesap döneminde 

sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluĢlarına bağıĢ 

yapılmadığı, ġirket ortakları veya üçüncü kiĢiler lehine teminat, ipotek, rehin ve 

benzeri menfaat verilmesi suretiyle menfaat sağlanmadığı, ġirketimiz bilgilendirme 

politikası, hakkında Ortaklarımıza yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar  

 

13. Dilekler  
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VEKALETNAME 

ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. 

GENEL KURUL BAġKANLIĞI’NA 

 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.‟nin 31 Mart 2011 PerĢemebe günü saat 11:00‟da Uzunçiftlik, 

Ġstiklal cad. No:2 41180 – Kartepe-Kocaeli adresindeki ġirket Merkezinde yapılacak 

01.01.2010 - 31.12.2010 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında, 

aĢağıda belirttiğim görüĢler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve 

gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ...................................................................... 

vekil tayin ettim. 

 

 

 

A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI 

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 

     Talimatlar (Özel talimatlar yazılır) 

c) Vekil ġirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda oy  

     kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) 

     Talimatlar (Özel talimatlar yazılır) 

 

 

B) ORTAĞIN SAHĠP OLDUĞU HĠSSE SENEDĠNĠN 

a) Tertip ve Serisi                       :                    

b) Numarası                                          :          

c) Adet-Nominal değeri                        :   

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı           :           

 

 

ORTAĞIN  

 Adı, Soyadı ve Ünvanı  :  

     

Ġmzası     :  

 

Adresi       :  

 

 

Not: A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen Ģıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) Ģıkkı  

        için açıklama yapılır. 
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ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ  A.ġ. 

 

BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI 

 

1. AMAÇ  

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.‟nin ( “ġirket”) Bilgilendirme Politikası‟nın amacı, pay ve menfaat 

sahiplerine ticari sır niteliğinde ve henüz kamuya açıklanmamıĢ bilgiler hariç olmak üzere, ġirket ile 

ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin adil, zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaĢılabilir bir 

Ģekilde kamuya duyurulmasıdır.  

 

2. KAPSAM   

Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası 

Mevzuat‟ı; Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ile Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“ĠMKB”) 

düzenlemeleri çerçevesinde ve SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri esas alınarak oluĢturulmuĢtur.   

 

Bilgilendirme Politikası, ġirket ile bünyesinde faaliyet gösteren çalıĢanları, resmi otoriteleri, 

müĢterileri, tedarikçileri, kredi verenleri, yatırımcıları, sendikaları  ve pay sahipleri ile yazılı ve sözlü 

iletiĢiminin esaslarını belirler.  

 

3. KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI  

   

Sermaye Piyasası Mevzuat‟ı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, ġirket tarafından kullanılan temel 

kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aĢağıda belirtilmiĢtir;  

a ĠMKB‟ye ve Kamuyu Aydınlatma Platformu‟na (“KAP”) iletilen özel durum açıklamaları, 

b. Periyodik olarak ĠMKB‟ye ve KAP‟a iletilen finansal raporlar ve faaliyet raporları , 

c. T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan izahname, sirküler, genel kurul 

çağrısı, SPK tarafından onaylanan duyuru metinleri  vb. ilan ve duyurular, 

d. ġirket internet sitesi (www.celikhalat.com), 

 

4. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA ĠLĠġKĠN ESASLAR 

 

a. ÖZEL DURUMLAR 

 

Sürekli ve içsel bilgilerden oluĢan özel durum açıklamaları SPK‟nın düzenlemelerine uygun olarak 

kamuya açıklanır.   

Özel durum açıklamaları açıklamadan yararlanacak kiĢi ve kuruluĢların karar vermelerine yardımcı 

olacak ölçüde, zamanında, doğru, dolaysız, anlaĢılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak 

Ģekilde düzenlenir.  

 

Özel durum açıklamaları reklam, halkla iliĢkiler, ortaklık faaliyetlerinin veya sermaye piyasası 

aracının pazarlanması amacıyla kullanılmaz.  

 

Özel durum açıklamaları, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iĢ günü içinde ġirket‟imizin 

kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Bu açıklamalar, en az 5 yıl süreyle internet sitesinde saklanır. 

 

Özel durum açıklamaları, ĠMKB ve SPK‟nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde elektronik 

imzayla KAP sistemine gönderilir.  

 



 
 

 
29 

 

b. ÖZEL DURUMLARI KAMUYA AÇIKLAMAYA YETKĠLĠ KĠġĠLER 

ġirket‟in özel durum açıklamaları, pay sahipleriyle iliĢkiler birimi tarafından hazırlanır ve açıklanır.   

Özel durum açıklamaları Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiĢ üyeler ve/veya özel durum 

açıklaması yapmak hususunda Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilerek, isim ve unvanları 

kamuya açıklanan 2 yöneticinin ortak imzasıyla yapılır.  

c. ĠÇSEL BĠLGĠNĠN KAMUYA AÇIKLANMASININ ERTELENMESĠ  

 

ġirket, sorumluluğu almak kaydıyla, yasal hak ve meĢru menfaatlerin zarar görmesini önlemek 

amacıyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve bu 

bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla, erteleyebilir. Ġçsel bilgilerin kamuya 

açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler SPK‟nın 

düzenlemelerine uygun Ģekilde ve erteleme kararının temelindeki sebepler belirtilerek kamuya 

açıklanır.  

 

ġirket, içsel bilginin kamuya açıklanmasını ertelemeye karar vermesi halinde, ertelenen bilgi, 

ertelemenin ortaklığın yasal haklarının korunmasına etkisi, yatırımcıların yanıltılması riskini 

oluĢturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirleri aldığını 

Yönetim Kurulu Kararı‟na veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiĢ ise yetki verilen kiĢinin 

yazılı onayına bağlar. 

 

d. ĠÇSEL BĠLGĠNĠN GĠZLĠLĠĞĠNĠN SAĞLANMASINA ĠLĠġKĠN TEDBĠRLER  

 

ġirket nam veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kiĢilerin, iĢ akdi ile veya baĢka Ģekilde 

kendisine bağlı çalıĢan ve içsel bilgilere düzenli eriĢimi olan kiĢilerin bir listesi hazırlanır ve bu liste 

değiĢiklik olduğunda güncellenir.   

Bu listede yer alan kiĢilerin bu bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan 

yükümlülükleri kabul etmesi ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili 

yaptırımlardan haberdar olması sağlanır.   

Ġçsel bilginin, içsel bilgilere eriĢimi olanlarca, ġirket‟e iliĢkin görevlerin ifa edilmesi veya ġirket adına 

iĢ ve iĢlemlerin yürütülmesi sırasında, bilgiyi gizli tutma yükümlülüğü altındaki kiĢiler haricinde, 

ġirket içinden ya da dıĢından kiĢilere açıklanması içsel bilginin yetkisiz olarak açıklanması olarak 

kabul edilir. Bu durumda, yetkisiz olarak yapılan açıklamanın içerdiği bilgiler özel durum açıklaması 

yoluyla kamuya duyurulur. 

Bilginin gizlilik kurallarına tabi olan avukatlara, bağımsız denetçilere, vergi danıĢmanlarına, kredi 

kuruluĢlarına finansal hizmet sunanlara vb. açıklanması, bu kiĢilerin görevlerini yerine getirirken bu 

bilgiye ihtiyaç duyuyor olmaları Ģartıyla içsel bilginin yetkisiz olarak açıklanması olarak 

nitelendirilmemektedir. Bunun için, bilginin açıklanacağı kiĢinin yasal bir düzenleme, ana sözleĢme 

veya özel bir sözleĢme gereğince, söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altında olması 

gerekmektedir.   

Ġçsel bilginin kasıt olmaksızın duyurulması durumunda ise gecikmeksizin bir açıklama yapılır.  

Basın toplantıları, tanıtım toplantıları, yatırımcı bilgilendirme toplantıları gibi sınırlı sayıda kiĢilere 

yapılan açıklamalarda, açıklama bilinçli olarak yapılıyorsa aynı anda, diğer durumlarda ise 

gecikmeksizin kamuya duyurulur 
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ġirket çalıĢanları içsel bilgilerin üçüncü kiĢilerle paylaĢılmaması hususunda SPK düzenlemelerine 

uygun olarak bilgilendirilirler ve tüm çalıĢanlar gizliliğin sağlanması için çaba göstererek sorumluluk 

içinde hareket ederler. 

Bu hususlara ek olarak, çalıĢanların sadece görev tanımlarıyla sınırlı bilgilere ulaĢabilmesi için gerekli 

tedbirler alınır.   

e. HABER VE SÖYLENTĠLER HAKKINDAKĠ AÇIKLAMALAR 

 

Bilgimiz dahilinde olması durumunda, ġirket‟imiz, hakkında basın-yayın organları veya kamuoyunda 

yer alan ve ġirket‟imiz kaynaklı olmayan, yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası 

araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip ve daha önce kamuyu aydınlatma araçları vasıtasıyla 

kamuya duyurulmuĢ bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentiler hakkında bu haber ve 

söylentilerin doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda bir açıklama yapar.  

Bu açıklamada, bu haber ve söylentilerin doğru veya yeterli olup olmadığı açıklanır. 

Söz konusu haber veya söylentilerin kamuya açıklanması ertelenen içsel bilgilere iliĢkin olması 

durumunda, ertelemeye devam etme kararı ġirket‟imizin sorumluluğundadır. 

Haber veya söylentilerde yer alan söz konusu bilgi daha önce özel durum açıklaması, izahname, 

sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar vb. araçlar vasıtasıyla kamuya 

duyurulmuĢ bilgilerden oluĢuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa özel durum açıklaması yapılmaz.   

 

Haber veya söylentiler hakkında SPK ve ĠMKB tarafından açıklanma istenmesi durumunda istenen 

kapsamda özel durum açıklaması yapılır.  

 

5. ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMI  

 

Ortaklık haklarının kullanımına iliĢkin aĢağıda yer alan hususların kesinleĢmesi ġirket Yönetim 

Kurulu‟nun kararına bağlıdır. Yönetim Kurulu‟nun aĢağıdaki hususlara iliĢkin karar alması halinde bu 

hususlar, özel durum açıklaması yapmak ve kurumsal internet sitesi, T.Ticaret Sicil gazetesi ile günlük 

ulusal gazetede ilan etmek suretiyle kamuya açıklanır.  

a. Genel kurul toplantı tarihi, saati, yeri, gündem maddeleri, genel kurula katılım prosedürü, genel 

kurula katılmak veya vekaleten oy kullanmak isteyenlerin yerine getirmeleri gereken yükümlülükler 

ile gündem dıĢı konuların genel kurulda görüĢülerek karara bağlanması, genel kurulun toplanamaması, 

toplam pay sayısı ve toplam oy haklarına iliĢkin bilgi ile genel kurula katılma hakkının ne Ģekilde 

kullanılabileceği, 

b. Kar dağıtımına iliĢkin duyuru, yeni pay ihracı, sermaye artırımlarında tahsis, yeni pay alma 

hakkının kullanımı, artırılan payların iptali, birleĢme, bölünme, değiĢtirme hakkının bulunduğu 

durumlarda değiĢtirme iĢlemi.  

6. FĠNANSAL TABLOLARIN  KAMUYA AÇIKLANMASI  

 

ġirket, üçer aylık dönemlerde SPK Mevzuatı kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları (“UFRS”)‟na uygun finansal tablo ve tamamlayıcı dipnot düzenler ve ĠMKB‟ye 

göndermek suretiyle kamuya açıklar.  

 

Kamuya açıklanan finansal tablolar, ilgili mevzuat gereği 30 Haziran tarihinde sona eren altı aylık 

dönemde sınırlı incelemeye ve 31 Aralık tarihinde sona eren hesap döneminde bağımsız denetime 

tabidir. Ġnceleme ve denetim Uluslararası Denetim Standartları (“UDS”)‟na uygun olarak yapılır.  
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Finansal tablolar, Denetimden Sorumlu Komite‟nin de görüĢü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 

onaylanır; finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu Yönetim Kurulu üyelerinden biri ve sorumlu 

yöneticilerden birisinin ortak imzasıyla SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan sorumluluk 

beyanı ile birlikte ĠMKB‟ye gönderilir.  

  

Finansal tablolar SPK tarafından belirlenen süreler içinde kamuya açıklanır.   

 

Finansal tablolar ĠMKB‟de ilan edilmesini müteakip, ġirket‟imizin kurumsal internet sitesinde, 

kullanıcılar tarafından kolayca eriĢilebilecek Ģekilde ilan edilir ve 5 yıl süreyle saklanır.  

ġirketin yasal mevzuat gereği hazırladığı diğer mali tablolar ilgili mercilerle birlikte eĢ zamanlı ve 

SPK düzenlemelerine uygun olarak ĠMKB‟ye gönderilir.  

Yıllık finansal tablolar her yıl olağan genel kurul toplantılarının ardından T.Ticaret Sicil Gazetesi‟nde 

ilan edilir. 

Finansal tabloların hazırlanması sürecinde, bu tabloların hazırlanmasında ve kontrolü sırasında 

kullanılan bilgilerin ve taslak finansal tabloların gizliliğinin korunması konusunda azami dikkat 

gösterilir. 

7. FAALĠYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI 

ġirket  Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Mevzuat‟ına ve SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‟ne uygun 

olarak hazırlanır, Yönetim Kurulu‟nun onayından geçirilir ve finansal tablolarla birlikte ĠMKB‟ye 

gönderilir.  

Faaliyet raporu kurumsal internet sitemizde kamuya açıklanır ve 5 yıl süreyle saklanır.   

Dileyen sermaye piyasası katılımcıları faaliyet raporlarının Türkçe basılı halini pay sahipleriyle 

iliĢkiler biriminden temin edebilirler.  

VIII. BEKLENTĠLERĠN AÇIKLANMASI  

  

ġirket bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman beklentilerini açıklayabilir. ġirket‟in 

beklentilerini açıkladığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin, 

gerçek sonuçlarının beklentilerden önemli ölçüde farklılaĢabileceğine açık bir Ģekilde yer verilir.  

 

ġirket beklentilerini sözlü olarak sadece önceden planlanmıĢ ve programlanmıĢ toplantı ve 

organizasyonlarda paylaĢır. Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapma konusunda yetkilendirilmiĢ 

kiĢiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık 

yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanları, Sermaye Piyasası Mevzuat‟ı çerçevesinde 

daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir.  

Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler 

ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez, 

yanıltıcı olmaz ve Ģirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile iliĢkilendirilebilir nitelikte 

hazırlanır.  

Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik mali tablo ve raporlarda yer alan tahminlerin ve 

dayanaklarının gerçekleĢmemesi veya gerçekleĢmeyeceğinin anlaĢılması halinde, derhal 

gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya açıklanır. 
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8. PAY SAHĠPLERĠ ve MENFAAT SAHĠPLERĠ ĠLE ĠLETĠġĠM 

 

Pay sahipleri ile iliĢkilerin düzenli bir Ģekilde yürütülmesi Pay Sahipleriyle ĠliĢkiler Birimi‟nin 

sorumluluğundadır.  Pay sahipleriyle iliĢkiler birimi,  ġirket‟in daha önce kamuya açıklanmıĢ olan her 

türlü bilgisini tüm pay sahiplerine eĢit muamele ederek paylaĢır.  

Pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile bilgilendirme politikası kapsamında yetkilendirilmiĢ kiĢiler 

iletiĢim kurabilir. Bu kiĢiler dıĢında yer alan çalıĢanlarımız, ġirket dıĢından gelen soru ve bilgi 

taleplerine cevap veremezler. 

 

ġirket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile yapacağı görüĢme ve bilgilendirmelerde, ara dönem ve 

yıllık faaliyet sonuçları hakkında yönlendirme yapmaz. Faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, 

stratejik yaklaĢımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaĢılmasını sağlayan önemli 

unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarır.  

Yapılacak sunumlar, bilgilendirme toplantıları, basın toplantıları, tele-konferanslar ve konuĢmalar 

mümkün olabildiği ölçüde önceden kamuya duyurulur. Bu toplantılara yönelik hazırlanan sunumlar 

ve/veya açıklayıcı bilgi notları, tüm pay sahiplerinin ilgili dokümanlara aynı anda ulaĢmasını teminen 

bu toplantılarla eĢ zamanlı olarak ġirket‟in internet sitesinde yayınlanır.  

 

9. ĠDARĠ SORUMLULUĞU BULUNAN KĠġĠLER 

Sermaye Piyasası Mevzuat‟ında idari sorumluluğu olan kiĢiler; 

- Ortaklığın, yönetim veya denetim organlarının üyeleri, 

- Bu organların üyesi olmadığı halde, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile iliĢkili içsel bilgilere 

düzenli eriĢen ve bu ortaklığın gelecekteki geliĢimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar 

verme yetkisi olan kiĢiler, 

olarak tanımlanmıĢtır.  

ġirket sermayesini temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına iliĢkin, 

ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kiĢiler ve bunlarla yakından iliĢkili kiĢiler tarafından 

gerçekleĢtirilen tüm iĢlemler, iĢlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilir. 

 

XI. KURUMSAL ĠNTERNET SĠTESĠ 

 

ġirket‟in kurumsal internet sitesi www. celikhalat.com ‟dur. 

 

Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler, SPK Mevzuat‟ı ve SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri esas 

alınarak düzenlenir ve saklanır.   

 

Kurumsal internet sitesinde yer alan önemli bilgiler Türkçe olarak düzenlenir.  

 

ġirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara kurumsal internet sitesi üzerinden zamanında 

ulaĢılmasına imkan tanınır.  

 

 



 
 

 
33 

 

 

 

 

 
 

 
 ġĠRKET YÖNETĠCĠLERĠ LĠSTESĠ: 

 

 

Ahmet ÇAĞLAR         Genel Müdür      0 262  371 12 80 

 

Erkan DĠZDAR           Teknik Genel Müdür Yardımcısı     0 262  371 12 80 

         

Ġ.Uğur SEMERCĠ        Kurumsal Süreçler ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yrd.  0 262  371 12 80 

 

S.Özkan GÖKDEMĠR  Mali ĠĢler Genel Müdür Yardımcısı    0 262  371 12 80 

 

A.Serdar SEYLAM      Pazarlama ve SatıĢ Genel Müdür Yardımcısı   0 262  371 12 80 

 

Hayati ARDIÇER         Ġnsan Kaynakları Müdürü      0 262  371 12 80 

         

Selami ÖNER               Yatırımlar ve Kalite Müdürü     0 262  371 12 80 

        

Taner ġĠRĠN                 Üretim Müdürü       0 262  371 12 80 
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ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. 

DENETĠM KOMĠTESĠ KARARI 

 

 

 

TARĠH             : 08-03-2011 

NO             : 2011/40 

KONU             : 31.12.2010 Konsolide Olmayan Mali Tabloların ilanı hk  

 

 

 

Yönetim Kurulu BaĢkanlığı’na, 

 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Seri XI, No: 29 “Sermaye Piyasasında Finansal 

Raporlamaya iliĢkin Esaslar Tebliğ”i kapsamında Uluslararası Muhasebe Standartları ve 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan; sunum esasları SPK 

düzenleme ve kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiĢ, bir önceki dönem ile 

karĢılaĢtırmalı  01.01.2010 – 31.12.2010 hesap dönemine ait Finansal Raporu, ġirket’in finansal 

raporlarının hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilerinin de görüĢü alınarak 

incelenmiĢtir.  

 

Sahip olduğumuz ve bize iletilen bilgiler ile sınırlı olarak söz konusu finansal rapor ile ilgili 

görüĢümüz finansal raporun hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilere iletilmiĢ olup; bu 

görüĢ çerçevesinde söz konusu finansal raporun, ġirketimizin faaliyet sonuçları hakkında gerçek 

durumu yansıttığı, yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği 

ve SPK düzenlemelerine uygun olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır 

 

 

 

 

 

 

DENETĠM KOMĠTESĠ ÜYESĠ   DENETĠM KOMĠTESĠ ÜYESĠ 

Yahya ÜZDĠYEN                                                             Bülent ÇORAPÇI 
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FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN 
KARAR TARİHİ: 11.03.2011 
KARAR SAYISI : 2011/10 
 
 
 
 

SERMAYE PĠYASASI KURULUNUN 
SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE 

SORUMLULUK BEYANI 
 
 
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ’nin, 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait faaliyet 
raporu tarafımızdan incelenmiĢ olup; görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz 
bilgiler çerçevesinde; 
 

a- Faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı 
tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, 

 
b- Yürürlükteki faaliyet raporlamasına iliĢkin düzenlemelere göre hazırlanmıĢ faaliyet raporunun 

iĢin geliĢimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte iĢletmenin finansal 
durumunu, karĢı karĢıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı, 
 
tespit olunmuĢtur. 
 
 
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 

 
 
 
 
 

          Sait Özkan GÖKDEMĠR                               Ahmet Ġzzet KARACAHĠSARLI  

       Mali ĠĢler  Genel Müdür Yardımcısı               Yönetim Kurulu Murahhas Üye        
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ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. 

Yönetim Kurulu Toplantısı 

Toplantı Kararı 
 
Toplantı Tarihi  :   09 / 03 / 2011 

Toplantı No  : 2011-08 

Toplantı Yer  : ġirket Merkezi 

 

BaĢkan   : Sn. Yahya ÜZDĠYEN 

BaĢkan Vekili   : Sn. Ahmet ÇAĞLAR 

Murahhas Üye  : Sn. Ahmet Ġzzet KARACAHĠSARLI 

Üye    : Sn. Bülent ÇORAPÇI 

Üye    : Sn. Yener ġENOK 
 

Gündem : 

 

01.01.2010 - 31.12.2010 hesap dönemi’ne ait Olağan Genel Kuruluna sunulacak kâr dağıtımı 

hakkındaki teklifin görüĢülmesi. 

 

Karar : 

 

Yapılan görüĢmeler neticesinde ġirketimizin;  

 

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri:XI No:29 Tebliği hükümleri dahilinde, 

Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile 

uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nun konuya iliĢkin Kararları uyarınca 

belirlenen, bağımsız denetimden geçmiĢ, 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine 

ait finansal tablolara göre 1.634.760,-TL tutarında "Net Dönem Karı" olmakla 

birlikte SPK’nın kar dağıtımına iliĢkin düzenlemeleri dahilinde; "Net Dağıtılabilir Dönem 

Karı"nın 671.024,-TL olarak hesaplandığının tespitine, 

 

- SPK’nın kar dağıtımına iliĢkin Karar ve düzenlemelerine uygun olarak; 01.01.2010-

31.12.2010 hesap dönemine iliĢkin herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunda 

pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, 

  
- TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde 

706.341,-TL "Dönem Karı" oluĢtuğunun tespitine; ödenecek Kurumlar Vergisi olmadığı göz 

önünde bulundurularak, "Dönem Karı" üzerinden TTK’nın 466/1 maddesi uyarınca “I. Tertip 

Yasal Yedek Akçe” ayrıldıktan sonra kalan 671.024,-TL’nin “olağanüstü yedek akçelere”, 

aktarılması hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına, 
 

oybirliği ile karar verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
37 

 

 

 

Toplantı Tarihi  :   09 / 03 / 2011 

Toplantı No  : 2011-08 

 

 

 

 

 

 

 
      

              Yahya ÜZDĠYEN 

                                                       BaĢkan 

 

 

 

 

 

 

Ahmet ÇAĞLAR                                      Ahmet Ġzzet KARACAHĠSARLI                  

BaĢkan Vekili                                                         Murahhas Üye  

                 

                      

 

 

 

 

 

              Bülent Çorapçı               Yener ġENOK 

                         Üye                  Üye 
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ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. 2010 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) 

  

  

  

  

  

  

1. ÇıkarılmıĢ Sermaye  16.500.000 

2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)  515.558 

Esas sözleĢme uyarında kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza 

iliĢkin bilgi    

    SPK'ya Göre  

Yasal Kayıtlara (YK) 

Göre  

3.  Dönem Karı  2.159.474 706.341 

4.  Ödenecek Vergiler -524.714 0 

5.  Net Dönem Karı 1.634.760 706.341 

6.  GeçmiĢ Yıllar Zararları (-) 0 0 

7.  Birinci Tertip Yasal Yedek  35.317 35.317 

8.  NET DAĞITILABĠLĠR DÖNEM KARI  1.599.443 671.024 

9.  Yıl Ġçinde Yapılan BağıĢlar (+) 0   

10.  

Birinci Temettünün Hesaplanacağı BağıĢlar eklenmiĢ Net 

Dağıtılabilir Dönem Karı 671.024   

11.  Ortaklara Birinci Temettü      

   - Nakit  0   

   - Bedelsiz  0   

   - Toplam   0   

12. Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü      

13.  

Yönetim Kurulu Üyelerine, ÇalıĢanlara vb'e  Dağıtılacak 

Temeettü     

14. Ġntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü     

15. Ortaklara Ġkinci Temettü      

16. Ġkinci Tertip Yasal Yedek Akçe      

17. Statü Yedekleri      

18. Özel Yedekler     

19. Olağanüstü Yedek  - - 

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar  - - 

  - GeçmiĢ Yıl Karları - - 

  - Olağanüstü Yedekler   - - 

  

- Kanun ve Esas SözleĢme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer 

Yedekler - - 
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DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BĠLGĠ (1) 

PAY BAġINA TEMETTÜ BĠLGĠLERĠ 

  

GRUBU 

TOPLAM 

TEMETTÜ 

TUTARI (TL) 

1 TL NOMĠNAL DEĞERLĠ 

HĠSSEYE ĠSABET EDEN 

TEMETTÜ 

TUTARI (TL) ORAN (%) 

BRÜT 

A - - - 

B - - - 

TOPLAM - - - 

  - - - 

NET 

A - - - 

B - - - 

TOPLAM - - - 

  - - - 

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIġLAR EKLENMĠġ NET DAĞITILABĠLĠR DÖNEM KARINA 

ORANI  

ORTAKLARA 

DAĞITILAN KAR 

PAYI TUTARI (TL) 

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIġLAR EKLENMĠġ NET 

DAĞTILABĠLĠR DÖNEM KARINA ORANI (%) 

  - 

(1) Karda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayrımına yer verilecektir. 
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ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. 

Yönetim Kurulu Toplantısı 

                                                                       Toplantı Kararı 

 

Toplantı Tarihi : 08 / 03 / 2011 

Toplantı No : 2011 -07 

Toplantı Yer : ġirket Merkezi 

 

BaĢkan   : Sn. Yahya ÜZDĠYEN 

BaĢkan Vekili   : Sn. Ahmet ÇAĞLAR 

Murahhas Üye  : Sn. Ahmet Ġzzet KARACAHĠSARLI 

Üye    : Sn. Bülent ÇORAPÇI 

Üye    : Sn. Yener ġENOK 
 

Gündem: Finansal Raporun kabulü, 

 

 

Karar :  

 
Yönetim Kurulumuz; 

 

- Denetim Komitemizin düzeltme tavsiyeleri doğrultusunda uygun görüĢü ile Yönetim 

Kurulumuza sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği 

kapsamında Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan; sunum esasları SPK düzenleme ve kararları 

uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiĢ, bir önceki dönem ile karĢılaĢtırmalı 

01.01.2010 – 31.12.2010 hesap dönemine ait Finansal Raporun kabulüne ve Genel 

Kurul’un onayına sunulmasına,,  

 

  oybirliği ile karar verilmiĢtir. 
 

 

    

         Yahya ÜZDĠYEN 

                                                       BaĢkan 

 

 

 

 

 

 

Ahmet ÇAĞLAR                                       Ahmet Ġzzet KARACAHĠSARLI                  

BaĢkan Vekili                                                         Murahhas Üye  

                 

                    

 

 

 

 

   

              Bülent Çorapçı               Yener ġENOK 

                         Üye                  Üye 
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ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. 

Yönetim Kurulu Toplantısı 

                                                                       Toplantı Kararı 

 

Toplantı Tarihi : 11 / 03 / 2011 

Toplantı No : 2011 -10 

Toplantı Yer : ġirket Merkezi 

 

BaĢkan   : Sn. Yahya ÜZDĠYEN 

BaĢkan Vekili   : Sn. Ahmet ÇAĞLAR 

Murahhas Üye  : Sn. Ahmet Ġzzet KARACAHĠSARLI 

Üye    : Sn. Bülent ÇORAPÇI 

Üye    : Sn. Yener ġENOK 
 

Gündem: 2010 yılı Faaliyet raporu ve 2010 yılı Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporunun 

kabulü, 

 

Karar :  

 
Yönetim Kurulumuz;  

 

- Faaliyet raporunun hazırlanmasından sorumlu yöneticiler tarafından uygun görüĢle 

Yönetim Kurulu’nun onayına sunulan ve ekte yer alan 2010 yılı Faaliyet Raporu’nun 

kabulüne ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,  

 

- Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı Kararı ve SPK 

Kurumsal Yönetim Ġlkeleri doğrultusunda hazırlanan, ilgili yöneticiler tarafından 2010 yılı 

Faaliyet Raporu’nda yer almak üzere uygun görüĢ ile Yönetim Kurulu’nun onayına 

sunulan ekli 2010 yılı “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu”nun kabulüne ve pay 

sahiplerinin bilgisine sunulmasına,  

 

 

oybirliği ile karar verilmiĢtir. 
 

    

         Yahya ÜZDĠYEN 

                                                       BaĢkan 

 

 

 

 

 

Ahmet ÇAĞLAR                                       Ahmet Ġzzet KARACAHĠSARLI                  

BaĢkan Vekili                                                         Murahhas Üye  

                 

                    

 

   

              Bülent Çorapçı               Yener ġENOK 

                         Üye                  Üye 
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ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. 

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT  

FĠNANSAL TABLOLAR VE  

BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 
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BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 

 

 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. 

Yönetim Kurulu'na 

 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. 'nin (“ġirket”) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer 

alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, özkaynak değiĢim tablosunu 

ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiĢ 

bulunuyoruz. 

 

Finansal Tablolarla Ġlgili Olarak ġirket Yönetiminin Sorumluluğu 

 

ġirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama 

standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, 

finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlıĢlıklar içermeyecek 

biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir Ģekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol 

sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koĢulların gerektirdiği muhasebe 

tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. 

 

Bağımsız Denetim KuruluĢunun Sorumluluğu 

 

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüĢ 

bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim 

standartlarına uygun olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız 

denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda 

makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

 

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı 

toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim 

tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp 

kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlıĢlık içerip içermediğine dair risk 

değerlendirmesini de kapsayacak Ģekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıĢtır. Bu risk 

değerlendirmesinde, iĢletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuĢtur. Ancak, amacımız iç 

kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüĢ vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koĢullara 

uygun olarak tasarlamak amacıyla, ġirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol 

sistemi arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca ġirket yönetimi tarafından 

benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir 

bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 

 

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüĢümüzün 

oluĢturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluĢturduğuna inanıyoruz. 
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GörüĢ 

 

GörüĢümüze göre, iliĢikteki finansal tablolar, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ 'nin 31 Aralık 2010 tarihi 

itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, 

Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst 

bir biçimde yansıtmaktadır. 

 

Diğer husus 

 

ġirket'in 31 Aralık 2009 tarihinde sonra eren yıla ait finansal tablolarının bağımsız denetimi baĢka bir 

bağımsız denetim kuruluĢu tarafından yapılmıĢtır. Önceki bağımsız denetim kuruluĢu, 31 Aralık 2009 

tarihli finansal tablolar ile ilgili olarak 10 Mart 2010 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüĢ 

bildirmiĢtir. 

 

 

Ġstanbul, 8 Mart 2011 

 

 

DRT BAĞIMSIZ DENETĠM VE SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK A.ġ. 

 

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED 

 

 

 

 

Saim Üstündağ  

Sorumlu Ortak BaĢdenetçi 
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ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ.    
 

1 OCAK – 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT 

FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR 

 
 
ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 

 
BĠLANÇOLAR ..............................................................................................................................  1-2 
 
KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI ............................................................................................  3 
 
ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI ..................................................................................  4 
 
NAKĠT AKIM TABLOLARI ......................................................................................................  5 
 
FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR .......................................  6-49 
 
DĠPNOT 1   ġĠRKET‟ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU ............................................................  6 

DĠPNOT 2   FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR .......................................................   6-18 

DĠPNOT 3    NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ .....................................................................................................  19 

DĠPNOT 4   FĠNANSAL YATIRIMLAR .................................................................................................................  19 

DĠPNOT 5   FĠNANSAL BORÇLAR .......................................................................................................................  20  
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31 ARALIK 2010 ve 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE  

BĠLANÇOLAR 

 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.) 

 

 

    Yeniden 

    DüzenlenmiĢ 

   Bağımsız  Bağımsız  

   Denetimden  Denetimden  

 Dipnot  GeçmiĢ GeçmiĢ 

 Referansları  31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

     

VARLIKLAR     

     

DÖNEN VARLIKLAR           47.439.360       39.625.474  

     

Nakit ve nakit benzerleri 3           6.939.824          5.993.966  

Ticari alacaklar 6          23.835.233        17.932.982  

Diğer alacaklar     

  - ĠliĢkili Ģirketlerden alacaklar 25                 1.292                1.377  

  - Diğer alacaklar 7           2.951.575          2.259.052  

Stoklar 10          12.837.154        12.970.248  

Diğer dönen varlıklar 15              874.282             467.849  

 

DURAN VARLIKLAR 

           

30.745.807  

       

34.194.264  

     

Diğer alacaklar 7              244.531             145.436  

Finansal yatırımlar (net)     

  - Satılmaya hazır finansal yatırımlar 4              132.974             184.386  

Maddi duran varlıklar (net) 11          29.519.748        31.416.305  

Maddi olmayan duran varlıklar (net) 12                51.355              52.443  

Ertelenen vergi varlıkları 23              797.199          1.321.913  

Diğer duran varlıklar 15                                  

-    

        1.073.781  

 

TOPLAM VARLIKLAR 

           

78.185.167  

      

 73.819.738  

     

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 8 Mart 2011 

tarihinde onaylanmıĢtır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
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    Yeniden 

    DüzenlenmiĢ 

   Bağımsız  Bağımsız  

   Denetimden  Denetimden  

 Dipnot  GeçmiĢ GeçmiĢ 

 Referansları  31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

     

KAYNAKLAR     

     

KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER           41.592.939        31.739.075  

     

Finansal borçlar 5          23.918.705          7.108.456  

Diğer finansal yükümlülükler 8           2.150.250          1.918.842  

Ticari borçlar (net) 6          13.639.844        21.250.835  

Diğer borçlar     

  - ĠliĢkili taraflara borçlar (net) 25              190.104              21.595  

  - Diğer borçlar 7           1.087.994             884.570  

Dönem karı vergi yükümlülüğü 23               -                               

-  
Borç karĢılıkları 13              240.563             292.671  

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 9              365.479             262.106  

 

UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER 

           

 4.071.491  

      

 11.194.686  

     

Finansal borçlar 5           2.256.768          9.369.478  

Ticari borçlar (net)  6              279.094             282.236  

Kıdem tazminatı karĢılığı 14           1.535.629          1.542.972  

 

ÖZKAYNAKLAR 

           

32.520.737  

       

30.885.977  

     

Sermaye 16          16.500.000        16.500.000  

Sermaye düzeltmesi farkları 16           8.642.368          8.642.368  

Kardan ayrılmıĢ kısıtlanmıĢ yedekler 16              221.524             221.524  

GeçmiĢ yıllar karları            5.522.085          8.809.875  

Net dönem karı/(zararı)            1.634.760         (3.287.790) 

 

TOPLAM KAYNAKLAR 

           

78.185.167  

       

73.819.738  

     

 
 
 
 
 
 

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar. 
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  Bağımsız Bağımsız 

  Denetimden Denetimden 

 Dipnot GeçmiĢ GeçmiĢ 

 Referansları 2010 2009 

    

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER    

    

SatıĢ gelirleri (net) 17                     98.498.025           75.895.622  

SatıĢların maliyeti (-) 17                   (88.226.574)       (72.951.335) 

    

BRÜT KAR                      10.271.451              2.944.287  

    

Pazarlama, satıĢ ve  

   dağıtım giderleri (-) 

 

18 

                   

   (5.277.551) 

                     

(3.665.328) 

Genel yönetim giderleri (-) 18                     (5.224.096)          (4.083.313) 

Diğer faaliyet gelirleri 20                       3.467.482              2.524.371  

Diğer faaliyet giderleri (-) 20                        (394.118)             (873.591) 

    

FAALĠYET KARI/(ZARARI)                        2.843.168         (3.153.574) 

    

Finansal gelirler  21                       6.577.723             6.240.998  

Finansal giderler (-) 22                     (7.261.417)         (6.997.244) 

    

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER    

   VERGĠ ÖNCESĠ KARI/(ZARARI)                        2.159.474          (3.909.820) 

    

Sürdürülen Faaliyetler    

Vergi (Gideri)/Geliri  (524.714) 622.030  

    

- Dönem vergi gideri 23                                    -                       -    

- ErtelenmiĢ vergi  (gideri)/geliri 23                        (524.714)               622.030  

    

DÖNEM KARI/(ZARARI)                        1.634.760           (3.287.790) 

    

Diğer kapsamlı gelir                                     -                            -    

    

DĠĞER KAPSAMLI GELĠR     

   (VERGĠ SONRASI)                                     -                             -    

    

TOPLAM KAPSAMLI  

   GELĠR/(ZARAR) 

                       

 1.634.760  

        

 (3.287.790) 

    

Hisse baĢına kazanç/(kayıp)                                0,10                   (0,20) 

    

 

  Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar. 
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   Öz sermaye Kardan    

   enflasyon ayrılmıĢ GeçmiĢ   

 Dipnot  düzeltme kısıtlanmıĢ yıllar  Net dönem  Toplam 

 referansı Sermaye farkları yedekler karları (zararı)/karı özkaynaklar 

        

1 Ocak 2009        15.000.000         8.642.368                   -         5.172.643           5.358.756         34.173.767  

        

Transferler          1.500.000                      -         221.524         3.637.232          (5.358.756)                      -  

Toplam kapsamlı zarar                      -                      -                   -                      -          (3.287.790)         (3.287.790) 

        

31 Aralık 2009 16       16.500.000         8.642.368         221.524         8.809.875          (3.287.790)        30.885.977  

        

1 Ocak 2010        16.500.000         8.642.368         221.524         8.809.875          (3.287.790)        30.885.977  

        

Transferler                      -                      -                   -        (3.287.790)          3.287.790                       -  

Toplam kapsamlı gelir                      -                      -                   -                      -           1.634.760           1.634.760  

        

31 Aralık 2010 16       16.500.000         8.642.368         221.524         5.522.085           1.634.760         32.520.737  

        
 
 

 
 
 
 
 

 
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar
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 Dipnot   

 referansla

rı 

2010 2009 

ĠĢletme faaliyetleri:    

Dönem karı / (zararı)           

1.634.760  

(3.287.790) 

   

ĠĢletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit tutarının   

 net dönem karı/(zararı) ile mutabakatını sağlayan  

düzeltmeler: 

  

    

ġüpheli alacak karĢılığı 6                        

-  

           

316.224  

Stoklarda oluĢan değer düĢüklüğü 10               

41.888  

             

76.815  

Gider karĢılıkları               

53.410  

            

147.505  

Davalar için ayrılan karĢılıklar 13            

120.000  

           

172.450  

Satılmaya hazır finansal yatırım değer düĢüklüğü 

karĢılığı 

4 51.412 - 

Kıdem tazminatı karĢılığı 14         613.809              

450.802  

Amortisman ve itfa payları  19a         

3.574.126  

         

2.903.856  

Maddi duran varlık çıkıĢ zararı/(karı) 20                        

-  

              

33.930  

Konusu kalmayan karĢılıklar 20          

(347.961) 

         

(433.193) 

Kullanılmayan izin karĢılığı 20              

50.705  

              

16.951  

Faiz geliri 21          

(126.626) 

         

(151.581) 

Faiz gideri 22            

822.270  

         

1.202.740  

Vergi gideri / (geliri)  524.714 (622.030) 

 

ĠĢletme varlık ve yükümlülüklerindeki değiĢiklik 

öncesi  iĢletme faaliyetlerinden sağlanan nakit 

akımı 

  

 

 7.012.507 

 

 

826.679 

Ticari alacaklar         

(5.800.891) 

        

6.129.537  

Stoklar  164.957       

(3.055.833) 

Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar         (191.751) 6.439.204  

Ticari borçlar         

(7.614.133) 

            

347.878  
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ĠliĢkili taraflardan alacaklar                    29                

(1.377) 

ĠliĢkili taraflara borçlar             

181.845  

          

(654.886) 

Borç karĢılıkları, diğer borçlar ve yükümlülükler              

421.496  

   (387.007) 

Ödenen vergiler                

67.537  

          

(442.290) 

Ödenen kıdem tazminatı 14       (621.152)           

(282.926) 

    

ĠĢletme faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net 

nakit 

 (6.379.556) 8.918.979 

    

Yatırım faaliyetleri:    

Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 11.12        

(1.676.481) 

      

(7.931.084) 

Alınan faizler  120.533              

151.073  

Vadeli mevduatlardaki artıĢ                         

-  

           

(15.412) 

    

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit        

(1.555.948) 

       

(7.795.423) 

    

Finansal faaliyetler:    

Banka kredilerindeki artıĢ   16.686.634         

36.874.614  

Banka kredilerinde geri ödeme         

(7.442.258)  

     

(32.335.729) 

Ödenen faizler            

(369.107) 

       

(1.217.503) 

   

Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit         

8.875.269  

        

3.321.382  

    

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artıĢ              

939.765  

         

4.444.938  

    

Dönem baĢı nakit ve nakit benzerleri 3          

5.992.942 

         

1.548.004  

    

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 3  6.932.707          

5.992.942  
 

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
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DĠPNOT 1 - ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU 

 

Çelik Halat ve Tel Sanayii Anonim ġirketi‟nin (“ġirket” veya “Çelik Halat”) faaliyet konusu 

madencilik, inĢaat, lastik, enerji, balıkçılık ve çeĢitli imalat sanayi gibi farklı sektörlerin yatırım ve ara 

mal talebini karĢılamak için tek ve çok demetli halat, galvanizli tel, lastik teli, yaylık tel, beton demeti, 

beton teli vb. mamuller üretmektir. ġirket, 1962 yılında kurulmuĢ ve Türkiye‟de tescil edilmiĢtir. 

ġirket, çoğunluk hissesine sahip olan Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ.‟nin (“Doğan Holding”) 

bağlı ortaklığıdır. ġirket‟in ana ortağı Doğan Holding‟tir. ġirket‟in 1 Ocak - 31 Aralık 2010 

döneminde Ģirket bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 335‟tir (1 Ocak - 31 Aralık 

2009: 319). 

 

ġirket‟in kayıtlı adresi aĢağıdaki gibidir: 

 

Ġstiklal Cad. No: 2 Uzunçiftlik,  

P.K. 102 41180 

Ġzmit 

 

ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu‟na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri 1987 yılından beri Ġstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası‟nda (“ĠMKB”) iĢlem görmektedir. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, ġirket‟in %37,56 

oranında hissesi ĠMKB‟de iĢlem görmektedir (Dipnot 16). 

 

Çelik Halat faaliyetlerini, çelik tel sanayi ve enerji sektörlerinde devam ettirmektedir. 

 

DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 

 

2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar 

 

2.1.1 Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunum Esasları  

 

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal 

Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” (“Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ”) ile iĢletmeler tarafından 

düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına iliĢkin ilke, usul ve 

esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemlerine ait ilk 

ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiĢ olup, SPK‟nın Seri: XI. No: 25 

sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”‟i yürürlükten kaldırılmıĢtır. Bu 

tebliğe istinaden, iĢletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UMS/UFRS”)‟na göre hazırlamaları gerekmektedir. 

Ancak, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS‟nin Uluslararası Muhasebe Standartları 

Kurulu (“UMSK”)  tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 

(“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS‟ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen 

standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama 

Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır. 

 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıĢ olduğu bir kararla, Türkiye‟de faaliyette bulunan ve SPK 

tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) 

uygun finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiĢtir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 

1 Ocak 2005 tarihinden baĢlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmıĢ 29 No‟lu “Yüksek 

Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı (“UMS 29”) uygulanmamıĢtır.  
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.1.1 Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunum Esasları (devamı) 

 

Finansal tabloların hazırlanıĢ tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS‟nin 

UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden, finansal 

tablolar SPK‟nın Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ‟i ve bu Tebliğ‟e açıklama getiren duyuruları 

çerçevesinde, UMS/UFRS‟nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları‟na uygun olarak 

hazırlanmıĢtır. Finansal tablolar ve bunlara iliĢkin dipnotlar Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ ile SPK‟nın 

finansal tabloların hazırlanmasına iliĢkin düzenlemelerine uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler 

dahil edilerek sunulmuĢtur. ġirket, kanuni mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu‟na (“TTK”), vergi 

mevzuatına ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı‟na uygun olarak 

tutmakta ve hazırlamaktadır. 
 

2.1.2 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 

 

AĢağıdaki yeni ve güncellenmiĢ standartlar ve yorumlar ġirket tarafından uygulanmıĢ ve bu finansal 

tablolarda raporlanan tutarlara ve yapılan açıklamalara etkisi olmuĢtur. Bu finansal tablolarda 

uygulanmıĢ fakat raporlanan tutarlar üzerinde etkisi olmayan diğer standart ve yorumların detayları da 

ayrıca bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanmıĢtır. 

 

a) ġirket’in sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen yeni ve revize edilmiĢ standartlar; 

 

- UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (2010 yılında yayınlanan UFRS‟lerde Yapılan 

iyileĢtirmelerin bir kısmı olarak); UMS 1’e yapılan değişiklik, Şirket’in diğer kapsamlı gelir 

kalemleri ile ilgili gerekli analizini özkaynak hareket tablosunda veya dipnotlarda 

verebileceğine açıklık getirmektedir. Şirket değişikliği erken uygulamayı tercih etmiştir. 

Değişiklik geçmişe yönelik olarak uygulanacaktır. 

 

b) 2010 yılından itibaren geçerli olup, ġirket’in faaliyetleriyle ilgili olmayan standartlar, mevcut 

standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar; 

 

UFRS 3 (revize), “ĠĢletme BirleĢmeleri” ve UMS 27, “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal 

Tablolar”, UMS 28, “ĠĢtiraklerdeki Yatırımlar” ve UMS 31, “ĠĢ Ortaklıklarındaki Paylar” 

standartlarındaki değiĢiklikler, ileriye dönük olarak 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 

baĢlayan mali dönemlerde meydana gelen iĢletme birleĢmeleri için geçerlidir.  

 

UMS 28 (2008) ĠĢtiraklerdeki Yatırımlar UMS 28‟e yapılan değiĢiklikler neticesinde, bir iĢtirak 

üzerindeki önemli etki kaybedildiğinde, ġirket kalan payını, gerçeğe uygun değeriyle hesaplar. 

Gerçeğe uygun değer ile kayıtlı değer arasındaki fark kar/zarar içinde muhasebeleĢtirilir. ġirket‟in, 

iĢtiraklerde herhangi bir yatırımı bulunmadığı için bu yorumu uygulamamaktadır.  

 

UFRYK 17 “Nakit DıĢı Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu 

tarihten sonra baĢlayan mali dönemler için geçerlidir. ġirket nakit olmayan türde herhangi bir varlık 

dağıtımında bulunmadığı için, bu yorumu uygulamamaktadır. 

 

UFRYK 18, “MüĢterilerden Varlık Transferi”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra 

transfer edilen varlıklar için geçerlidir. ġirket, müĢterilerinden herhangi bir varlık transfer etmediği 

için bu yorumu uygulamamaktadır. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.1.2 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 

 

b) 2010 yılından itibaren geçerli olup, ġirket’in faaliyetleriyle ilgili olmayan standartlar, mevcut 

standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar (devamı); 

 

“UFRS‟nin Ġlk Olarak Uygulanması - Diğer Ġstisnai Durumlar” (UFRS 1‟deki değiĢiklik), Temmuz 

2009 tarihinde yayınlanmıĢtır. Bu değiĢikliklerin 1 Ocak 2010 tarihinde ya da bu tarihten sonra 

baĢlayan mali dönemler için uygulanması zorunludur. ġirket, UFRS‟yi ilk defa uygulamadığı için bu 

yorumu uygulamamaktadır. 

 

UFRS 2 “Hisse Bazlı Ödemeler – ġirket‟in nakit olarak ödediği hisse bazlı anlaĢmalar”, 1 Ocak 2010 

tarihinde ya da bu tarihten sonra baĢlayan mali dönemler için geçerlidir. ġirket‟in hisse bazlı ödeme 

planı olmadığı için bu yorumu uygulamamaktadır. 

 

UFRS 5 SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardında yapılan 

değiĢiklikler, bir iĢletmenin sahip olduğu bir bağlı ortaklığa ait çoğunluk hisselerini satmayı planladığı 

durumda yapması gereken açıklamaları belirtir. Bir bağlı ortaklığın satıĢ amacıyla elde tutulması 

durumunda bu bağlı ortaklığa ait tüm varlık ve yükümlülükler, iĢletmenin satıĢ sonrasında bağlı 

ortaklıkta kontrol gücü olmayan hisselere sahip olması durumunda bile, UFRS 5 standardı kapsamında 

sınıflandırılmalıdır. 

 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak 2009 yılında yapılan iyileĢtirmeler, Nisan 

2009 tarihinde yayınlanmıĢtır. ĠyileĢtirmeler aĢağıda açıklanan standartlar ve yorumları 

kapsamaktadır: UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler, UFRS 5 SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar ve 

Durdurulan Faaliyetler, UFRS 8 Faaliyet Bölümleri, UMS 1 Mali Tabloların Sunumu, UMS 7 Nakit 

Akım Tablosu, UMS 17 Finansal Kiralamalar, UMS 18 Hasılat, UMS 36 Varlıklarda Değer 

DüĢüklüğü, UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, UMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme 

ve Ölçüm, UFRYK 9 Saklı Türev Araçlarının Yeniden Değerlendirilmesi, UFRYK 16 YurtdıĢındaki 

ĠĢletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması. Bu iyileĢtirmelerin yürürlülük tarihi 

her bir standart için ayrı olup,  1 Ocak 2010 tarihi itibariyle geçerlidir.   

 

c) Henüz yürürlüğe girmemiĢ ve ġirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiĢ 

standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar; 

 

UFRS 1 (değişiklikler) UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması – Diğer İstisnai Durumlar 

 

1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerli olan UFRS 1 

standardındaki değiĢiklikler, UFRS 7 gerçeğe uygun değer açıklamalarının karĢılaĢtırmalı sunumu 

açısından UFRS‟leri ilk kullanan iĢletmelere sınırlı muafiyet getirmektedir. 

 

20 Aralık 2010 tarihinde ise UFRS 1‟e, UFRS standartlarını ilk kez uygulayacak olan mali tablo 

hazırlayıcılarına UFRS‟ye geçiĢ dönemi öncesinde ortaya çıkan iĢlemlerin yeniden 

yapılandırılmasında kolaylık sağlanması ve ilk kez UFRS‟ye göre mali tablo hazırlayan ve sunan 

Ģirketlerden yüksek enflasyonist ortamdan yeni çıkanları için açıklayıcı bilgi sağlamak amacıyla ilave 

değiĢiklikler getirilmiĢtir. Bu değiĢiklikler 1 Temmuz 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında 

baĢlayan mali dönemler için geçerli olacaktır.  

 

ġirket halihazırda UFRS‟ye uygun finansal tablo hazırladığından bu değiĢiklikler ġirket için geçerli 

değildir. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.1.2 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 

 

c) Henüz yürürlüğe girmemiĢ ve ġirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiĢ 

standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar (devamı); 

 

UFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” 

 
UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardı bilanço dıĢı faaliyetler ile ilgili yapılan kapsamlı 

inceme çalıĢmalarının bir parçası olarak Ekim 2010 tarihinde değiĢtirilmiĢtir. Bu değiĢiklikler, mali 

tablo kullanıcılarının finansal varlıklara iliĢkin devir iĢlemlerini ve devri gerçekleĢtiren iĢletmede 

kalan risklerin yaratabileceği etkileri anlamasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu değiĢiklikler uyarınca, 

oransız devir iĢlemlerinin raporlama dönemi sonunda gerçekleĢtirilmesi halinde daha fazla açıklama 

yapılması gerekmektedir. Bu değiĢiklikler 1 Temmuz 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında 

baĢlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. ġirket, bu standardın uygulanması sonucunda finansal 

tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir. 

 

UFRS 9 “Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme” 

 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Kasım 2009‟da UFRS 9‟un finansal araçların 

sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili birinci kısmını yayımlamıĢtır. UFRS 9, UMS 39 Finansal Araçlar: 

MuhasebeleĢtirme ve Ölçme‟nin yerine kullanılacaktır. Bu Standart, finansal varlıkların, iĢletmenin 

finansal varlıklarını yönetmede kullandığı model ve sözleĢmeye dayalı nakit akıĢ özellikleri baz 

alınarak sınıflandırılmasını ve daha sonra gerçeğe uygun değer veya itfa edilmiĢ maliyetle 

değerlenmesini gerektirmektedir. Bu yeni standardın, 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında 

baĢlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. ġirket, bu standardın uygulanması sonucunda 

finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir.  

 

UMS 12 “Gelir Vergisi” 

 

UMS 12 “Gelir Vergisi” standardı, Aralık 2010 tarihinde değiĢikliğe uğramıĢtır. UMS 12 uyarınca 

varlığın defter değerinin kullanımı ya da satıĢı sonucu geri kazanılıp, kazanılmamasına bağlı olarak 

varlıkla iliĢkilendirilen ertelenmiĢ vergisini hesaplaması gerekmektedir. Varlığın UMS 40 „Yatırım 

Amaçlı Gayrimenkuller‟ standardında belirtilen gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak kayıtlara 

alındığı durumlarda, defter değerinin geri kazanılması iĢlemi varlığın kullanımı ya da satıĢı ile olup 

olmadığının belirlenmesi zorlu ve subjektif bir karar olabilir. Standarda yapılan değiĢiklik, bu 

durumlarda varlığın geri kazanılmasının satıĢ yoluyla olacağı tahmininin seçilmesini söyleyerek pratik 

bir çözüm getirmiĢtir. Bu değiĢiklikler 1 Ocak 2012 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali 

dönemler için geçerli olacaktır. ġirket, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında 

oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir. 

 

UMS 24 (2009)”İlişkili Taraf Açıklamaları” 

 

Kasım 2009‟da UMS 24 “ĠliĢkili Taraf Açıklamaları” güncellenmiĢtir. Standarda yapılan güncelleme, 

devlet iĢletmelerine, yapılması gereken dipnot açıklamalarına iliĢkin kısmi muafiyet sağlamaktadır. Bu 

güncellenen standardın, 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerde 

uygulanması zorunludur. ġirket, revize edilen standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında 

oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.1.2 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 

 

c) Henüz yürürlüğe girmemiĢ ve ġirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiĢ 

standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar (devamı); 

 

UMS 32 (Değişiklikler) Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu 

 

UMS 32 ve UMS 1 standartlarındaki değiĢiklikler, 1 ġubat 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında 

baĢlayan mali dönemler için geçerlidir. Bu değiĢiklikler finansal tablo hazırlayan bir iĢletmenin 

fonksiyonel para birimi dıĢındaki bir para birimini kullanarak ihraç ettiği hakların (haklar, opsiyonlar 

ya da teminatlar) muhasebeleĢtirilme iĢlemleri ile ilgilidir. Önceki dönemlerde bu tür haklar, türev 

yükümlülükler olarak muhasebeleĢtirilmekteydi ancak bu değiĢiklikler, belirli Ģartların karĢılanması 

doğrultusunda, bu tür ihraç edilen hakların opsiyon kullanım fiyatı için belirlenen para birimine 

bakılmaksızın, özkaynak olarak muhasebeleĢtirilmesi gerektiğini belirtmektedir. ġirket, değiĢikliklerin 

uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir. 

 

UFRYK 14 (Değişiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi 

 

UFRYK 14 yorumunda yapılan değiĢiklikler 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan 

mali dönemler için geçerlidir. TanımlanmıĢ fayda emeklilik planına asgari fonlama katkısı yapması 

zorunlu olan ve bu katkıları peĢin ödemeyi tercih eden iĢletmeler bu değiĢikliklerden etkilenecektir. 

Bu değiĢiklikler uyarınca, isteğe bağlı peĢin ödemelerden kaynaklanan fazlalık tutarı varlık olarak 

muhasebeleĢtirilir. ġirket, bu değiĢikliğin finansal tablolarında bir etkisi olmayacağını düĢünmektedir. 

 

UFRYK 19 “Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi” 

 

UFRYK 19, 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için 

geçerlidir. UFRYK 19 sadece bir yükümlülüğünün tamamını ya da bir kısmını ödemek amacıyla 

özkaynak araçları ihraç eden iĢletmelerin kullanacağı muhasebe uygulamalarına açıklık getirir. ġirket, 

değiĢikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz 

değerlendirmemiĢtir. 

 

Mayıs 2010, Yıllık İyileştirmeler 
 

UMSK, yukarıdaki değiĢikliklere ve yeniden güncellenen standartlara ek olarak, Mayıs 2010 tarihinde 

aĢağıda belirtilen ve baĢlıca 7 standardı/yorumu kapsayan konularda açıklamalarını yayınlamıĢtır: 

UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Ġlk Olarak Uygulanması; UFRS 3 ĠĢletme 

BirleĢmeleri; UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar; UMS 1 Finansal Tablo Sunumu; UMS 27 

Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar; UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama; ve 

UFRYK 13 MüĢteri Bağlılık Programları. 1 Temmuz 2010 tarihinde veya bu tarih sonrasında geçerli 

olan UFRS 3 ve UMS 27‟deki değiĢiklikler haricindeki tüm diğer değiĢiklikler, erken uygulama 

opsiyonu ile birlikte, 1 Ocak 2011 tarihinde veya bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerde geçerli 

olacaktır.ġirket, yukarıdaki standartlar ile değiĢikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında 

oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.1.3 KarĢılaĢtırmalı Bilgiler  
 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, ġirket‟in finansal tabloları 

önceki dönemle karĢılaĢtırmalı hazırlanmaktadır. ġirket, 31 Aralık 2010 tarihli bilançosunu 31 Aralık 

2009 tarihi itibariyle hazırlanmıĢ bilançosu ile; 1 Ocak - 31 Aralık 2010 hesap dönemine ait kapsamlı 

gelir tablosu, nakit akım tablosu ve öz sermaye değiĢim tablosunu ise 1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap 

dönemi ile karĢılaĢtırmalı olarak düzenlemiĢtir.  

 

ġirket, finansal tablo kalemlerinin gösterimi ve sınıflandırılması değiĢtiğinden karĢılaĢtırılabilirliği 

sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tablolarını da buna uygun olarak yeniden sınıflandırmıĢtır. 

Yapılan değiĢikliklerin geçmiĢ dönem özkaynaklarına ve net kar/(zarar)‟a bir etkisi bulunmamaktadır. 

Sözkonusu değiĢiklikler aĢağıdaki gibidir: 

 
-31 Aralık 2009 tarihli bilançoda “Finansal yatırımlar” altında gösterilen 180.687 TL tutarındaki 

bloke vadeli mevduat “Diğer dönen varlıklar” altında gösterilmiĢtir. 

  

-31 Aralık 2009 tarihli bilançoda “Borç karĢılıkları” altında gösterilen 262.106 TL tutarındaki 

elektrik gider karĢılığı ve kullanılmamıĢ izin karĢılıkları “Diğer kısa vadeli yükümlülükler” altında 

gösterilmiĢtir. 

  

-1.918.842 TL tutarında devredilen ticari alacaklar “Ticari alacaklar” ve “Diğer finansal 

yükümlülükler” altında 31 Aralık 2009 tarihli bilançoda ayrı ayrı gösterilmiĢtir. 
 

2.1.4 NetleĢtirme/Mahsup 
 

Ġçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda 

ayrı gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen 

kalemler itibariyle toplulaĢtırılarak gösterilir. ĠĢlem ve olayın özünün mahsubu gerekli kılması 

sonucunda, bu iĢlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların, değer düĢüklüğü 

düĢüldükten sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak 

değerlendirilmez. ġirket‟in normal iĢ akıĢı içinde gerçekleĢtirdiği iĢlemler sonucunda, “Hasılat” 

baĢlıklı kısımda tanımlanan hasılat dıĢında elde ettiği gelirler, iĢlem veya olayın özüne uygun olması 

Ģartıyla, net değerleri üzerinden gösterilir. 

 

2.2 Muhasebe Tahminlerinde DeğiĢiklik ve Hatalar 

 

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiĢiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları 

geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe 

tahminlerindeki değiĢiklikler, yalnızca bir döneme iliĢkin ise, değiĢikliğin yapıldığı cari dönemde, 

gelecek dönemlere iliĢkin ise, hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye 

yönelik olarak uygulanır. ġirket‟in muhasebe politikalarındaki değiĢikliklerin etkileri yukarıda 

açıklanmıĢtır (Dipnot 2.1.3). 

 

2.2.1 Önemli Muhasebe Tahmin ve Kararları 

 

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin 

tutarlarını, Ģarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca 

raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını 

gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, ġirket yönetiminin mevcut olaylar ve iĢlemlere iliĢkin en 

iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.2.1 Önemli Muhasebe Tahmin ve Kararları (devamı) 

 

Kıdem tazminat yükümlülüğü 
 

Kıdem tazminat yükümlülüklerinin bugünkü değeri belli varsayımlar kullanılarak aktüeryal bazda 

belirlenir. Bu varsayımlar kıdem tazminat yükümlülüklerinin net giderinin belirlenmesinde kullanılır 

ve indirgenme oranını da içerir. Söz konusu varsayımlarda meydana gelen herhangi bir değiĢiklik 

kıdem tazminat yükümlülüğünün kayıtlı değerini etkiler. Aktüeryal kayıp ve kazançlar oluĢtukları 

dönemde gelir tablosu ile iliĢkilendirilirler.  

 

ġirket her yılın sonunda uygun indirgeme oranını belirler. Bu oran kıdem tazminat yükümlülüklerinin 

yerine getirilmesi için gerekli olan gelecekteki tahmini nakit çıkıĢlarının bugünkü değerinin 

hesaplanmasında kullanılan orandır (Dipnot 14). 

 

2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 
 

Finansal tabloların hazırlanmasında önceki dönemlerle tutarlı olarak kullanılan önemli muhasebe 

politikaları aĢağıda özetlenmiĢtir: 

 

Hasılat ve Gelir 
 

SatıĢ gelirleri, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya 

nakledilmiĢ olması, gelir tutarının güvenilir bir Ģekilde ölçülebilmesi ve iĢlemle ilgili ekonomik 

faydaların ġirket tarafından elde edileceğinin kuvvetle muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek 

bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satıĢlar, mal satıĢlarından 

iade, indirim ve komisyonların düĢülmesi suretiyle bulunmuĢtur.  

 

ġirket tarafından elde edilen diğer gelirlerden faiz gelirleri etkin faiz getirisi yöntemi üzerinden 

hesaplanarak tahakkuk esasına göre, temettü gelirleri ise tahsil etme hakkının oluĢtuğu tarihte gelir 

yazılırlar. 
 

Vade farkı finansman gelir/giderleri 
 

Vade farkı finansman gelir/giderleri vadeli alıĢ ve satıĢlardan dolayı yüklenilen gelir/giderleri ifade eder. 

Bu çeĢit gelir/giderler dönem içindeki vadeli alım ve satımlardan kaynaklanan finansman gelir ve gideri 

kabul edilir ve vade süresince finansman gelir ve giderine dahil edilirler. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Stoklar 

 

Stoklar, maliyet veya net gerçekleĢebilir değerin düĢük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti tüm satın 

alma maliyetlerini, dönüĢtürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi 

için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Birim maliyet, ürün grupları bazında hareketli ağırlıklı ortalama 

yöntemi ile hesaplanmaktadır. Net gerçekleĢebilir değer, normal iĢ akıĢı içinde tahmini satıĢ fiyatından 

tahmini tamamlama maliyeti ve satıĢı gerçekleĢtirmek için gerekli tahmini satıĢ maliyeti toplamının 

indirilmesiyle elde edilen tutardır (Dipnot 10). 

 

Maddi Duran Varlıklar 
 

Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiĢ amortisman ve mevcutsa kalıcı değer 

düĢüklüğünün indirilmesi sonrasında oluĢan net değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. Maddi 

duran varlıklara iliĢkin amortisman, varlıkların faydalı ömürleri süresince doğrusal amortisman yöntemi 

kullanılarak ayrılmaktadır (Dipnot 11). Arsa, faydalı ömrünün sınırsız kabul edilmesinden dolayı 

amortismana tabi tutulmamaktadır. 

 

Maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aĢağıdaki gibidir: 

 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 5-50 yıl 

Binalar 10-50 yıl 

Makine ve teçhizatlar 5-20 yıl 

TaĢıt araçları 5-10 yıl 

DöĢeme ve demirbaĢlar 4-20 yıl 

 

Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiĢtirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri 

ile birlikte varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleĢtirilebilirler. Tüm diğer 

giderler oluĢtukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleĢtirilir. Maddi duran varlıkların 

satıĢı dolayısıyla oluĢan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilir. 

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 

Maddi olmayan duran varlıklar, enerji üretim lisansını ve bilgi sistemlerini içerir. Maddi olmayan 

duran varlıklar, elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiĢ itfa payları ve mevcutsa kalıcı değer 

düĢüklüğünün indirilmesi sonrasında oluĢan net değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. Maddi 

olmayan duran varlıklara iliĢkin itfa payı, 3 yıl olarak belirlenen varlıkların tahmini faydalı ömürleri 

süresince doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır (Dipnot 12). 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Varlıklarda Değer DüĢüklüğü 
 

ġirket, ertelenen vergi varlıkları dıĢında kalan her varlık için her bir bilanço tarihinde, söz konusu 

varlığa iliĢkin değer düĢüklüğünün olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. 

Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Değer düĢüklüğü, 

gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. 

 

Bir varlıkta oluĢan değer düĢüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artıĢın, 

değer düĢüklüğünün kayıtlara yansıtılmasını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla 

iliĢkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düĢüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek Ģekilde geri 

çevrilir. 

 

Borçlanma Maliyetleri 
 

Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından iĢlem masrafları çıkartıldıktan sonraki 

değerleriyle kaydedilir. Banka kredileri, müteakip dönemlerde etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto 

edilmiĢ maliyet değeri üzerinden gösterilir. Alınan banka kredisi tutarı (iĢlem giderleri hariç) ile geri 

ödeme değeri arasındaki farkın bir özellikli varlığın satın alınması, inĢası veya üretimi ile doğrudan 

iliĢkili kısmı, güncellenen ve ġirket‟in ilgili standartta tanımlanan erken uygulama hakkını kullanarak 

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle uygulamaya baĢladığı UMS 23 standardı gereğince aktifleĢtirilirken, 

kalan kısmı gelir tablosunda kredi süresince muhasebeleĢtirilmiĢtir. 

 

Finansal Araçlar 

 

Finansal yatırımların sınıflandırılması, yatırımların hangi amaç için elde edilmesine bağlı olarak 

belirlenmektedir. ġirket yönetimi, finansal varlığın sınıflandırılmasını ilk elde edildiği tarihte 

yapmakta ve bu sınıflandırmayı her bilanço döneminde tekrar değerlendirmektedir. ġirket, finansal 

yatırımlarını aĢağıdaki gibi sınıflandırmıĢtır: 

 

a) Krediler ve alacaklar 

 

Krediler ve alacaklar, etkin bir piyasada kote olmayan ve sabit veya önceden belirlenebilen 

ödemelerden oluĢan türevsel unsur içermeyen finansal varlıklardan oluĢmaktadır. Krediler ve 

alacaklar, alım-satım amacıyla tutulmadan, ġirket‟in herhangi bir borçluya doğrudan para, mal veya 

hizmet tedarik ettiğinde ortaya çıkmaktadır. Vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise, bu 

varlıklar dönen varlıklar içinde, 12 aydan fazla ise duran varlıklar içinde gösterilmektedir. Krediler ve 

alacaklar, bilançoda ticari alacaklar, vadeli mevduatlar ve diğer alacaklar içerisine dahil edilmiĢtir. 

 

b) Satılmaya hazır finansal varlıklar 

 

Likidite ihtiyacının karĢılanmasına yönelik olarak veya faiz oranlarındaki değiĢimler nedeniyle 

satılabilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan ve baĢka bir sınıflandırmaya tabi 

tutulamayan finansal araçlar, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıĢtır. Bunlar, 

yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha kısa bir süre için finansal aracı elde tutma niyeti 

olmadıkça veya iĢletme sermayesinin arttırılması amacıyla satıĢına ihtiyaç duyulmayacaksa, ki bu 

durumda dönen varlıklar içine dahil edilir, duran varlıklara dahil edilmiĢtir. ġirket yönetimi, bu finansal 

araçların sınıflandırmasını satın aldıkları tarihte uygun bir Ģekilde yapmakta olup düzenli olarak bu 

sınıflandırmayı gözden geçirmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklar maliyet bedellerinden varsa 

değer kaybı ile ilgili karĢılık düĢüldükten sonra finansal tablolara yansıtılmıĢtır. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Finansal Araçlar (Devamı) 

 

b) Satılmaya hazır finansal varlıklar (devamı) 

 

Tüm finansal yatırımlar, ilk olarak bedelin makul değeri olan ve yatırımla ilgili satın alma masrafları da 

dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Finansal tablolara yansıtılmasından 

sonra satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal yatırımlar, makul değerlerinin 

güvenilir bir Ģekilde hesaplanması mümkün olduğu sürece makul değerleri üzerinden değerlendirilmiĢtir. 

 

ġirket‟in %20‟nin altında sermaye payına sahip olduğu finansal yatırımların borsaya kayıtlı herhangi bir 

rayiç değerinin olmadığı, makul değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin uygun olmaması 

veya iĢlememesi nedeniyle makul bir değer tahmininin yapılamaması ve makul değerin güvenilir bir 

Ģekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlığın kayıtlı değeri, elde etme maliyeti üzerinden, mevcutsa, 

değer düĢüklüğünün çıkarılması suretiyle değerlenmiĢtir (Dipnot 4). Satılmaya hazır finansal varlıkların 

makul değerlerindeki değiĢikliklerden kaynaklanan gerçekleĢmemiĢ kar veya zararlar dönem sonuçları 

ile iliĢkilendirilmeden doğrudan öz sermaye içinde muhasebeleĢtirilir. 

 

c) Türev finansal araçlar  

 

ġirket‟in faaliyetleri, temelde iĢletmeyi kur ve faiz oranlarındaki değiĢimlere bağlı olan finansal risklere 

maruz bırakmaktadır. ġirket, belirli bağlayıcı taahhütlere ve gelecekte tahmin edilen iĢlemlere bağlı 

döviz kuru dalgalanmaları ile iliĢkilendirilen türev finansal araçları (esas olarak döviz kuru forward 

sözleĢmeleri)  kullanmaktadır. ġirket'in risk yönetim politikalarına göre riskten korunma amaçlı girilen 

söz konusu vadeli iĢlem anlaĢmaları,UMS 39‟a (Finansal araçların değerlemesi) göre riskten korunma 

muhasebesi için yeterli Ģartları sağlamadığından, finansal tablolarda alım satım amaçlı türev iĢlemleri 

olarak değerlendirilmiĢtir. Türev finansal araçlar ilk kayıt anında türev sözleĢmesinin imzalandığı 

tarihteki piyasa değeri ile kaydedilir ve bunu müteakip piyasa değeriyle yeniden değerlendirilir.Türev 

araçların rayiç değerlerindeki artıĢ veya azalıĢtan kaynaklanan kazanç veya kayıplar doğrudan gelir 

tablosu ile iliĢkilendirilir. Rayiç değerler mümkün olduğunca aktif piyasalardaki geçerli piyasa 

fiyatlarından, yoksa iskonto edilmiĢ nakit akımları ve opsiyon fiyatlama modellerinden uygun olanı ile 

belirlenir. Rayiç değeri pozitif olan türevler varlık olarak, rayiç değeri negatif olan türevler ise 

yükümlülük olarak bilançoda taĢınırlar. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle ġirket‟in türev finansal araçları 

bulunmamaktadır.  

 

Kur DeğiĢim Etkileri 

 

Yabancı para cinsinden yapılan iĢlemler, iĢlem tarihlerinde geçerli olan kurlar üzerinden çevrilmiĢtir. 

Yabancı para ile ifade edilen parasal varlık ve yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan kurlar 

üzerinden çevrilmiĢtir. Yabancı para ile ifade edilen parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden 

doğan kur farkı gelir ve giderleri, gelir tablosuna yansıtılmıĢtır. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Hisse BaĢına Kar / (Zarar) 

 

Hisse baĢına kar / (zarar), net dönem karından veya zararından adi hisse senedi sahiplerine isabet eden 

kısmın, dönem içindeki ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısına bölünmesiyle hesaplanır (Dipnot 24).  

 

Türkiye‟de Ģirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiĢ yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” 

yolu ile arttırılabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse baĢına (kayıp)/kazanç 

hesaplamalarında ihraç edilmiĢ hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan 

ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmiĢe dönük etkileri de dikkate 

alınarak bulunmuĢtur. 

 

Bölümlere göre raporlama 

 

ġirket‟in Dipnot 1‟de açıklanan ana faaliyet alanları ile birlikte, sahip olduğu otoprodüktör lisansı ile 

enerji üretme ve satma hakkı mevcuttur. ġirket, üretimi ile ilgili ihtiyaç duyduğu ölçüde enerji 

üretmektedir ve üçüncü partilere enerji satıĢı yapmamaktadır. Bu çerçevede ġirket yönetimi içsel 

amaçlarla yapılan enerji üretimini ayrı bir faaliyet bölümü olarak görmemektedir. Bu kapsamda ġirket‟in 

raporlanabilir tek bir faaliyet bölümü bulunmakta olduğundan bölümlere göre raporlama 

yapılmamaktadır. 

 

KarĢılıklar, ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıklar 
 

ġirket‟in geçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğünün bulunduğu, bu 
yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklarının dıĢa çıkmasının muhtemel 
olduğu ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, 
karĢılık tutarı finansal tablolara alınmaktadır.  
 

Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda, karĢılık tutarı; yükümlülüğün yerine 
getirilmesi için gerekli olması beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. KarĢılıkların 
bugünkü değerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda 
oluĢan faiz oranı ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu iskonto oranın vergi 
öncesi oran olması Ģarttır. Söz konusu iskonto oranı, gelecekteki nakit akımlarının tahminiyle ilgili riski 
içermez. 
 

GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti ġirket‟in tam olarak kontrolünde bulunmayan 
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleĢip gerçekleĢmemesi ile teyit edilebilmesi 
mümkün yükümlülükler ve varlıklar, Ģarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmekte ve 
finansal tablolara dahil edilmemektedir. 
 

ĠliĢkili Taraflar 
 

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, kilit yönetici personel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
bunların yakın aile üyeleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı Ģirketler, iĢtirak ve 
ortaklıklar, iliĢkili taraflar olarak kabul edilip gösterilmiĢtir (Dipnot 25). 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 

2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 
 

Dönemin kar veya zararı üzerindeki vergi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenen vergiyi 
içermektedir. Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço 
tarihi itibariyle geçerli olan vergi oranları ile yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca hesaplanan vergi 
yükümlülüğünü ve geçmiĢ yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir.  
 

Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı 
değerleri ile vergi değerleri arasında oluĢan geçici farklar üzerinden hesaplanır. Varlık ve 
yükümlülüklerin vergi değeri, vergi mevzuatı çerçevesinde söz konusu varlık ve yükümlülükler ile ilgili 
gelecek dönemlerde vergi matrahını etkileyecek tutarları ifade eder. Ertelenen vergi, yürürlükte olan 
veya bilanço tarihi itibariyle yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi 
varlığının gerçekleĢeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi 
oranları üzerinden hesaplanır. 
 

Önemli geçici farklar, kıdem tazminatı yükümlülüğünden, maddi duran varlıklar, maddi olmayan 
varlıklar, stokların, ticari alacakların ve borç karĢılıklarının kayıtlı değeri ile vergi matrahları arasındaki 
farklardan doğmaktadır. 
 

Ertelenen vergi varlığı veya yükümlülüğü, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki 
dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artıĢ ve azalıĢ oranlarında finansal 
tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenen vergi yükümlülüğü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar için 
hesaplanırken ertelenen vergi varlığı öngörülebilir gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle 
indirilebilir geçici farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla finansal tablolara alınır. 
Ertelenen vergi varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan 
verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenen vergi varlığının kayıtlı 
değeri azaltılır. 

 
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olunması ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden 
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması Ģartlarıyla ertelenen vergi 
varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karĢılıklı olarak birbirinden mahsup edilir (Dipnot 23).  

 

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar/Kıdem Tazminatları 

 

Yürürlükteki kanunlara göre, ġirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve ĠĢ Kanunu‟nda belirtilen 

davranıĢlar dıĢındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalıĢanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla 

yükümlüdür. Kıdem tazminatı karĢılığı, aktüeryel varsayımlar doğrultusunda tüm çalıĢanların 

emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre 

hesaplanmıĢ ve finansal tablolara yansıtılmıĢtır (Dipnot 14). Dönem içindeki artıĢ ve azalıĢlar personel 

giderlerinin içinde muhasebeleĢtirilir. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 

2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Nakit Akım Tablosu 

 

Nakit akım tablosunda, döneme iliĢkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı 

bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 

 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, ġirket‟in faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını 

gösterir.  

 

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, ġirket‟in yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve 

finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.  
 

 

Finansman faaliyetlerine iliĢkin nakit akımları, ġirket‟in finansman faaliyetlerinde kullandığı 

kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 

 

Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatlarını içermektedir. 

 

Ticari Alacaklar  
 

Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluĢan ġirket kaynaklı ticari alacaklar, etkin faiz 

yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyeti üzerinden değerlendirilmiĢtir.  

 

ġirket‟in, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu 

olması halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karĢılığı oluĢturulur. Söz konusu bu karĢılığın tutarı, 

alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan 

ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akıĢlarının, oluĢan 

ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. 

 

Değer düĢüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluĢacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu 

tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır. 

 

Sermaye ve Temettüler 

 

Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği 

dönemde birikmiĢ karlardan indirilerek kaydedilir.  
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DĠPNOT 3 - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 

 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

   

Kasa                       288                        274  

Bankalar   

- vadesiz mevduatlar             1.724.333              1.059.368  

- vadeli mevduatlar             5.215.203              4.934.324  

   

             6.939.824              5.993.966  
 

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle TL ve Avro cinsinden olan vadeli mevduatlara uygulanan ortalama faiz 

oranları sırasıyla %6,50 ve %3,00‟tür (31 Aralık 2009: TL: %6,50, Avro: %0,93 ve ABD Doları: 

%2,25‟tir).  

 

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle vadeli mevduatların orijinal vadeleri iki aydan kısadır (31 Aralık 2009: 

bir aydan kısadır). ġirket‟in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 128 TL tutarında bloke mevduatı 

bulunmaktadır (31 Aralık 2009: 128 TL).  

 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit 

benzeri değerlerin detayı aĢağıdadır:  

 

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 

   

Kasa ve bankalar                                            6.939.824               5.993.966             1.548.520  

Faiz tahakkukları (-)                                                (7.117)                    (1.024)                  (516) 

   

6.932.707               5.992.942              1.548.004  

   

DĠPNOT 4 - FĠNANSAL YATIRIMLAR 
 

Satılmaya hazır finansal yatırımlar: 

 Pay(%) 31 Aralık 2010 Pay(%) 31 Aralık 2009 

     

Doğan Organik Ürünler San. Tic. A.ġ. 1'den az             158.773  1'den az             158.773  

Kocaeli Serbest Bölgesi Kurucu     

 ve ĠĢleticisi A.ġ. 1'den az               20.087  1'den az               20.087  

Çelik Enerji Üretim A.ġ. 1'den az                 5.526  1'den az                 5.526  

     

             184.386              184.386  

Değer düĢüklüğü karĢılığı (-)*(Dipnot 20)  (51.412)  - 

     

  132.974  184.386 

 

* Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak tanımlanan ve borsada iĢlem görmeyen Doğan Organik‟e 

iliĢkin değer düĢüklüğü karĢılığıdır. 

 

Finansal yatırımlardaki risklerin niteliği ve düzeyine iliĢkin açıklamalar 26 no‟lu notta açıklanmıĢtır. 
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DĠPNOT 5 - FĠNANSAL BORÇLAR 

 

Kısa vadeli banka kredileri 
 

  

Orjinal Para Cinsi 

 Yıllık ağırlıklı ortalama etkin faiz 

oranı(%) 

TL KarĢılığı 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009  31 Aralık 2010 31 Aralık 2009  31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

         

TL          235.532           205.254                      -  12,5           235.532           205.254  

ABD 

Doları 

     

  2.020.311  
                    

-  

  

2,93 
                   

 -  

    

    3.123.401  
                

    -  
Avro      10.033.562        3.195.483   4,79 4,1       20.559.772        6.903.202  

         

            23.918.705        7.108.456  

 

Uzun vadeli banka kredileri  
         

  

Orjinal Para Cinsi 

 Yıllık ağırlıklı ortalama etkin faiz 

oranı(%) 

  

TL KarĢılığı 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009  31 Aralık 2010 31 Aralık 2009  31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

         

Avro       1.101.346        4.337.119   2,09 3,19        2.256.768        9.369.478  

         

             2.256.768        9.369.478  

 

31 Aralık tarihleri itibariyle uzun vadeli banka kredilerinin ödeme planları aĢağıdaki gibidir: 

 

 2010 2009 
 

2011 - 6.990.241 

2012 752.256 793.079 

2013 752.256 793.079 

2014 752.256 793.079 
 

 2.256.768 9.369.478 

 
Uzun vadeli kredilerinin 31 Aralık 2010 tarihindeki makul değeri 2.222.757 TL (31 Aralık 2009: 
9.333.256 TL)‟dir. 
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DĠPNOT 6 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR 

 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

Ticari Alacaklar:   

   

MüĢteri cari hesapları             21.783.377            17.161.204  

Vadeli çekler ve senetler               3.849.383              2.554.371  

   

             25.632.760            19.715.575  

   

KazanılmamıĢ finansman geliri (-)                (204.214)               (87.921) 

ġüpheli alacak karĢılığı (-)             (1.593.313)          (1.694.672) 

   

Ticari alacaklar-net             23.835.233            17.932.982  

   

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle ticari alacakların, vadeli çeklerin ve senetlerin vadesi ağırlıklı olarak üç 

aydan kısadır (31 Aralık 2009: altı aydan kısadır). ġirket‟in TL, Avro ve ABD Doları cinsinden olan 

ticari alacakları için uygulanan yıllık etkin faiz oranları sırasıyla %11, %0,51 ve %0,37‟dir (31 Aralık 

2009: TL: %7, Avro: %0,43, ABD Doları: %0,39 ve Ġngiliz Sterlini: %0,57‟dir). 

 

Dönem içerisinde ġirket, iliĢkili kuruluĢlar dıĢındaki bir Ģirkete 2.150.250 TL (31 Aralık 2009: 

1.918.842 TL) tutarında ticari alacak devretmiĢtir. Devir iĢlemi sırasında ġirket, söz konusu 

alacaklarla ilgili tahmini tahsil edilmeme riski için devralan Ģirkete kredi teminatı vermiĢtir. 

Dolayısıyla ġirket, alacakların defter değerini bilançoda tutmaya devam etmiĢ ve devire iliĢkin alınan 

nakit tutarı teminat altına alınmıĢ bir borç olarak muhasebeleĢtirmiĢtir (Dipnot 8). Raporlama tarihi 

itibariyle devredilen kısa vadeli alacak tutarının defter değeri 2.150.250 TL ve ilgili yükümlülüğün 

defter değeri 2.150.250 TL olup bu tutar 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolarda Ticari Alacaklar 

altında izlenmektedir. Aynı sınıflama 31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolara (31 Aralık 2009: 

1.918.842 TL) da yapılmıĢtır. 

 

Dönemler itibariyle Ģüpheli ticari alacaklar karĢılığının hareketi aĢağıdaki gibidir: 

 

 2010 2009 

1 Ocak             (1.694.673)          (1.711.222) 

Dönem içi artıĢ (Dipnot 20)                              -              (316.224) 

Tahsilatlar (Dipnot 20) 97.726 327.624 

Konusu kalmayan karĢılıklar (Dipnot 20) 3.634 5.150 

 

31 Aralık 

      

 (1.593.313) 

          

(1.694.672) 

   

Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine iliĢkin açıklamalar 26 no‟lu notta açıklanmıĢtır. 
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DĠPNOT 6 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı) 

 

Kısa vadeli ticari borçlar:   

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

   

Satıcılar 13.689.069            21.307.911  

Tahakkuk etmemiĢ finansal giderler (-)                  (49.225)                (57.076) 

   

Kısa vadeli ticari borçlar-net             13.639.844            21.250.835  

   

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle ticari borçların vadesi altı aydan kısadır (31 Aralık 2009: altı aydan 

kısadır). ġirket‟in TL, Avro ve ABD Doları cinsinden olan ticari borçlarına uygulanan yıllık etkin faiz 

oranları sırasıyla %11, %0,74 ve 0,42%‟dir (31 Aralık 2009: TL: %6,79, Avro: %0,53 ve ABD Doları: 

%0,43). 

 

Uzun vadeli ticari borçlar   

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

   

Diğer ticari borçlar                  307.003                 307.003  

Tahakkuk etmemiĢ finansal giderler (-)                  (27.909)                (24.767) 

   

Uzun vadeli ticari borçlar-net                  279.094                 282.236  

   

DĠPNOT 7 - DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR 

 

a) Diğer kısa vadeli alacaklar: 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

   

Verilen  sipariĢ avansları (*)                 2.925.675             2.239.485  

Personel avansları                      25.750                  17.091  

Diğer çeĢitli alacaklar                             94                    2.476  

   

                 2.951.519             2.259.052  

   

 (*) ġirket‟in yurtdıĢından aldığı hammaddeler için verdiği avanslardan oluĢmaktadır. 
 

b) Diğer uzun vadeli alacaklar: 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

   

Verilen  depozito ve teminatlar                    244.531                143.205  

Verilen maddi duran varlık sipariĢ avansları                             -                      2.231  

   

                    244.531                145.436  
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DĠPNOT 7 - DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR (Devamı) 
 

c) Diğer kısa vadeli borçlar: 
 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 
   

Alınan sipariĢ avansları                    251.154                204.115  

Personele borçlar                    286.157                282.292  

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri                    248.073                219.215  

Ödenecek vergi ve fonlar                    267.515                170.842  

Diğer                      35.095                    8.106  
   

                 1.087.994                884.570  

   

DĠPNOT 8 – DĠĞER FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

Faktoring borçları                     2.150.250             1.918.842  

   

                     2.150.250             1.918.842  

 

2.150.250 TL tutarındaki teminatlı borçlar (31 Aralık 2009: 1.918.842 TL) ġirket‟in ticari 

alacaklarının belli bir kısmı üzerinden güvence altına  alınmıĢtır (Dipnot 6).    
 

DĠPNOT 9 – DĠĞER KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 
   

KullanılmamıĢ izin karĢılıkları                    167.627                116.921  

Elektrik gider tahakkuku 197.852 145.185 
   

 365.479 262.106 

   

DĠPNOT 10 - STOKLAR 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 
   

Ġlk madde ve malzemeler           7.766.117             8.307.036  

Yarı mamuller             1.371.797              1.726.131  

Mamuller             3.453.921              2.119.899  

Yoldaki mallar                299.832                 874.680  

Diğer                          -                     28.878  
   

           12.891.667            13.056.624  
   

Ġlk madde ve malzemeler değer  düĢüklüğü karĢılığı (-) -                (26.699) 

Mamul değer düĢüklüğü karĢılığı (-)                (54.513)                (59.677) 
   

           12.837.154            12.970.248  
 

Yıl içinde sarf edilen ilk madde ve malzemeler, 63.396.577 TL (31 Aralık 2009: 54.311.808 TL) 

tutarındadır (Dipnot 17.b). 



ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ.    

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT  

FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.) 

 

70 

DĠPNOT 10 – STOKLAR (Devamı) 

 

Dönemler itibariyle stok değer düĢüklüğü karĢılığının hareketi aĢağıdaki gibidir: 

 

 2010 2009 

   

1 Ocak                (86.376)              (108.940) 

Konusu kalmayan karĢılıklar (Dipnot 20)                 73.751                   99.379  

Dönem içi artıĢ (Dipnot 20)                (41.888)                (76.815) 

   

31 Aralık itibariyle                (54.513)                (86.376) 

   

DĠPNOT 11 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR  

 
  

1 Ocak 2010 

 

Ġlaveler  

 

ÇıkıĢlar 

Transferler

(*) 

 

31 Aralık 2010 

      

Maliyet      

      

Arazi ve arsalar  992.168                 -                -                    -          992.168  

Yeraltı ve yerüstü düzenleri   670.592       16.673                -                    -  687.265  

Binalar 15.699.985       27.152                -                    -     15.727.137  

Makine ve teçhizatlar 74.354.695   1.274.477                -        -      75.629.172  

TaĢıt araçlar     268.487   -   (60.273)                   -           208.214  

DöĢeme ve demirbaĢlar    7.203.545     258.937                -                    -        7.462.482  

Yapılmakta olan yatırımlar         57.553       45.143                -  -     102.696 

      

   99.247.025  1.622.382   (60.273)                   -    100.809.134  

      

BirikmiĢ amortisman      

      

Yeraltı ve yerüstü düzenleri       (623.702)       (4.028)               -                    -       (627.730) 

Binalar  (10.606.420)   (335.511)               -                    -    (10.941.931) 

Makine ve teçhizatlar  (50.721.470) (3.031.192)               -                    -       (53.752.662) 

TaĢıt araçlar       (214.365)       (21.023)     60.273                    -            (175.115) 

DöĢeme ve demirbaĢlar    (5.664.763)     (127.185)               -                    -         (5.791.948) 

      

  (67.830.720)  (3.518.939)     60.273                    -       (71.289.386) 

      

Net kayıtlı değeri    31.416.305            29.519.748  
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DĠPNOT 11 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 

 

  

1 Ocak 2009 

 

Ġlaveler  

 

ÇıkıĢlar 

Transferler

(*) 

 

31 Aralık 2009 

      

Maliyet      

      

Arazi ve arsalar         992.168                    -                -                    -            992.168  

Yeraltı ve yerüstü düzenleri         670.592                    -                -                    -            670.592  

Binalar    15.693.056            6.929                -                    -       15.699.985  

Makine ve teçhizatlar    66.616.535        274.533                -     7.463.627       74.354.695  

TaĢıt araçlar         268.487                    -                -                    -            268.487  

DöĢeme ve demirbaĢlar      7.187.351        200.967   (184.773)                   -         7.203.545  

Yapılmakta olan yatırımlar         462.826     7.430.309    (371.955) (7.463.627)             57.553  

      

    91.891.015     7.912.738    (556.728)                   -       99.247.025  

      

Değer düĢüklüğü(-)       (371.955)                   -     371.955                    -                       -    

      

    91.519.060     7.912.738    (184.773)                   -       99.247.025  

      

BirikmiĢ amortisman      

      

Yeraltı ve yerüstü düzenleri       (620.479)         (3.223)                -                    -         (623.702) 

Binalar  (10.269.273)     (337.147)                -                    -    (10.606.420) 

Makine ve teçhizatlar  (48.339.457)  (2.382.013)                -                    -    (50.721.470) 

TaĢıt araçlar       (189.505)       (24.860)                -                    -         (214.365) 

DöĢeme ve demirbaĢlar    (5.582.572)     (105.636)      23.445                    -      (5.664.763) 

      

  (65.001.286)  (2.852.879)      23.445                  -      (67.830.720) 

      

Net kayıtlı değeri    26.517.774          31.416.305  
 

(*) Transferler dönem içinde yatırımları tamamlanmıĢ makine ve teçhizatı temsil etmektedir. 

 

31 Aralık 2010 tarihinde sona eren döneme iliĢkin amortisman giderinin, 2.511.748 TL  

(31 Aralık 2009: 1.990.949 TL ) tutarındaki kısmı satıĢların maliyetine (Dipnot 17), 537.090 TL (31 

Aralık 2009: 454.143 TL) tutarındaki kısmı faaliyet giderlerine (Dipnot 18), 470.101 TL (31 Aralık 

2009: 407.787 TL) tutarındaki kısmı stoklara (Dipnot 19) yansıtılmıĢtır. 

 

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle ġirket‟in maddi duran varlıkları üzerinde ipotek bulunmamaktadır  

(31 Aralık 2009: Yoktur). 

 

UMS 23 Standardı gereğince, 1 Ocak – 31 Aralık 2010 dönemi itibariyle sabit kıymetler üzerinde 

aktifleĢtirilen borçlanma maliyeti bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: 148.149 TL) (Dipnot 2.4). 

 

ġirket‟in maddi duran varlıkları içerisinde finansal kiralama yoluyla elde edilmiĢ sabit kıymet 

bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Yoktur). 
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DĠPNOT 12 - MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 

 1 Ocak 2010 Ġlaveler  ÇıkıĢlar 31 Aralık 2010 

     

Enerji üretim lisansı             5.549                      -                -                       5.549  

Bilgi sistemleri         757.008            54.099                -                   811.107  

BirikmiĢ itfa payı       (710.114)         (55.187)               -                 (765.301) 

     

Net Defter Değeri           52.443                       51.355  

     

 1 Ocak 2009 Ġlaveler  ÇıkıĢlar 31 Aralık 2009 

     

Enerji üretim lisansı             5.549                      -                -                       5.549  

Bilgi sistemleri         738.662            18.346                -                   757.008  

BirikmiĢ itfa payı       (659.137)         (50.977)               -                 (710.114) 

     

Net Defter Değeri           85.074                       52.443  

     

31 Aralık 2010 tarihinde sona eren döneme iliĢkin itfa payının, 40.798 TL (31 Aralık 2009:  

35.575 TL) tutarındaki kısmı satıĢların maliyetine (Dipnot 17), 7.673 TL (31 Aralık 2009: 8.115 TL) 

tutarındaki kısmı faaliyet giderlerine (Dipnot 18), 6.716 TL (31 Aralık 2009: 7.287 TL) tutarındaki 

kısmı stoklara (Dipnot 19) yansıtılmıĢtır. 

 

DĠPNOT 13 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  

 

a) Borç karĢılıkları 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 
   

Devam etmekte olan davalar için ayrılan karĢılık (1)                  237.500                290.350  

Diğer                      3.063                   2.321  

   

                  240.563                292.671  

(1) ġirket lehine veya aleyhine açılmıĢ ve halihazırda devam eden muhtelif davalar bulunmaktadır. 

Bu davaların önemli bir kısmını alacak ve iĢ davaları oluĢturmaktadır. ġirket yönetimi, her 

dönem sonunda bu davaların olası sonuçlarını ve finansal etkisini değerlendirmekte ve bu 

değerlendirme sonucunda gerekli görülen karĢılıklar ayrılmaktadır. 31 Aralık 2010 tarihi 

itibariyle ayrılan karĢılık tutarı 237.500 TL‟dir (31 Aralık 2009: 290.350 TL). 
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DĠPNOT 13 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  (Devamı) 

 

a) Borç karĢılıkları (devamı) 

 

Devam etmekte olan davalar için ayrılan karĢılığın dönem içindeki hareketi aĢağıdaki gibidir: 
 

 2010 2009 

1 Ocak                  290.350                135.340  

Dönem içinde ayrılan karĢılık tutarı (Dipnot 20) *                  120.000                172.450  

Dönem içinde yapılan ödemeler                            -                (16.400) 

Konusu kalmayan karĢılıklar (Dipnot 20) **                 (172.850)                 (1.040) 

   

31 Aralık itibariyle                  237.500                290.350  

*   ġirket aleyhine açılan iĢ davalarından oluĢmaktadır.  

** Konusu kalmayan karĢılıkların 143.350 TL‟si ġirket lehine sonuçlanan davalar için önceki 

dönemlerde ayrılan karĢılığın iptalinden oluĢmaktadır. 

 

Türkiye TaĢ Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ġirket aleyhine 2001 yılında 769.916 TL tutarında 

maddi tazminat davası açmıĢtır. Söz konusu davadan oluĢabilecek zarar ġirket‟in ürün sorumluluk 

sigortası kapsamındadır; dolayısıyla ġirket yönetimi finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmasına 

gerek görmemiĢtir. 

 

b) ġirket tarafından verilen teminat/rehin/ipotek (“TRĠ”) pozisyonuna iliĢkin tablo aĢağıdaki 

gibidir; 

  31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

A. Kendi tüzel kiĢiliği adına vermiĢ olduğu   

  TRĠ'lerin (teminat) toplam tutarı (*)          2.515.605           2.345.844  

B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen   

  ortaklıklar lehine vermiĢ olduğu   

  TRĠ'lerin toplam tutarı                       -                        -  

C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla   

  diğer 3. kiĢilerin borcunu temin amacıyla   

  vermiĢ olduğu TRĠ'lerin toplam tutarı                                   -                        -  

D. Diğer verilen teminatların toplam tutarı   

 i.   Ana ortak lehine vermiĢ olduğu TRĠ'lerin  

      toplam tutarı 
                              

     -  

                                  

-  

 ii.  B ve C  kapsamına girmeyen grup Ģirketleri    

       lehine vermiĢ olduğu TRĠ'lerin toplam tutarı                                   -                        -  

 iii. C grubu kapsamına girmeyen 3.kiĢiler   

 lehine vermiĢ olduğu TRĠ'lerin toplam tutarı                                    -                        -  

           2.515.605           2.345.844  

(*) ġirket‟in kendi tüzel kiĢiliği adına vermiĢ olduğu ipotek yoktur (31 Aralık 

2009:Yoktur). 
 

ġirket‟in vermiĢ olduğu teminatların tamamı kendi tüzel kiĢiliği adına verilmiĢtir. Diğer TRĠ‟lerin 

ġirket‟in özkaynaklarına oranı %0,0‟dır (31 Aralık 2009: %0,0). 

ġirket‟in kendi tüzel kiĢiliği adına vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin orijinal para birimleri; 1.039.656 TL, 

706.599 ABD Doları (1.092.402 TL karĢılığı) ve 187.178 Avro (383.547 TL karĢılığı)‟dur. 
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DĠPNOT 13 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) 

 

c) ġarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler 

 

ġirket‟in önemli tutarda zarara veya borca neden olmasını beklemediği taahhütler ve muhtemel 

yükümlülükler ve varlıklar aĢağıda özetlenmiĢtir: 

  

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

   

Alınan teminat mektupları                1.964.469             3.652.250  

Alınan teminat senetleri                1.925.648             2.024.132  

Alınan teminat çekleri                  420.901                427.131  

Ġpotekler                1.161.500             2.061.500  

   

                5.472.518             8.165.013  

   

ġirket‟in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yurtdıĢından “hammadde alımları” ile ilgili olarak  

7.034.686 TL (31 Aralık 2009: 15.841.368 TL) tutarında akreditif anlaĢması ve 8.509.977 TL  

(31 Aralık 2009: 14.062.142 TL) tutarında kredili hammadde alım anlaĢması vardır. Sabit kıymet 

alımları ile ilgili olarak akreditif anlaĢması bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: 144.740 TL) (67.000 

Avro). 

 

DĠPNOT 14 - ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

 

Kıdem tazminatı karĢılığı 
 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

   

Kıdem tazminatı karĢılığı            1.535.629             1.542.972  

   

AĢağıda belirtilen, yasal yükümlülüklerin dıĢında çalıĢanların emeklilikleri ile ilgili yükümlülük doğuran 

herhangi bir sözleĢme yoktur. 

 

Yürürlükteki kanunlara göre ġirket en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılan (kadınlar için 

58 erkekler için 60), iliĢkisi kesilen, askerlik hizmetleri için çağrılan veya vefat eden her çalıĢanına 

kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için kapsam içi 

personel için bir buçuk aylık maaĢ tutarı ve kapsam dıĢı personel için de bir aylık maaĢ tutarı kadardır 

ve bu miktarın hesaplamasında kullanılan kıdem tazminatı tavanı 2.623,23 TL‟dir (31 Aralık 2009: 

2.427,04 TL). 

 

Kıdem tazminatı karĢılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. 

 

Kıdem tazminatı karĢılığı, ġirket‟in çalıĢanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası 

yükümlülüğün bugünkü değerinin tahmini ile hesaplanır.  

 

SPK Muhasebe Standartları, ġirket‟in kıdem tazminatı karĢılığını tahmin etmek için aktüer değerleme 

yöntemlerinin geliĢtirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasından 

aĢağıdaki aktüer öngörüler kullanılmıĢtır: 
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DĠPNOT 14 - ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı) 

 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

 

Ġskonto oranı %4,66 %5,92 

Emeklilik olasılığının tahmini %94 %96 

 

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karĢılığının enflasyon ile orantılı olarak 

artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmıĢ gerçek oranı 

gösterir. ġirket‟in kıdem tazminatı karĢılığı kıdem tazminatı tavanı, 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle geçerli 

olan 2.623,23 TL (31 Aralık 2009: 2.427,03 TL) üzerinden hesaplanmaktadır. 

 

Dönem içindeki kıdem tazminatı karĢılığının hareketi aĢağıdaki gibidir: 

 

 2010 2009 

   

1 Ocak            1.542.972             1.375.096  

Dönem içinde artıĢ            613.809                450.802  

Ödemeler           (621.152)              (282.926) 

   

31 Aralık itibariyle            1.535.629             1.542.972  

   

DĠPNOT 15 - DĠĞER CARĠ/CARĠ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELĠ 

DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

Diğer dönen varlıklar: 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

   

KDV alacakları               554.176                172.502  

Bloke mevduat               191.526                180.687  

PeĢin ödenen vergi ve fonlar (Dipnot 23)               67.537                 11.584  

PeĢin ödenen giderler                33.878                 40.702  

ĠĢ avansları                       -                   26.998  

SSK sigorta primi alacağı                27.165                 25.851  

Diğer alacaklar                       -                     9.525  

   

               874.282                467.849  

   

ġirket‟in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 2.788 TL‟si (31 Aralık 2009: 2.596 TL) faiz tahakkuku olmak 

üzere toplam 191.526 TL tutarında bloke vadeli mevduatı bulunmaktadır (31 Aralık 2009:  

180.687 TL). Bloke vadeli mevduata uygulanan yıllık etkin faiz oranı %7 olup vadeli mevduatın 

orijinal vadesi iki aydan kısadır. 

 

Diğer duran varlıklar: 

  

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

   

KDV alacakları                       -               1.073.781  
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DĠPNOT 16 - ÖZKAYNAKLAR 

 

a) ÇıkarılmıĢ Sermaye 

 

ġirket‟in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000 TL‟dir.  

 

ġirket‟in 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle çıkarılmıĢ sermaye yapısı aĢağıdaki 

gibidir: 

 

 % 31 Aralık 2010 % 31 Aralık 2009 

     

Doğan Holding 62,44          10.302.600  62,44       10.302.600  

ĠMKB'de iĢlem gören kısım 37,56           6.197.400  37,56         6.197.400  

     

Sermaye 100,00          16.500.000  100,00       16.500.000  

     

Sermaye düzeltme farkı            8.642.368           8.642.368  

     

Toplam           25.142.368         25.142.368  

     

ĠMKB‟den yapılan hisse alımları neticesinde, 31 Aralık 2010 itibari ile Doğan Holding‟in hissedarlık 

oranı %78,69 olmuĢtur. ġirket‟in ana ortağı Doğan Holding olup, nihai ortak pay sahibi Doğan 

Ailesi‟dir. 

 

ġirket‟in nominal değeri 1 TL (31 Aralık 2009: 1 TL) olan 16.500.000 adet (31 Aralık 2009:  

16.500.000 adet) hisse senedi mevcuttur. Ġmtiyazlı hisse senedi yoktur. 

 

Sermaye düzeltme farkı, sermayeye yapılan nakdi artıĢ olarak kabul edilen ilavelerin, paranın bilanço 

tarihi itibariyle satın alma gücüne göre enflasyon düzeltme iĢlemi etkisini ifade eder.  

 

b) Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler 

 

Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye 

ayrılır. Türk Ticaret Kanunu‟na göre birinci tertip yasal yedekler, Ģirketin ödenmiĢ sermayesinin 

%20‟sine ulaĢıncaya kadar, kanuni net karın %5‟i olarak ayrılır. Ġkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiĢ 

sermayenin %5‟ini aĢan, dağıtılan karın %10‟udur. Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal yedekler 

ödenmiĢ sermayenin %50‟sini geçmediği sürece sadece zararları netleĢtirmek için kullanılabilir, bunun 

dıĢında herhangi bir Ģekilde kullanılması mümkün değildir. 

 

1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK 

duyurularına göre yasal yedekler “Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler” olarak sınıflanmakta olup; bu 

tutar 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 221.524 TL‟dir (31 Aralık 2009: 221.524 TL). 
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DĠPNOT 16 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 

 

c) Net dönem karı/geçmiĢ yıllar karları 

 

Halka açık Ģirketler, temettü dağıtımlarını SPK‟nın öngördüğü Ģekilde aĢağıdaki gibi yaparlar:  

 

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 27 Ocak 2010 tarihli 02/51 sayılı toplantısında alınan kararı gereğince; 

halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının 

belirlenmesine iliĢkin olarak, payları borsada iĢlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak 

temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine; bu 

kapsamda, kar dağıtımının SPK‟nın Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği‟nde yer alan esaslar, ortaklıkların 

esas sözleĢmelerinde bulunan hükümler ve Ģirketler tarafından kamuya açıklanmıĢ olan kar dağıtım 

politikalari çerçevesinde gerçekleĢtirilmesine karar verilmiĢtir. 

 

ġirket, 31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolarında 3.287.790 TL net dönem zararı olduğundan,  2009 yılı 

faaliyetlerinin görüĢüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı‟nda alınan kararla kar dağıtımı 

yapılmamasına karar verilmiĢtir. 

 

Enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden 

“Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedek” 

kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmiĢ değerleri 

toplu halde özkaynak grubu içinde yer almaktadır. Tüm özkaynak kalemlerine iliĢkin enflasyon düzeltme 

farkları sadece bedelsiz sermaye artırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri 

ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilmektedir. 

 

SPK tarafından Ģirketlerin yasal kayıtlarında bulunan geçmiĢ yıl zararlarının düĢülmesinden sonra kalan 

dönem karı ve kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynakların toplam tutarına Seri:XI, No:29 Tebliği 

çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilecek finansal tablo dipnotlarında yer verilmesine karar verilmiĢ 

olup, ġirket‟in bilanço tarihi itibariyle yasal kayıtlarında bulunan kar dağıtımına konu edilebilecek 

kaynakların toplam brüt tutarı 5.405.401 TL olup bu tutar üzerinden I. ve II. Tertip yedek akçe 

ayrılacaktır. 
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DĠPNOT 17 - SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ 

 

a) SatıĢ gelirleri: 

 

 2010 2009 

       

 Yurtiçi 

SatıĢlar 

YurtdıĢı 

SatıĢlar 

 

Toplam 

Yurtiçi 

SatıĢlar 

YurtdıĢı 

SatıĢlar 

 

Toplam 

       

Çok demetli halat   12.592.356    15.300.621      27.892.977    11.251.198    12.767.177     24.018.375  

Lastik teli   15.146.293      7.538.218      22.684.511    10.942.297      7.290.252     18.232.549  

Öngerilimli beton   

demeti 

  

 21.347.664  

   

11.774.738  

     

33.122.402  

   

13.236.352  

    

 2.849.711  

   

 16.086.063  

Tek demetli halat     1.668.213                     -        1.668.213      5.110.811         581.607       5.692.418  

Beton teli     2.750.950                     -        2.750.950      4.324.410                     -       4.324.410  

Yaylık tel   10.249.628           14.055      10.263.683      7.129.933           26.089       7.156.022  

Galvanizli tel     2.742.061             2.791        2.744.852      2.344.238                     -       2.344.238  

Diğer          39.736                     -             39.736         474.634                     -          474.634  

       

Brüt satıĢlar   66.536.901    34.630.423    101.167.324    54.813.873    23.514.836     78.328.709  

SatıĢlardan iade 

indirimler ve 

      

    iskontolar (-)   (2.549.947)     (119.352)     (2.669.299)  (2.362.221)       (70.866)     (2.433.087) 

       

   63.986.954    34.511.071      98.498.025    52.451.652    23.443.970     75.895.622  

       

ġirket, yurtdıĢı satıĢlarının %44‟ünü Avrupa kıtasına (2009: %64), %44‟ünü Amerika kıtasına (2009: 
%24) ve %9‟unu Asya kıtasına (2009: %9) gerçekleĢtirmektedir. 

 

b) SatıĢların maliyeti: 

 

 2010 2009 

Hammadde maliyeti (Dipnot 10)                   63.396.577           54.311.808  

Genel üretim giderleri 13.274.727            9.255.667  

ĠĢçilik (Dipnot 19.b)                   9.002.724             7.357.336  

Amortisman ve itfa payları  

   (Dipnotlar 11 ve 12) 

                       

2.552.546 

                     

2.026.524  

                    

88.226.574  

                   

72.951.335  
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DĠPNOT 18 -  PAZARLAMA SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ VE GENEL YÖNETĠM 

GĠDERLERĠ  

 
 1 Ocak- 31 Aralık 2010 1 Ocak- 31 Aralık 2009 

       

 SatıĢ ve 

pazarlama 

giderleri 

Genel 

yönetim 

giderleri 

 

 

Toplam 

SatıĢ ve 

pazarlama 

giderleri 

Genel 

yönetim 

giderleri 

 

 

Toplam 

       

Personel giderleri    561.282  1.681.254      2.242.536       554.652    1.487.124    2.041.776  

Tanıtım ve pazarlama giderleri 3.412.443               -        3.412.443    2.151.794                 -      2.151.794  

Hizmet giderleri    721.719  1.455.868      2.177.587       445.713    1.031.040    1.476.753  

Amortisman ve itfa paylar       

 (Dipnotlar 11 ve 12)    259.347     285.416         544.763       175.968       286.291       462.259  

Yöneticilere sağlanan faydalar       

 (Dipnot 25.ii.c.)                -     851.874       851.874                   -         687.604       687.604  

Seyahat ve ulaĢım giderleri      85.341       97.153         182.494       259.534       112.234       371.768  

Dava, noter, vergi       

 resim harç giderleri      13.258     138.670         151.928           2.617       150.521       153.138  

BağıĢ ve yardımlar                -                  -                     -                   -                570              570  

Diğer    224.161  713.861      938.022         75.050       327.929       402.979  

       

 5.277.551  5.224.096    10.501.647    3.665.328    4.083.313    7.748.641  

       

DĠPNOT 19 - NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER 

 

a) ġirket‟in amortisman ve itfa payı giderlerinin dağılımı aĢağıdaki gibidir: 

 

 2010 2009 

SatıĢların maliyeti (Dipnot 17.b) 2.552.546 2026.524 

Stoklar (Dipnotlar 11 ve 12) 476.817 286.291 

SatıĢ ve pazarlama giderleri (Dipnot 18) 259.347 415.073 

Genel yönetim giderleri (Dipnot 18) 285.416 175.968 

                        

    3.574.126  

                          

2.903.856  

   

b) ġirket‟in personel giderlerinin dağılımı aĢağıdaki gibidir: 

 

 2010 2009 

Genel üretim maliyetleri (Dipnot 17.b)     9.002.724       7.357.336  

Genel yönetim giderleri (Dipnot 18)      2.533.128       2.174.728  

SatıĢ ve pazarlama giderleri (Dipnot 18)         561.282          554.652  

  

  12.097.134  

 

  10.086.716  
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DĠPNOT 20 - DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠR VE GĠDERLER 

 

Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar:   

 2010 2009 

   

Hurda satıĢ geliri 1.537.993                1.034.830  

Sigorta tazminat bedelleri                                   614.356             95.724  

Konusu kalmayan karĢılıklar  

   (Dipnot 6, 10 ve 13) 

 

                 347.961  

 

   433.193  

SSK sigorta prim indirimi                                   232.771           297.246  

Faktoring gelirleri            115.153    170.196  

Nakliye gelirleri         77.634               55.874  

Fiyat farkı geliri   -       329.101  

Diğer                                   541.614           108.207  

   

Toplam              3.467.482   2.524.371  

   

Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar:   

 2010 2009 

   

Devam eden davalar karĢılığı (Dipnot 13)                      (120.000)            (172.450) 

Faktoring gideri                     (115.153)             (169.663) 

Stok değer düĢüklüğü karĢılığı (Dipnot 10) (41.888)            (76.815) 

Satılmaya hazır finansal yatırım değer düĢüklüğü   

karĢılığı (Dipnot 4) 

 

(51.412) 

 

- 

Kullanılmayan izin karĢılığı   (50.705)              (16.951) 

ġüpheli ticari alacak karĢılık gideri (Dipnot 6)            -           (316.224) 

Maddi duran varlık satıĢ zararı                                -               (33.930) 

Diğer                       (14.960)               (87.558) 

 

Toplam 

                        

       (394.118) 

                              

(873.591) 

   

DĠPNOT 21 - FĠNANSAL GELĠRLER 

 

 2010 2009 

   

Kur farkı  gelirleri                        6.376.692             5.336.813  

Faiz gelirleri                           126.626          151.581  

Vadeli satıĢlardan kaynaklanan vade farkı gelirleri                               58.568                 738.031  

Diğer                             15.837                   14.573  

 

Toplam 

                    

   6.577.723  

                      

6.240.998  
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DĠPNOT 22 - FĠNANSAL GĠDERLER 
 2010 2009 

   

Kur farkı  giderleri                      (6.259.266)     (5.205.188) 

Faiz giderleri                         (822.270)          (1.202.740) 

Vadeli satıĢlardan kaynaklanan  

   vade farkı giderleri 

                  

         (179.881) 

               

(414.650) 

Diğer                                        -              (174.666) 

 

Toplam 

                    

  (7.261.417) 

                     

(6.997.244) 

   

DĠPNOT 23 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 
 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

Ödenecek kurumlar ve gelir vergisi                        -                         -  

PeĢin ödenen vergiler (Dipnot 15)             (67.537)              (11.584) 

   

Dönem karı vergi yükümlülüğü             (67.537)              (11.584) 

   

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ait vergi geliri/(gideri) aĢağıda 

detaylandırılmıĢtır: 

 2010 2009 

Cari dönem vergi gideri                                          -                              

-  
Ertelenen vergi (gideri) / geliri                     (524.714)                622.030  

 

Toplam vergi (gideri)/geliri - net 

            

        (524.714) 

                    

622.030  

   

Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değiĢmiĢtir. Söz konusu 5520 

sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere 

yürürlüğe girmiĢtir. Buna göre Türkiye‟de, kurumlar vergisi oranı 2010  yılı için %20‟dir (2009: %20).  

 

Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen 

giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iĢtirak kazançları istisnası, yatırım indirimi 

istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına 

uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde baĢka bir vergi ödenmemektedir.  

 

Türkiye‟deki bir iĢyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile 

Türkiye‟de yerleĢik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dıĢında 

kalan kiĢi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye 

ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz. 



ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ.    

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT  

FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.) 

 

82 

DĠPNOT 23 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (Devamı) 
 

ġirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen 

ikinci ayın 14‟üncü gününe kadar beyan edip 17‟nci günü akĢamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen 

geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak 

kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiĢ geçici vergi tutarı kalmıĢ ise bu tutar 

nakden iade alınabileceği gibi devlete karĢı olan herhangi bir baĢka mali borca da mahsup edilebilir. 

 

Türkiye‟de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 

bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 

dördüncü ayın 25‟nci günü akĢamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. 

 

Vergi incelemesine yetkili makamlar beĢ yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı iĢlem 

tespit edilirse yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle ödenecek vergi miktarları değiĢebilir. 

 

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aĢmamak kaydıyla 

dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiĢ yıl karlarından mahsup 

edilemez. 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu‟nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu istisnalardan 

ġirket‟e iliĢkin olanları Kurumlar Vergisi hesabında dikkate alınmıĢtır. 

 

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 8, 9 ve 10. maddeleri ile Gelir 

Vergisi Kanunu‟nun 40. madde hükmünde belirtilen indirimler de dikkate alınır. 

 

Ertelenen vergiler 

 

ġirket, ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerini, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı 

değerleri ile vergi değerleri arasında oluĢan geçici farklar üzerinden bilanço tarihi itibariyle yasalaĢmıĢ 

vergi oranlarını kullanarak hesaplamaktadır. Geçici farklar için uygulanan oran %20‟dir (31 Aralık  

2009: %20).  



ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ.    

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT  

FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.) 

 

83 

DĠPNOT 23 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (Devamı) 
 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009  tarihleri itibariyle, ertelenen vergiye konu olan geçici farklar ve 

ertelenen vergi varlıkları/(yükümlülükleri) aĢağıdaki gibidir: 

  

 

Geçici farklar 

Ertelenen vergi 

varlıkları ve 

yükümlülükleri 

 31 Aralık 

2010 

31 Aralık  

2009 

31 Aralık 

2010 

31 Aralık  

2009 

Ġndirilebilir mali zarar  (3.213.458)  (4.475.488)        642.692         895.098  

Kıdem tazminat  ve personel gider karĢılığı  (1.535.629)  (1.542.972)        307.126         308.594  

KullanılmamıĢ izin karĢılığı     (167.627)     (116.922)          33.525           23.384  

Devam eden davalar karĢılığı     (237.500)     (290.350)          47.500          58.070  

Stoklar       (54.515)     (175.853)          10.903           35.171  

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar     

   ekonomik ömür farkı     1.542.735           40.612      (308.547)          (8.122) 

Ticari alacaklar değer düĢüklüğü karĢılığı       (29.616)       (33.248)            5.923            6.650  

Gelecek yıla ait satıĢlar ve stoklara etkisi -          

...net 

     

(267.469) 

        

(14.967) 

          

53.494  

            

2.993  

Satılmaya hazır finansal yatırım değer  

   düĢüklüğü karĢılığı 

 

51.412 

 

- 

 

10.282 

 

- 

Ticari alacakların ve borçların ertelenmiĢ     

   gelirleri ve giderleri, net         12.689             4.410          (2.538)            (882) 

Diğer          15.805          (4.792)         (3.161)              957  

     

         797.199     1.321.913  

ErtelenmiĢ vergi aktifi ayrılan devreden geçmiĢ yıl zararlarının kullanım hakkının sona erecekleri yıllar 

aĢağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

2014 yılında sona erecek 3.213.458 (4.475.488 

Ertelenen vergi varlığının dönemler içindeki hareketi aĢağıdaki gibidir: 

 2010 2009 

1 Ocak           1.321.913               699.883  

Ertelenen vergi (gideri)/geliri             (524.714)              622.030  

31 Aralık              797.199            1.321.913  

Cari dönem vergi giderinin mutabakatı aĢağıdaki gibidir: 

 2010 2009 

Vergi öncesi kar/(zarar) 

 (SPK Muhasebe Standartları‟na göre) 

    

       2.159.272  

         

 (3.909.820) 

Vergi oranı %20 (2009: %20) üzerinden hesaplanan (431.895)  781.964  

Vergi etkisi:   

-Kanunen kabul edilmeyen giderler             (253.888)             (255.359) 

-Ġndirilecek gelirler              135.547               167.312  

-Diğer, net               25.522               (71.887) 

Cari dönem vergi (gideri)/geliri – net             (524.714)              622.030  
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DĠPNOT 24 - HĠSSE BAġINA KAR / (ZARAR) 
 

Gelir tablosunda belirtilen hisse baĢına kar / (zarar), net kar / (zarar)‟ın, ilgili dönem içinde mevcut hisse 

senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuĢtur. 
 

Türkiye‟de Ģirketler, mevcut hissedarlara birikmiĢ karlardan ve yeniden değerleme fonundan hisseleri 

oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz hisseler”) sermayelerini artırabilirler. Hisse baĢına (kayıp)/kazanç 

hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmıĢ hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse baĢına 

(kayıp)/kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse senedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak 

çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.  
 

Hisse baĢına esas (kayıp)/kazanç, hissedarlara ait net (zarar)/karın çıkarılmıĢ adi hisselerin ağırlıklı 

ortalama maliyet adedine bölünmesi ile hesaplanır.  

 2010 2009 

Hissedarlara ait net dönem  

   karı / (zararı ) 

                            

 1.634.760  

            

(3.287.790) 

ÇıkarılmıĢ adi hisselerin ağırlıklı   

   ortalama adedi 

                        

                        16.500.000  

              

16.500.000  

Hisse baĢına kar / (zarar)  

   (Hisse baĢına tam TL olarak) 

                                   

                                   0,10  

                      

(0,20) 

   

DĠPNOT 25 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI 
 

ġirket‟in ana ortağı Doğan Holding,  nihai ortak pay sahibi Doğan Ailesi. Doğan Holding tarafından 

kontrol edilen diğer grup Ģirketleri ile ġirket‟in satılmaya hazır finansal yatırımları Çelik Enerji, 

Doğan Organik ve Kocaeli Serbest Bölge iliĢkili taraf olarak tanımlanmıĢtır. ĠliĢkili taraf bakiyeleri ve 

iĢlemleri aĢağıdaki gibidir: 
 

i) ĠliĢkili taraf bakiyeleri:  
 

a) Diğer Borçlar: 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

   

Doğan Holding                      320                    2.618  

Doğan Factoring Hizmetleri A.ġ.               116.093                           -  

Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.ġ.                 61.064  - 

Milta Turizm ĠĢletmeleri A.ġ. (“Milta”)                 12.296                    3.047  

Petrol Ofisi A.ġ. (*)                 -                  15.599  

Diğer                      331                       331  

   

               190.104                  21.595  

(*) Doğan Holding, Petrol Ofisi  A.ġ.‟de sahip olduğu hisselerini  22 Aralık  2010 tarihinde  

OMV‟ye devrettiği için 31 Aralık 2010 tarihli bilançonun hazırlanması sırasında iliĢkili kuruluĢ 

olarak dikkate alınmamıĢtır. 

 
b) Diğer Alacaklar: 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

   

Doğan ĠletiĢim Elektronik Servis  

    Hizmetleri ve Yayıncılık A.ġ. 

                 

  1.292  

          

         1.377  
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DĠPNOT 25 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 

ii) ĠliĢkili taraflarla yapılan iĢlemler:  
 

a) ĠliĢkili taraflardan yapılan alımlar: 

 2010 2009 

   

Doğan Holding (1)                  1.005.378                612.540  

Milta Turizm ĠĢletmesi A.ġ.(2)                     313.885                200.411  

Petrol Ofisi A.ġ. (3)                     229.506                160.201  

Doğan Faktoring Hizmetleri A.ġ.                       22.434                   22.809  

Diğer                                 -                    1.651  

Toplam 1.571.203   997.612  

(1) Doğan Holding‟den alınan müĢavirlik, danıĢmanlık ve teknik destek gibi hizmetlerden 

oluĢmaktadır. 

(2) Milta‟dan alınan araç kiralama, uçak bileti ve konaklama hizmetlerinden 

kaynaklanmaktadır. 

(3      Doğan Holding‟in sahip olduğu Petrol Ofisi hisselerinin OMV‟ye satıĢının tamamlandığı 

tarih olan 22 Aralık 

           2010 tarihine kadar iliĢkili kuruluĢ olarak dikkate alınmıĢtır. 229.506 TL tutarındaki 

iĢlem bu tarihe kadar yapılan akaryakıt alımlarından kaynaklanmaktadır. 
b) ĠliĢkili taraflardan elde edilen temettü geliri 

 2010 2009 

Kocaeli Serbest Bölge                       15.837                  13.178  

   

c) ġirket’in kilit yönetici personeline sağlanan faydalar (Dipnot 18): 

 2010 2009 

ÇalıĢanlara sağlanan kısa  

   vadeli faydalar 

         

            814.884  

                    

656.265  

Diğer uzun vadeli faydalar                       36.990                  31.339  

Toplam  851.874   687.604  

   

d) Alınan ve verilen teminatlar: 
 

ġirket‟in iliĢkili taraflara verilen teminatı bulunmamakla birlikte ġirket‟in uzun vadeli kredileri için 

Doğan Holding tarafından verilmiĢ olan 2.675.800 Avro tutarında teminatı vardır (31 Aralık 2009: 

3.237.515 Avro). 

DĠPNOT 26 -  FĠNANSAL ARAÇLAR VE FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN 

RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ  

ġirket, faaliyetlerinden dolayı çeĢitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski (kur 

riski, makul değer faiz oranı riski, fiyat risk ve nakit akım faiz oranı riskini içerir), kredi riski ve 

likidite riskidir. ġirket‟in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değiĢkenliğine ve 

muhtemel olumsuz etkilerin ġirket‟in finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye 

indirmeye yoğunlaĢmaktadır. 

Kur riski 

ġirket uluslararası alanda faaliyet göstermektedir ve yabancı para iĢlemlerinden ötürü kur riskine 

maruz kalmaktadır. Kur riski ileride oluĢacak ticari iĢlemler, kayda alınan aktif ve pasifler sebebiyle 

ortaya çıkmaktadır. ġirket bu riski yabancı para varlık ve yükümlülüklerinin netleĢtirilmesi yolu ile 

oluĢan doğal bir tedbir yolu ile kontrol etmektedir. Yönetim, ġirket‟in döviz pozisyonunu analiz 

ederek takip etmekte ve sınırlandırmaktadır. 
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DĠPNOT 26 -  FĠNANSAL ARAÇLAR VE FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN 

RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 

 

a) Piyasa Riski 
 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009  tarihleri itibariyle, ġirket‟in yabancı para varlıklarının ve 

yükümlülüklerinin tutarları ile TL karĢılık tutarları aĢağıdaki gibidir: 
 

 2010 

  

 TL karĢılığı  

  

ABD Doları  

 

 Avro  

 Ġngiliz 

Sterlini  

Ticari Alacaklar      8.560.244     2.845.197       1.953.868     66.105  

Parasal Finansal Varklıklar     

 (Kasa, Banka Hesapları dahil)      5.102.681          80.612       2.429.386                 -  

     

Dönen Varlıklar    13.662.925     2.925.809       4.383.254     66.105  

     

Toplam Varlıklar    13.662.925     2.925.809       4.383.254     66.105  

Ticari Borçlar      4.758.086          20.014       2.306.937                 -  

Finansal Borçlar (Dipnot 5)    23.683.173     2.020.311     10.033.562                 -  

Parasal Olan Diğer Yükümlülükler      2.256.768                -         1.101.346                 -  

Parasal Olmayan Diğer Borçlar        147.746           2.860           69.945                 -  

     

Kısa Vadeli Yükümlülükler    30.845.773     2.043.185     13.511.790                  -  

Finansal Borçlar (Dipnot 5)      2.256.768                -         1.101.346                  -  

Uzun Vadeli Yükümlülükler      2.256.768                -         1.101.346                 -  

     

Toplam Yükümlülükler    33.102.541     2.043.185     14.613.136                  -  

Riskten Korunma Amaçlı Toplam      

 Varlık Tutarı (*)      -                        -       -                  -  

Riskten Korunma Amaçlı Toplam      

 Yükümlülük Tutarı (*)     -   -                        

-  

                -  

Bilanço DıĢı Türev Araçların     

 Net Varlık/(Yükümlülük)Pozisyonu - - - - 

Net Yabancı Para (Yükümlülük)/     

 Varlık Pozisyonu   (19.439.616)       882.624    (10.229.882)    66.105  

Parasal Kalemler Net Yabancı Para     

(Yükümlülük) /Varlık Pozisyonu   (19.291.870)       885.484    (10.159.937)    66.105  

Ġhracat (Dipnot 17)    34.511.071  7.765.565 10.916.016 243.416 

Ġthalat    53.237.702          35.420  26.744.803           -    

 (*) ġirket‟in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle döviz riskinden korunma amaçlı forward sözleĢmesi 

bulunmamaktadır (ġirket‟in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle döviz riskinden korunma amaçlı 4 

adet forward sözleĢmesi bulunmaktadır. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle söz konusu forward 

sözleĢmeleri ile 1.211.348 Euro satım taahhüdüne karĢılık 1.749.118 ABD Doları alım taahhüdü 

olup, bu sözleĢmelerin ağırlıklandırılmıĢ vadesi dört aydır). 
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DĠPNOT 26 -  FĠNANSAL ARAÇLAR VE FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN  

 RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 
 

 2009 

  

 TL karĢılığı  

 

 ABD Doları  

 

 Avro  

 Ġngiliz 

Sterlini  

Ticari Alacaklar      7.354.610        940.635       2.797.081     56.088  

 (Kasa, Banka Hesapları dahil)      4.819.013        500.010       1.882.214            -    

     

Dönen Varlıklar    12.173.623     1.440.645       4.679.295     56.088  

     

Toplam Varlıklar    12.173.623     1.440.645       4.679.295     56.088  

Ticari Borçlar    18.478.489          49.892       8.518.551          310  

Finansal Borçlar (Dipnot 5)      6.903.202                       -       3.195.483                  -  

Parasal Olan Diğer Yükümlülükler      1.918.842                        -         998.513                  -  

Parasal Olmayan Diğer Borçlar        146.951           5.003           64.536                  -  

     

Kısa Vadeli Yükümlülükler    27.447.484          54.895     12.777.083          310  

     

Finansal Borçlar (Dipnot 5)      9.369.478                        -       4.337.119                  -  

     

Uzun Vadeli Yükümlülükler      9.369.478                        -       4.337.119                  -  

     

Toplam Yükümlülükler    36.816.962          54.895     17.114.202          310  

Riskten Korunma Amaçlı Toplam      

 Varlık Tutarı (*)      2.616.875                        -       1.211.348                  -  

Riskten Korunma Amaçlı Toplam     

 Yükümlülük Tutarı (*)     (2.633.646)   (1.749.118)                        -                  -  

     

Bilanço DıĢı Türev Araçların  

 Net Varlık/(Yükümlülük)Pozisyonu 

      

   (16.771) 

 

  (1.749.118) 

   

   1.211.348  

           

      -  

Net Yabancı Para (Yükümlülük)/     

 Varlık Pozisyonu   (24.643.339)    1.385.750    (12.434.907)    55.778  

     

Parasal Kalemler Net Yabancı Para      

 (Yükümlülük) /Varlık Pozisyonu   (24.496.388)    1.390.753    (12.370.371)    55.778  

     

Ġhracat (Dipnot 17)    23.443.970     4.159.885       7.679.733    179.913  

     
Ġthalat    39.032.696     1.862.138     16.808.381                 -  

 

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle aktif ve pasifte yer alan döviz bakiyeleri Ģu kurlarla çevrilmiĢtir: 

1,5460 TL = 1 ABD Doları, 2,0491 TL = 1 Avro, 2,3886TL = 1 Ġngiliz Sterlini (31 Aralık 2009: 

1,5057 TL = 1 ABD Doları, 2,1603 TL = 1 Avro ve 2,3892 TL = 1 Ġngiliz Sterlini). 
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DĠPNOT 26 -  FĠNANSAL ARAÇLAR VE FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN 

RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 

 

ġirket, baĢlıca Avro ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. 31 Aralık 2010 ve  

31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle ġirket‟in sahip olduğu Avro ve ABD Doları cinsinden döviz 

pozisyonunun TL‟nin yabancı paralar karĢısında %5 değer kazanması ve kaybetmesi ve diğer tüm 

değiĢkenlerin sabit olduğu varsayımı altında dönem net kar/zararı ile öz kaynaklar üzerindeki etkisi 

aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 
 2010 
 Kar/Zarar  Özkaynaklar  

 

 

 

Yabancı paranın 

değer kazanması 

Yabancı paranın 

değer kaybetmesi 

Yabancı paranın 

değer kazanması 

Yabancı paranın 

değer kaybetmesi 

ABD Doları'nın TL karĢısında %5      

değerlenmesi/değer kaybetmesi 

halinde 

    

ABD Doları net varlık sebebi ile     

oluĢan gelir/gider                 68.227                (68.227)                             -                              -  

ABD Doları riskinden korunan kısım (-)                           -                            -                            -                            -  

ABD Doları Net Etki                 68.227                (68.227)                             -                              -  

Avro'nun TL karĢısında %5      

değerlenmesi/değer kaybetmesi 

halinde 

    

Avro net varlık sebebi ile     

oluĢan gelir/gider         (1.048.103)           1.048.103                            -                            -  

Avro riskinden korunan kısım (-) -                             

  

-                              -                              -                              

Avro Net Etki         (1.048.103)           1.048.103                            -                            -  

Toplam Net Etki             (979.876)               979.876                            -                            -  

 
 2009 
 Kar/Zarar Özkaynaklar 

 Kar/Zarar 

Yabancı paranın 

değer kazanması 

 

Yabancı paranın 

değer kaybetmesi 

Özkaynaklar 

Yabancı paranın 

değer kazanması 

 

Yabancı paranın 

değer kaybetmesi 

ABD Doları'nın TL karĢısında %5      

değerlenmesi/değer kaybetmesi 

halinde 

    

ABD Doları net varlık sebebi ile     

oluĢan gelir/gider               104.326              (104.326)                           -                              -  

ABD Doları riskinden korunan kısım (-)                           -                            -                            -                              -  

     

ABD Doları Net Etki               104.326              (104.326)                           -                              -  

     

Avro'nun TL karĢısında %5      

değerlenmesi/değer kaybetmesi 

halinde 

    

Avro net varlık sebebi ile     

oluĢan gelir/gider         (1.343.156)           1.343.156                            -                              -  

Avro riskinden korunan kısım (-)                           -                            -                            -                              -  

     

Avro Net Etki         (1.343.156)           1.343.156                            -                              -  

     

Toplam Net Etki         (1.238.830)           1.238.830                            -                              -  
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DĠPNOT 26 -  FĠNANSAL ARAÇLAR VE FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN 

RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 
 

Fiyat riski 

 

ġirket‟in bilançosunda satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıfladığı sermaye araçları aktif bir 

piyasada iĢlem görmemeleri sebebiyle fiyat riskine maruz kalmamaktadır. 

 

Nakit akım ve makul değer faiz oranı riski 

 

ġirket‟in sabit ve değiĢken faiz oranlı aldığı krediler bulunmaktadır; ġirket değiĢken faiz oranlı 

kredileri sebebiyle nakit akım faiz oranı riskine maruz bırakılmaktadır. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 

değiĢken faiz oranlı krediler için mevcut faiz oranlarındaki 100 baz puanlık varsayımsal değiĢimin 

etkisi 136.001 TL tutarında olmaktadır (31 Aralık 2009: 25.746 TL). 

 

 Faiz pozisyonu tablosu 

DeğiĢken faizli finansal araçlar   

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

   

Finansal yükümlülükler        (20.362.859)       (10.803.547) 

         

(20.362.859) 

       

(10.803.547) 

 

b) Kredi Riski 

 

Kredi riski, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiĢ alacaklar ve taahhüt edilmiĢ 

iĢlemleri de kapsayan kredi riskine maruz kalan müĢterilerden oluĢmaktadır. ġirket, kredi notu yüksek 

bankalarla çalıĢmayı tercih etmektedir. ġirket‟in vadeli ve vadesiz mevduatlarının bulunduğu belli 

baĢlı bankaların kredi notları “Standards and Poor‟s Kredi Derecelendirme Kurumu”na göre “BB-”dir. 

MüĢteriler için bağımsız bir değerlendirme imkanı olmadığı için yönetim müĢterilerinin finansal 

pozisyonunu, geçmiĢ tecrübelerini ve diğer faktörleri dikkate alarak müĢterinin kredi kalitesini 

değerlendirir. ġirket yönetimi bu riskleri, her anlaĢmada bulunan karĢı taraf için ortalama riski 

kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karĢılamaktadır. Yönetim, tarafların performanslarını 

yerine getirmemesinden dolayı bir zarar beklememektedir. ġirket yönetimi belli bir sürenin üzerinde 

vadesini geçen ticari alacaklarını güncel piyasa koĢullarını da göz önüne alarak değerlendirir ve gereken 

miktarda Ģüpheli alacak karĢılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterir. 
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DĠPNOT 26 - FĠNANSAL ARAÇLAR VE FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 

 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009  tarihleri itibariyle ġirket‟in maksimum kredi riskine maruz tutarı aĢağıda sunulmuĢtur: 
 

 2010 

 Ticari Diğer Bankalardaki Satılmaya hazır 

 alacaklar alacaklar mevduat finansal yatırımlar 

     

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski    23.835.233    3.197.398        7.131.350                 132.974  

   - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı (*)     2.070.328                -                    -                           -  

     

Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal      

   varlıkların net defteri değeri   20.654.821                -                    -                           -  

KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiĢ veya değer      

   düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak finansal varlıkların defter değeri  -                -                    -                           -  

Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkların net defter değeri     3.180.412                -                    -                           -  

   - Teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı (*)     2.020.300                -                    -                           -  

Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri     

   - Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri)     1.593.313                -                    -                           -  

- Değer düĢüklüğü (-)    (1.593.313)               -                    -                           -  

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı (*)                  -                -                    -                           -  

   - Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri)                  -                -                    -                           -  

- Değer düĢüklüğü (-)                  -                -                    -                           -  

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı (*)                  -                -                    -                           -  

Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar                  -                -                    -                           -  

  

 

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi kredi güvenirliğinde artıĢ sağlayan unsurlar dikkate alınmıĢtır. 
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DĠPNOT 26 - FĠNANSAL ARAÇLAR VE FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 
 

 2009 

 Ticari Diğer Bankalardaki Satılmaya hazır 

 alacaklar alacaklar mevduat finansal yatırımlar 

     

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski    17.932.982    2.405.865        6.174.653                 184.386  

   - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı (*)     2.306.745                -                    -  - 

     

Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal                              -  

   varlıkların net defteri değeri   15.155.224                -                    -   

KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiĢ veya değer                              -  

   düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak finansal varlıkların defter değeri  -                -                    -                           -  

Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkların net defter değeri     2.777.758                -                    -                           -  

   - Teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı (*)        854.364                -                    -   

Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri                             -  

   - Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri)     1.694.672                -                    -                           -  

- Değer düĢüklüğü (-)    (1.694.672)               -                    -                           -  

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı (*)  1.024                -                    -   

   - Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri)                  -                -                    -                           -  

- Değer düĢüklüğü (-)                  -                -                    -                           -  

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı (*)                  -                -                    -                           -  

Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar                  -                -                    -  - 

   

 

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi kredi güvenirliğinde artıĢ sağlayan unsurlar dikkate alınmamıĢtır. 
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DĠPNOT 26 -  FĠNANSAL ARAÇLAR VE FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN 

RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 

 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009  tarihleri itibariyle, vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne 

uğramamıĢ varlıkların yaĢlandırması aĢağıdaki gibidir: 

  

 2010 

 Alacaklar   

 Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Bankalardaki 

mevduat 

    

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiĢ        1.184.395                     -                            -    

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiĢ           757.295                     -                            -    

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiĢ        1.238.722                     -                            -    

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiĢ                    -                       -                            -    

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiĢ                    -                       -                            -    

Toplam vadesi geçmiĢ        3.180.412                     -                            -    

Teminatı ile güvence altına  

  alınmıĢ kısmı(*) 

 

2.020.300 

 

                   -    

 

                        -    

 2009 

 Alacaklar   

 Ticari 

Alacaklar 

Diğer 

Alacaklar 

Bankalardaki 

mevduat 

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiĢ        2.326.260                     -                            -    

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiĢ           381.634                     -                            -    

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiĢ             69.864                     -                            -    

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiĢ                    -                       -                            -    

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiĢ                    -                       -                            -    

    

Toplam vadesi geçmiĢ        2.777.758                     -                            -    

Teminatı ile güvence altına  

  alınmıĢ kısmı(*) 

          

 854.364  

            

        -    

               

          -    

 

(*) Teminatlar, müĢterilerden alınan teminat mektupları, teminat senetleri ve ipoteklerden 

oluĢmaktadır. 

 

c) Likidite Riski 

 

Likidite risk yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi iĢlemleri 

ile fon kaynaklarının kullanabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. 
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31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009  tarihleri itibariyle pasif kalemlerin indirgenmemiĢ nakit akımları ve kalan vadelerine göre gösterimi aĢağıdaki tablolarda 

sunulmuĢtur: 

 2010 

  

 

Defter değeri 

 

 

3 aydan kısa 

 

 

3-12 ay arası 

 

 

1-6 yıl arası 

 

 

Vadesiz 

SözleĢme uyarınca 

nakit çıkıĢlar 

toplamı 

       

Finansal borçlar (Dipnot 5)   26.175.473      5.633.325    20.166.361      2.340.703                    -            28.140.389  

Ticari borçlar (Dipnot 6)   13.918.938    13.614.246         318.087                    -                    -  13.932.333  

ĠliĢkili taraflara borçlar (Dipnot 25)        203.440         239.270                    -                    -                    -                 239.270  

Diğer borçlar (Dipnot 7)      1.074.658      1.074.658                    -                    -                    -              1.074.658  

Diğer finansal yükümlülükler (Dipnot 8)      2.150.250      2.150.250                    -                    -                    -              2.150.250  

       

Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler   43.522.759    22.711.749    20.484.448      2.340.703                    -            45.536.900  

       

 2009 

  

 

Defter değeri 

 

 

3 aydan kısa 

 

 

3-12 ay arası 

 

 

1-6 yıl arası 

 

 

Vadesiz 

SözleĢme uyarınca 

nakit çıkıĢlar 

toplamı 

       

Finansal borçlar (Dipnot 5)   16.477.934      2.109.076      4.890.447    10.430.918                    -            17.430.441  

Ticari borçlar (Dipnot 6)   21.533.071    12.564.785      8.743.125         307.003                    -            21.614.913  

ĠliĢkili taraflara borçlar (Dipnot 25)          21.595           21.887                    -                  -                      -                   21.887  

Diğer borçlar (Dipnot 7)        884.570         884.570                    -                  -                      -                 884.570  

Diğer finansal yükümlülükler (Dipnot 8)     1.918.842      1.918.842                    -                  -                      -              1.918.842  

 

Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler 

 

  40.836.012  

 

  17.499.160  

 

  13.633.572  

 

  10.737.921  

          

                      -  

 

          41.870.653 
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DĠPNOT 26 -  FĠNANSAL ARAÇLAR VE FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN 

RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 

 

Sermaye risk yönetimi 

 

Sermayeyi yönetirken ġirket‟in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve 

sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için ġirket‟in 

faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. 

 

Sektördeki diğer Ģirketlerle paralel olarak ġirket sermayeyi borç/öz sermaye oranını kullanarak izler. 

Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri 

değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği gibi finansal, ticari, diğer, iliĢkili taraflara 

borçları ve vergi karĢılığını içerir) düĢülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği 

gibi öz sermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. 

 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009  tarihleri itibariyle borç/öz sermaye oranı aĢağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

   

Toplam borçlar 43.888.238  41.098.118  

Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler (Dipnot 3)           (6.939.824)          (5.993.966) 

   

Net borç 36.948.414 35.104.152 

Toplam özkaynaklar 32.520.737 30.885.977 

   

Net borç/Toplam özkaynaklar oranı                      1,14                      1,14  

   

Makul değer tahmini 

  

Makul değer, finansal varlık veya yükümlülüklerin, zorunlu bir satıĢ veya tasfiye iĢlemi dıĢında, istekli 

taraflar arasında gerçekleĢecek bir cari iĢlemde, el değiĢtirebileceği tutar olup, eğer varsa 

teĢkilatlanmıĢ bir piyasada iĢlem gören fiyatı ile en iyi Ģekilde belirlenir.  

 

ġirket, finansal varlık ve yükümlülüklerin tahmini makul değerlerini, halihazırda mevcut piyasa 

bilgileri ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiĢtir. Sonuç olarak burada sunulan 

tahminler, ġirket‟in cari bir piyasa iĢleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir. 

 

AĢağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal varlık ve yükümlülüklerin 

makul değerinin tahmininde kullanılmıĢtır:  

 

Finansal varlıklar 

 

Yıl sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine 

yaklaĢtığı kabul edilmektedir.  

 

Kasa ve nakit değerler dahil, maliyetten gösterilen bazı finansal varlıkların kayıtlı değerlerinin, kısa 

vadeli olmaları nedeniyle makul değerlerini yansıttığı kabul edilmektedir.  

Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili değer düĢüklük karĢılıklarıyla beraber makul değeri 

yansıttığı tahmin edilmektedir. 
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RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 

 

Finansal yatırımların borsaya kayıtlı herhangi bir rayiç değerinin bulunması durumunda, bu değerin 

finansal yatırımların makul değerlerini yansıttığı kabul edilmektedir. 

 

Finansal yükümlülükler 

 

Ticari borçların kayıtlı değerlerinin, makul değerlerini yansıttığı öngörülmektedir. 

 

Krediler ve diğer parasal borçların kısa vadeli olmaları nedeniyle makul değerlerinin kayıtlı 

değerlerine yaklaĢtığı kabul edilmektedir. 

 

DeğiĢik faiz oranlarına sahip yabancı para cinsinden uzun vadeli krediler bilanço tarihindeki döviz 

kuru ile TL‟ye çevrilmiĢ olup, makul değerleri kayıtlı değere yaklaĢmaktadır.  

 

DĠPNOT 27 - BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR 

 

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 8 Mart 2011 

tarihinde onaylanmıĢtır. Yönetim Kurulu dıĢındaki kiĢilerin finansal tabloları değiĢtirmeye yetkisi 

yoktur. Finansal tablolar Olağan Genel Kurul‟da onaylandıktan sonra kesinleĢecektir. 

 

DĠPNOT 28 -  FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA 

FĠNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABĠLĠR VE 

ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLĠ OLAN 

DĠĞER HUSUSLAR 

 

Yoktur (31 Aralık 2009: Yoktur). 

 

 

 

  

 

................…………..… 


