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Bu Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu (TTKn.)’nun ilgili hükümleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
(“Bakanlık”)’nın “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında 
Yönetmelik”, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ve SPK’nın II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği”’ne uygun 
olarak hazırlanmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.GENEL BİLGİLER  

 

1.a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 
 

Bu faaliyet raporu 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir. 

 

1.b) Şirketin Ticaret Unvanı,Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri : 
 

Ticari Unvanı   :  Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. 

Ticaret Sicil Memurluğu :  Kocaeli 

Ticaret Sicil Numarası  :  6955/5814 

Adres    :  Ertuğrul Gazi Mah.Şehitler Cad.No:2 Kartepe-Kocaeli 

Telefon    :  0(262) 371 1280 (pbx) 

Fax    :  0(262) 371 5115 

Kurumsal İnternet Adresi :  www.celikhalat.com.tr 

http://www.celikhalat.com.tr/
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1.c-) Şirketin OrganizasyonYapısı ,Sermaye ve Ortaklık Yapıları : 

 
 Şirketin Organizasyon Yapısı: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 Sermaye ve Ortaklık Yapısı: 

 

 % 31 Aralık 2014 % 31 Aralık 2013 

 

Doğan Holding  78,70 12.985.657 78,70 12.985.657 

Borsa İstanbul’da halka arz ve diğer  21,30 3.514.343 21,30 3.514.343 

TOPLAM SERMAYE 100,00              16.500.000         100,00            16.500.000 
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1.d) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları : 

 
Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Herhangi bir pay sahibinin oy hakkına üst sınır 

getirilmemiştir. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy 

hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. 

Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. 

 

1.e) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları: 

 

İŞTİRAKLER     PAY TUTARI (TL)            PAY ORANI(%) 

Kocaeli Serbest Bölg.Kurucu ve İşlet.A.Ş.         20.087                          1’den az 

 

1.f) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler: 

01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı 

bulunmamaktadır. 

1.g)Topluluğa Dahil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkındaki Bilgiler: 
Hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. olup; Şirketimizin hakim ortağımızın sermayesinde 

payı yoktur. 

1.h) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı : 

 

 Yönetim Kurulu ve Komiteler: 

 

YAHYA ÜZDİYEN 

Yönetim Kurulu Başkanı , İcrada Görevli Değil 

 

AHMET ÇAĞLAR 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye 

Yürütme Komitesi Başkanı,İcrada  Görevli 

 

YENER ŞENOK 

Yönetim Kurulu Üyesi,İcrada Görevli Değil 

 

MURAT DOĞU 

Yönetim Kurulu Üyesi, İcrada Görevli Değil 

 

AYGEN LEYLA AYÖZGER 

Yönetim Kurulu Üyesi, İcrada Görevli Değil 

 

SALİH ERCÜMENT TÜRKTAN 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, İcrada Görevli Değil 
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KUBİLAY KEÇELİOĞLU 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, İcrada Görevli Değil  

 

Şirket Yönetim Kurulu, 31.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2014 yılı hesap ve 

faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 

 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ne başvuru yapan 2 adayın başvuruları Yönetim Kurulu tarafından 

değerlendirilerek 06 Mart 2014 tarihinde 2014-11 karar no ile kamuya açıklanmıştır. 

 

2014 yılında 36 adet Yönetim Kurulu toplantısı/kararı gerçekleştirilmiş/alınmış olup Yönetim Kurulu 

toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu 

üyesi olmamıştır. 

 

 

      Yürütme Komitesi (İcra Kurulu ) 

 

 Adı Soyadı Görevi 

1 Ahmet Çağlar Başkan 

2 Sait Özkan Gökdemir Üye 

3 A.Serdar Seylam Üye 

4 Sedat İçgüdel  Üye 
 

 

    Denetimden Sorumlu Komite: 

 Adı Soyadı Görevi 

1 Kubilay Keçelioğlu Başkan 

2 Salih Ercüment Türktan Üye 

 

    Kurumsal Yönetim Komitesi: 

 Adı Soyadı Görevi 

1 Salih Ercüment Türktan Başkan 

2 Yener Şenok  Üye 

3 Murat Doğu Üye 

4 Burça Canbaz Üye 
 

Kurumsal Yönetim Komitesi, 22.04.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2014 yılı faaliyet 

sonuçlarının görüşüleceği genel kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar 

görev yapmasına ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim 

Komitesi’nin, “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi’nin görevlerini de üstlenmesine, Türk Ticaret 

Kanunu’nun 378. maddesi ve SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Riskin Erken 

Saptanması Komitesi’nin aşağıdaki şekilde teşkiline, oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

SPK’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’ n (II-17.1) 11’ nci madde hükümleri doğrultusunda, şirketimizin 

Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim 

uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere, icra Kurulu Başkanı’na raporlama yapacak, gerekli 

lisanslara sahip, şirketimizde tam zamanlı çalışan Burça CANBAZ’ın görevlendirilmesine, Komite başkan 

ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine, oybirliği ile karar 

verilmiştir. 
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31.12.2014 tarihi itibariyle Burça CANBAZ' dan boşalan Yatırımcı İlişkilileri Bölümü Yöneticiliği ‘ne, 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe II-

17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")' nin "Yatırımcı ilişkileri bölümü" başlığını taşıyan 11'inci 

maddesindeki asgari koşulları sağladığı anlaşılan Sinem VAZVAZ KOLYOZOĞLU' nun Yatırımcı 

İlişkilileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiş olup, Sinem VAZVAZ KOLYOZOĞLU 

ayrıca Tebliğ'in 11'inci maddesi gereğince Burça Canbaz'ın yerine, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak 

belirlenmiştir. 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az 4 kere olmak üzere ve Denetimden Sorumlu Komite toplantılarının 

takvimine uygun olarak toplanmaktadır. 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi: 

 

 Adı Soyadı Görevi 

1 Salih Ercüment Türktan Başkan 

2 Tolga Babalı  Üye 

3 Erem Turgut Yücel Üye 

4 Sait Özkan Gökdemir Üye 

 
 

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta tayin ve tespit 

edilmiş bulunan tüm yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışındaki yürüttükleri görevler 

aşağıda belirtilmiştir. 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışındaki yürüttükleri görevler aşağıda belirtilmiştir. 

 

YAHYA ÜZDİYEN Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Doğan 

Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu 

Başkanlıkları ve Üyelikleri 

 

YENER ŞENOK Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı, Doğan 

Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu 

Üyelikleri, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikleri 

 

AYGEN LEYLA AYÖZGER Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş İş Geliştirme Başkan Yardımcısı, 

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim 

Kurulu Üyelikleri 

 

AHMET ÇAĞLAR  Bulunmamaktadır 

 

 

MURAT DOĞU Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş’nin Sermaye Piyasası, UFRS/SPK 

Raporlama ve Ortaklıklar Mali İşler Başkan Yardımcısı 

 

 

SALİH ERCÜMENT TÜRKTAN Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız 

Yönetim Kurulu Üyelikleri, Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri, 

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlıkları  

 

KUBİLAY KEÇELİOĞLU  Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız 

Yönetim Kurulu Üyelikleri, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Grup 

Şirketlerinde Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri 
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 Üst Düzey Yöneticiler 

 

AHMET ÇAĞLAR 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye (Genel Müdürlük görevini de uhdesinde 

bulundurmaktadır)  

1952 Doğumlu, 

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Texas Üniversitesi İşletme Bölümü Mezunu 

05.03.2003 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır. 

 

S. ÖZKAN GÖKDEMİR 

Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 

1965 Doğumlu, 

Ankara Üniversitesi S.B.F. İktisat Bölümü Mezunu 

28.02.2008 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır. 

 

A.SERDAR SEYLAM 

Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı  

1959 Doğumlu, 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Mezunu 

06.10.2003 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır. 

SEDAT İÇGÜDEL 

İşletme Genel Müdür Yardımcısı 

1958 Doğumlu, 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Lisans Bölümü Mezunu 

05.04.2011 tarihinden itibaren şirketimizde görev yapmaktadır. 

 

 

Şirketin 19.07.2013 tarih ve 2013/20 sayılı kararı ile onaylanan “Yönetim Organları İşleyişi, Yetki ve 

Sorumluluk Devri İç Yönergesi” nin 5.maddesi ile; Şirket yönetim organları, yöneticileri ve ilgili birimlerin 

fonksiyonlarının TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri gereğince sorumlulukların devredilemez 

olduğuna veya belli bir organa veya yöneticiye özgü olduğuna hükmettiği durumlar saklı kalmak üzere, 

bütün yönetici organlar ve yöneticiler, görev ve yetkilerini, o görevlerin ifasına dair doğru kararları vermek 

için gereken bilgi ve deneyime sahip ve hiyerarşik olarak mümkün olan en düşük iş birimlerine, yöneticilere 

veya organlara devredebileceği ve her iş birimi ve her yönetici veya organ, kendisine verilen sorumluluk 

alanı dahilinde doğru kararları verebilmek için gereken bütün yetkilere sahip olduğu karara bağlanmıştır. 

 Personel Sayısı : 

31.12.2014 tarihi itibariyle şirketimizde görev yapan personel sayısı 322 kişidir. Bunlardan 245 kişi Toplu İş 

sözleşme Hükümlerine tabi (kapsam içi), 77 kişi Toplu İş Sözleşme Hükümleri dışındaki (kapsam dışı) 

personeldir. 

1.i) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi 

Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemleri İle Rekabet Kapsamındaki Faaliyetler Hakkında Bilgi: 

Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK’nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK’nın 395 ve 

396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul’dan izin alınmaktadır. 

Şirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 2014 yılında kendi adlarına veya başkası adına 

Şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır. 
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1.j) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri: 

 

01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi içerisinde şirket Esas Sözleşmesi’nde herhangi bir değişiklik yoktur. 

 

1.k) Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst 

Düzey Yöneticilerin Ve Bunların Eş Ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket Veya 

Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Nitelikte İşlem Yapması Ve/Veya 

Şirketin Veya Bağlı Ortaklıkların İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi Veya 

Başkası Hesabına Yapması Veya Aynı Tür Ticari İşlerle Uğraşan Bir Başka Şirkete Sorumluluğu 

Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi: 

 
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve 

bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına 

neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmamıştır. Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren 

ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir 

başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir. 

2-) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE 

SAĞLANAN MALİ HAKLAR 

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü mali hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Genel Kurulu’nda 

belirlenmektedir. Şirketimizin Genel Müdür ve Yardımcıları, Başkan ve Üyelerden oluşan üst düzey 

yöneticilere sağlanan faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta 

olup, 2014 yılında bu kapsamda sağlanan faydaların toplamı 1.462.287,- Türk Lirası’dır. (2013 yılında 

1.636.898,-Türk Lirası’dır) 

 

3-) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

 

28 Aralık 2011 tarihinde başvurusu yapılan TÜBİTAK “Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına “ 

Dinamik Yüklere Dayanıklı Yüksek Kaliteli Çelik Yaylık Telin (D Kalite) Çevreye Duyarlı Akışkan 

Yatakta Patentleme Proses Şartlarının Geliştirilmesi “ adındaki Proje 538.412,-Türk Lirası Bütçe ile 

11.01.2012 tarihinde hakem ataması yapılarak kabul edilmiştir. 14 Temmuz 2014 tarihinde proje 

tamamlanmıştır. 

4-) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ 

GELİŞMELER 

4.a) İşletmenin Faaliyet Konusu,Faaliyet Gösterdiği Sektör ve bu Sektör İçerisindeki Yeri: 

 
 İşletmenin Faaliyet Konusu:  

a-Her nevi metal ve plastikten halat hertürlü tel,profil,levha ile benzerlerini ve mamullerini 

üretmek,ürettirmek, iç ve dış ticaretini yapmak, 

 

b-Her nevi metal ve plastikten halat ve her türlü tel,profil,levha ile benzerleri ve mamüllerin üretimi için 

gerekli hammadde,yardımcı madde ve malzemeyi üretmek,ürettirmek,iç ve dış ticaretini yapmak, 

 

c-Üretimini veya iç ve dış ticaretini yaptığı veya yaptırdığı ürünlerin kısmen veya tamamen kapsamına 

girdiği her türlü müteahitlik hizmetlerini üstlenmek, yapmak, yaptırmak, 

 



13 

 

d- Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibariyle kendi 

elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, 

elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen 

elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve 

ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin 

faaliyette bulunmaktır. 

 

Faaliyet Gösterdiği Sektör:Şirketin faaliyet gösterdiği sektörde  yurt içi  toplam Pazar hacmi 88 milyon € 

olup halat sektöründe 5,endüstriyel yaylık tel sektöründe 5,lastik teli sektöründe 2,beton demedi sektöründe 

2 üretici şirket bulunmaktadır. 

Sektör İçerisindeki Yeri:Sektöründe lider ve köklü bir kuruluş olan Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., 

ülkemizin yüksek karbonlu çelik halat ve tel gereksinimini karşılamak amacıyla Devlet ve Özel Sektörün 

katılımıyla Kocaeli Kartepe Uzunçiftlik mevkiinde 1962 yılında kurulmuş olup, 1968 yılında faaliyete 

geçmiştir.  

Kurulduğundan bu yana sürekli gelişerek büyüyen Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'de üretilen halat ve teller 

yıllardır vinçlerde, inşaat sektöründe, petrol ve maden sanayiinde, gemi, asansör, çeşitli ulaşım araçları, 

tarımsal araçlar ve daha pek çok değişik alanda güvenle kullanılmaktadır.  

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. uzun yıllardır sahip olduğu TSE EN ISO 9001:2008 Kalite Güvenirliği ve 

ISO 14001, OHSAŞ 18001 gibi Çevre Güvenliği Sertifikalarının yanında, dünya petrol endüstrisinin 

kuruluşu olan American Petroleum Institute tarafından da onaylanan kalitesi ile API logosu kullanım iznine 

ve “Kırmızı Damar”Marka Tescil Belgesi ile Lyods kalite sertifikalarına da sahip bulunmaktadır. 

Şirketimiz, yurtiçinde sektöründe ilk üretici olması nedeniyle tecrübesi, marka değeri, kurumsal yapısı ve 

saygınlığının yanında satış miktarları açısından da sektöründe lider konumdadır.  Uluslararası pazarlarda da 

aktif çalışmaları ve ürün hizmet kalitesiyle ihracatını sürekli geliştiren, faaliyet gösterilen bölgelerde 

gelişmenin yanı sıra yeni pazarlarda da kendine sağlam yer edinebilen, ürün ve hizmet kalitesiyle takdir 

toplayan bir firmadır. 

 

Şirketimiz sektöründe 50 yıllık tecrübeye ve sektöründe Türkiye’de ilk kurulan Şirket olma unvanına sahip 

olmakla birlikte Doğan Holding’in bünyesinde ve Borsa İstanbul’da ilk halka açılmış şirketlerden olması 

dolayısı ile kurumsal yapısı sağlam ve itibarlıdır. Avrupa Birliği içinde faaliyet gösteren EWRIS (Avrupa 

Çelik Halat Üreticileri Federasyonu), CET (Avrupa Tel Üreticileri Komitesi),ESIS (Avrupa Beton Demeti 

Üreticileri Birliği),adlı kuruluşlara Türkiye’den tek katılımcı Şirket olarak Avrupa’da geniş bir ilişki ağına 

sahip bulunmaktadır. 

 Yol Haritamız 

 
Türkiye’de sektöründe lider ve köklü bir kuruluş olarak konumlanan Çelik Halat, 2014 yılında halat ve beton 

demeti ürünlerinde şirket tarihinin en yüksek satış miktarlarını gerçekleştirmiş olup aynı başarıyı toplam 

tonajda da yakalamayı başarmıştır. 2015 yılında katma değeri yüksek olan çelik halat ürününde büyümeyi 

hedefleyen Çelik Halat, kapasiteyi artıracak yatırımlara 2012 yılı son aylarında başlamış, 2013 yılı Mart ayı 

sonunda sonuçlandırmış ve bu yatırım sayesinde halat satışını 2012 sonu verilerine göre tonaj olarak %18 

artırmıştır. Çelik Halat, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümeyi hedeflediği diğer ürün gruplarında, satış ve 

pazarlama faaliyetlerini artırmayı planlamaktadır. Söz konusu ürünlerde verimlilik odaklı üretim 

stratejileriyle maliyet azaltma çalışmalarına 2015 yılında da devam edilecektir. Bu bağlamda da, üretim 

verimliliği göz önünde bulundurularak 2015 yılında lastik teli üretiminin durdurulmasına karar verilmiştir. 

Bu alanda oluşacak tonaj boşluğu diğer ürünlere yapılacak tonaj ilaveleri ile kapatılacaktır. Bu çalışmaların 

yanı sıra Çelik Halat, 2013 Kasım ayında çelik üretim sektöründe Avrupa’da faaliyet gösteren şirketlerle; 

iştirak edinimi ve stratejik ortaklıklar kurulması da dâhil olmak üzere, muhtelif işbirliği olanaklarının 

araştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla çalışmalara başladığını açıklamıştır. İştirak edinimi 

konusunda sözleşme imzalanan tasfiye halindeki Trefileria Del Lario S.P.A ile imzalanan “Ön 

Şartlara Tabi Alım Sözleşmesi”, firmanın İtalya bölge Mahkemesi tarafından iflasının açıklanması üzerine 



14 

 

geçerliliğin yitirmiştir.  2015 yılı hedeflerimiz arasında ihracat yapılan ülke sayısının marka ve kalitemizle 

ön plana çıktığımız Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında artışı bulunmaktadır. 

4.b-) Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları, Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl 

İçinde Görülen Gelişmeler, Randıman ve Prodüktivite Katsayılarındaki Gelişmeler, Geçmiş Yıllara 

Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri: 

 
Satışlarımızdaki gelişmelere ürün bazında bakıldığında; lastik teli dışındaki tüm ürünlerde şirket tarihinin en 

yüksek satış miktarları gerçekleştirilmiştir. 2013-2014 yılları satışları karşılaştırıldığında satış artış oranları;  

 

Halat                                   >> % 7 

Endüstriyel Galvanizli Tel >> % 42 

Beton Demeti                     >> % 16 

 

 Çelik Halat  

Yurtiçi pazar genelinde taleplerin nispeten durgun seyretmesi, Avrupa pazarındaki düşük büyüme ortamı ve 

Uzak  Doğu ülkelerinden yapılan ithalatın ciddi boyutlara ulaşması özellikle yurt içi ve yurt dışındaki 

rekabetin daha da sertleşmesi sonucunu doğurmakla birlikte kar marjlarında önemli oranda erezyona yol 

açmıştır. 

Yükselen kredi faiz oranlarının olumsuz etkilediği konut inşaatı sektöründeki son yıllarda yaşanan nisbi 

durgunluk asansör halatında fiyat odaklı rekabeti daha da artırmaktadır. Bunun yanı sıra son yıllarda devam 

eden tersanelerin düşük kapasiteyle çalışması gemicilik halatı taleplerinin düşük olmasına neden olmuştur. 

2014 yılında üst üste yaşanan kömür işletmelerindeki kazalar ve kamuya ait kömür işlemelerinin az 

miktarlarda ihaleye çıkmaları ve Çelik fabrikalarının üretimlerindeki devam eden durgunluk Yurt içi 

satışlarımıza olumsuz olarak yansımıştır.  

Yurt içi pazarda yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen özellikle markanın gücü ve tamamlanan kapasite 

artışının kazandırdığı verimlilik artışı ile sağlanan maliyetlerdeki iyileşme Avrupa pazarına daha da 

odaklanılmasını sağlamıştır. 

 

 Endüstriyel Yaylık Tel (Galvanizli & Siyah) 

Ağırlıklı olarak otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine yönelik yay imalatında kullanılan bu ürünlerde;           

otomotiv sektöründe 2014 yılında yaşanan gerileme satışların geçen yıla göre geride olmasına neden 

olmuştur. 

 

 Lastik Teli 

 

 Lastik üretiminde son 2 yıldır yaşanan Uzak Doğu kaynaklı rekabetin artması neticesinde oluşan düşük 

karlılık 2015 yılında söz konusu ürünün üretiminden çıkması kararının alınmasına neden olmuştur 

 

 Beton Demeti  

 

Yurt içinde hızlanan eni köprü, otoyol, hızlı trene bağlı olarak demiryolu ve altyapı yatırım projeleri 

sayesinde 2014 beton demedi pazarı canlı seyretmiş bunun yanı sıra kapasitenin etkin kullanılması ile 

sağlanan maliyetlerdeki iyileşmenin de iyi kullanılması ile satışların artırılması sağlanmıştır. 

 

Kuzey Irak ve Suriye’de yaşanan olumsuzluklara rağmen Türki Cumhuriyetlere yapılan satışların artmasının 

yanı sıra ABD pazarındaki satışların tekrar başlatılması önemli katkılar sağlamıştır.  
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4.c-) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının 

Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse 

Gerekçeleri ve Değerlendirmeler: 

 
2014 yılında yapılan Olağan Genel Kurul’da şirketin hedefine yönelik herhangi bir karar alınmamıştır. Şirket 

ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul kararlarını yerine getirmiştir. 

4.d-) Faaliyetlerle İlgili Öngörülebilir Riskler : 

 
Üretilen ürünler müşteriler tarafından ara malı ve yatırım malı olarak çok fazla sektörde kullanılmaktadır. 

Özellikle yurtiçinde ekonominin büyümesi ile direkt ilişkili olan altyapı, inşaat gibi ekonominin temel 

sektörleri yurtiçi büyümeden direkt olarak etkilendiğinden, ekonomideki dalgalanmalar yurt içi satışları 

etkilemekte ve bu etkilenme olumsuz olduğunda ise Şirket dış pazardaki potansiyelini kullanarak satışlardaki 

gerilemeyi telafi etmeye çalışmaktadır. 

Şirketimiz sahip olduğu Kurumsal Yönetim tecrübesi ile öncelikle öngörülebilecek çeşitli risklere karşı 

gerekli güvenceleri sağlayacak koşullarda; Şirket aktifinde  kayıtlı olan demirbaş, bina, makine parkı enerji 

altyapısı ve emtianın, yangın, deprem, su basması, makine kırılması ve hırsızlık  sigortası poliçeleri, iş 

kazalarına karşı İşveren Mali Mesuliyet Sigortası poliçesi, ürünümüzün  müşterilerimize muhtemel 

yaratacağı hasar risklerine karşı Ürün Sorumluluk Sigortası poliçesi, yurt içi ve yurt dışı alacak risklerine 

karşı da Euler Hermes alacak riski sigorta poliçeleri yaptırmaktadır.  

4.e-) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar: 

 
2014 yılı hesap döneminde, 2013 yılında başlamış olan   halat ve yaylık tel üretim kapasitesini arttırmak ve 

mevcut tel çekme kapasitesini  daha verimli kullanmak için makine revizyon yatırımları için ilave 

3.969.058,-Türk Lirası daha yatırım yapılmış ve 2013 yılından devreden 3.051.170 Türk Lirası yatırımla 

birlikte toplam 6.845.183,-Türk Lirası kısmı aktifleştirilmiştir.. 

4.f-) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki 

Davalar ve Olası Sonuçları : 

 
Türkiye Taşkömürü Kurumu ("TTK") bünyesindeki Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü'ne ait 

Yenikuyu Tesisi'nde 20/01/2001 günü halat kayması sonucu meydana gelen kazadan kaynaklanan hasarın 

tazmini ile ilgili olarak, Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Kararı'nın Yargıtay tarafından da 

onaylanması neticesinde, daha önce kamuya açıkladığımız esaslar dahilinde Şirketimiz aleyhine oluşan 

toplam yaklaşık 4.365.383 Türk Lirası hasar bedeli TTK 'ya ödenmiştir 

 

Şirketimizin 30/09/2014 tarihi itibariyle hazırlanan Finansal Raporu'nda söz konusu dava ile ilgili olarak 

4.360.000,- Türk Lirası tutarında karşılık ayrılmış olup; dava konusu işlem 1 milyon ABD Doları tutarında 

ürün mesuliyet sigortası kapsamında bulunmakta idi. Ancak Sigorta Kuruluşu'nun, sigorta hizmeti 

sözleşmesinden kaynaklanan taahütlerini yerine getirmeyeceğinin anlaşılması üzerine, Sigorta Kuruluşu 

aleyhine toplam 2.000.000,-Türk Lirası tutarında  davalar  açılmıştı. 

Sigorta Kuruluşu ile 30.12.2014 tarihinde imzalanan Sulh Protokolü kapsamında, söz konusu davalardan 

feragat edilmesi karşılığında 2.238.903,-Türk Lirası hasar tazminatı Şirketimize ödenmiştir. Söz konusu tutar 

31/12/2014 Tarihli Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Kar veya Zarar Tablosu'nda "Esas Faaliyetlerden 

Diğer Gelirler hesabında Gelir olarak gösterilmektedir. 

Diğer taraftan, Yargıtay tarafından onanmış olan söz konusu mahkeme kararıyla ilgili karar düzeltmesi talebi 

süreci devam etmekte olup, henüz sonuçlanmamıştır. 

4.g-) Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:  

 
Dönem içerisinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yoktur. 
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4.h-) Hesap Dönemi İçerisinden Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:  

Dönem içerisinde yapılan özel denetim veya kamu denetimi yoktur. 

4.i-) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri : 

Şirketimiz 2014 yılında Aydın Doğan Vakfına 250.973 Türk Lirası bağış yapmıştır. 

4.j-) Şirketin Hâkim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk 

Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler: 

 
Şirketimizde hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona 

bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da 

ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirilmesi 

gereken herhangi bir işlem yoktur. 

 

4.k-) Şirkette (4.l) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemlerde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp 

Sağlanmadığı, Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, 

Şirketi Zarara Uğratmışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği: 

Şirketimizde raporun (4.l) bendinde sayılan nitelikte herhangi bir işlem olmadığından denkleştirilmesi 

gereken bir zarar bulunmamaktadır. 

 

5-) FİNANSAL DURUM 

5.a-) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organı’nın Analizi ve 

Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler 

Karşısında Şirketin Durumu:  
 
Şirket 2014 yılı için 62.071 ton/yıl bütçe satış hedefinin %98 ini gerçekleştirmiştir. Parasal değer olarak ise 

Avronun Türk Lirası değerinin düşük gerçekleşmesi neticesinde178 milyon Türk Lirası yıllık satış bütçesinin 

%88’ne karşılık gelecek şekilde 157 milyon Türk Lirası net satış geliri elde edilmiştir. 

5.b-) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir 

Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/öz kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları 

Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler: 

 

 Üretim:  

Mamul grupları itibariyle, son iki yıla net üretim miktarları şu şekildedir; 

                                                    Yıllara Göre Üretim Miktarı (Ton) 

 
 2014  2013 

Halat 11.370 10.534 

Galvanizli Tel 3.015 2.166 

Yaylık Tel 7.623 7.781 

Lastik Teli 4.945 5.450 

BetonTeli /Demeti 32.574 30.087 

   

 
59.527 56.018 
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 Satışlar:  

 

Ürün gruplarına göre, son iki yıla ait satış miktarları şu şekildedir; 
 

       Yıllara Göre  Satış Miktarı (Ton) 

 

 
2014    2013 

Halat 11.318 10.572 

Galvanizli Tel 3,070   2.169 

Yaylık Tel 7,617   7.690 

Lastik Teli 5,036   5.525 

BetonTeli/Demeti 33,635 29.045 

   

 
60,676 55,001 
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 Temel Göstergeler ve Rasyolar:  

 

 

ÖZET BİLANÇO       

 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

DÖNEN VARLIKLAR 68.201.555 68.464.477 42.064.907 

DURAN VARLIKLAR 31.719.759 31.739.098 31.003.768 

TOPLAM VARLIKLAR 99.921.314 100.203.575 73.068.675 

    KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 59.717.928 56.140.620 39.976.321 

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   5.592.278 16.567.719    3.031.486 

ÖZKAYNAKLAR 34.611.108 27.495.236 30.060.868 

TOPLAM KAYNAKLAR 99.921.314 100.203.575 73.068.675 

    

    ÖZET GELİR TABLOSU       

 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

NET SATIŞLAR 156.987.144 131.941.746 121.234.845 

BRÜT KAR   23.563.171    21.507.833   13.977.531 

FAALİYET KARI/(ZARARI)   9.457.238      9.564.238     1.180.939 

VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)   9.733.611        -522.453         394.225 

DÖNEM KARI/(ZARARI)   7.823.728          -608.127         389.900 

    

    RASYOLAR       

 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Cari Oran 1,14     1,22     1,06 

Brüt Kar Marjı 0,15     0,16     0,12 

Faaliyet Kar Marjı 0,06     0,07     0,01 

Borçlar / Özkaynaklar 1,89     2,64     1,43 

 

  

5.c-) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı: 

 
01.01.2014-31.12.2014 dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. 

5.d-) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin 

Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri: 

 
Şirketimizin sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve borca batık değildir. 

5.e-) Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler: 

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için 2014 yılı için belirlenen bütçesi doğrultusunda daha az stok ve 

alacak devir hızı ile işletme sermayesi ihtiyacını minimum seviyede tutarak özellikle bankalardan kısa vadeli 

kaynak kullanımını azaltmak yolunda tedbirler planlanmış ve takip edilmektedir. 

5.f-) Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle 

Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri: 

 
Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye 

Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas 

Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım kararı alır ve kar dağıtımı yapar.  

Buna göre; 
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Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan 

finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun 

olarak hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın asgari %50’si dağıtılır, 

 

Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın %50’si ile %100’ü arasında kar dağıtımı yapılmak istenmesi 

durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi 

dikkate alınır. 

 

Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ile SPK Düzenleme 

ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.  

 

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir 

dönem karı”nın 1’inci maddeye göre hesaplanan tutardan;  

düşük olması durumunda, işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir 

dönem karı” dikkate alınır ve tamamı dağıtılır, 

yüksek olması durumunda 2’nci maddeye uygun olarak hareket edilir.    

 

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı 

oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak 

hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına 

uygun olarak “net dağıtılabilir dönem karı” hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz. 

 

Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kar 

dağıtımı yapılmayabilir.  

 

Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Esas 

Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde 

yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen 

sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar “net dağıtılabilir kar” matrahına eklenir.  

 

Kâr payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısını takiben 30’uncu gün itibarıyla ve 

her halükarda hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.  

 

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine 

uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya “bedelsiz pay” şeklinde peşin 

olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir.   

 

Şirketimiz, Genel Kurul’un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar dağıtımı 

yapabilir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve 

Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.    

 

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi 

Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda 

kar payı avansı dağıtımı kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımı yapabilir.   

 

Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı 

etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer 

alanlarda ortaya çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtımı kararlarının alınmasında dikkate 

alınır.    

SPK'nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) hükümleri dahilinde, 

“Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe 

Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (”TFRS”)’na uygun olarak hazırlanan, 

sunum esasları SPK’nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 

01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; “ertelenmiş vergi gideri” ile birlikte 
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dikkate alındığında 608.127,-TL tutarında “Net Dönem Zararı” oluştuğu; sözkonusu tutara 1.025,-Türk 

Lirası tutarındaki bağışlar eklendikten sonra da 607.102,- TL net dönem zararı hesaplandığı anlaşıldığından, 

SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin 

olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu 

hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına,   

 

TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda 01.01.2013-31.12.2013 hesap 

döneminde 543.265,-TL tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğunun tespitine;  543.265 TL tutarındaki net 

dönem karının, kayıtlarımızda yer alan 7.503.382 TL tutarındaki “geçmiş yıllar zararları”na mahsup 

edilmesine, mahsup işlemi sonrasında kalan 6.960.117 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının, yine 

kayıtlarımızda yer alan 6.701.069 TL tutarındaki “geçmiş yıllar karları”na mahsup edilmesi neticesinde kalan 

259.048 TL tutarındaki “geçmiş yıllar zararları”nın da “olağanüstü yedekler” ile mahsup edilmek suretiyle 

tamamının indirilmesine karar verilmiştir. 

 

6-) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANI’NIN DEĞERLENDİRMELERİ  

6.a-) Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle İlgili Olarak; Şirket’in İç Denetim ve Risk Yönetim 

Sistemlerinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar: 

 
Ana Ortaklığımız Doğan şirketler Grubu Holding A.Ş. Denetim Başkan Yardımcılığı iç kontrol 

fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmakta ve şirketimize destek vermektedir. Doğan şirketler 

Grubu Holding A.Ş. Denetim Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bulgular 

şirketimiz tarafından değerlendirilmekte ve yapılan öneriler doğrultusunda düzeltme ve düzenlemeler 

yapılarak iç kontrol sistemleri sürekli geliştirilmektedir.  

6.b-) Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikası:  

 
Şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler ve bu risklere karşı uyguladığı risk yönetiminin esasları aşağıdaki 

gibidir: 

Şirketimizde risk yönetimi; mali, operasyonel ve uyum riskleri ile finansal risklerin takibi, ölçülmesi ve 

ihtiyaç olduğu takdirde ana ortaklığımız olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesindeki ilgili 

birimlerden (mali, uyum ve operasyonel riskler için Mali İşler Başkanlığı; finansal riskler için Finansman 

Başkan Yardımcılığı) destek alınması şeklinde yürütülmektedir.  

 Mali, Uyum ve Operasyonel Risk Yönetimi: 

Şirketimizin karşı karşıya bulunduğu risklerin tanımlanması ve tespiti çalışmaları ile bu şekilde tespit edilen 

olası risklerin denetim altında tutulması ve azaltılmasına yönelik risk yönetimi faaliyetleri şirket üst yönetimi 

ile Holding Mali İşler Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu çerçevede, faaliyette bulunulan 

sektörlere özgü risklerin en aza indirilmesi ve yönetilmesi için üst düzey yöneticiler ve birim yöneticilerinin 

mevzuat ile ilgili eğitimler almaları sağlanmış olup, bu şekilde her seviyede risk algısının yerleşmesi ve 

farkındalık yaratılması gerçekleştirilmiştir. Mali, operasyonel ve uyum riskleri içerisinde önemli bir yer tutan 

vergi, ticaret hukuku ve diğer düzenleyici otoritelerin mevzuatına uyum risklerinin yönetiminde Holding 

Mali İşler Başkanlığı’nın ilgili Başkan Yardımcılıklarının koordinasyonunda, zaman zaman denetim ve 

yeminli mali müşavirlik şirketlerinin katılımıyla değerlendirme toplantıları yapılmakta, riskler sürekli 

izlenmektedir. 

 Finansal Risk Yönetimi: 

Şirketimiz faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; kredi riski, piyasa 

riski (kur riski, faiz riski) ve likidite riskidir. Şirketin finansal risk yönetimi yaklaşımı, finansal piyasaların 

değişkenliğinden dolayı maruz kalınan olumsuz etkilerin mali sonuçlar üzerindeki etkilerini asgari seviyeye 

indirmeyi amaçlamaktadır. Şirket, maruz kaldığı çeşitli finansal risklerden korunma amacıyla;  

• Yabancı para bazındaki yükümlülükleri dikkate alarak yabancı para pozisyonu tutulması,  

• Şirketin likidite durumunu dikkate alarak yükümlülüklere paralel pozisyon alınması, 
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• Sınırlı oranda türev ürünleri kullanılması, 

seçeneklerinden yararlanmaktadır.  

 Kredi Riski: 

Kredi riski, Şirketin taraf olduğu sözleşmelerde karşı tarafların yükümlülüklerini yerine getirememe riskidir. 

Bu risk özellikle Grup dışı şirketlerden olan alacakları kapsamaktadır. Şirketimiz kredi riskini, gerektiğinde 

faktoring şirketi kanalıyla, temel olarak kredi değerlendirmeleri ve karşı taraflara kredi limitleri belirlenmek 

suretiyle oluşturulan merkezi bilgiden yararlanarak kontrol etmektedir. Kredi riski, müşteri tabanını 

oluşturan kuruluş sayısının çokluğu ve bunların farklı iş alanlarına yaygınlığı dolayısıyla dağıtılmaktadır. 

 Faiz Oranı Riski: 

Şirketimiz, faiz oranı riskini, faiz oranına duyarlı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle 

oluşan doğal tedbir ve türev araçların sınırlı kullanımı ile yönetmektedir. 

 Likidite Riski: 

Şirket likidite riskini;  

• Kısa vadeli ödemeleri karşılamak üzere yeterli miktarda nakit ve kısa vadeli mevduat ile hızla nakde 

çevrilebilen menkul kıymet tutarak,  

• Yatırım ve geliştirilen çeşitli projeleri, projelerin geri dönüş süresi ile sermaye kredi dengesi gözetilerek 

yeterli kredi imkanları ile orta ve uzun vadede fonlama sağlayarak, 

yönetmektedir. 

 Yabancı Para (Döviz Kuru) Riski: 

Şirket, döviz cinsinden borçlu bulunulan tutarların fonksiyonel para birimine çevrilmesinden dolayı kur 

değişikliklerine bağlı döviz kuru riskine sahiptir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip 

edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. 

 Sermaye Riski Yönetimi: 

Sermayeyi yönetirken Şirketin hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en 

uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirketin faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını 

korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket, yeni hisseler ihraç edebilmekte ve borçlanmayı azaltmak için 

varlıklarını satabilmektedir. 

6.c-) İlişkili taraflarla ilgili işlemler 

 

 İlişkili taraf bakiyeleri:  
 

 

 

 

a) Diğer Borçlar: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 97.616            241.468 

Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.  16.886 3.120   

Diğer                                                                                                               6.353                          _ 

 
   

Toplam 120.855 244.588 
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 İlişkili taraflarla yapılan işlemler:  
 

a) İlişkili taraflardan yapılan ürün ve hizmet alımları: 
 

   2014 2013 

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş   939.853       1.199.664 

Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.   329.468            182.065 

Diğer            14.853                          25.623      
  

 

                                  1.284.174 1.407.352  

 

 

6.d-) Riskin Erken Saptanması Komitesi 

SPK’nın Seri: IV: No: 56 sayılı Tebliği gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 22.04.2014 tarihli 14 

numaralı kararı ile 22.04.2014 tarihinde riskin erken saptanması komitesi kurulmuştur. 

 

 

  ADI SOYADI GÖREVİ 

1 Salih Ercüment Türktan Başkan 

2 Tolga Babalı Üye 

3 Erem Turgut Yücel Üye 

4 Sait Özkan Gökdemir Üye 
 

 

7-) DİĞER HUSUSLAR 

 

7.a-)Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

 

Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının 

korunması konularındaki sorumluluklarının yerine getirilmesini gözetmektedir. 

 

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

ile, gerekse Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. şemsiyesi altında çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak 

çalışmalar yürütmekte, toplumun çeşitli kesimlerine yönelik sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmalarını 

desteklemektedir. 

 

 ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’de, yürütülen faaliyetlerin, çevrede yarattığı etkileri sistematik bir yöntemle 

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

sürekli iyileşmeye, gelişmeye açık bir yönetim sistemi kurulmuş ve işletilmektedir. 

 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’de,  yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan çevre etkilerine neden olan 

etkenler tanımlanarak değerlendirilmektedir, Önleyici yaklaşımla kaynağında ortadan kaldırmakta ve 

etkilerini en aza indirecek kontrol sistemlerini kurularak, işletilmekte ve sürekli gözden geçirilerek 

iyileştirilmektedir.  
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2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde hava emisyon konulu “ Çevre İzin Belgesi “ alınmıştır. 

( 18.12.2014 ) 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’nin çevreye olan etkilerini kontrol etmek Çevre Politikası’nın gereği olup 

çevreye karşı duyarlılığının göstergesidir. Bu kapsamda çevre boyutları geçmiş, bugün ve gelecek planları 

dikkate alınarak değerlendirilir. 

 

Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir. 

 

Doğal kaynakları daha etkin kullanma ve maliyetleri düşürme adına “ İleri Arıtım “ sistemi devreye 

alınmıştır. Sistemimizde kullanılan proses suları tesislerimizde arıtılarak tekrar kullanılmaktadır. Bu proses 

sonucu oluşan atık sular ise kontrollü olarak ISU kanalına deşarj edilmekte ve ISU tarafından periyodik 

olarak kontrolleri yapılmaktadır. 

 

Prosesimiz sonucu oluşan hava emisyonlarımızın  ilgili mevzuata uygun olarak kontrol altında tutulması için 

yetkili kuruluşlarca düzenli  “ Emisyon Ölçümleri ” yapılmaktadır. “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol 

Yönetmeliği” çerçevesinde öncelikle, Yüzey Temizleme, Tav Galvaniz ve Lastik Teli Hatlarında 

havalandırma sistemlerinde iyileştirmeler yapılmış ve/veya yeni sistemler kurulmuştur. 

 

Çevre kirliliğini önlemek; çevre ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uymak, atıkları kontrol altında tutarak, 

kaynağında ayrıştırılması, değerlendirilmesi, çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması ve doğal hayatın 

korunmasına katkıda bulunmak amacıyla, faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkların azaltılması  ve atıkların 

etkin bir şekilde yönetilmesi çalışmaları sistematik bir şekilde yürütülmektedir. 

 

Tehlikesiz Atıklar; tesis içerisinde tehlikesiz atık depolarında veya konteynırlarda depolanarak, lisanslı 

firmalara gönderilmektedir. 

 

Tehlikesiz atık sınıfında olan arıtma çamuru uygun koşullarda tehlikesiz atık konteynırlarında depolanarak 

lisanslı firmalara gönderilmektedir. 

 

Ofislerde kullanılmış kağıtların arka yüzlerinin kullanılmakta ve/veya geri dönüşüm kutularında toplanarak 

lisanslı toplama-ayırma tesislerine gönderilmektedir.  

 

Ambalaj atıkları konusunda sorumluluklarımızı yerine getirerek “Çevko Vakfı” ile çalışmalar 

yürütülmektedir. 

 

Tehlikeli atıklar; tesis içerisinde “Geçici Atık Depolama İzni” bulunan alanda ve tehlikeli atıklar için 

oluşturulmuş konteynırlarda geçici olarak depolanmakta ve lisanslı kuruluşlara gönderilmektedir. 

Ofislerde ve üretim sahasında belli bölgelerde atık piller için toplama ünitelerinde piller toplanmakta ve 

TAP(Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) dan yetki almış kuruluşlara teslim edilmektedir. 

Atık yağ; tehlikeli atık sınıfında değerlendirilen kullanım süresi dolduktan sonra çıkan yağlardır. Bu yağlar “ 

1. Kategori Atık Yağ” sınıfında olup, sistemimizde tekrar kullanılmakta ve/veya “Lisanslı Geri Kazanım 

Tesislerine” gönderilmektedir. 

 

Üretim sahasında oluşan kontamine malzemeler için toplama üniteler mevcuttur. Bu alanlarda toplanan 

malzemeler Lisanslı kuruluşlara gönderilmektedir.  

Tüm tehlikeli atıkların tesis içerisinde toplanması, mevzuatlara uygun tesis içerisinde depolanması ve 

bertaraf ettirilmesi işlemleri titizlikle yürütülmektedir. 

 

Enerji yönetimi;  Enerji ve  doğal kaynakları  mümkün olan en az tüketim oluşturacak  yöntemlerle  

kullanmak.  

 

Elektrik, doğalgaz ve su kullanımları yakın takip edilmekte, gereksiz kullanımlar önlenmekte ve aynı 

zamanda proseslerin daha verimli çalışması için teknik çalışmalar yapılmaktadır. 
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Bununla birlikte elektrik maliyetlerini düşürme amacıyla “ Kojenerasyon “ ünitesi devreye alınmıştır.  

 

Eğitim çalışmaları; çevre yönetim sistemleri çerçevesinde işe yeni giren operatör ve beyaz yaka elemanlar 

için iş başı eğitimleri verilmekte, bununla birlikte yılda en az bir kez olmak üzere tüm çalışanlara “Çevre 

Bilinçlendirme “ eğitimleri verilmektedir 

 

18001 (OHSAS) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 

 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’de, çalışanların güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacı 

ile  “TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” standardının gereklerini karşılayan ve sürekli 

iyileşmeye, gelişmeye açık bir yönetim sistemi kurulmuş ve işletilmektedir. 

 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’de yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan olası kaza ve hastalık risklerine 

neden olan etken ve tehlikeler tanımlanarak değerlendirilmektedir. Önleyici yaklaşımla riskler, kaynağında 

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

gözden geçirilerek iyileştirilmektedir. 

7.b-)İnsan Kaynakları Politikası  

7.b.1.Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve 

Menfaatler: 

 

Şirketimizin de içinde bulunduğu Türk Metal-İş Sendikası ile şirketimizi temsilen MESS (Türkiye Metal 

Sanayicileri Sendikası) arasında yürütülmekte olan 3 yıllık dönemi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 

sonucunda tarafların anlaşarak, yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi'ni imza altına alınmış olduğu tarafımıza 

bildirilmiştir. 

Varılan mutabakat ile Sözleşmenin 1. altı ayında ortalama %9,78 oranında ücret zammı yapılması 

kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin 2. 3. 4. ve 6. aylarında  TÜFE oranında, 5. altı ayında ise TÜFE+3,5 

oranında zam yapılacaktır. 

 

Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışacak iş gücünü yaratabilmek için İnsan Kaynakları 

politikalarımız aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

7.b.2.Nitelikli İş Gücünü Seçmek ve Yerleştirmek: 

 

Şirketin kısa ve uzun vadeli iş planları doğrultusunda planlanan ve tanımlanmış olan insan kaynağı 

ihtiyaçlarını karşılamak, Şirketi geleceğe taşıyacak Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. / Doğan Şirketler Grubu 

Holding A.Ş. değerlerine sahip, eğitimli, gelişim potansiyeli olan, işe en uygun nitelikteki işgücünü, sektörel 

şartları da göz önüne alarak seçmek ve işe almaktır.  

 

7.b.3.Çalışanların Sürekli Gelişimini Sağlamak: 

 Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlamak için uygun ortamı ve fırsatı yaratmak, 

 Yöneticileri, çalışanların gelişiminden sorumlu tutarak, performanslarını düzenli olarak izlemelerini 

sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek, 

 Nitelikli ve başarılı bir işgücü oluşturmak amacıyla çalışanlarımızı çeşitli eğitimlerle destekleyerek 

gelişimlerini sağlamak. 
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7.b.4.Organizasyonu Güçlendirmek: 

 Şirketin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağı, sistem ve 

süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,  

 Yüksek potansiyelli çalışanların performanslarının takibi ve Şirketin bugün ve gelecekteki ihtiyaçları 

doğrultusunda değerlendirilmesi. 

7.b.5Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırmak: 

 Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı bir iş ortamı sağlamak, 

 Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak, 

 Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültür oluşturmak 

 Mavi yakalı personel ile ilişkiler şirketimizde Türk Metal İş ve MESS sendikası işyeri işçi 

temsilcileri ile yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel için temsilci bulunmamaktadır. 

 

8.KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 

 

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI  

 

Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kanunu 

(Kanun)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve kararlarına uyuma azami özen  

göstermektedir.    

 

Hali hazırda uygulanmakta olanların dışında kalan ve henüz uygulanmayan prensipler, bu güne kadar 

menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.  

 

Şirketimiz, 31.12.2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kanun ile SPK Düzenleme ve Kararları ile 

zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uymakta olup; bu İlkeler dışında kalan ve henüz tam olarak 

uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibariyle önemli bir çıkar çatışmasının ortaya 

çıkmayacağı düşünülmektedir. 

 

        Ahmet Çağlar       Yahya Üzdiyen 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili/                       Yönetim Kurulu Başkanı 

           Murahhas Üye 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 1- PAY SAHİPLERİ  

 

2.Yatırımcı İlişkileri Bölümü   

 

2.1 Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere 

uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.  
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2.1.1.SPK düzenlemelerine/kararlarına/kararlarına uygun olarak pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm 

ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak 

amacıyla oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”, faaliyetlerini Kanun, SPK düzenlemelerine/kararlarına 

ve Esas Sözleşmeye uygun olarak sürdürür 

 

2.1.2.Yatırımcı İlişkileri Bölümü Mart 2009’da kurulmuştur. İlgili bölüm Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 

Sait Özkan Gökdemir’e bağlıdır. Bu bölümde çalışanların isimleri ve iletişim detayları aşağıdaki gibidir: 

 

İsim Ünvan Tel          E-mail 

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

SİNEM KOLYOZOĞLU Genel Muhasebe Uzman Yrd    (262) 371 12 80 skolyozoglu@celikhalat.com.tr 

 

 

Pay senetlerimizin tamamı Merkezi Kaydi Sistem (MKS) bünyesinde kaydileştirilmiş bulunmaktadır. 

 

2.1.3.Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami 

özen gösterilmekte olup, 2014 yılında pay sahipliği haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal 

eden herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet veya bu konuda bilgimiz dâhilinde Şirketimiz hakkında açılan herhangi 

bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır 

 

2.1.4.2014 yılı içerisinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK 

düzenleme/kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde 

olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, yatırımcı ve pay sahiplerine ulaştırılmıştır. 

 
3.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı  

 
3.1.Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır.  

 

3.1.1.Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler 

Şirketimizin www.celikhalat.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin 

kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır 

3.1.2.2014 yılında pay sahiplerinden gelen sözlü ve yazılı bilgi taleplerinin ‘Pay Sahipleri ile İlişkiler 

Birimi’nin gözetiminde; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak ve 

geciktirilmeksizin cevaplanmasında en iyi gayret gösterilmiştir 

 

3.1.3.Esas Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. 

Ancak önümüzdeki dönemlerde ilgili mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak bu hak Esas Sözleşmemizde yer 

alabilecektir. Diğer taraftan dönem içinde Şirketimize herhangi bir “özel denetçi” tayini olmamıştır.  

 

3.2.Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının kullanımına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek 

her türlü bilgi güncel olarak Web Sitemizde pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulmaktadır.  

 

 
4.Genel Kurul Toplantıları 

4.1.Şirketimizde nama yazılı pay bulunmamaktadır. 

 

4.2.Esas Sözleşmemiz gereğince, genel kurul toplantısı öncesinde, gündem maddeleri ile ilgili olarak 

“bilgilendirme dokümanı” hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır.  

 

4.2.1.Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay 

sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Web Sitemiz www.celikhalat.com.tr   vasıtası ile Esas Sözleşmemizde 

yapılan değişiklik doğrultusunda asgari 21 gün önceden yapılmaktadır.  
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4.2.2.Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK 

düzenleme/kararları ile Esas Sözleşmeye uyulmaktadır. 

 

4.2.3.Yıllık faaliyet raporu dâhil, finansal rapor, finansal tablolar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündem 

maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan “bilgilendirme dokümanı” ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden 

diğer belgeler ile Esas Sözleşmenin son hali ve Esas Sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve 

gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketin merkez ve şubeleri ile 

elektronik ortam dâhil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık 

tutulmaktadır.  

 

4.2.4.Şirketin geçmiş hesap döneminde, yönetim ve faaliyet organizasyonunda gerçekleşen önemli bir 

değişiklik söz konusu değildir. Böyle bir değişiklik söz konusu olduğu takdirde mevzuat hükümleri dâhilinde 

kamuya duyurulacaktır.  

 

4.2.5.Genel kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname 

örnekleri ilan edilmekte ve Web Sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.  

 

4.2.6.Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü Web Sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin bilgisine 

sunulmaktadır.  

 

4.2.7.2014 yılı içerisinde pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi yönünde herhangi bir talep 

Şirketimize ulaşmamıştır.     

 

4.3.Genel kurulun toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır.  

 

4.3.1.Genel kurul toplantılarımız, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için 

mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde gerçekleştirilmektedir.   

 

4.3.2.Genel kurul toplantılarımız Şirket merkezinde yapılmaktadır. Esas Sözleşmede yapılan değişiklik ile 

toplantıların pay sahiplerinin çoğunlukta bulunduğu Şehrin başka bir yerinde yapılmasına da olanak 

sağlanmıştır. İleride bu yönde talepler geldiği takdirde değerlendirmeye alınacaktır.   

 

4.3.3.Genel kurul toplantılarımızın yapıldığı mekân pay sahiplerinin katılımına imkân verecek özelliktedir. 

Esas Sözleşmede yapılan değişiklik ile TTK düzenlemelerine de uyum sağlanmak suretiyle, genel kurulun 

elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır.  Bu hususta SPK’nın 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararına 

uyulmaktadır.   

 

4.3.4.Esas Sözleşmemize göre; genel kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve 

medyaya açık olarak yapılmaktadır. Ancak pay sahibi veya vekili sıfatı ile giriş belgesi olmayan 

katılımcıların söz ve oy hakkı yoktur.  

 

4.4.Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir 

bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı 

verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.   

 

4.4.1Geçmiş yıllar dahil olmak üzere, genel kurul toplantı tutanaklarına Web Sitemizden  

www.celikhalat.com.tr   ulaşılabilmektedir.   

 

Geçtiğimiz yıllarda genel kurul toplantılarına kurumsal yatırımcıların genellikle vekâleten iştirak ettiği 

gözlemlenmiştir. 2014 yılında bir kez Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. 2013 yılı faaliyetlerinin 

görüşüldüğü ve 31 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz sermayesini 

temsil eden 16.500.000 adet paydan, 12.985.657 adet pay (%78,70) temsil edilmiştir. Toplantı esnasında 

toplantıya asaleten veya vekâleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir 

öneri veya soru gelmemiştir. 
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4.5.Şirket Esas Sözleşmesi’nin 15. maddesine göre; Esas Sözleşme’nin 3. maddesinde belirtilen esaslar 

çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel 

Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar 

dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü 

kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, 

gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların 

bilgisine sunulması zorunludur. 

 

4.6. 2014 tarihinde Şirket merkezinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirketin 2013 yılında 

vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış olduğu 1.025,00-Türk Lirası tutarındaki bağış ortakların 

bilgisine sunulacaktır. 

 

5.Oy Hakkı ve Azınlık Hakları 

 

5.1.Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy 

hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. 

 

5.2.Şirketimizde imtiyazlı pay ve grup ayrımı bulunmamaktadır. 

 

5.3.Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. 

 

5.4.Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecek 

şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.  

 

5.5.Esas Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen 

hüküm bulunmamaktadır.   

 

5.6.Şirket Esas Sözleşmemize göre; bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı farklı kimselere ait bulunduğu 

takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. 

Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını ‘intifa hakkı sahibi’ kullanır.  

 

5.7.Şirketin pay sahipleri arasında, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketler bulunmadığından, Genel 

Kurul’da bu yönde oy kullanılmamıştır.   

 

5.8.Azınlık hakları sermayenin yirmide birine (%5) sahip olan pay sahiplerine tanınmıştır.  

 

5.9.Esas Sözleşmemizde “birikimli oy” kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Bu yöntemin avantaj ve 

dezavantajları ilgili mevzuattaki gelişmeler çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

 

 

6.Kar Payı Hakkı 

 
Şirketimiz, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili 

diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme ve Kar Dağıtım Politikası’nı dikkate alarak kar dağıtım 

kararlarını belirlemektedir.  

6.1. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak, Şirketimiz ve payları 

Borsa İstanbul’da işlem gören iştiraklerimiz, kar dağıtım politikalarını yeniden belirlemişler; Genel 

Kurullarının bilgisine sunmuşlar ve kamuya açıklamışlardır. 

  

 6.2.Kar dağıtımı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde, genel 

kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır. 

 
6.2.1. SPK'nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) hükümleri 

dahilinde, “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” tarafından yayınlanan Türkiye 
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Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (”TFRS”)’na uygun olarak 

hazırlanan, sunum esasları SPK’nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden 

geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; “ertelenmiş vergi gideri” ile 

birlikte dikkate alındığında 608.127,-TL tutarında “Net Dönem Zararı” oluştuğu; sözkonusu tutara 1.025,-

Türk Lirası tutarındaki bağışlar eklendikten sonra da 607.102,- TL net dönem zararı hesaplandığı 

anlaşıldığından, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap 

dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin 

bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına,  oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda 01.01.2013-31.12.2013 hesap 

döneminde 543.265,-TL tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğunun tespitine;  543.265 TL tutarındaki net 

dönem karının, kayıtlarımızda yer alan 7.503.382 TL tutarındaki ‘geçmiş yıllar zararları ’na mahsup 

edilmesine, mahsup işlemi sonrasında kalan 6.960.117 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının, yine 

kayıtlarımızda yer alan  6.701.069 TL tutarındaki “geçmiş yıllar karları’na mahsup edilmesi neticesinde 

kalan 259.048 TL tutarındaki “geçmiş yıllar zararları’nın da “olağanüstü yedekler” ile mahsup edilmek 

suretiyle tamamının indirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. 
 

6.3.Şirket Esas Sözleşmemize göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak 

koşuluyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak “kar payı kar 

payı avansı” dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen kar payı avansı dağıtma yetkisi, 

bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen 

mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve/veya kar payı dağıtılmasına karar verilemez. 

 

6.4.Kar Dağıtım Politikamıza ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır; 

 

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye 

Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas 

Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım kararı alır ve kar dağıtımı yapar.  

Buna göre; 

 

Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan 

finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun 

olarak hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın asgari %50’si dağıtılır, 

 

Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın %50’si ile %100’ü arasında kar dağıtımı yapılmak istenmesi 

durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi 

dikkate alınır. 

 

Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ile SPK Düzenleme 

ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.  

 

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir 

dönem karı”nın 1’inci maddeye göre hesaplanan tutardan;  

 

düşük olması durumunda, işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir 

dönem karı” dikkate alınır ve tamamı dağıtılır, 

yüksek olması durumunda 2’nci maddeye uygun olarak hareket edilir.    

 

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı 

oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak 

hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına 

uygun olarak “net dağıtılabilir dönem karı” hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz. 

 

Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kar 

dağıtımı yapılmayabilir.  
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Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Esas 

Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde 

yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen 

sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar “net dağıtılabilir kar” matrahına eklenir.  

 

Kâr payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısını takiben 30’uncu gün itibarıyla ve 

her halükarda hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.  

 

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine 

uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya “bedelsiz pay” şeklinde peşin 

olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir.   

 

Şirketimiz, Genel Kurul’un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar dağıtımı 

yapabilir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve 

Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.    

 

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi 

Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda 

kar payı avansı dağıtımı kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımı yapabilir.   

 

Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı 

etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyaslarda veya diğer 

alanlarda ortaya çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtımı kararlarının alınmasında dikkate 

alınır.    

6.5.Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası” faaliyet raporunda yer almakta ve Web Sitemiz 

www.celikhalat.com.tr   vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.   

 

 

7.Payların Devri 

Esas Sözleşmemizde pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı herhangi bir hükme yer 

verilmemektedir 

 

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK  

 

8.Bilgilendirme Politikası 

8.1.Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan “bilgilendirme politikası” Web Sitemiz 

www.celikhalat.com.tr   vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.  

 

8.2.“Bilgilendirme Politikası” Yönetim Kurulumuzun onayından geçmiş ve genel kurulda pay sahiplerinin 

bilgisine sunulmuştur. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden 

Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, “Bilgilendirme Politikası” ile ilgili konularda 

bilgi verir ve önerilerde bulunur.  

  

8.3.Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek 

üzere görevlendirilmiştir. Şirket dışından gelen sorular “Pay Sahipleri Birimi” tarafından 

cevaplandırılmaktadır. Soruların cevaplanmasında menfaat sahipleri arasında fırsat eşitliğinin 

bozulmamasına özen gösterilmektedir. 

 

8.4.Kamuya yaptığımız açıklamalarda mevzuat ile belirlenenler hariç, veri dağıtım şirketleri, yazılı ve görsel 

medya ve Web Sitemiz etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 
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8.5.Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar, bilgilendirme politikamızda yer 

almaktadır. Kamuya yapılan açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı 

gerekçeler ve istatistikî veriler ile birlikte açıklanmakta ve Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet 

sonuçları ile ilişkilendirilmektedir. Şirketimizde bu tür açıklamalar sadece Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili/Murahhas Üye tarafından yapılabilmektedir.  

 

8.6.Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler” ve bunlarla yakından 

ilişkili kişiler, Şirketin sermaye piyasası araçları üzerinde yapmış oldukları işlemleri Sermaye Piyasası 

Mevzuatına uygun olarak kamuya açıklarlar.   

8.6.1.Yapmış olduğumuz tüm özel durum açıklamaları Web Sitemizde yer aldığından, anılan kapsamda 

yapılan özel durum açıklamaları da eğer varsa otomatik olarak Web Sitemizde yer almaktadır.   

 

8.6.2.Şirketimiz paylarına dayalı herhangi bir türev ürün bulunmamaktadır.  

 

8.7.Finansal tablolarımız ve dipnotları solo bazda SPK' nun II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları 

ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmakta; SPK’ nun 07.06.2013 tarih ve 

20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK’ nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan 

edilen sunum esaslarına uygun olarak raporlanmakta ve Türkiye Denetim Standartları (“TDS”)’na uygun 

olarak bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.   

 

9.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 

9.1.Kamunun aydınlatılmasında, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına 

uygun olarak, www.celikhalat.com.tr adresindeki Web Sitemiz aktif olarak kullanılmaktadır.  

9.1.1.Web Sitemiz Türkçe ve İngilizce olarak TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve 

Kararlarının öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenmiştir.  

 

9.1.2.Web Sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız ise sürekli olarak devam etmektedir.     

9.1.3.Şirketimizin antetli kağıdında Web Sitemizin adresi açık bir şekilde yer almaktadır.  

9.1.4.Web Sitemizin yönetimine ilişkin esaslar, “bilgilendirme politikası”nda yer almaktadır 

  

10.Faaliyet Raporu 

 

2014 yılı faaliyet raporumuz ile 2014 yılının 3’er aylık dönemlerinde hazırlanan faaliyet raporlarımız, TTK, 

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanmıştır. 

 

      BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ 

 

Şirketimiz bir sanayi şirketidir. Paydaşlarımız arasında pay sahiplerimiz ve yatırımcılar  ön planda yer 

tutmaktadır 

11.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi  

Şirketimizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları ve tedarikçilerimiz, 

şirketimiz ile ilgili bilgileri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığıyla ve internet sitemiz 

vasıtasıyla ulaşabilmektedir. Müşteriler, 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 açıklanmamış bilgiler saklı kalmak koşuluyla) yazılı 

veya sözlü olarak bilgi verilmektedir. 

Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne 

iletilebilmesi için gerekli mekanizmalar Şirket tarafından oluşturulmuştur. 

 

 

http://www.celikhalat.com.tr/
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12.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

Yukarıda sayılan paydaşlarımız ile sürekli iletişim halinde bulunmaktayız. Paydaşlarımızdan bize ulaşan geri 

bildirimler, belirli aşamalardan geçirildikten sonra üst yönetimin değerlendirmesine sunulmakta ve çözüm 

önerileri ve politikalar geliştirilmektedir. Ana sözleşmede, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını 

öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Çalışanların şirketin genel faaliyetleri ve uygulamaları hakkında 

bilgilendirilmesi ve önerilerinin alınması işlevi, Şirket intranet sitesi vasıtasıyla yürütülmektedir 

 

13.İnsan Kaynakları Politikası  

Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışacak iş gücünü yaratabilmek için İnsan Kaynakları 

politikalarımız aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 

13,1.Nitelikli İş Gücünü Seçmek ve Yerleştirmek: 

Şirketin kısa ve uzun vadeli iş planları doğrultusunda planlanan ve tanımlanmış olan insan kaynağı 

ihtiyaçlarını karşılamak, Şirketi geleceğe taşıyacak Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. / Doğan Şirketler Grubu 

Holding A.Ş. değerlerine sahip, eğitimli, gelişim potansiyeli olan, işe en uygun nitelikteki işgücünü, sektörel 

şartları da göz önüne alarak seçmek ve işe almaktır.  

 

13.2.Çalışanların Sürekli Gelişimini Sağlamak: 

 Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlamak için uygun ortamı ve fırsatı yaratmak, 

 Yöneticileri, çalışanların gelişiminden sorumlu tutarak, performanslarını düzenli olarak izlemelerini 

sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek, 

 Nitelikli ve başarılı bir işgücü oluşturmak amacıyla çalışanlarımızı çeşitli eğitimlerle destekleyerek 

gelişimlerini sağlamak. 

13.3.Organizasyonu Güçlendirmek: 

 Şirketin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağı, sistem ve 

süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,  

 Yüksek potansiyelli çalışanların performanslarının takibi ve Şirketin bugün ve gelecekteki ihtiyaçları 

doğrultusunda değerlendirilmesi. 

13.4.Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırmak: 

 Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı bir iş ortamı sağlamak, 

 Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak, 

 Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültür oluşturmak. 

Mavi yakalı personel ile ilişkiler şirketimizde Türk Metal İş ve MESS sendikası işyeri işçi temsilcileri ile 

yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel için temsilci bulunmamaktadır. 

 

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

 

Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının 

korunması konularındaki sorumluluklarının yerine getirilmesini gözetmektedir. 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Sosyal Sorumluluk bilinci ile gerek ilimiz çapında sosyal kurumlar aracılığı 

ile, gerekse Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. şemsiyesi altında çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak 

çalışmalar yürütmekte, toplumun çeşitli kesimlerine yönelik sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmalarını 

desteklemektedir. 
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ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’de, yürütülen faaliyetlerin, çevrede yarattığı etkileri sistematik bir yöntemle 

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

sürekli iyileşmeye, gelişmeye açık bir yönetim sistemi kurulmuş ve işletilmektedir. 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’de,  yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan çevre etkilerine neden olan 

etkenler tanımlanarak değerlendirilmektedir, Önleyici yaklaşımla kaynağında ortadan kaldırmakta ve 

etkilerini en aza indirecek kontrol sistemlerini kurularak, işletilmekte ve sürekli gözden geçirilerek 

iyileştirilmektedir.  

2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde hava emisyon konulu “ Çevre İzin Belgesi “ alınmıştır. 

( 18.12.2014 ) 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’nin çevreye olan etkilerini kontrol etmek Çevre Politikası’nın gereği olup 

çevreye karşı duyarlılığının göstergesidir. Bu kapsamda çevre boyutları geçmiş, bugün ve gelecek planları 

dikkate alınarak değerlendirilir. 

 

Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir. 

 

Doğal kaynakları daha etkin kullanma ve maliyetleri düşürme adına “ İleri Arıtım “ sistemi devreye 

alınmıştır. Sistemimizde kullanılan proses suları tesislerimizde arıtılarak tekrar kullanılmaktadır. Bu proses 

sonucu oluşan atık sular ise kontrollü olarak ISU kanalına deşarj edilmekte ve ISU tarafından periyodik 

olarak kontrolleri yapılmaktadır. 

 

Prosesimiz sonucu oluşan hava emisyonlarımızın  ilgili mevzuata uygun olarak kontrol altında tutulması için 

yetkili kuruluşlarca düzenli  “ Emisyon Ölçümleri ” yapılmaktadır. “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol 

Yönetmeliği” çerçevesinde öncelikle, Yüzey Temizleme, Tav Galvaniz ve Lastik Teli Hatlarında 

havalandırma sistemlerinde iyileştirmeler yapılmış ve/veya yeni sistemler kurulmuştur. 

 

Çevre kirliliğini önlemek; çevre ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uymak, atıkları kontrol altında tutarak, 

kaynağında ayrıştırılması, değerlendirilmesi, çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması ve doğal hayatın 

korunmasına katkıda bulunmak amacıyla, faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkların azaltılması  ve atıkların 

etkin bir şekilde yönetilmesi çalışmaları sistematik bir şekilde yürütülmektedir. 

 

Tehlikesiz Atıklar; tesis içerisinde tehlikesiz atık depolarında veya konteynerlarda depolanarak, lisanslı 

firmalara gönderilmektedir. 

Tehlikesiz atık sınıfında olan arıtma çamuru uygun koşullarda tehlikesiz atık konteynırlarında depolanarak 

lisanslı firmalara gönderilmektedir. 

Ofislerde kullanılmış kağıtların arka yüzlerinin kullanılmakta ve/veya geri dönüşüm kutularında toplanarak 

lisanslı toplama-ayırma tesislerine gönderilmektedir.  

Ambalaj atıkları konusunda sorumluluklarımızı yerine getirerek “Çevko Vakfı” ile çalışmalar 

yürütülmektedir. 

 

Tehlikeli atıklar; tesis içerisinde “Geçici Atık Depolama İzni” bulunan alanda ve tehlikeli atıklar için 

oluşturulmuş konteynerlarda geçici olarak depolanmakta ve lisanslı kuruluşlara gönderilmektedir. 

Ofislerde ve üretim sahasında belli bölgelerde atık piller için toplama ünitelerinde piller toplanmakta ve 

TAP(Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) dan yetki almış kuruluşlara teslim edilmektedir. 

Atık yağ; tehlikeli atık sınıfında değerlendirilen kullanım süresi dolduktan sonra çıkan yağlardır. Bu yağlar “ 

1. Kategori Atık Yağ” sınıfında olup, sistemimizde tekrar kullanılmakta ve/veya “Lisanslı Geri Kazanım 

Tesislerine” gönderilmektedir. 

 

Üretim sahasında oluşan kontamine malzemeler için toplama üniteler mevcuttur. Bu alanlarda toplanan 

malzemeler Lisanslı kuruluşlara gönderilmektedir.  

Tüm tehlikeli atıkların tesis içerisinde toplanması, mevzuatlara uygun tesis içerisinde depolanması ve 

bertaraf ettirilmesi işlemleri titizlikle yürütülmektedir. 
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Enerji yönetimi;  Enerji ve  doğal kaynakları  mümkün olan en az tüketim oluşturacak  yöntemlerle  

kullanmak.  

Elektrik, doğalgaz ve su kullanımları yakın takip edilmekte, gereksiz kullanımlar önlenmekte ve aynı 

zamanda proseslerin daha verimli çalışması için teknik çalışmalar yapılmaktadır. 

Bununla birlikte elektrik maliyetlerini düşürme amacıyla “ Kojenerasyon “ ünitesi devreye alınmıştır.  

 

Eğitim çalışmaları; çevre yönetim sistemleri çerçevesinde işe yeni giren operatör ve beyaz yaka elemanlar 

için iş başı eğitimleri verilmekte, bununla birlikte yılda en az bir kez olmak üzere tüm çalışanlara “Çevre 

Bilinçlendirme “ eğitimleri verilmektedir 

 

  

18001 (OHSAS) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 

 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’de, çalışanların güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmalarını  sağlamak amacı 

ile  “TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” standardının gereklerini karşılayan ve sürekli 

iyileşmeye, gelişmeye açık bir yönetim sistemi kurulmuş ve işletilmektedir. 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’de yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan olası kaza ve hastalık risklerine 

neden olan etken ve tehlikeler tanımlanarak değerlendirilmektedir. Önleyici yaklaşımla riskler, kaynağında 

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

gözden geçirilerek iyileştirilmektedir.  

 

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU 

 

15.Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu  

 

15.1.Yönetim Kurulunun oluşumunda ve seçiminde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK 

Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar ayrıca Esas Sözleşmemizde yer almaktadır. 

Buna göre; 

 

15.1.1.Şirket, Genel Kurulca hissedarlar arasından seçilecek en az 5, en çok 11 üyeden oluşan bir Yönetim 

Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.  

 

15.1.2.Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye 

niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday 

gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye 

Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat 

hükümlerine uyulur. 

 

15.1.3.Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası yürütmede görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin 

görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.  
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15.2.Yönetim Kurulu Üyelerimizin ad, soyad, nitelikleri ve özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır; 

 

 
 

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri; 
 

Üye                           Görev  İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız 

 

Sn. Yahya ÜZDİYEN               Başkan    (İcracı) 

 

Sn. Ahmet ÇAĞLAR   Başkan  Vekili  (İcracı/Murahhas Üye) 

 

Sn.Yener ŞENOK              Üye    (İcracı Olmayan) 

 

Sn. Murat DOĞU    Üye   (İcracı Olmayan) 

 

Sn. Aygen Leyla Ayözger                      Üye                             (İcracı Olmayan) 

 

Sn.Salih Ercüment Türktan                  Üye   (Bağımsız ) 

 

Sn.Kubilay Keçelioğlu   Üye   (Bağımsız) 

 

 

 

 

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Özgeçmişleri 

 

 

Yahya ÜZDİYEN                  

1957 doğumlu Yahya Üzdiyen, 1980 yılında ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 

1980 yılından 1996 yılına kadar özel sektörde çeşitli kuruluşlarda dış ticaret ve yatırım konularında uzman ve 

yönetici olarak çalıştı. Doğan Grubu’na katıldığı 1997 yılından 2011 yılına kadar Doğan Holding Strateji Grup 

Başkanlığı’nı yürüttü; 18 Ocak 2011 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini üstlendi. Aralarında 

POAŞ, Ray Sigorta ve Star TV’nin de bulunduğu Grup iştiraklerinin satın alınma, ortaklık ve satış süreçlerinde 

önemli rol oynadı. Halihazırda birçok Grup şirketinde yönetim kurulu üyeliği bulunan Üzdiyen, 24 Ocak 2012 

tarihinden itibaren Doğan Holding İcra Kurulu Başkanlığı’nı (CEO) yürütmektedir. Üzdiyen evli ve iki çocuk 

babasıdır.   

 

Ahmet ÇAĞLAR    

1973 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Ahmet Çağlar 1980 

yılında The University of Texas’ta yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doğan Holding Sanayi Grup 

Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Halen Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini 

yürütmektedir. 

 

Yener ŞENOK  

Maliye Bakanlığından ayrılarak Toprak Holdingde Teftiş Kurulu Başkanı olarak çalışmaya başladı. Bu 

Gruptaki görevini daha sonra Mali Koordinatör olarak devam ettirdi. Toprak Holdingte çalıştığı 8 yıl 

boyunca diğer görevleri ile eş zamanlı olarak Halis Toprak Vakfı Genel Müdürlüğünü de ifa etti. 2003 

yılında bu Gruptan ayrılarak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.de Mali İşler Bölüm Başkanı olarak göreve 

başladı. Halen Mali ve İdari İşler Grup Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olup ,aynı zamanda 

Yeminli Mali Müşavir ünvanına sahip olan Yener Şenok evli ve bir çocuk babasıdır 
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Murat DOĞU 

1967 yılında Ankara'da doğdu. Ortaokul ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. 1990 yılında 

Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1991 yılında 

Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Şubat 1995'de Uzman, 2003 yılında 

da Baş Uzman oldu. 2002 yılından itibaren Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu 

Başkanlığını yaptı. Söz konusu Çalışma Grubu 2003 yılı Temmuz ayında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 

Kurumsal Yönetim İlkelerini yayınladı. Mayıs 2004'te Doğan Yayın Holding'e geçen Murat DOĞU, halen 

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar 

Gözetim'den sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır. 

 

  Aygen Leyla AYÖZGER   

1976 yılı doğumlu olan Aygen L. Ayözger, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde lisans, Boston 

College’ta MBA/Finans alanında lisansüstü eğitimini tamamladı. İş hayatına yatırım bankacılığı alanında 

başlayan Ayözger 2005 yılına kadar kurumsal finansman ile birleşme/devralma alanlarında çeşitli sektör ve 

projelerde danışman olarak çalıştıktan sonra Doğan Holding’te Strateji ve İş Geliştirme ekibine katılarak 

yönetici olarak görev yaptı. 2008-2011 yılları arasında Enerji Bölüm Başkanı görevini üstlenen Ayözger, 

2011 Eylül’den itibaren Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı görevinde grubun yatırımlar, 

birleşme/devralma, ortaklıklar ve şirket satışlarıyla ilgili faaliyetlerini yürütmekte ayrıca birçok Grup 

şirketinin yönetim kurullarında yer almaktadır. 

 

Dr.S. Ercüment TÜRKTAN                                                         

1950 yılı doğumlu olan S.Ercüment Türktan  1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 

Fizik Bölümü Doktora (phd) (Katı hal Elektronik),1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Fizik Bölümü Yüksek Mühendislik (Analog Bilgisayar yapımı),1973 yılında Hacettepe 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Bölümü Fizik Mühendisliği Fakültelerini bitirdi. 1975-1982 

Hacettepe   Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Bölümü, Öğretim Görevlisi olarak görev alan Salih 

Ercümen Türktan 1982-1988 TESTAŞ (Türkiye Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş.)-Yarı İletken Devre 

Elemanları Fabrika Müdürü, 1988-1989 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanı, 1989-

1991 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, 1991-1993 Türkiye Elektrik Kurumu 

Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, 1993-1996 Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 

Mart 1996-Ekim1996 Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, 1996-1997 Başbakan Müşaviri, 1997 Emekli 

Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1997 yılında ETPD Ltd. Şti’ni kurarak, halen şirket 

müdürlüğü görevini yapmaktadır. 2001 yılında Türk Dış Ticaret Vakfı Mütevelli üyeliği ve Yönetim Kurulu 

üyeliği ve Dünya Türk İş adamları VAKFI mütevelli üyeliği ve Yönetim Kurulu üyeliği yapan S.Ercüment 

Türktan halen görevlerine devam etmektedir. 2003-2010 yılları arasında Akkanat Holding’de İcra Kurulu 

üyesi ve Genel Koordinatör görevinde ve Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.2012 yılında 

başladığı Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. Ve  Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği, 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği ve Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve 

Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği görevlerine devam etmektedir. 

 

Kubilay Keçelioğlu 

1956 yılı doğumlu olan Kubilay Keçelioğlu 1980 yılında ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde 

lisans eğitimini tamamlamıştır.1980-1987 Çukurova Dış Ticaret A.Ş. Bölüm Müdürlüğü,1987-1996 DUSA 

Endüstriyel İplik San.A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı,1997-2011 VAKKO Tekstil A.Ş. Genel 

Müdürlüğü,2002-2004 BOSSA T.A.Ş Pazar Geliştirme Koordinatörlüğü, 2004-2005 ORTADOĞU 

Pazarlama,BJ&Akbulut Konfeksiyon Genel Koordinatörlüğü, 2007-2009 Abalıoğlu Tekstil Tedarik ve Satış 

Grup Müdürlüğü, 2009-2011 SG Konfeksiyon Ltd. Genel Müdürlüğü, 2011-2012 BOSSA T.A.Ş Genel 

Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.   

 

 15.3.Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Üyeler en fazla 3 yıl için 

seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış 

addolunur. Yönetim Kurulu Üyeleri 31.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2014 hesap ve 

faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 



37 

 

 

15.4.Yönetim Kurulu’nda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının 

belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden 

ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan 

ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı aynı kişi değildir. 

 

15.5.Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin, Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara 

bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır. Şirketimizin bir holding şirketi olduğu ve ilişkili şirketlerin 

yönetiminde temsil edilmenin Şirketimiz ve dolayısıyla ortaklarımızın menfaatine olduğu düşüncesiyle, 

Şirketimizin bağlı ortaklık ve iştiraklerinin yönetim kurullarında da görev alması sınırlandırılmamaktadır. Bu 

alandaki uygulamalarımız, günün şartlarına uygun olarak sürekli gözden geçirilmektedir. 

 

 

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışındaki görevleri aşağıda yer almaktadır; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.6.Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak 

“bağımsızlık” şartını sağladıklarına dair yazılı beyan alınmaktadır. Rapor tarihi itibariyle bağımsız yönetim 

kurulu üyelerinin, bağımsız olma özelliğini kaybetmesine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır. 

 

Bağımsızlık beyanları ile birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ne başvuru yapan 2 adayın başvuruları 

Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek 6 Mart 2014 tarihinde 2014-11 karar no ile kamuya 

açıklanmıştır. 

 

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanlarına aşağıda yer verilmiştir 

Adı Soyadı Görevi Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler 

Yahya 
ÜZDİYEN 

Yönetim Kurulu 
Başkanı 

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Doğan 
Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu 
Başkanlıkları ve Üyelikleri 

Ahmet 
ÇAĞLAR 

Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili 
ve Murahhas 
Üye 

 Yoktur. 

Yener ŞENOK 
Yönetim Kurulu 
Üyesi 

Doğan şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı,Doğan 
şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu 
Üyelikleri,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikleri 

Murat DOĞU 
Yönetim Kurulu 

Üyesi 

Doğan şirketler Grubu Holding A.Ş’nin Sermaye Piyasası ,UFRS/SPK 

Raporlama ve Ortaklıklar Mali İşler Başkan Yardımcısı, 

Aygen Leyla 
AYÖZGER 

Yönetim Kurulu 
Üyesi 

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş İş Geliştirme Başkan Yardımcısı,Doğan 
Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu 
Üyelikleri 

Salih 
Ercüment 
TÜRKTAN 

Bağımsız 

Yönetim Kurulu 
Üyesi 

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız 

Yönetim Kurulu Üyelikleri,Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri,Kurumsal 
Yönetim Komitesi Başkanlıkları 

Kubilay 
Keçelioğlu 

Bağımsız 
Yönetim Kurulu 
Üyesi 

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyelikleri,Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Grup 
Şirketlerinde Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri 
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16.Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları  

 

16.1.Yönetim kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Bu konuda 

Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyuma azami özen gösterilmektedir. Konuya ilişkin esaslar  

Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile belirlenmiştir. Buna göre; 

 

16.1.1Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki 

esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, finansal tablo ve 

raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır. 

 

16.1.2Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için her yıl üyeleri 

arasından ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirler; gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir 

bölümünü ve şirket işlerinin belirli kısımlarını ve ayrıca aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini 

üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar. Yönetim Kurulu ayrıca, TTK ve 

Kanun’da devrine izin verilmiş yetkilerinin bir kısmını veya bunların tamamını, TTK’ya uygun olarak usul 

ve esaslarını bir iç yönerge ile belirlemek suretiyle üst düzey yöneticilere devretmek konusunda çalışmalar 

yapmaktadır.   

 

16.2.Yönetim kurulu üyelerimizin öz geçmişleri Faaliyet Raporumuzda ve Web Sitemizde 

(www.celikhalat.com.tr) yer almaktadır.  

 

16.3.Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye 

zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.   

 

16.4.Yönetim kurulumuz faaliyet raporu, finansal rapor ve ‘kurumsal yönetim uyum raporu’nun kabulüne 

dair ayrı karar almaktadır.  

 

16.5.2014 yılında 36 adet  Yönetim Kurulu toplantısı/kararı gerçekleştirilmiş/alınmış olup, Yönetim Kurulu 

toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu 

üyesi olmamıştır.   

 

16.6.Yönetim Kurulu toplantılarımız etkin ve verimli bir şekilde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. 

Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile de düzenlendiği üzere; 

 

16.6.1Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır 

 

16.6.2.Yönetim Kurulumuz kural olarak Başkanının veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine 

toplanmaktadır. 

 

16.6.3.Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı 

sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur. 

16.6.4.Yönetim Kurulumuz toplantılarını kural olarak Şirket merkezinde yapar; ancak Yönetim Kurulu 

kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte de toplantı yapılabilir.  

16.6.5.Yönetim Kurulu Üyelerimizin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim 

sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilinir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak 

bildiren üyelerimizin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. 

 

 

16.6.6.Yönetim Kurulumuzun kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin 

gerekçelerini de belirterek karar defterine geçirmeleri gerekir. Yönetim Kurulu Kararları ve toplantı ile ilgili 

belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar düzenli olarak arşivlenir. 
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16.6.7.Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu  ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan 

üyelerin oyçokluğu ile alır. 

 

16.6.8.Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da eşitlik olur ise 

reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy 

hakkı vardır. 

 

16.6.9.Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak, üyelerden birinin önerisine diğerlerinin 

yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir. 

 

16.6.10.Yönetim kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi ve bu madde çerçevesinde 

yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin 

fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra 

edilebilir. 

 

16.7.11.Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret 

Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim 

Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca 

hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak 

Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın 

alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden 

veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen 

haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulumuz üyelerinin 

en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların 

eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa 

öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın 

bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı 

bulunmamaktadır. 

 

16.8.Yönetim Kurulunun seyahat/toplantı giderleri, görevi ile ilgili özel çalışma istekleri ve benzer 

masrafları herhangi bir sınırlama olmaksızın genel bütçeden karşılanmaktadır. 

 

17.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı,Yapı ve Bağımsızlığı 

 

17.1.Şirketimizin içinde bulunduğu durum, yasal düzenlemeler ve gereksinimlere uygun olarak, Yönetim 

Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen dört adet komite 

oluşturulmuştur. Bu komiteler; İcra Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve 

Riskin Erken Saptanması Komitesi’dir.  

 

17.2.Komiteler ile ilgili genel esaslar Esas Sözleşmemizde yer almaktadır. 

 

17.3.Ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kurulumuzca 

onaylanmış ve Web Sitemiz (www.celikhalat.com.tr) vasıtasıyla kamuya duyurulmuş yazılı görev ve çalışma 

esasları bulunmaktadır. Bu esaslar Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas 

Sözleşmemiz ve yurt dışı uygulamalar dikkate alınarak  oluşturulmuştur. Komitelerin görev ve çalışma 

esasları ilgili mevzuattaki gelişmeler ve mevcut koşullar göz önünde bulundurulmak suretiyle gözden 

geçirilmektedir. Komiteler en az üç ayda bir toplanır.   
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17.4.İcra Kurulu hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır 

 

17.4.1.Komite üyeleri hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır ; 

 

İcra Kurulu  

 

 Adı Soyadı Görevi 

1 Ahmet Çağlar Başkan 

2 Sait Özkan Gökdemir Üye 

3 A.Serdar Seylam Üye 

4 Sedat İçgüdel Üye 

 

17.5.Denetimden Sorumlu Komite hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

17.5.1.Komite üyeleri hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır; 

 

Denetimden Sorumlu Komite: 

 

 Adı Soyadı Görevi 

1 Kubilay Keçelioğlu Başkan 

2 Salih Ercüment Türktan Üye 
 

17.5.2.Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Kubilay Keçelioğlu bağımsız yönetim kurulu üyesi olup, 

yürütmede (icrada) görevli değildir.    

17.5.3.Komite üyeleri yürütmede görevli değildir. 

17.5.4.Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve 

Kararlarına uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir.  Bu çerçevede 2014 yılında;  

 

- Şirketin ve Şirketin finansal tablolarının konsolide hazırlanması nedeniyle payları Borsa İstanbul’da 

işlem gören halka açık iştiraklerinin, yıllık/ara dönem finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim 

raporları, kamuya açıklanmadan önce gözden geçirilmiş; bağımsız denetim şirketi ile toplantılar 

yapılmıştır, 

- Şirketin ve payları Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık iştiraklerinin bağımsız denetim sözleşmeleri 

gözden geçirilmiştir, 

- İç denetim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen iç denetim çalışmalarının sonuçları ve alınan tedbirler 

gözden geçirilmiştir, 

- Risk yönetimi konusunda çalışmalar yapılmıştır. 

 

17.6.Kurumsal Yönetim Komitemiz aynı zamanda Esas Sözleşmemiz ile oluşturulmuş bir Komite olup, 

Komite hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır 
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 Komite üyeleri hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır; 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi: 

 Adı Soyadı Görevi 

1 Salih Ercüment Türktan Başkan 

2 Yener Şenok Üye 

3 Murat Doğu Üye 

4 Burça Canbaz Üye 

 

17.6.1. 31.12.2014 tarihi itibariyle Burça CANBAZ' dan boşalan Yatırımcı İlişkilileri Bölümü 

Yöneticiliği'ne, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")' nin "Yatırımcı ilişkileri bölümü" 

başlığını taşıyan 11'inci maddesindeki asgari koşulları sağladığı anlaşılan Sinem VAZVAZ KOLYOZOĞLU' 

nun Yatırımcı İlişkilileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiş olup, Sinem VAZVAZ 

KOLYOZOĞLU ayrıca Tebliğ'in 11'inci maddesi gereğince Burça Canbaz' ın yerine, Kurumsal Yönetim 

Komitesi üyesi olarak belirlenmiştir. 

 

17.6.2.Komite üyelerinin yarıdan fazlası yürütmede görevli olmakla birlikte, Kanun, SPK Düzenleme ve 

Kararlarında, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı’nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olması yeterli 

görülmekte başka bir zorunlu şart aranmamaktadır.   

17.6.3.Komitemiz kurulduğu günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir. 2014 yılında;  

- Şirketimiz ve halka açık iştirakleri tarafından hazırlanan “kurumsal yönetim uyum raporları”nın 

uygunluk incelemesi yapılmıştır. 

- Şirket ve halka açık iştirakleri tarafından hazırlanan “faaliyet raporları”nın uygunluk incelemesi 

yapılmıştır.  

- 2013 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısının İlgili Mevzuata uygun olarak 

yapılması sağlanmıştır. 

- Pay sahipleri ve yatırımcılar ile ilişkilerin ilgili Mevzuat ve İlkeler dâhilinde düzenli bir şekilde 

yürütülmesi sağlanmıştır, 

- Web sitesinin sürekli güncel tutulup tutulmadığı ve geliştirilmesi takip edilmiştir.   

 

17.7. SPK’ nın Seri:IV No:56 sayılı Tebliğ’inde yapılan değişiklik uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 

18 Mart 2013 tarihli 2013/6 numaralı kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Riskin 

Erken Saptanması Komitesi’ne ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;  

 

 

Riskin Erken Saptanması ve Komitesi : 

 

 ADI SOYADI GÖREVİ 

1 Salih Ercüment Türktan Başkan 

2 Erem Turgut Yücel Üye 

3 Tolga Babalı Üye 

4 Sait Özkan Gökdemir Üye  
 

17.8.Komitelerimiz kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket etmekte ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde 

bulunmaktadır. Ancak nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilmektedir.  

 

17.8.1.Komitelerimiz almış oldukları kararlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmektedirler. 

 

17.8.2.Komitelerimiz yıllık faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmektedirler. 
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17.9.Bir Yönetim Kurulu Üyesi’nin birden fazla komitede yer almasının sebebi Yönetim Kurulu’nda iki 

bağımsız üyenin bulunmasıdır. 

 

18.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması 

 

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Denetim Başkan Yardımcılığı risk yönetimi ve iç kontrol 

fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmakta ve şirketimize destek vermektedir. 

 

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Denetim Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu 

elde edilen bulgular Şirketimiz tarafından değerlendirilmekte ve yapılan öneriler doğrultusunda düzeltme ve 

düzenlemeler yapılarak risk yönetimi ve kontrol sistemleri sürekli geliştirilmektedir. 

 

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 Başkan 

Yardımcılığı tavsiyeleri ve görüşleri alınarak Şirketimiz yöntemince yapılmaktadır.  

 

Bunlara ek olarak, iç kontrol sistemlerini oluşturan yönetmelikler düzenlenmiş ve yürürlüğe konulmuştur. 

 

19.Şirketin Stratejik Hedefleri 

 

 Sürekli iyileştirme anlayışını hakim kılmak, 

 Şirketimiz içindeki iletişimin etkinleşmesini sağlamak, 

 Liderliği güçlendirmek, 

 Kurumsal yapıda çalışmak, 

 Hedef ve vizyonumuzun tüm Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. çalışanlarına yayılmasını sağlamak. 

20.Mali Haklar 

 

20.1.Şirket ana sözleşmemizde yer aldığı üzere, Yönetim Kurulu üyelerimize bu sıfatları dolayısıyla ödenen 

huzur hakları ve ücretler Genel Kurul tarafından tespit edilmektedir. Üst Yönetime sağlanan faydalar, Olağan 

Genel Kurul Toplantı tutanağında yer almakla birlikte İnternet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma 

Platformunda da yayınlanmıştır. 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak nakdi veya gayri nakdi kredi 

kullanmamakta, üyeler lehine kefalet vb teminatlar verilmemektedir. 

 

20.2.SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 18 Mayıs 2012 tarih ve 15 sayılı 

Kararı ile “Ücret Politikası” oluşturulmuş; Genel Kurul’un bilgisine sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.   

 

20.3.2013 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısında; Yönetim Kurulu üyelerine ayda 

net 3.000 TL ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise ayda net 4.000TL ödenmesine oy; Şirket 

Esas Sözleşmesi doğrultusunda oluşturulacak komitelere üye olan Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi ek bir 

ücret ödenmemesine, oybirliği ile karar verilmiştir. Bunun haricinde Yönetim Kurulu Üyeleri için 

performansa dayalı bir ödüllendirme söz konusu değildir.   

 

20.4.Şirketimiz, kilit yönetici personelini yönetim kurulu üyeleri ve yürütme komitesi üyeleri olarak 

belirlemiştir. Kilit yönetici personele sağlanan kısa vadeli faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim 

ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup sağlanan faydalar toplamı 2014 yılında 1.462.287-;Türk Lirası’dır 

(2013: 1.636.898,-,-Türk Lirası).  

 



45 

 

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Konusundaki Mevcut Durumu 

 

Şirketimiz 01.01.2014-31.12.2014 faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı II-17.1 

Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen uyulması zorunlu ilkeler dışında, zorunlu olmayan ilkelere de 

uyum için azami gayret göstermektedir. 

 

Uygulanması “zorunlu olmayan” tavsiye niteliğindeki İlkeler’den uyamadığımızı değerlendirdiğimiz olanlar 

aşağıda açıklanmış olup, Şirket bünyesinde söz konusu hususlardan dolayı ortaya çıkan herhangi bir çıkar 

çatışması bulunmamaktadır.  

 

 Madde 1.2.1. Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınır. 

 

Şirket Esas Sözleşmesi’nde Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan 

kaçınmasına ilişkin.özel bir hüküm bulunmamakla birlikte konuyla ilgili SPK, TTK ve diğer tüm 

mevzuat ve düzenlemelere uyulması öngörülmüştür  

 

  

 Madde 1.5.2. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip 

olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir. 

 

Şirket Esas Sözleşmesi’nde azlık haklarına ilişkin özel bir hüküm bulunmamakla birlikte konuyla ilgili 

tüm maddelerde SPK, TTK ve diğer tüm mevzuat ve düzenlemelere uyulması öngörülmüştür  

 

 

 Madde 2.1.3. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve 

dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe’nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce 

de KAP’ta açıklanır.  İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine 

yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile 

tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır. 

 

KAP açıklamalarında ilgili mevzuat gereği tüm yükümlülükler Şirketimizce eksiksiz yerine 

getirilmektedir. Bununla birlikte, KAP’ta sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması 

gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimlerinin İngilizcelerinin açıklanması 

uygulaması mevcut değildir. Ancak önümüzdeki dönemlerde ilgili mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak 

özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri İngilizce olarak yer alabilecektir. 

 

 

 Madde 2.1.4. İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından 

Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de 

hazırlanır. 

 

Şirket internet sitemizde yıllık finansal tablolar İngilizce olarak da yer almaktadır. Diğer bilgiler ise 

henüz Türkçe haricinde herhangi bir yabancı dilde bilgi içermemektedir. Ancak önümüzdeki dönemlerde 

ilgili mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak bilgilerin İngilizce versiyonlarının yer alması 

değerlendirmeye alınabilecektir. 

 

 Madde 3.2.1. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve 

süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat 

gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik 

tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar. 

 

Şirket çalışanlarına yönelik kamuya duyurulan tazminat politikamız henüz bulunmamaktadır. Bununla 

birlikte 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun hareket edilmektedir.  
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 Madde 3.1.2. Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine 

katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından 

benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir. 

 

Şirket iç düzenlemelerinde ve Esas Sözleşme'de menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını 

desteklemeye yönelik herhangi spesifik bir model mevcut değildir. Şirket yönetimi tüm paydaşların 

menfaatlerini gözetecek şekilde adaylar arasından tecrübe ve uzmanlık mefhumu gözetilerek 

belirlenmektedir. Şirketimizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları 

ve tedarikçilerimiz şirketimiz ile ilgili bilgilere düzenlenen toplantılar, sunumlar ile yazılı ve görsel 

basınla paylaşılan haberler vasıtasıyla ve Kurumsal İnternet Sitemiz aracılığıyla Sermaye Piyasası 

Mevzuatı, Kanun, SPK düzenlemeleri/kararları ile Şirket Bilgilendirme Politikası’na uygun olarak 

ulaşabilmektedir. 

 

 Madde 3.2.2. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin 

görüşleri alınır. 

 

Şirket iç düzenlemelerinde ve Esas Sözleşme'de Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli 

kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerinin alınmasına yönelik herhangi  özel bir hüküm 

bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurullarımızda Şirketimizin menfaat sahiplerinin de görüşleri 

alınmaktadır. 

 

 

 Madde 4.2.8. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep 

olacakları zarar, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP’ta açıklanır. 

 

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin 

hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Doğan Holding) tarafından, Doğan Holding’in 

tüm bağlı ortaklıkları ve iş ortaklıklarını kapsayan bir çatı   sigorta yaptırılmış olup, Şirketimiz özelinde 

sermayemizin %25’ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamış olması nedeniyle KAP açıklaması 

yapılmamıştır. Ancak önümüzdeki dönemlerde ilgili mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak şirket 

sermayesinin %25’ini aşan bedelde sigorta yaptırılması değerlendirmeye alınabilecektir 

 

 Madde 4.3.9. Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25’ten az olmamak kaydıyla bir hedef 

oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim kurulu bu 

hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir. 

 

Şirket Yönetim Kurulu’nda bir kadın üye bulunmakta olup, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 

yapmaktadır. Şirketimiz konu ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmekte olup, Yönetim kurulu üyelerimiz 

Şirket faaliyetleriyle alakalı tecrübe ve uzmanlıklarına göre seçilmekte ve bu bağlamda Yönetim Kurulu 

üyeleri arasında farklılaşmaya önem verilmektedir.  

 

 

 Madde 4.5.5. Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir. 

 

Şirket’te bağımsız üyeler dışında birden fazla komitede görev yapan yönetim kurulu üyesi 

bulunmamaktadır. 

 
 

 Madde 4.6.5. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile 

sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında 

açıklama yapılması esastır. 

 

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar şirket faaliyet raporunda toplu 

olarak açıklanmaktadır. Bağımsız üyeler dışında yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyeliklerine 

istinaden ödeme yapıldığından ve rekabet menfaatleri açısından kişi bazlı açıklama yapılmamaktadır. 
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9.Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu’nun                     

Sorumluluk Beyanı 

 
KARAR TARİHİ: 26 /02/2015                                                                               26 /02/2015 

                 Ref: CH/36 /2015 

KARAR SAYISI: 2015/ 04 

 

 

 

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN 

II-14.1 TEBLİĞİ’NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK 

BEYANI 

 

 

Çelik Halat Ve Tel Sanayii A.Ş.'nin, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu 

(SPK)' nun “II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri 

kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye 

Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK’nın 

07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK’nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı 

Haftalık Bülteni ile ilan edilen; bağımsız denetimden geçmiş,  Finansal Rapor’u ile 01.01.2014-31.12.2014 

hesap dönemine ait Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup; görev ve sorumluluk alanımızda sahip 

olduğumuz bilgiler çerçevesinde; 

 

- Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu’nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya 

açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik 

içermediği, 

 

- Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış Finansal Rapor’un, Şirketimizin 

aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve 

Faaliyet Raporu’nun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu 

önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı, tespit olunmuştur. 

 
 

 

 

Kubilay KEÇELİOĞLU    Salih Ercüment TÜRKTAN 

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı   Denetimden Sorumlu Komite Üyesi 

 

 

 

 

 

Ahmet ÇAĞLAR     Sait Özkan GÖKDEMİR 

Başkan Vekili- Murahhas Üye     Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı 
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10.Kurumsal Yönetim Komitesi Kararı 
 

 

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.  KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ KARARI 

 

 

TOPLANTI TARİHİ : 26 / 02 / 2015 

TOPLANTI NO : 2015 – 01 

KONU    : 01.01.2014–31.12.2014 Hesap Dönemi Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim 

Uyum Raporu. 

 

Türk Ticaret Kanunu (TTKn.), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”)’nın “Şirketlerin Yıllık Faaliyet 

Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun 

II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne uygun olarak hazırlanan, 

01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu ve Faaliyet Raporu’nda yer alacak SPK’nın II-

17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği”’ne uygun olarak hazırlanan ve sunum esasları SPK’nın 27.01.2014 tarih 

ve 2/35 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK’nın 27.01.2014 tarih ve 2014/02 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan 

edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Rapor’u, Şirket’in Faaliyet Raporu’nun ve Kurumsal Yönetim 

İlkeleri Uyum Raporu’nun hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilerinin de görüşü alınarak 

incelenmiştir.  

 

Sahip olduğumuz ve bize iletilen bilgiler ile sınırlı olarak, söz konusu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim 

Uyum Raporu ile ilgili görüşümüz Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nun 

hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilere iletilmiş olup; bu görüş çerçevesinde söz konusu Faaliyet 

Raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nun, Şirketimizin faaliyet sonuçları hakkında gerçek durumu 

yansıttığı; yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği ve TTKn., 

Bakanlık ve SPK düzenlemelerine uygun olduğu kanaatine varılmıştır.   

 

 

 

 

                                                 Salih Ercüment Türktan 

                                                          Başkan 

 

 

  Murat Doğu                                 Yener Şenok            Sinem Vazvaz Kolyozoğlu 

         Üye                                          Üye                                                     Üye  
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11.Denetim Komitesi Kararı 

 

 
 
 
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE KARARI 
 
 
 
 

TARİH : 26 -02-2015 

NO              : 2015/ 01 

KONU              : 01.01.2014–31.12.2014 Hesap Dönemi Finansal Raporu 

 

 

 

 

 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun “II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar 

Tebliği” kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan 

Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan; sunum esasları 

SPK’nın 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK’nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 

sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 

01.01.2014–31.12.2014 hesap dönemine ait Finansal Rapor’u, Şirket’in finansal raporlarının 

hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilerinin de görüşü alınarak incelenmiştir.  

 

Sahip olduğumuz ve bize iletilen bilgiler ile sınırlı olarak, söz konusu Finansal Rapor ile ilgili görüşümüz 

finansal tabloların ve dipnotlarının hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilere iletilmiş olup; bu 

görüş çerçevesinde söz konusu Finansal Rapor’un, Şirketimizin faaliyet sonuçları hakkında gerçek durumu 

yansıttığı; yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği ve SPK 

düzenlemelerine uygun olduğu kanaatine varılmıştır.   

 

 

 

 

 

 

DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI   DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ 

Kubilay KEÇELİOĞLU                                                   Salih Ercüment TÜRKTAN 
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12.Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 

 

    ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 

Yönetim Kurulu Toplantısı 

Toplantı Kararı 

 

Toplantı Tarihi :   26  / 02/ 2015 

Toplantı No : 2015 -04 

Toplantı Yer : Şirket Merkezi 

Başkan    : Sn. Yahya ÜZDİYEN 
Başkan Vekili- Murahhas Üye : Sn. Ahmet ÇAĞLAR 

Üye    : Sn. Yener ŞENOK  

Üye    : Sn. Aygen Leyla AYÖZGER 

Üye    : Sn. Murat DOĞU 

Bağımsız Üye             : Sn. Kubilay KEÇELİOĞLU  

Bağımsız Üye              : Sn. Salih Ercüment TÜRKTAN 

 

    Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla gündemindeki konuları karara 

bağlamak üzere Şirket Merkezi’nde toplandı. 

Gündem    : 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi Finansal Raporu ile Faaliyet  Raporu’nun kabulü. 

Karar        :Yapılan görüşmeler neticesinde; 

Denetimden Sorumlu Komitemizin düzeltme tavsiyeleri doğrultusunda uygun görüşü ile Yönetim 

Kurulumuza sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun “II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal 

Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına 

uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK’nın 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine 

SPK’nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen; bağımsız denetimden geçmiş, bir 

önceki dönem ile karşılaştırmalı ekli 01.01.2014–31.12.2014 hesap dönemine ait Finansal Rapor’un 

kabulüne, 

       Kurumsal Yönetim Komitemizin düzeltme tavsiyeleri doğrultusunda uygun görüşü ile Yönetim 

Kurulumuzun onayına sunulan, Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Şirketlerin Yıllık 

Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” ve Sermaye Piyasası Kurulu 

(“SPK”)’nun II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne uygun olarak 

hazırlanan ekli 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu’nun ve Faaliyet Raporu’nda yer 

alan SPK’nın II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği”’ne uygun olarak hazırlanan ve sunum esasları SPK’nın 

27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK’nın 27.01.2014 tarih ve 2014/02 sayılı Haftalık 

Bülteni ile ilan edilen ekli 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum 

Raporu’nun kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.  

Yahya ÜZDİYEN 

                                                              Başkan 

 

Ahmet ÇAĞLAR                                              Yener ŞENOK                  Aygen Leyla AYÖZGER   

Başkan Vekili/ Murahhas Üye                       Üye                              Üye             

                    

    

 

Murat DOĞU                                        Kubilay KEÇELİOĞLU      Salih Ercüment TÜRKTAN 

       Üye                                           Bağımsız Üye                                      Bağımsız Üye 
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13.Kar Dağıtım Tablosuna İlişkin Yönetim KuruluToplantı Kararı ve Kar Dağıtım Tablosu 

      
 

 

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 

Yönetim Kurulu Toplantısı 

Toplantı Kararı 

Toplantı Tarihi              :  26  / 02 / 2015 

Toplantı No  : 2015- 05 

Toplantı Yer  : Şirket Merkezi 

 

Başkan       : Sn. Yahya ÜZDİYEN 

Başkan Vekili- Murahhas Üye              : Sn. Ahmet ÇAĞLAR 

Üye     : Sn. Yener ŞENOK  

Üye     : Sn. Aygen Leyla AYÖZGER 

Üye     : Sn. Murat DOĞU 

Bağımsız Üye              : Sn. Kubilay KEÇELİOĞLU  

Bağımsız Üye               : Sn. Salih Ercüment TÜRKTAN 

 

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 

imzalanmıştır. 

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, 

Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 

ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz “kâr dağıtım politikası” dikkate alınarak;  

 

- SPK'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) 

hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan 

Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (“TMS/TFRS”) uygun olarak 

hazırlanan sunum esasları SPK’nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden 

geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre; “Dönem Vergi 

Gideri” ve “Ertelenmiş Vergi Gideri” birlikte dikkate alındığında 7.823.728 Türk Lirası tutarında “Net 

Dönem Karı” oluştuğu; bu tutardan Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 519’uncu maddesinin (a) bendi 

uyarınca 327.677 Türk Lirası tutarında “Genel Kanuni Yedek Akçe” ayrıldıktan ve “2014 yılında yapılan 

toplam 250.973 Türk Lirası tutarında “Bağışlar” eklendikten sonra, SPK’nun kar dağıtımına ilişkin 

düzenlemeleri dahilinde 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak 7.747.024 Türk Lirası 

tutarında “Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı” hesaplandığı,  

 

- TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise 01.01.2014–31.12.2014 hesap 

döneminde 6.553.532 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK’nun 519’uncu 

maddesinin (a) bendi uyarınca 327.677 Türk Lirası tutarında “Genel Kanuni Yedek Akçe” ayrıldıktan 

sonra 6.225.855 Türk Lirası tutarında “Net Dağıtılabilir Dönem Karı” hesaplandığı, görülerek, kar 

dağıtımında, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımıza göre hesaplanan 

6.225.855 Türk Lirası”nın referans alınmasına ve kar payı dağıtım tarihinde geçerli olan, Merkezi Kayıt 

Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, “Çıkarılmış Sermaye”nin brüt %20si, net %17‘si oranında 

olmak üzere, toplam 3.300.000 Türk Lirası (brüt) tutarında “nakit” kar dağıtımı yapılması hususunun 

Genel Kurul’un onayına sunulmasına,karar verildi. 
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Yahya ÜZDİYEN 

                                                           Başkan 

 

 

 

 

Ahmet ÇAĞLAR                                  Yener ŞENOK                 Aygen Leyla AYÖZGER   

Başkan Vekili/ Murahhas Üye                     Üye                          Üye             

          

 

            

 

 

Murat DOĞU                                        Kubilay KEÇELİOĞLU Salih Ercüment TÜRKTAN 

       Üye                                           Bağımsız Üye                     Bağımsız Üye 
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ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI KAR 

DAĞITIM TABLOSU

1 Çıkarılmış Sermaye 16.500.000  

2 Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 550.875  

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise 

söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3 Dönem Karı / Zararı (+/-) (1) 9.733.611 7.884.049

4 Vergiler (+/-) (2) -1.909.883 -1.330.517 

Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-) 0 0

5 Net Dönem Karı/Zararı (+/-) 7.823.728 6.553.532

6 Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0 0

7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-) -327.677 -327.677 

8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/ZARARI (+/-) 7.496.051 6.225.855

9 Yıl içinde yapılan Bağışlar (+) 250.973

10

Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı/zararı 

(+/-) 7.747.024

11 Ortaklara Birinci Kar Payı 3.300.000

Nakit 3.300.000

Bedelsiz 0

Toplam 3.300.000

12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 0 

13 Dağıtılan Diğer Kar Payı 0

Yönetim Kurulu Üyelerine 0

Çalışanlara 0

Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0

14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 0

15 Ortaklara İkinci İkinci Kar Payı 0

16 Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0

17 Statü Yedekleri 0 0

18 Özel Yedekler 0 0

19 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 0 0

20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Geçmiş Yıl Karı 0 0

Olağanüstü Yedekler 0 0
TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer 

Yedekler 0 0  
 

 

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

 NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORANI(%) TUTARI (TL) ORANI (%)

NET  2.805.000,00 0,00 0,37 0,17 0,00

TOPLAM 2.805.000,00 0,00 0,37 0,17 0,00

(1) "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı" toplamından oluşmaktadır. 

(2) "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Gideri" toplamından oluşmaktadır.

GRUBU TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI 

TOPLAM DAĞITILAN 

KAR PAYI / NET 

DAĞITILABİLİR 

DÖNEM KARI 

1 TL NOMİNAL 

DEĞERLİ PAYA İSABET 

EDEN KAR PAYI
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ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 

1 OCAK – 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN 

FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



55 

 

 

 

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

 

Çelik Halat ve Tel Sanayii Anonim Şirketi 

Yönetim Kurulu’na 

 

Finansal Tablolara İlişkin Rapor 

 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2014 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona 

eren hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu, nakit akış 

tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki 

finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 

 

Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu 

 

Şirket yönetimi; finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları'na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmasından, 

gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal tabloların 

hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. 

 

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu  

 

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş vermektir. 

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim 

Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik 

hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine 

dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

 

Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim 

prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli 

yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız 

denetçi, risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla işletmenin 

finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu 

değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir 

bütün olarak finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan 

muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının 

değerlendirilmesini de içerir. 

 

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve 

uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 



 

1 

 

Görüş 

 

Görüşümüze göre, finansal tablolar, Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş.’nin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal 

durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye 

Muhasebe Standartları’na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

 

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Şirket’in 1 Ocak 

– 31 Aralık 2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tablolarının, TTK ile Şirket esas 

sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa 

rastlanmamıştır. 

 

TTK’nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında 

istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.  

 

TTK’nın 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve 

Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 26 Şubat 2015 tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 

 

 

 

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED 

 

 

Berkman Özata, SMMM 

Sorumlu Denetçi 

 

İstanbul, 26 Şubat 2015 
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  Bağımsız  Bağımsız 

  Denetimden Denetimden 

 Dipnot Geçmiş Geçmiş 
 referansları 31Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

VARLIKLAR 
 

DÖNEN VARLIKLAR   68.201.555 68.464.477 

 

Nakit ve nakit benzerleri 3 12.917.251 13.821.896 

Ticari alacaklar 6 38.033.642 28.670.275 

Diğer alacaklar 7 1.890.298 1.402.499 

Stoklar  9 13.242.441 22.468.544 

Türev araçlar 17 464.115 - 

Peşin ödenmiş giderler 15 248.701 307.758 

Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar 25 206.069 413.097 

Diğer dönen varlıklar 16 1.178.951 1.360.321 

Ara Toplam  68.181.468 68.444.390 

    

Satış amacıyla elde tutulan  

       duran varlıklar 4 20.087 20.087 
 
 

DURAN VARLIKLAR  31.719.759 31.739.098  

Maddi duran varlıklar 10 30.312.533 30.172.519 

Maddi olmayan duran varlıklar 11 60.024 91.725 

Ertelenmiş vergi varlıkları 25 422.730 825.132 

Diğer duran varlıklar 16 924.472 649.722 

 

TOPLAM VARLIKLAR  99.921.314 100.203.575 

 

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 26 Şubat 2015 

tarihinde onaylanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.  
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  Bağımsız Bağımsız 

  Denetimden Denetimden 

 Dipnot Geçmiş Geçmiş 
 referansları 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

KAYNAKLAR 

 

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER  59.717.928 56.140.620 

 

Kısa vadeli borçlanmalar 5 38.754.966 32.882.493 

Uzun vadeli borçlanmaların 

  kısa vadeli kısımları 5  11.913.831 1.078.033 

Ticari borçlar       

   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 6 6.919.248 17.987.945 

Çalışanlara sağlanan faydalar  

  kapsamında borçlar 8  876.887 959.410 

Diğer borçlar     

   - İlişkili taraflara diğer borçlar 27 120.855 244.588 

Türev araçlar 17 4.474 - 

 Kısa vadeli karşılıklar    

  - Çalışanlara sağlanan faydalara     

        ilişkin kısa vadeli karşılıklar 12 197.686 191.191 

  - Diğer kısa vadeli karşılıklar 12 198.000 2.157.439 

Ertelenmiş gelirler 15 701.490 585.958 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 7 30.491 53.563 

 

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   5.592.278 16.567.719 

 

Uzun vadeli borçlanmalar 5 - 11.746.000 

Uzun vadeli karşılıklar      

  - Çalışanlara sağlanan faydalar 14 5.592.278 4.821.719 

 

ÖZKAYNAKLAR   34.611.108 27.495.236  

 

Sermaye 18 16.500.000 16.500.000 

Sermaye düzeltmesi farkları 18 8.642.368 8.642.368 

Kar veya zararda yeniden  

  sınıflandırılmayacak birikmiş diğer 

  kapsamlı gelirler ve giderler     

  - Diğer kayıplar   (2.761.703) (2.053.847) 

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 18 256.841 256.841 

Geçmiş yıllar karları  4.149.874 4.758.001 

Net dönem karı/(zararı)  7.823.728 (608.127) 

 

TOPLAM KAYNAKLAR  99.921.314 100.203.575 

 
 
 
 
 
    Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
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    Bağımsız Bağımsız 
    Denetimden Denetimden 
  Dipnot  Geçmiş Geçmiş 
  referansları  2014  2013 

 
Hasılat   19   156.987.144 131.941.746 
Satışların Maliyeti (-)  19  (133.423.973) (110.433.913) 

  
BRÜT KAR     23.563.171  21.507.833 

 
Pazarlama Giderleri (-)  20    (7.366.754) (6.506.036) 
Genel Yönetim Giderleri (-)  20    (6.626.746) (5.686.892) 
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler  22    11.271.955 5.926.805 
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)  22   (11.384.388) (5.677.472) 

 
FİNANSMAN GELİR/(GİDERİ) ONCESİ      
   FAALIYET KARI    9.457.238 9.564.238 

 
Finansman Gelirleri  23   2.397.064 - 
Finansman Giderleri (-)  24   (2.120.691) (10.086.691) 

 

VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)     9.733.611 (522.453) 

 
Vergi Gideri       (1.909.883) (85.674) 
Dönem Vergi Gideri  25  (1.330.517) - 
Ertelenmiş Vergi Gideri  25  (579.366) (85.674) 

 
DÖNEM KARI / (ZARARI)     7.823.728 (608.127) 

 

Diğer Kapsamlı Gelirler/(Giderler)   
 
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar  
 
  Tanımlanmış fayda planları  
    yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları)    (884.820) (2.567.309) 
  Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak 
    diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler    176.964 513.462 
     
DİĞER KAPSAMLI GİDER 
  (VERGİ SONRASI)    (707.856) (2.053.847) 
 
TOPLAM KAPSAMLI  
 GELİR / (GİDER)    7.115.872 (2.661.974)  

 
Pay başına (kayıp)/kazanç   26  0.47 (0,04) 

 
 
      

 
 
 

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
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   Kar veya Zararda      

   Yeniden      

   Sınıflandırılmayacak      

  Birikmiş Diğer   

   Kapsamlı    

    Gelirler ve Giderler  Birikmiş Karlar  

     Tanımlanmış fayda Kardan    

    Sermaye planları yeniden ölçüm  ayrılan Geçmiş 

  Dipnot  düzeltmesi kazanç/ kısıtlanmış yıllar Net dönem  Toplam 

  referansı Sermaye farkları kayıpları yedekler karları karı/(zararı) özkaynaklar 

 

1 Ocak 2013  16.500.000 8.642.368 - 256.841 4.271.759 389.900 30.060.868 

 

Transferler  - - - - 389.900 (389.900) - 

İştirak satış karı  - - - - 96.342 - 96.342 

Toplam kapsamlı gider 

  Diğer değişiklikler nedeniyle (azalış)/artış  - - (2.053.847) - - - (2.053.847) 

   -Tanımlanmış fayda planları vergi sonrası 

      yeniden ölçüm kayıpları - - (2.053.847) - - - (2.053.847)  

Net dönem zararı  - - - - - (608.127) (608.127) 

31 Aralık  2013 18 16.500.000 8.642.368 (2.053.847) 256.841 4.758.001  (608.127) 27.495.236 

  

 

1 Ocak 2014  16.500.000 8.642.368 (2.053.847) 256.841 4.758.001 (608.127) 27.495.236 

 

Transferler  - - - - (608.127) 608.127 -  

Toplam kapsamlı gider  

  Diğer değişiklikler nedeniyle (azalış)/artış  - - (707.856) - - - (707.856) 

   -Tanımlanmış fayda planları vergi sonrası 

      yeniden ölçüm kayıpları - - (707.856) - - - (707.856)  

 Net dönem karı - - - - - 7.823.728 7.823.728 

        

31 Aralık 2014 18 16.500.000 8.642.368 (2.761.703) 256.841 4.149.874 7.823.728 34.611.108 

 
 Takip eden dipnotlr finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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     Bağımsız Bağımsız 

    Denetimden Denetimden 

    Geçmiş Geçmiş 

  Dipnot  1 Ocak-  1 Ocak- 

  Referansları 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

        
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları   1.907.496         9.960.497 

       
Vergi öncesi karı / (zararı)   9.733.611 (522.453) 

       

Dönem karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler   10.585.919     12.307.138 

-Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 10,11 4.215.072 3.711.000 

-Değer düşüklüğü/iptali ile ilgili düzeltmeler      

   Stok değer düşüklüğü karşılığı/(iptali) 9 36.372 (48.600) 

-Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler       

   Şüpheli alacak karşılığı 6 147.386 609.604 

   Davalar için ayrılan karşılıklar 12 2.881.523 225.049 
   Kıdem tazminatı karşılığı 14 1.057.708 720.787 

   Konusu kalmayan karşılıklar 4,12 (410.854) (427.743)  

   Kullanılmayan izin hakları karşılığı 12 417.349  406.639 
   Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan  

     kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler 
 

(67.532) 4.277 

-Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler      
   Faiz geliri 22 (574.070) (298.566) 

   Faiz gideri 22,24 2.327.875     1.687.820 

  Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri 22 (147.179)  (83.820) 

  Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri 
  Makul değer değişimi ile ilgili düzeltmeler    

22 

17 
29.759 

(459.641) 

163.177 

- 

-Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler      

    Krediler üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı (geliri)/gideri   1.132.151     5.637.514 

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler   (16.253.901)     (1.076.487) 

Stoklardaki (artış)/azalışla ilgili düzeltmeler   9.271.912 (10.953.406) 

Ticari alacaklardaki (artış)/azalışla ilgili düzeltmeler   (9.363.574) (3.565.200) 

Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki (artış)/azalışla ilgili düzeltmeler   (232.758)  153.442 

Ticari borçlardaki artış/(azalış)la ilgili düzeltmeler   (11.098.456) 13.796.846 

Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki (azalış)/artışla ilgili düzeltmeler   (4.831.025) (508.169) 

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 
  

 

4.065.629 10.708.198 

Alınan faiz  550.422 299.914 

Vergi ödemeleri/iadeleri 25 (1.536.586) (413.097) 
Ödenen kıdem tazminatı 14 (1.171.969) (634.518) 

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları                      (4.338.034) (4.389.721) 

        

İştiraklerin satışlarına ilişkin nakit girişleri   - 258.427 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından   
 

  

  kaynaklanan nakit çıkışları  10, 11 (4.413.840) (4.650.285) 

Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit  75.806 2.137 

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları   1.514.069 6.337.858 

Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri   64.083.838 30.569.345 

Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları   (54.433.920) (22.592.651) 

Faktoring borçlarındaki artış  (6.015.158)  - 

Ödenen faiz   (2.120.691) (1.638.836) 

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/(AZALIŞ)    (916.469)     11.908.634 

        

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 13.819.641 1.911.007 

 
      

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ  3 12.903.172 13.819.641 

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
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DİPNOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

Çelik Halat ve Tel Sanayii Anonim Şirketi’nin (“Şirket” veya “Çelik Halat”) faaliyet konusu 

madencilik, inşaat, lastik, enerji, balıkçılık ve çeşitli imalat sanayi gibi farklı sektörlerin yatırım 

ve ara mal talebini karşılamak için tek ve çok demetli halat, galvanizli tel, lastik teli, yaylık tel, 

beton demeti, vb. mamuller üretmektir. Şirket, 1962 yılında kurulmuş ve Türkiye’de tescil 

edilmiştir. Şirket, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin (“Doğan Holding”) bağlı 

ortaklığıdır. Şirket’in nihai ortak pay sahibi Aydın Doğan ve Doğan Ailesi (Işıl Doğan, 

Arzuhan Yalçındağ, Vuslat Sabancı, Hanzade V. Doğan Boyner ve Y.Begümhan Doğan 

Faralyalı)’dir.  

 

Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle personel sayısı 322’dir (31 Aralık 2013: 336). 

 

Şirket’in kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir: 

 

Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Caddesi. No: 2 Kartepe,  

P.K. 41180 

Kocaeli 

 

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatına tabidir ve payları 10 Ocak 1986 tarihinden itibaren Borsa 

İstanbul A.Ş.’de (“Borsa İstanbul”) işlem görmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın 23 

Temmuz 2011 tarih ve 21/655 sayılı İlke kararı çerçevesinde; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 

(“MKK”) kayıtlarına göre; 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Çelik Halat’ın %21,20’sine (31 

Aralık 2013: %21,26) karşılık gelen paylarının dolaşımda olduğu kabul edilmektedir (Dipnot 

18). 

 

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

Yurtdışında İştirak Edinimi  
 

Şirket’in finansal sıkıntı içinde bulunan İtalya'da yerleşik, "Tasfiye Halindeki" Trafileria Del Lario 

S.P.A  ("TDL") arasında, "TDL"nin  mülkiyetinde bulunan makineler, her türlü alt yapı tesisleri, marka, 

patentler vb. aktiflerinin (üretim tesislerinin üzerinde kurulu olduğu gayrimenkul hariç) Şirket’in 

İtalya'da kuracağı bir bağlı ortaklığı tarafından satın alınması hususunda "Ön Şartlara Tabi Satın Alım 

Sözleşmesi" ("Sözleşme") imzalandığı daha önce kamuya açıklanmıştı. İtalya Bölge Hukuk Mahkemesi 

tarafından 30 Eylül 2014 tarihinde TDL’nin iflas kararı verildiği bilgisi edinilmiş olup, bu karar 

neticesinde imzalanmış olan sözleşme geçerliliğini yitirmiştir. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

 

2.1.1 Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunum Esasları  
 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”), 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4683 sayılı Bireysel 

Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet gösteren banka, sigorta şirketleri, 

sermaye piyasası kurumları gibi finansal kuruluşlar dışında, Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve 

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’nı uygulamakla yükümlü şirketlerin, Uluslararası 

Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu TMS/TFRS kapsamında hazırlayacakları 

finansal tablolara ilişkin “Finansal Tablo Örnekleri ve Kulanım Rehberi”ni, 20 Mayıs 2013 tarih ve 

28652 sayılı Resmi Gazete’de yayımlamıştır. Şirket 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle hazırlanan finansal 

tablolarını yukarıda açıklanan standartlara uygun olarak hazırlanmıştır. 
   

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun II-14.1 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 

İlişkin Esaslar Tebliği” (“II-14.1 Sayılı Tebliğ”) uyarınca, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları bir 

borsada işlem gören ortaklıklar ile yatırım fonları, konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları hariç 

sermaye piyasası kurumları, finansal tablolarını TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlamak zorundadırlar. 
 

 

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) 

2.1.1 Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunum Esasları (Devamı) 
 

SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan Karar uyarınca II-14.1 Sayılı Tebliğ 

kapsamına giren sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören anonim ortaklıklar ile yatırım fonları, 

konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları hariç sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 

tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 2013/19 sayılı 

Haftalık Bülteni ile ilan edilen formatlar yürürlüğe konulmuştur. 
 

Şirket, 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin finansal raporlarını SPK’nın 

II-14.1 Sayılı Tebliğ kapsamında TMS/TFRS’ye ve SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 

sayılı haftalık bülteninde yayınlanan formatlara uygun olara hazırlayıp sunmuştur. 

 
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Finansal 

Raporlama Formatlarına uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla 

finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu 

Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır. 
 

Şirket, kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”), vergi mevzuatına ve T.C. Maliye 

Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı’na uygun olarak Türk Lirası cinsinden 

hazırlamaktadır. 

 

 



ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.  

 

1 OCAK – 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT 

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

8 

2.1.2 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları 

 

Cari dönemde, Şirket’in finansal performansı, bilançosu, sunum veya dipnot açıklamalarını etkileyen 

herhangi bir standart veya yorum bulunmamaktadır. Bununla birlikte aşağıda cari dönemde geçerli olup 

Şirket’in finansal tablolarına etkisi olmayan standartlar ile henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket 

tarafından erken uygulanması benimsenmemiş standartlar ve yorumlara ilişkin detaylara yer verilmiştir. 

 
(a) 1 Ocak 2014 yılından itibaren geçerli olan ve Şirket’in finansal tablolarına etkisi olan 

standartlar  
 

Bulunmamaktadır. 
 

(b) 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan ve Şirket’in finansal tablolarına etkisi olmayan 

standartlar 
 

TFRS 10, 12, TMS 27 (Değişiklikler) Yatırım Şirketleri1 

TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi1 

TMS 36 (Değişiklikler) Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer 

Açıklamaları1 

TMS 39 (Değişiklikler)  Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma 

Muhasebesinin Devamlılığı1 

TFRS Yorum 21 

TMS 21 (Değişiklikler) 
Harçlar ve Vergiler2 

Kur Değişiminin Etkileri2 

 
 

1 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir. 
2 Değişikliğin yayımlandığı 12 Kasım 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.   
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) 

 

2.1.2 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı) 

 

(c) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanması benimsenmemiş 

standartlar ve yorumlar 
 

Şirket henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki 

değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır: 
 

TFRS 9  Finansal Araçlar 

TFRS 9 ve TFRS 7 Değişiklikler TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi 

TMS 19 Değişiklikler 

2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık 

İyileştirmeler 

2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık 

İyileştirmeler 

TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler) 

 

TMS 16 ve TMS 41 (Değişiklikler) 

ile 

TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 

ve TMS 40 (Değişiklikler) 

TFRS 11 ve TFRS 1 (Değişiklikler) 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar1 

TFRS 2, TFRS 3, TFRS 8, TFRS 13, TMS 16 ve TMS 38, 

TMS 24, TFRS 9, TMS 37, TMS 39 1 

TFRS 3, TFRS 13, TMS 40 1 

 

Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir Olan 

Yöntemlerin Açıklanması 2 

Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler 2 

 

 

Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların 

Muhasebeleştirilmesi 2 
 

1 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir. 
2 Değişikliğin yayımlandığı 12 Kasım 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.   
 

Yukarıda belirtilen standartlar, 2015 ve takip eden yıllarda yürürlüğe girecek olup Şirket, söz konusu 

standartların uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz belirlememiş 

olup sözkonusu farkların finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklememektedir. 
 
 

 

2.1.3 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi 
 
 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkân vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki 

dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2014 tarihli bilançosunu 31 Aralık 

2013 tarihli bilançosu ile 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer 

kapsamlı gelir tablosu,  nakit akış tablosu ve özkaynaklar değişim tablosunu da 1 Ocak – 31 Aralık 2013 

hesap dönemine ait ilgili finansal tablolar ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir.  
 

Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli 

görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. Cari dönemde Şirket finansal 

tablolarında bazı sınıflamalar yapmıştır. Sözkonusu sınıflamaların Şirket’in önceki dönemlerde 

açıklanmış net dönem zararı ve özkaynak toplamına bir etkisi olmayıp; 2013 yılına ilişkin finansal 
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tablolarda yapılan sınıflamaların niteliği ve tutarları aşağıda açıklanmıştır. Şirket’in önceki dönemde 

açıklanan;  
 

 

 

 

- 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren bilançosunda  “İlişkili taraflara ticari borçlar” içerisinde sunulan 

8.461 TL tutarında ticari borç, Şirket yönetiminin yeniden değerlendirmesi sonucunda “Diğer 

taraflara ticari borçlar ” içerisine sınıflanmıştır.  
 

- 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren bilançosunda “Diğer kısa vadeli yükümlülükler” içerisinde 

gösterilen “Alınan sipariş avansları” “Ertelenmiş gelirler” hesabı altında gösterilmiştir. 
 

- 31 Aralık 2013 tarhinde sona eren kar veya zarar tablosunda “Finansman gelirleri” içerisinde 

sunulan 1.459.528 TL tutarındaki kur farkı geliri “Finansman giderleri” içerisinde yer alan kur 

farkı gideri ile netlenerek gösterilmiştir.  

 
 

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) 

2.1.4 Netleştirme/Mahsup 
 

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve 

yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile 

yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler. 
 

 

2.2 Önemli Muhasebe Politikaları ve Tahminlerindeki Değişiklik ve Hatalar 
 

 

Yeni bir TMS/TFRS’nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, 

sözkonusu TMS/TFRS’nin varsa, geçiş hükümlerinde uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak 

uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün yer almadığı değişiklikler, muhasebe politikasında isteğe 

bağlı yapılan önemli değişiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulamakta 

ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Cari dönemde kullanılan muhasebe 

politikaları 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan 

muhasebe politikaları ile aynıdır.   
 
 

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin 

tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan 

gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu 

tahmin ve varsayımlar, mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin ulaşılabilen en iyi bilgilere dayanmasına 

rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler 

yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem 

değişikliğin yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik olarak uygulanır. Cari dönemde kullanılan önemli 

muhasebe tahminleri 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ait finansal tabloların hazırlanmasında 

kullanılan muhasebe tahminleri ile tutarlıdır.   

 

Finansal tabloların hazırlanmasında önceki dönemlerle tutarlı olarak kullanılan önemli muhasebe 

politikaları aşağıda özetlenmiştir:  
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü 

Şirket’in kanuni bir zorunluluğu olarak Türk İş Kanunu ve diğer kanunlara göre emeklilik dolayısıyla 
veya istifa ve İş Kanunu’nda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle iş akdi sona erdirilen çalışanlara 
kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. 

Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in çalışanlarının İş Kanunu uyarınca emekliye ayrılmasından 

doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının aktüeryal varsayımlar 

uyarınca bugüne indirgenmiş değerini ifade eder (Dipnot 14). 
 

Şirket, TMS 19’da meydana gelen ve 1 Ocak 2013’ten itibaren geçerli olan değişiklik nedeniyle, kıdem 

tazminatı karşılığını aktüer firma tarafından hazırlanan rapor uyarınca hesaplamış olup, karşılığa ilişkin 

tüm aktüeryal kayıp ve kazançları diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirmiştir. 

 

Hasılat ve Gelir 

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

alıcıya nakledilmiş olması, gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi ve işlemle ilgili 

ekonomik faydaların Şirket tarafından elde edileceğinin kuvvetle muhtemel olması üzerine 

alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. 

Net satışlar, mal satışlarından iade, indirim ve komisyonların düşülmesi suretiyle bulunmuştur 

(Dipnot 19).  

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

hesaplanarak tahakkuk esasına göre, gelir yazılır. 
 

Vade Farkı Finansman Gelir/Giderleri 

Vade farkı finansman gelir/giderleri vadeli alış ve satışlardan dolayı yüklenilen gelir/giderleri 

ifade eder. Bu çeşit gelir/giderler dönem içindeki vadeli alım ve satımlardan kaynaklanan 

finansman gelir ve gideri kabul edilir ve vade süresince esas faaliyetlerden diğer gelirler ve 

giderlere dahil edilir (Dipnot 22 ). 
 

Stoklar 

Stoklar, maliyet veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti 

tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme 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 gerçekleşebilir değer, 

normal iş akışı içinde tahmini satış fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satışı 

gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır 

(Dipnot 9). 
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Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine 
indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce 
stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya 
değişen ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu kanıtlandığı durumlarda, 
ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile 
sınırlıdır. 
 

 
DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

Maddi Duran Varlıklar 

Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş amortisman ve mevcutsa 

kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile finansal tablolara 

yansıtılmaktadır. Maddi duran varlıklara ilişkin amortisman varlıkların (arsalar hariç)  faydalı 

ömürleri süresince doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır (Dipnot 10). Arsa, 

faydalı ömrünün sınırsız kabul edilmesinden dolayı amortismana tabi tutulmamaktadır. 

 

Maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıdaki gibidir: 
 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri                                       5-50 yıl 

Binalar                                                                                   10-50 yıl 

Makine ve teçhizatlar                                                  5-20 yıl 

Taşıt araçları                                                              5-10 yıl 

Döşeme ve demirbaşlar                                      4-20 yıl 

 

Bir varlığın kayıtlı değeri varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksekse, kayıtlı değer 

derhal geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer ilgili varlığın net satış fiyatı 

ya da kullanımdaki değerinin yüksek olanıdır. Net satış fiyatı, varlığın makul değerinden satışı 

gerçekleştirmek için katlanılacak maliyetlerin düşülmesi suretiyle tespit edilir. Kullanımdaki 

değer ise ilgili varlığın kullanılmasına devam edilmesi suretiyle gelecekte elde edilecek tahmini 

nakit akımlarının bilanço tarihi itibarıyla indirgenmiş tutarlarına artık değerlerinin eklenmesi ile 

tespit edilir. 

Maddi duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak 

muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte 

elde edilen faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi varlığın maliyetine 

eklenmektedir. Maddi duran varlıkların elden çıkartılması veya hizmetten alınması sonucu 

oluşan kar /(zarar), kayıtlı değer ile tahsil olunan tutarların karşılaştırılması ile belirlenir.  

Maddi duran varlıkların satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve 

giderleri hesaplarına dahil edilirler. 
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Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

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

olmayan duran varlıklar, elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş itfa payları ve mevcutsa 

kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile finansal tablolara 

yansıtılmaktadır. Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin itfa payı, 3 yıl olarak belirlenen varlıkların 

tahmini faydalı ömürleri süresince doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır (Dipnot 11). 

Maddi olmayan duran varlıkların satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve 

giderleri hesaplarına dahil edilirler. 
 

Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

 

Şirket, ertelenmiş vergi varlıkları dışında kalan her varlık için her bir bilanço tarihinde, söz 

konusu varlığa ilişkin değer düşüklüğünün olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını 

değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin 

edilir. Değer düşüklüğü, gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. 

 

Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip 

artışın, değer düşüklüğünün kayıtlara yansıtılmasını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla 

ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde 

geri çevrilir. 

 

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

Finansal Araçlar 

Finansal yatırımların sınıflandırılması, yatırımların hangi amaç için elde edilmesine bağlı 

olarak belirlenmektedir. Şirket yönetimi, finansal varlığın sınıflandırılmasını ilk elde edildiği 

tarihte yapmakta ve bu sınıflandırmayı her bilanço döneminde tekrar değerlendirmektedir. 

Şirket, finansal yatırımlarını aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır: 
 

a) Krediler ve alacaklar 

 

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

ödemelerden oluşan türevsel unsur içermeyen finansal varlıklardan oluşmaktadır. Krediler ve 

alacaklar, alım-satım amacıyla tutulmadan, Şirket’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 edilmiştir. 
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b) Satılmaya hazır finansal varlıklar 

Şirket’in “satılmaya hazır finansal varlık” olarak sınıflandırdığı, kontrol gücüne veya önemli 

derecede etkinliğe sahip olmadığı finansal yatırımların borsaya kayıtlı herhangi bir rayiç 

değerinin olmadığı, gerçeğe uygun değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin 

uygun olmaması veya işlememesi nedeniyle gerçeğe uygun bir değer tahmininin yapılamaması 

ve gerçeğe uygun değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlığın 

kayıtlı değeri, elde etme maliyeti üzerinden, mevcutsa, değer düşüklüğünün çıkarılması 

suretiyle değerlenmiştir (Dipnot 4).  
 

c) Türev finansal araçlar 

Şirket yabancı para piyasalarında vadeli işlem anlaşmaları yapmaktadır. Şirket’in risk yönetim 

politikalarına göre riskten korunma amaçlı girilen söz konusu vadeli işlem anlaşmaları, TMS 39'a 

(Finansal Araçların Değerlenmesi) göre riskten korunma muhasebesi için yeterli şartları 

sağlamadığından, mali tablolarda alım satım amaçlı türev işlemleri olarak değerlendirilmiştir. Türev 

finansal araçlar ilk kayıt anında türev sözleşmesinin imzalandığı tarihteki piyasa değeri ile kaydedilir ve 

bunu müteakip piyasa değeriyle yeniden değerlendirilir. Riskten korunma muhasebesi için yeterli 

şartları sağlamayan türev araçların rayiç değerlerindeki artış veya azalıştan kaynaklanan kazanç veya 

kayıplar doğrudan kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilir. 

 

Rayiç değerler mümkün olduğunca aktif piyasalardaki geçerli piyasa fiyatlarından, yoksa 

iskonto edilmiş 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 taşınırlar (Dipnot 17) 
 

Yabancı Para Cinsinden İşlemler 

Yabancı para işlemlerden kaynaklanan gelirler ve zararlar işlemin gerçekleştiği tarihte geçerli 

olan döviz kuru kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve 

yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan yabancı para kuru kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. 

Yabancı para cinsinden olan varlık veya yükümlülüklerin çevriminden kaynaklanan kur farkı 

gelir veya gideri gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Pay Başına (Zarar)/Kar 

 

Pay başına (zarar)/kar, net dönem karından veya zararından adi pay senedi sahiplerine isabet 

eden kısmın, dönem içindeki ağırlıklı ortalama adi pay senedi sayısına bölünmesiyle hesaplanır 

(Dipnot 26).  

 

Türkiye’de şirketler, sermayelerini, paydaşlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz 

pay” yolu ile arttırılabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz pay” dağıtımları, pay başına 

kazanç/(kayıp) hesaplamalarında ihraç edilmiş pay gibi değerlendirilir. Buna göre, bu 

hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama pay sayısı, söz konusu pay senedi dağıtımlarının 

geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur. 
 

Bölümlere Göre Raporlama 

 

Şirket’in Dipnot 1’de açıklanan ana faaliyet alanları ile birlikte, sahip olduğu otoprodüktör 

lisansı ile enerji üretme ve satma hakkı mevcuttur. Şirket, üretimi ile ilgili ihtiyaç duyduğu 

ölçüde enerji üretmektedir ve üçüncü partilere enerji satışı yapmamaktadır. Bu çerçevede Şirket 

yönetimi içsel amaçlarla yapılan enerji üretimini ayrı bir faaliyet bölümü olarak 

görmemektedir. Bu kapsamda Şirket’in raporlanabilir tek bir faaliyet bölümü bulunmakta 

olduğundan bölümlere göre raporlama yapılmamaktadır. 
 

Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar 

 

Şirket’in geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki yükümlülüğünün bulunması,  bu 

yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklarının dışa çıkmasının 

muhtemel olduğu ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor 

olması durumunda ilgili yükümlülük karşılık tutarı finansal tablolara alınır.   
 

Koşullu yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel 

hale gelip gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Koşullu 

yükümlülük olarak işleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların 

işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu koşullu yükümlülük, güvenilir 

tahminin yapılamadığı durumlar hariç, olasılıktaki değişikliğin meydana geldiği dönemin finansal 

tablolarında karşılık olarak kayıtlara alınır. Şirket koşullu yükümlülüklerin muhtemel hale geldiği ancak 

ekonomik fayda içeren kaynakların tutarı hakkında güvenilir tahminin yapılamaması durumunda ilgili 

yükümlülük dipnotlarda açıklanmaktadır.  
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Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan bir 

veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlık, şarta 

bağlı varlık olarak değerlendirilir. Ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeye girme ihtimalinin 

yüksek bulunması durumunda şarta bağlı varlıklar finansal tablo dipnotlarında açıklanır. 
 

Karşılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının 

üçüncü taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın 

geri ödemesinin kesin olması ve tutarın güvenilir bir şekilde hesaplanması durumunda, bir 

varlık olarak muhasebeleştirilir.  
 

İlişkili Taraflar 

 

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda, Doğan Holding’in “müşterek yönetime tabi iş 

ortaklıkları” dahil olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği tüzel kişiler; Şirket 

üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak; tek başına veya birlikte kontrol gücüne sahip gerçek ve 

tüzel kişi ortaklar ile bunların yakın aile üyeleri (ikinci dereceye kadar) ve bunlar tarafından 

doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol edilen tüzel kişiler ile bunların 

önemli etkiye sahip olduğu ve/veya kilit yönetici personel olarak görev aldığı tüzel kişiler; 

Şirket’in bağlı ortaklık ve iştirakleri ile Yönetim Kurulu Üyeleri, kilit yönetici personeli ile 

bunların yakın aile üyeleri (ikinci dereceye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı 

olarak, tek başına veya birlikte kontrol edilen tüzel kişiler, ilişkili taraflar olarak kabul 

edilmiştir (Dipnot 27).
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

Vergiler 

 

Dönemin kar veya zararı üzerindeki toplam vergi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve 

ertelenmişvergiyi 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 geçmiş yıllardaki vergi yükümlülüğü 

ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir.  
 
Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer 
alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi 
hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan vergi 
oranları kullanılır. Önemli geçici farklar, şüpheli alacak karşılığı, kıdem tazminatı karşılığı, devam eden 
davalar karşılıkları, maddi duran varlıklar, maddi olmayan varlıklar ve stokların kayıtlı değerleri ile 
vergi matrahları arasındaki farklardan doğmaktadır. 
 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir 
geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu 
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve 
yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer 
varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) 
kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.  
 

Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi 
yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması 
durumundan ertelenmiş vergi varlıkları ve ertelenmiş vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden 
mahsup edilir (Dipnot 25).  

 

Nakit Akış Tablosu 

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas faaliyetler ile yatırım ve finansman 

faaliyetleri şeklinde sınıflandırılarak raporlanır. 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 

akımlarını gösterir.  

 

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (duran varlık 

yatırımları) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.  
 

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı 

kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 

 

Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatlarını içermektedir. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

Nakit ve Nakit Benzeri Değerler 
 

Şirket net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını 

değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, 

nakit akım tablolarını düzenlemektedir. 
 

Nakit ve nakit benzeri değerler bilançoda maliyet değeri ile yansıtılmaktadır. Nakit ve nakit benzeri 

değerler, nakit, banka mevduatları ve tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye 

sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve orijinal vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları ve 

orijinal vadesi 3 aydan kısa olan menkul kıymetleri içermektedir (Dipnot 3). 

Ticari Alacaklar ve Şüpheli Alacak Karşılıkları 

Şirket tarafından bir alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar tahakkuk 
etmemiş finansman gelirinden netleştirilmiş olarak taşınırlar. Tahakkuk etmemiş finansman geliri 
netleştirilmiş ticari alacaklar, orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde 
elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı 
olmayan kısa vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, 
fatura değerleri üzerinden gösterilmiştir (Dipnot 6). 
 

Şirket, tahsil imkanının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için bir 
şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili 
mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil 
edilebilecek tutarlar da dâhil olmak üzere beklenen nakit girişlerinin, başlangıçta oluşan alacağın 
orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen cari değeridir Şirket yönetimi idari ve/veya kanuni 
takipte olması ve teminatsız olması ve tahsilat imkanının Şirket’in kendi normal ticari faaliyet döngüsü 
dışına sarkan vadede olan alacakları için şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. 
 
 

Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir 
kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek 
diğer faaliyet gelirlerine kaydedilir. 

Sermaye ve Temettüler 

Adi paylar, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi paylar üzerinden dağıtılan temettüler, beyan 

edildiği dönemde birikmiş karlardan indirilerek kaydedilir. 
 

 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 
 

Şirket,  bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, 

finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.  

 

Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan hususların düzeltme gerektirmeyen hususlar olması 

halinde finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılır. 
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DİPNOT 3 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 

Kasa 132 10 

Bankalar 

   - vadesiz mevduatlar 412.334 2.872.617 

   - vadeli mevduatlar 12.504.785 10.949.269  
 

 12.917.251 13.821.896  
 

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle TL cinsinden olan vadeli mevduatlara uygulanan faiz oranı TL için %8,0 

ile %9,75, Avro için %1,0 ile %2,25 aralığındadır (31 Aralık 2013: TL: %4 - 7,25, Avro: %1-1,75). 

 

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle vadeli mevduatların vadelerine kalan süre üç aydan kısadır (31 Aralık 

2013: üç aydan kısadır).  
 

31 Aralık 2014, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle nakit akım tablolarında yer alan 

nakit ve nakit benzeri değerlerinin detayı aşağıdadır:  
 

   31 Aralık 2014  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012 
 

Kasa ve bankalar   12.917.251 13.821.896 1.914.610 

Faiz tahakkukları   (14.079) (2.255) (3.603) 
  

    12.903.172 13.819.641 1.911.007 

 

DİPNOT 4 - FİNANSAL YATIRIMLAR 
 
 

 

 Pay (%) 31 Aralık 2014 Pay (%) 31 Aralık 2013 

  
 
Kocaeli Serbest Bölge  1’den az 20.087 1’den az 20.087 
 
 

  20.087   20.087 
 

 
Değer düşüklüğü karşılığının dönemler içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:  

          2014  2013 

1 Ocak                -        (51.412) 

Konusu kalmayan karşılıklar (Dipnot 22)           -          51.412 

 

31 Aralık                -                  - 
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DİPNOT 5  - KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR 
 

Banka kredilerinden ve faktoring borçlarından oluşan kısa ve uzun vadeli borçlanmalara ilişkin detaylar 

aşağıda yer almaktadır: 

  

Kısa vadeli borçlanmalar 

 

a) Banka kredileri 

    Yıllık  

  Orijinal para cinsi   faiz oranı (%)   TL karşılığı  

 

 31 Aralık 201431 Aralık 2013   31 Aralık 201431 Aralık 2013   31 Aralık 201431 Aralık 2013 
 

TL 9.218.630 3.231.307 0-10,8 8,50 9.218.630 3.231.307 

Avro 8.338.773 10.097.458 2,80-4,5 3,10-3,75 23.521.177 29.651.186 
 

     32.739.807 32.882.493 

 
b) Faktoring borçları 

 

 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

Faktoring borçları  6.015.159 - 

  

 6.015.159 - 

  

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Şirket’in faktoring borçlarının tamamı Avro cinsinden oluşmaktadır.    

 

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 

 

    Yıllık  

  Orijinal para cinsi   faiz oranı (%)   TL karşılığı  

 

 31 Aralık 201431 Aralık 2013   31 Aralık 201431 Aralık 2013   31 Aralık 201431 Aralık 2013 
  

Avro 4.223.714 367.115 3,60 1,29 11.913.831 1.078.033 
 

      11.913.831 1.078.033 

 

 

Uzun vadeli borçlanmalar  

    Yıllık  

  Orijinal para cinsi   faiz oranı (%)   TL karşılığı  

 

 31 Aralık 201431 Aralık 2013   31 Aralık 201431 Aralık 2013   31 Aralık 201431 Aralık 2013 
 

Avro - 4.000.000 - 3,60 - 11.746.000 
 

      - 11.746.000 
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DİPNOT 5 - KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR (Devamı) 
 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle uzun vadeli banka kredilerinin ödeme planı 

aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

2015 - 11.746.000 
 

 - 11.746.000 
 

Şirket’in banka kredilerinin 35.435.008 TL (31 Aralık 2013: 42.475.219 TL) tutarındaki kısmı Avro, 

9.218.630 TL (31 Aralık 2013: 3.231.307 TL) tutarındaki kısmı TL olup, toplam 44.653.638 TL’dir (31 

Aralık 2013: 45.706.526 TL) (Dipnot 28). 31 Aralık 2014 itibariyle Şirket’in Değişken faizli kredisi 

bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: 539.017 TL) (Dipnot 28). 
  

DİPNOT 6 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

Ticari alacaklar: 
 

Ticari alacaklar 33.465.644 23.419.968 

Vadeli çekler ve senetler  6.293.118 6.907.320 

Gelir tahakkuku  129.047 - 

 39.887.809 30.327.288 

Vadeli satışlardan kaynaklanan 

   kazanılmamış finansman geliri (-) (401.505) (351.737) 

Şüpheli alacak karşılığı (-)  (1.452.662) (1.305.276) 
 

Ticari alacaklar - net 38.033.642 28.670.275 
 

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle vadesi geçmemiş ticari alacakların ortalama vadesi 32 gündür (31 Aralık 

2013: 36 gün). Şirket’in TL, Avro ve ABD Doları cinsinden olan ticari alacaklarına ilişkin vadeli 

satışlardan kaynaklanan kazanılmamış vade farkı geliri hesaplamasında uygulanan yıllık iskonto 

oranları sırasıyla %12,01 ve libor +%4,5’tir (31 Aralık 2013: TL: %12,01 ve libor +%4,5). 

Şüpheli ticari alacak karşılığının dönemler içindeki hareketi aşağıdaki gibidir: 

 

 2014 2013 
 

1 Ocak (1.305.276) (922.929) 

Dönem içinde ayrılan karşılık (Dipnot 22) (147.386) (609.604) 

Dönem içinde yapılan tahsilatlar (Dipnot 22) - 227.257 
 

 

 

31 Aralık (1.452.662) (1.305.276) 
 

 
 

Kısa vadeli ticari borçlar: 

  31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 

Ticari borçlar 6.927.649 18.088.226 

Gider tahakkuku 22.927 - 

Vadeli alımlardan kaynaklanan 

   ertelenmiş finansman gideri (-) (31.328) (100.281) 
 

Kısa vadeli ticari borçlar - net 6.919.248 17.987.945 
 

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ticari borçların ortalama vadesi 17 gündür (31 Aralık 2013: 39 gün). 

Şirket’in TL, Avro ve ABD Doları cinsinden olan ticari borçlarına ilişkin vadeli alımlardan kaynaklanan 

ertelenmiş vade farkı gideri hesaplanmasında uygulanan yıllık iskonto oranları sırasıyla yıllık bileşik 

%12,01 ve libor+%4,5’tir (31 Aralık 2013: TL: %12,01 ve libor+%4,5’tir).
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DİPNOT 7 - DİĞER ALACAK VE DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

a) Diğer kısa vadeli alacaklar: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 

Verilen depozito ve teminatlar (1) 1.860.414 1.373.996 

Vergi dairesinden alacaklar  825 - 

Personelden alacaklar 29.059 27.813 

Diğer - 690 
 

 1.890.298 1.402.499 

 

(1) Verilen depozito ve teminatlar, dahilde işleme izin belgesi (“DİİB”) kapsamında ihracat koşulu 

ile yapılan vadeli hammadde ithalatı karşılığında mal bedelinin KDV tutarının teminat olarak 

yatırılması sonucunda oluşan tutardır. İhracat beyannameleri kontrol işlemleri kısmen tamamlanmış 

olup KDV teminatları ilgili Gümrük İdaresinden tahsil edilmeye başlanmıştır. Buna ek olarak, 2014 

yılından itibaren daha önce %10 olarak yatırılan ÖTV teminatlarının %100 olarak yatırılmasından 

dolayı cari dönemde verilen depozito ve teminatlar rakamı yükselmiştir. Söz konusu teminatlara 

TCMB kaynaklı Eximbank’dan kullanılan kısa vadeli düşük faizli kredilerin ihracat teminatı bedeli 

olarak tutulan 114.588 Türk Lirası dahildir. 

 

 

b) Diğer kısa vadeli yükümlükler: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 

Diğer 30.491 53.563 
 

 30.491 53.563 
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DİPNOT 8 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR 

 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

Çalışanların ücret tahakkukları 513.844 332.293 

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 363.043 281.035 

Ödenecek vergi ve fonlar - 346.082 
 

 

 876.887 959.410 

 
 

DİPNOT 9 - STOKLAR 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

İlk madde ve malzemeler 7.049.357 6.576.515 

Yarı mamuller 1.885.471 1.677.227 

Mamuller  4.334.854 6.509.442 

Yoldaki mallar 37.257 7.733.486 

 13.306.939 22.496.670 
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) (64.498) (28.126) 

 

 13.242.441 22.468.544 

 

Dönem içinde sarf edilen ilk madde ve malzemeler, 103.014.400 TL (Dipnot 19) (31 Aralık 2013: 

82.274.758 TL) tutarındadır.  

 

Dönemler itibariyle stok değer düşüklüğü karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir: 

 

 2014 2013 

  

1 Ocak (28.126) (76.726)  

Konusu kalmayan karşılıklar - 52.660 

Dönem içindeki artış  (36.372) (4.060) 

 

31 Aralık (64.498)  (28.126) 

 

 
DİPNOT 10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 
      

 1 Ocak 2014 İlaveler Çıkışlar Transferler   31 Aralık 2014 

  

Maliyet 
Arazi ve arsalar 992.168 - - - 992.168 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 887.988 172.450 - 12.118 1.072.556 

Binalar 15.733.862 - - - 15.733.862 

Makine ve teçhizatlar  81.996.752 - - 6.801.060 88.797.812 

Taşıt araçları 193.793 - (67.532) - 126.261 

Döşeme ve demirbaşlar 7.993.369 259.753 (81.124) 32.005 8.204.003 

Yapılmakta olan yatırımlar 3.051.170 3.969.058 - (6.845.183) 175.045  
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 110.849.102 4.401.261 (148.656) - 115.101.707 

 

Birikmiş amortisman 
 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri (662.681) (30.687) - - (693.368) 

Binalar (11.716.228) (216.223) - - (11.932.451) 

Makine ve teçhizatlar (62.039.199) (3.738.802) - - (65.778.001) 

Taşıt araçları (193.793)  - 67.532 - (126.261) 

Döşeme ve demirbaşlar (6.064.682) (267.261) 72.850 - (6.259.093) 

 

 (80.676.583) (4.252.973) 140.382 - (84.789.174) 

 

Net defter değeri 30.172.519    30.312.533 
 

      
 1 Ocak 2013 İlaveler Çıkışlar Transferler 31 Aralık 2013  

Maliyet 
 

Arazi ve arsalar 992.168 - - - 992.168  

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 755.061 - - 132.927 887.988  

Binalar 15.733.862 - - - 15.733.862  

Makine ve teçhizatlar  80.104.675 - (42.030) 1.934.107 81.996.752  

Taşıt araçları 193.793 - - - 193.793  

Döşeme ve demirbaşlar 7.788.610 264.033 (167.307) 108.033 7.993.369  

Yapılmakta olan yatırımlar 936.138 4.290.099 - (2.175.067) 3.051.170  

 

 106.504.307 4.554.132 (209.337) - 110.849.102  

 

Birikmiş amortisman 
 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri (644.087) (18.594) - - (662.681)  

Binalar (11.498.415) (217.813) - - (11.716.228)  

Makine ve teçhizatlar (58.635.064) (3.446.165) 42.030 - (62.039.199) 

Taşıt araçları (193.761)  (32) - - (193.793)  

Döşeme ve demirbaşlar (6.009.839) (215.736) 160.893 - (6.064.682)  

 

 (76.981.166) (3.898.340) 202.923 - (80.676.583)  

 

Net defter değeri 29.523.141    30.172.519 
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DİPNOT 10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 

 

31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin amortisman giderinin, 3.954.676 TL  

(31Aralık 2013: 3.419.562 TL ) tutarındaki kısmı satışların maliyeti (Dipnot 19), 216.963 TL (31 Aralık 

2013: 274.215 TL) tutarındaki kısmı faaliyet giderleri (Dipnot 20) ve 81.334 TL (31 Aralık 2013: 

204.563 TL) tutarındaki kısmı stoklar (Dipnot 21) altında muhasebeleşmektedir.  

 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in maddi duran varlıkları üzerinde rehin ve 

ipotek bulunmamaktadır.  

 

Şirket’in maddi duran varlıkları içerisinde finansal kiralama yoluyla elde edilmiş maddi duran varlık 

bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur). 

 

DİPNOT 11 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 

 1 Ocak 2014 İlaveler   Transferler 31 Aralık 2014 

 

Enerji üretim lisansı (1) 5.549 - - 5.549 

Bilgi sistemleri 945.571 12.579 - 958.150 

Birikmiş itfa payı (-) (859.395) (44.280) - (903.675) 

 

Net defter değeri 91.725 (31.701) - 60.024 

 
 1 Ocak 2013 İlaveler   Transferler 31 Aralık 2013 

 

Enerji üretim lisansı (1) 5.549 - - 5.549 

Bilgi sistemleri 849.418 96.153 - 945.571 

Birikmiş itfa payı (-) (841.218) (18.177) - (859.395) 

 

Net defter değeri 13.749 77.976 - 91.725 

 

 

(1) Şirket 19 Eylül 2008 tarihli Otoprodüktor Lisansı ile 49 yıl süre ile elektrik üretme lisansı 

almıştır. Şirket, elektrik ihtiyacının bir bölümünü sahip olduğu doğalgazdan kojenerasyon 

sistemi ile elektriğe dönüştürerek karşılamaktadır. 

 
31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin itfa paylarının 41.174 TL 

(31 Aralık 2013: 15.944 TL) tutarındaki kısmı satışların maliyeti (Dipnot 19), 2.259 TL (31 Aralık 

2013: 1.279 TL) tutarındaki kısmı faaliyet giderleri (Dipnot 20) ve 847 TL (31 Aralık 2013: 954 TL) 

tutarındaki kısmı stoklar (Dipnot 21) altında muhasebeleşmektedir.  
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DİPNOT 12 – KISA VADELİ KARŞILIKLAR  
 

a) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 

 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 

Kullanılmamış izin hakları karşılığı 197.686 191.191 

 

  197.686 191.191  

 

Kullanılmamış izin hakları karşılığının dönemler içindeki hareketi aşağıdaki gibidir: 

 

 2014 2013 
 

1 Ocak  191.191 156.683 

Dönem içinde ayrılan karşılık tutarı  417.349 406.639 

Konusu kalmayan karşılıklar (410.854) (372.131) 
 

 

31 Aralık 197.686 191.191 

 

b) Diğer kısa vadeli karşılıklar 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 

Dava karşılıkları (1) 198.000 2.157.439 
 

 

31 Aralık  198.000 2.157.439 

 

(1)Şirket aleyhine açılmış ve hali hazırda devam eden muhtelif davalar bulunmaktadır. Bu davaların önemli bir kısmını alacak 

ve iş davaları oluşturmaktadır. Şirket yönetimi, her dönem sonunda bu davaların olası sonuçlarını ve finansal etkisini 

değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda gerekli görülen karşılıklar ayrılmaktadır. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 

ayrılan karşılık tutarı 198.000 TL’dir (31 Aralık 2013: 2.157.439 TL). 

 

Devam etmekte olan davalar için ayrılan karşılığın dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir: 
 

  2014 2013 
 

1 Ocak 2.157.439 2.413.820 

Dönem içinde ayrılan karşılık tutarı (Dipnot 22) 2.881.523 225.049 

Dönem içinde yapılan ödemeler  (4.840.962) (477.230) 

Konusu kalmayan karşılıklar (Dipnot 22) - (4.200) 
 

31 Aralık 198.000 2.157.439 
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DİPNOT 12 – KISA VADELİ KARŞILIKLAR (Devamı) 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesi 

Müdürlüğü'ne ait Yenikuyu Tesisinde, 20 Ocak 2001 günü halat kayması nedeniyle meydana gelen kaza 

sonucu oluşan hasarın tazmini talebiyle Şirket aleyhine açılan dava sonucunda; davacı TTK Genel 

Müdürlüğü'nün talebinin kabulü ile 476.924 TL alacağın dava tarihi olan 31 Mayıs 2001 tarihinden; 

319.992 TL alacağın ise ıslah tarihi olan 18 Ocak 2002 tarihinden itibaren ticari temerrüt faizi ile 

birlikte Şirket’den alınarak, temyiz yolu açık olmak üzere, davacıya verilmesine karar verilmiş idi. 

 

15 Temmuz 2014 tarihinde kesinleşen Yargıtay kararına göre dava karşılığı tutarının 4.360.000 TL 

olduğu hesaplanmıştır. TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda sözkonusu dava için 

2.360.000 TL karşılık ayrılmıştır. 

 

Gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından, karar düzeltmesi talebi de dahil olmak üzere, Şirket her 

türlü yasal hakkını kullanmıştır. Şirket aleyhine oluşan toplam tutarı 4.360.000 Türk Lirası olan hasar 

bedelinin taksitlendirilmesi ve ödenmesi hususunda TTK ile yapılan görüşmeler çerçevesinde,  

ödemenin dört taksitte yapılması karara bağlanmıştır. İlk iki taksit 15 Ağustos 2014 ve 15 Eylül 2014 

tarihlerinde toplam 2.000.000 TL olarak Zonguldak 1. İcra Dairesi'ne ödenmiştir. Üçüncü taksit tutarı 

olan 1.000.000 TL ise 15 Ekim 2014 tarihinde ödenmiş olup, kalan tutar 15 Kasım 2014 tarihinde 

ödenerek kapatılmıştır. Sigorta Kuruluşu'nun, sigorta hizmeti sözleşmesi gereği Şirket’in 1 milyon ABD 

Doları tutarında ürün mesuliyet sigortası bulunmakta idi. Ancak Sigorta Kuruluşu'nun, sigorta hizmeti 

sözleşmesinden kaynaklanan taahütlerini yerine getirmeyeceğinin anlaşılması üzerine, Sigorta Kuruluşu 

aleyhine toplam 2.000.000 Türk Lirası tutarında  dava  açılmıştı Sigorta Kuruluşu ile yapılan Sulh 

Protokolü kapsamında, söz konusu davalardan feragat edilmesi karşılığında 2.238.903 Türk Lirası hasar 

tazminatı Şirket’e 30 Aralık 2014 tarihinde ödenmiştir. Söz konusu tutar 31 Aralık 2014 tarihli Kar veya 

Zarar ve Diğer Kapsamlı Kar veya Zarar Tablosu'nda "Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler" hesabında 

gösterilmiştir. 
 
 

Şarta Bağlı Varlıklar 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 

Alınan teminat mektupları 3.537.070 3.033.730  

Alınan teminat senetleri 151.531 217.149 

Alınan teminat çekleri 161.800 156.100 

İpotekler 1.505.000 1.505.000  
 

 5.355.401 4.911.979 
 

 

Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle; 7.439.325 Türk Lirası tutarında “hammadde alımları” ile ilgili 

olarak akreditif anlaşması bulunmaktadır.  (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır.) Şirket’in 31 Aralık 2014 

tarihi itibariyle açık hesap limiti dahilinde alım anlaşması bulunmamaktadır  (31 Aralık 2013: 13.565.990 

TL). 
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DİPNOT 13– TAAHHÜTLER 

 

 31 Aralık 2014    31 Aralık 2013  

 TL Karşılığı TL Avro  TL Karşılığı TL  Avro 

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin  

 toplam tutarı (1) 2.450.119 1.977.031  167.720 9.867.707 7.934.967  658.178 

B. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 

 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu   

 TRİ’lerin toplam tutarı - -  - - -  - 

C. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı 

 i) Ana ortaklık lehine vermiş olduğu TRİ’lerin  

 toplam tutarı - -  - - -  - 

 ii) B maddesi kapsamına girmeyen 3. Kişiler  

 lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı - -  - - -  - 

 iii) B maddesi kapsamına girmeyen 3. Kişiler  

 lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı - -  - - -  - 

 

Toplam 2.450.119 1.977.031 167.720 9.867.707 7.934.967   658.178 

   

 

(1) Şirket’in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminatları içermekte olup, rehin ve ipotek bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur). 

 
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in tüm TRİ’leri kendi tüzel kişiliği adına verilmiştir.  

 

Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin özkaynaklara oranı %0’dır (31 Aralık 2013: %0). 
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DİPNOT 14 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

 

Kıdem tazminatı karşılığı 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

Kıdem tazminatı karşılığı 5.592.278 4.821.719  

 
Türk İş Kanunu’na göre Şirket bir hizmet yılını doldurmak kaydıyla sebepsiz olarak işine son verilen, askere çağrılan, vefat eden, malul olan veya emekli olan veya 
emeklilik yaşına ulaşan personeline kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için kapsam içi personel için bir buçuk aylık maaş 
tutarı ve kapsam dışı personel için de bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktarın hesaplamasında kullanılan kıdem tazminatı tavanı 3.438,22 TL’dir (31 Aralık 
2013: 3.254,44 TL). 
 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. 
 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Şirket’in çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahmini ile hesaplanır.  
 

TMSK tarafından yayınlanmış 19 no’lu “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardı (“TMS 19”), Şirket’in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer 

değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aktüer firma tarafından hazırlanan rapor uyarınca aşağıdaki 

varsayımlar kullanılmıştır: 
 

- hesaplamada iskonto oranı %8,10 (31 Aralık 2013: %9,70), enflasyon oranı %5,00 (31 Aralık 2013: %6,40) ve maaş artış oranı %5,00 olarak dikkate alınmıştır. 
  

-hesaplamada 31 Aralık 2014 itibarıyla geçerli olan 3.438,22 TL (31 Aralık 2013: 3.254,44 TL) düzeyindeki tavan maaş tutarı esas alınmıştır.  
 

- emeklilik yaşı, bireylerin en erken emekli olabileceği yaş olarak dikkate alınmıştır. 
 

 

 
 

Dönem içindeki kıdem tazminatı karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir: 
 

 2014 2013 

 

1 Ocak  4.821.719 2.168.141 

Toplam hizmet maliyeti 467.897 409.711 

Faiz maliyeti 427.552 285.686 
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Ödeme/faydaların kısılması/işten çıkarma  

   dolayısıyla oluşan kayıp / (kazanç) 162.259 25.390 

Aktüeryal kayıp (1)  884.820 2.567.309 

Ödemeler (1.171.969) (634.518) 

 

31 Aralık  5.592.278 4.821.719 

 

 

(1) Kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir. 
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DİPNOT 15 –PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER 

 

a) Peşin ödenmiş giderler 

 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013  
 

Gelecek aylara ait giderler 248.701 243.909 

Verilen sipariş avansları - 63.849 
  
 

 

 248.701 307.758  

 

 

b) Ertelenmiş gelirler 

 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013  
 

Alınan sipariş avansları 701.490 585.958 
 

 701.490 585.958 
  

 
DİPNOT 16 - DİĞER DÖNEN/DURAN VARLIKLAR  
 

Diğer dönen varlıklar: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013  
 

KDV alacakları 1.177.974 1.356.853 

Diğer 977 3.468   

 

 

 1.178.951 1.360.321  

 
 
 

Diğer duran varlıklar: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

   

Tecil edilen ÖTV 612.920 291.226 

Bloke mevduat 311.552 358.496 
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 924.472 649.722 
 

 

Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 311.552 TL tutarında bloke vadeli mevduatı bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 358.496 TL). Bloke vadeli mevduata 

uygulanan yıllık etkin faiz oranı %8-9,50 dir. Bloke mevduatların 56.533 TL (31 Aralık 2013: 134.290 TL) tutarındaki kısmı 2012 yılında EPDK mevzuatında 

yapılan düzenlemeye bağlı olarak, günlük oluşan elektrik birim fiyatından elektrik alabilmek için Takasbank’ta tutulan tutardan oluşmaktadır. 241.156 TL (31 Aralık 

2013: 221.901 TL) tutarındaki kısım Gümrük idaresi  için teminat mektubu karşılığı bloke edilen mevduattan oluşmaktadır. Geriye kalan 13.863 TL vadesiz bloke 

mevduat tutarıdır. (31 Aralık 2013: 2.305 TL).  
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DİPNOT 17 -TÜREV ARAÇLAR 

    

    31 Aralık 2014  31 Aralık 2014  31 Aralık 2013    31 Aralık 2013 

      Varlıklar         Yükümlülükler     Varlıklar Yükümlülükler 

 

Vadeli döviz işlemleri        464.115     4.474           -             - 

  

Döviz türev işlemleri: 
 

Şirket, gelecekteki önemli işlemleri ve nakit akımlarını finansal riskten korumak amacıyla döviz türev araçlarından yararlanır. Şirket, döviz kurundaki 

dalgalanmaların yönetimine bağlı olarak çeşitli vadeli döviz sözleşmelerinin tarafıdır.  Satın alınan türev araçlar esas olarak Şirket’in faaliyette bulunduğu piyasadaki 

döviz cinsindendir. 

 

Bilanço tarihi itibarıyla, Şirket’in gerçekleştirmekle yükümlü olduğu ve vadesi gelmemiş vadeli döviz sözleşmelerinin toplam nominal tutarı aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013  
 

Vadeli döviz alım sözleşmeleri 12.876.496 - 

Vadeli döviz satım sözleşmeleri 8.642.218 

 

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, Şirket’in döviz türevlerinin gerçeğe uygun değeri yaklaşık 459.641 TL olarak tahmin edilmektedir (2013: Bulunmamaktadır.) 

464.115 TL (2013: Bulunmamaktadır) varlık tutarı ve 4.474 TL (2013: Bulunmamaktadır)  yükümlülük tutarından oluşan bu tutarın değerlemesinde, bilanço 

tarihinde, benzer araçlar için kote edilmiş piyasa fiyatları baz alınmaktadır. 

  

459.641 TL değerindeki finansal riskten korunma amaçlı olmayan döviz türev işlemlerinin gerçeğe uygun değerindeki değişim, dönem içinde kar veya zarar 

tablosuna kaydedilmiştir. (2013: Bulunmamaktadır). 

 

Şirket, yabancı para borcunu, yurtdışı operasyonlarının çevrimine ilişkin finansal riske karşı korunma aracı olarak düzenlememiştir.  
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 DİPNOT 18 - ÖZKAYNAKLAR 
 

Çıkarılmış Sermaye 
 

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı’na tabi şirketlerin yararlandığı kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş ve itibari değeri 1 TL olan hamiline yazılı paylarla temsil 

edilen kayıtlı sermayesi için bir tavan tespit etmiştir. Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle kayıtlı sermaye tavanı ve çıkarılmış sermayesi 

aşağıda gösterilmiştir:  
 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

  

Kayıtlı sermaye tavanı  25.000.000 25.000.000 

Çıkarılmış sermaye 16.500.000 16.500.000 
 

Şirket’in nihai ortak pay sahibi Aydın Doğan ve Doğan Ailesi’dir. (Işıl Doğan, Arzuhan Yalçındağ, Vuslat Sabancı, Hanzade V. Doğan Boyner ve Y.Begümhan 

Doğan Faralyalı).  

 

 % 31 Aralık 2014 % 31 Aralık 2013 

 

Doğan Holding (1) 78,70 12.985.657 78,70 12.985.657 

Borsa İstanbul’da halka arz ve diğer (2) 21,30 3.514.343 21,30 3.514.343 

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 
 

 
(1)  31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, Doğan Holding’in sahibi olduğu %78,70 oranındaki  payların,  Çelik Halat sermayesinin  %16,25’ine karşılık gelen kısmı halka 

arz edilen paylardan olup “açık” statüdedir. 
 

(2) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/655 sayılı İlke Kararı gereğince; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarına göre; 31 Aralık 2014 itibarıyla Çelik 

Halat sermayesinin %21,20’sine (31 Aralık 2013: %21,26) karşılık gelen payların dolaşımda olduğu kabul edilmektedir.  
 
  

Şirket’in imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır.   
 

Sermaye düzeltme farkı, sermayeye yapılan nakdi artış olarak kabul edilen ilavelerin, paranın bilanço tarihi itibariyle satın alma gücüne göre enflasyon düzeltme işlemi 

etkisini ifade eder.  
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DİPNOT 18 – ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 
 

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 
 

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler, önceki dönemin karından, kanun veya sözleşme kaynaklı zorunluluklar nedeniyle veya kar dağıtımı dışındaki belli amaçlar için 

(örneğin vergi mevzuatı kapsamında, iştirak hissesi satış karı istisnasından yararlanmak için kar dağıtımına konu edilmeyip özel fona aktarımlar)  ayrılmış yedeklerdir.  
 

Genel Kanuni Yasal Yedekler, Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesine göre ayrılır ve bu maddede belirlenen esaslara göre kullanılır. Söz konusu tutarların SPK 

Finansal Raporlama Standartları uyarınca “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” içerisinde sınıflandırılması gerekmektedir.  
 

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Şirket’in TTK ve VUK kapsamında tutulan kayıtlarına göre 256.841 TL (31 Aralık 2013: 256.841 TL) tutarındaki kardan ayrılan 

kısıtlanmış yedekleri genel kanuni yedeklerden oluşmaktadır. 

 
 

Sermaye Yedekleri ve Birikmiş Karlar 
 

Finansal tablonun enflasyona göre ilk defa düzeltilmesi sonucunda özkaynak kaleminden “Sermaye, Emisyon Primi, Genel Kanuni Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, 

Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedek” kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmiş değerleri toplu 

halde özkaynak hesap grubu içinde yer almaktadır.  
 

SPK düzenlemeleri uyarınca, “Çıkarılmış Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Pay Senedi İhraç Primleri”’nin yasal kayıtlardaki tutarları 
üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farlılıklar: 
 

- “Çıkarılmış sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Çıkarılmış sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye 

düzeltmesi farkları” kalemiyle; 
 

-  “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Pay Senedi İhraç Primleri”nden kaynaklanmakta ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa 
“Geçmiş Yıllar Kar/Zararıyla”, 

  

ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Düzenlemeleri çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.  

 
Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur. 
 
 

Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle TTK ve VUK kapsamında tutulan kayıtlarına göre olağanüstü yedek tutarı 3.396.977 TL (31 Aralık 2013: 3.656.026TL)’dir.  
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DİPNOT 18 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 

 

Kar payı dağıtımı 

 

Şirket, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi 

Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım kararı alır ve kar dağıtımı yapar. Kar dağıtım 

esasları Kar Dağıtım Politikası ile belirlenmiştir. 
 
Şirket Yönetim Kurulu’nun; o tarihte geçerli olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) Seri:XI No: 29 sayılı Tebliği hükümleri dâhilinde, Uluslararası Muhasebe 

Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, 

bağımsız denetimden geçmiş, 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre “ertelenmiş vergi gideri” ile birlikte dikkate alındığında 

608.127 TL tutarında  “Net Dönem Zararı” hesaplandığı - Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarında ise 1 Ocak 2013 - 31 

Aralık 2013 hesap döneminde 543.265,-TL tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğu, hususları birlikte dikkate alınarak, SPK'nın kar dağıtımı düzenlemeleri dâhilinde, 

1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması şeklindeki teklifi Şirket’in 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel 

Kurul toplantısında, kabul edilmiştir. 

 
 

Kar Dağıtımına Konu Edilebilecek Kaynaklar 

 

Kar dağıtımı, net dönem kârından ve serbest yedek akçelerden (genel kanuni yedek akçelerin ödenmiş/çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmı ile Türk 

Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme gereği ayrılanlar dışında genel kurulca ayrılmasına karar verilen yedek akçeler) dağıtılabilecektir.  

 

Diğer taraftan,  
 

a) TMS/TFRS’ye ilk geçişte, karşılaştırmalı finansal tabloların söz konusu düzenlemelere göre yeniden hazırlanması nedeniyle ortaya çıkan geçmiş yıllar 

kârları, 
 

b) Üzerinde kâr dağıtımını engelleyici herhangi bir kayıt bulunmayan yedek kalemlerinden kaynaklanan “özsermaye enflasyon düzeltme farkları”,  
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c) Finansal tabloların ilk defa enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan geçmiş yıllar kârları, ortaklara nakit kâr payı olarak dağıtılabilir.  

  

Ayrıca, finansal tablolardaki özkaynaklar arasında “Satın Almaya İlişkin Özsermaye Etkisi” hesap kaleminin bulunması durumunda, net dağıtılabilir dönem 

kârına ulaşılırken söz konusu hesap kalemi bir indirim veya ekleme kalemi olarak dikkate alınmaz. 
 

Sermaye Piyasası hükümleri ve SPK düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle yasal kayıtlarında bulunan kar dağıtımına konu 

edilebilecek kaynakların toplam brüt tutarı 9.622.833 TL’dır. 
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DİPNOT 19 - SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ 
 

a) Satış gelirleri: 
 

 

  1 Ocak – 31 Aralık 2014   1 Ocak– 31 Aralık 2013  

 Yurtiçi Yurtdışı  Yurtiçi Yurtdışı  

 satışlar satışlar Toplam satışlar satışlar Toplam 

 

Öngerilimli beton demeti 56.193.523 14.029.038 70.222.561 45.005.941 12.464.895 57.470.836 

Çok demetli halat 20.931.491 26.450.615 47.382.106 20.529.846 19.522.395 40.052.241 

Yaylık tel 18.323.669 845.982 19.169.651 17.281.080 69.874 17.350.954 

Lastik teli 5.109.145 9.663.159 14.772.304 4.874.536 9.239.251 14.113.787 

Galvanizli tel 3.969.375 4.552.977 8.522.352 4.140.225 1.633.054 5.773.279 

Hurda satışları 1.772.234 - 1.772.234 1.422.357 - 1.422.357 

Tek demetli halat 16.826 - 16.826 11.690 - 11.690 

Diğer 60.655 92.874 153.529 70.741 82.564 153.305 

   

Brüt satışlar 106.376.918 55.634.645 162.011.563 93.336.416 43.012.033 136.348.449 

Satışlardan iade indirimler     

    ve iskontolar (-) (4.776.631) (247.788) (5.024.419) (4.244.910) (161.793) (4.406.703) 

  

Toplam 101.600.287 55.386.857 156.987.144 89.091.506 42.850.240 131.941.746 

 
     

Şirket, yurtdışı satışlarının %67’sini Avrupa kıtasına (2013: %43),  %15’ini Asya kıtasına (2013:%14) %17’sini Amerika kıtasına (2013: %43) ve %1’ini Afrika 
kıtasına (2013:%0) gerçekleştirmektedir. 

 
        

b) Satışların maliyeti: 
   2014 2013 

 Hammadde maliyeti (Dipnot 9)   103.014.400 82.274.758 

Genel üretim giderleri     14.314.693 12.715.330 

İşçilik (Dipnot 21b)   12.099.030 12.008.319 

Amortisman ve   

     itfa payları (Dipnotlar 10,11 ve 21a)   3.995.850 3.435.506 

 

Toplam    133.423.973  110.433.913 
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DİPNOT 20 -  PAZARLAMA GİDERLERİ VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
 

  1 Ocak – 31 Aralık 2014   1 Ocak – 31 Aralık 2013  

  Genel   Genel  

 Pazarlama yönetim  Pazarlama yönetim  

 giderleri giderleri Toplam giderleri giderleri Toplam 
 

Personel giderleri (Dipnot 21.b) 630.441 1.856.148 2.486.589 688.361 1.448.112 2.136.473 

Navlun ve nakliye giderleri 5.397.609 - 5.397.609 4.607.918 - 4.607.918 

Hizmet giderleri 551.122 1.983.344 2.534.466 540.184 1.791.273 2.331.457 

Kilit yönetici personele 

  sağlanan faydalar (Dipnot 27.ii.c,21.b) - 1.462.287 1.462.287 - 1.636.898 1.636.898 

Tanıtım ve pazarlama giderleri 436.609 - 436.609 336.030 - 336.030 

Amortisman ve itfa payları 

   (Dipnotlar 11 ve 12,21) 55.001 164.221 219.222 53.009 222.485 275.494 

Seyahat ve ulaşım giderleri 90.174 178.284 268.458 80.646 56.232 136.878 

Dava, noter, vergi, resim, harç giderleri 3.229 197.916 201.145 2.320 26.997 29.317 

Bağış ve yardımlar - 250.973 250.973 - 1.025 1.025 
Diğer 202.569 533.573 736.142 197.568 503.870 701.438 

 

Toplam 7.366.754 6.626.746 13.993.500 6.506.036 5.686.892 12.192.928 
    

 

DİPNOT 21 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 
 

a) Şirket’in amortisman ve itfa payı giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

   2014 2013 

Satışların maliyeti (Dipnot 19)   3.995.850 3.435.506 

Stoklar (Dipnotlar 10 ve 11)   82.181 205.517 

Genel yönetim giderleri (Dipnot 20)   164.221 222.485 

Pazarlama giderleri (Dipnot 20)   55.001 53.009 

 

Toplam   4.297.253 3.916.517 
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b) Şirket’in personel giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

   2014 2013 
Genel üretim maliyetleri (Dipnot 19)    12.099.030 12.008.319 

Genel yönetim giderleri (Dipnot 20)   3.318.435 3.085.010 

Pazarlama giderleri (Dipnot 20)   630.441 688.361 

 

Toplam   16.047.906 15.781.690 
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DİPNOT 22 – ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE GİDERLER 
 

Esas faaliyetlerden diğer gelir ve karlar     
 

 2014 2013 
 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan 

  kur farkı gelirleri   6.668.895 4.895.888 

Sigorta tazminat bedelleri   2.352.778 41.578 

Faiz gelirleri   574.070 298.566 

Türev gelirleri   464.115 - 

Nakliye gelirleri   327.446 76.839 

Vadeli alımlardan kaynaklanan   

   ertelenmiş finansman gideri(1)   29.759 163.177 

Konusu kalmayan 

   karşılıklar (Dipnot 4,12)   - 55.612 

Tahsilatlar (Dipnot 6)   - 227.257 

Diğer 854.892 167.888 

 

Toplam   11.271.955 5.926.805 
 

(1) Önceki dönem “Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri” iptalleri dahil edilmektedir. 
 

Esas faaliyetlerden diğer gider ve zararlar     
 

 2014 2013 
 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan 

  kur farkı giderleri   (7.993.744) (3.270.719) 

Ödenen dava giderleri(1)   - (1.252.548) 

Şüpheli alacak karşılığı (Dipnot 6)   (147.386) (609.604) 
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Devam eden davalar karşılığı (Dipnot 12)   (2.881.523) (225.049) 

Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış 

  finansman geliri(2)   (147.179) (83.820) 

Faktoring faiz gideri   (207.184) - 

Diğer   (7.372) (235.732) 
 

Toplam   (11.384.388) (5.677.472) 

 

(1)  Ödenen dava giderini çevre cezası ve işçi davası ödemeleri oluşturmaktadır. 
 

(2)  Önceki dönem “Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri” iptalleri dahil edilmektedir.  

 

DİPNOT 23 - FİNANSMAN GELİRLERİ 
  

 2014 2013 
 

Kur farkı gelirleri   2.397.064 - 

     

Toplam   2.397.064 - 
 

 

 

 

DİPNOT 24 – FİNANSMAN GİDERLERİ 
 

 2014 2013 
 

Kur farkı giderleri   - (8.398.871) 

Faiz giderleri  (2.120.691) (1.687.820) 
 

 

Toplam  (2.120.691) (10.086.691) 
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DİPNOT 25 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) 
 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 

Ödenecek kurumlar ve gelir vergisi (1.330.517) - 

Peşin ödenen vergiler 1.536.586 413.097  

 

Cari dönem vergisi ile ilgili varlık /(yükümlülükler)   206.069 413.097 
 

1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe giren, 13 Eylül 2006 tarih ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2014 yılı için %20’dir 

(2013: %20). Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer 

alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. 

Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. 
 

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından 

(temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı 

sayılmaz. 

 

Şirketler 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 

akşamına 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 ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali 

borca da mahsup edilebilir. 

 

30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun (“5024 sayılı Kanun”), kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin finansal tablolarını 1 Ocak 2004 

tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Anılan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif 

enflasyon oranının (TÜİK ÜFE artış oranının) %100’ü ve son 12 aylık enflasyon oranının (TÜİK ÜFE artış oranının) %10’u aşması gerekmektedir. 1 Ocak 2005 

tarihinden sonra söz konusu şartlar sağlanmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır. 

 

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’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. 
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DİPNOT 25 - GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) (Devamı) 
 

Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle ödenecek 

vergi miktarları değişebilir. 

 

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, 

geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.  

 

Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle vergi karşılığı tutarının hesaplanması sırasında kullanılabilir mali zararlarını yukarıdaki esaslara uygun olarak indirim konusu 

yapmıştır. 
 

Ertelenmiş vergiler 
 

Şirket, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasında oluşan geçici farklar üzerinden 

bilanço tarihi itibariyle yasalaşmış vergi oranlarını kullanarak hesaplamaktadır. Geçici farklar için uygulanan oran %20’dir (31Aralık  

2013: %20).  
 

Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle TMS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında indirilebilir mali zararlar üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi 

varlığı bulunmamaktadır. 

 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, ertelenmiş vergiye konu olan geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlıkları/(yükümlülükleri) aşağıdaki gibidir: 
 

  Ertelenmiş vergi 
  Geçici farklar                  varlıkları/(yükümlülükleri)  
 31 Aralık 201431 Aralık 2013 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 

Kıdem tazminatı gider karşılığı 
   (Dipnot 14) (5.592.278) (4.821.719) 1.118.456 964.344 
Kullanılmamış izin hakları karşılığı (Dipnot 12 )(197.686)(191.191) 39.537 38.238 
Devam eden davalar karşılığı (Dipnot 12)(198.000) (2.157.439) 39.600 431.488  
Gelecek yıla ait satışlar ve stoklara etkisi - net(578.414)(658.240) 115.683 131.648 
Ticari alacakların ve borçların ertelenmiş   
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   gelirleri ve giderleri, net (349.058) (154.045) 69.812 30.809 
Stoklar (56.619) (16.160) 11.324 3.232 
Kredi ve faktoring faiz gideri (46.790) - 9.358 - 
 

Ertelenen vergi varlıkları (7.018.845) (7.998.794) 1.403.770 1.599.759 
 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 
   ekonomik ömür farkı 4.124.986 3.681.609 (863.303) (774.627) 
Türev araç değerlemeleri, net 459.641 - (91.928) - 
Ticari alacaklar değer düşüklüğü karşılığı 129.047 - (25.809) - 
 
 

Ertelenen vergi yükümlülükleri 4.713.674 3.681.609 (981.040) (774.627) 

 

Ertelenen vergi varlıkları, net (2.305.171) (4.317.185) 422.730 825.132 

 



ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.  

 

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT 

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

46 

 

 

DİPNOT 25 - GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) (Devamı) 
 

Ertelenmiş vergiler (devamı) 

 

Ertelenmiş vergi varlığının dönemler içindeki hareketi aşağıdaki gibidir: 

 1 Ocak- 1 Ocak- 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

1 Ocak  825.132 397.344 

Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri (579.366) (85.674) 

Diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleşen ertelenmiş vergi geliri 176.964 513.462 

 422.730 825.132 

 

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dönemlere ait vergi giderleri aşağıda detaylandırılmıştır: 

 

 1 Ocak- 1 Ocak- 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

Dönem Vergi (Gideri)/Geliri (1.330.517) - 

Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri (579.366) (85.674) 

 
Toplam vergi gideri   (1.909.883) (85.674) 

 

 1 Ocak- 1 Ocak- 

  31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

Vergi öncesi kar / (zarar) 9.733.611 (522.453) 

Vergi oranı %20 (2013: %20) üzerinden hesaplanan (1.946.722) 104.491 

Vergi etkisi: 

Kanunen kabul edilmeyen giderler (13.230) (6.387) 
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İndirilecek gelirler - 3.612 

Diğer, net 50.069 (187.390) 

 

Cari dönem vergi (gideri) (1.909.883) (85.674) 

 

 

DİPNOT 25 -PAY BAŞINA KAZANÇ/(KAYIP) 
 

Gelir tablosunda belirtilen pay başına kar/(zarar), net kar/(zarar)’ın, ilgili dönem içinde mevcut pay senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. 
 

Şirketler mevcut pay sahiplerine birikmiş karlardan payları oranında pay dağıtarak (“Bedelsiz Paylar”) sermayelerini arttırabilir. Pay başına kazanç hesaplanırken, bu 

bedelsiz pay ihracı çıkarılmış paylar olarak sayılır. Dolayısıyla pay başına kar/(zarar) hesaplamasında kullanılan ağırlıklı pay adedi ortalaması, payların bedelsiz olarak 

çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. 
 

Pay başına esas kazanç, paylara ait net kar/(zarar)’ın çıkarılmış adi payların ağırlıklı ortalama maliyet adedine bölünmesi ile hesaplanır.  
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DİPNOT 26 - PAY BAŞINA KAZANÇ/(KAYIP) (Devamı) 
 
 

   2014 2013 

 

Paydaşlara ait net dönem     

  karı / (zararı)    7.823.728 (608.127) 

Çıkarılmış adi payların ağırlıklı  

  ortalama adedi   16.500.000 16.500.000 

Pay başına kar / (zarar) 

    (Pay başına tam TL olarak)   0.47 (0.04) 

 
 

DİPNOT 27 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

 
 

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda, Doğan Holding, “müşterek yönetime tabi iş ortaklıkları” dahil olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği 

tüzel kişiler; Şirket üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak; tek başına veya birlikte kontrol gücüne sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar ile bunların yakın aile üyeleri 

(ikinci dereceye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol edilen tüzel kişiler ile bunların önemli etkiye sahip olduğu 

ve/veya kilit yönetici personel olarak görev aldığı tüzel kişiler; Şirket’in bağlı ortaklık ve iştirakleri ile Yönetim Kurulu Üyeleri, kilit yönetici personeli ile bunların 

yakın aile üyeleri (ikinci dereceye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol edilen tüzel kişiler, ilişkili taraflar olarak 

kabul edilmiştir. Bilanço tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar ile 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren hesap 

dönemleri itibarıyla ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin özeti aşağıda sunulmuştur: 
 

i) İlişkili taraf bakiyeleri:  
 

 

a) Diğer Borçlar: 

 31 Aralık 2014  31 Aralık 2013 
 

Doğan Holding (1) 97.616 241.468 

Milta Turizm İşletmeleri A.Ş. (“Milta”) (2) 16.886   3.120 

Diğer 6.353   - 
   

Toplam 120.855 244.588 

 

ii) İlişkili taraflarla yapılan işlemler:  



ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.  

 

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT 

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

49 

 

b) İlişkili taraflardan yapılan ürün ve hizmet alımları: 
 

   2014 2013 
Doğan Holding (1)   939.853 1.199.664 

Milta (2)   329.468 182.065 

Diğer   14.853 25.623 
 

   1.284.174 1.407.352 
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DİPNOT 27 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 

ii) İlişkili taraflarla yapılan işlemler (devamı):  

 

a) İlişkili taraflardan yapılan ürün ve hizmet alımları (devamı): 
 

(1) Doğan Holding’den alınan müşavirlik, danışmanlık ve teknik destek gibi hizmetlerden oluşmaktadır. 

(2) Milta’dan alınan araç kiralama, uçak bileti ve konaklama hizmetlerinden kaynaklanmaktadır. 
 

b) Finansal duran varlık satışı 
 

 1 Ocak- 1 Ocak- 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

Doğan Holding (1)  - 258.427 

 

(1) Doğan Enerji ve Doğan Organik pay bedelinden kaynaklanmaktadır  
 

c) Şirket’in kilit yönetici personeline sağlanan faydalar (Dipnot 19): 
 

Şirket, kilit yönetici personelini yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlemiştir. 
  
 

   2014 2013 
 

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar   1.462.287 1.636.898 

Diğer uzun vadeli faydalar   - - 

İşten ayrılma sonrası faydalar   - - 

İşten çıkarma nedeniyle sağlanan faydalar   - - 

Pay bazlı ödemeler   - - 

Toplam   1.462.287 1.636.898 

 

d) Alınan ve verilen teminatlar: 

Şirket’in ilişkili taraflara verilen ve ilişkili taraflardan alınan teminatı yoktur (31 Aralık 2013: yoktur). 
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DİPNOT 28 - FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ  
 

 

Şirket, faaliyetlerinden dolayı çeşitli 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. Şirket’in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerin Şirket’in 

finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır. 

 

a) Piyasa Riski 
 

Kur riski 
 

Şirket uluslararası alanda faaliyet göstermektedir ve yabancı para işlemlerinden ötürü kur riskine maruz kalmaktadır. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda 

alınan aktif ve pasifler sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Şirket bu riski yabancı para varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi yolu ile oluşan doğal bir tedbir yolu ile 

kontrol etmektedir. Yönetim, Şirket’in döviz pozisyonunu analiz ederek takip etmekte ve sınırlandırmaktadır. 

 
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in net döviz pozisyonu aşağıdaki gibidir; 
 
 
 

 31 Aralık 2014  31 Aralık 2013 
 

Toplam varlıklar  23.404.144 19.996.170 

Toplam yükümlülükler (42.090.137) (56.590.156) 

Bilanço dışı türev araçların 

    Net varlık / (yükümlülük) pozisyonu (4.234.278) - 
 

Net döviz pozisyon    (22.920.271)  (36.593.986)  
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DİPNOT 28 -  FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN  

 RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

 

a) Piyasa Riski (devamı) 
 

 

Kur riski(devamı) 
 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, Şirket’in yabancı para varlıklarının ve yükümlülüklerinin orijinal para birimi tutarları ile TL karşılık tutarları 

aşağıdaki gibidir: 

 
  31 Aralık 2014  
 
 TL ABD  karşılığı Doları Avro  
Ticari Alacaklar 14.808.823 1.273.247 4.203.315 
  

Parasal Finansal Varlıklar  8.595.321 35.217 3.018.278 
   (Kasa, banka hesapları dahil)     

 
Dönen Varlıklar  23.404.144 1.308.464 7.221.593   

 
Toplam Varlıklar  23.404.144 1.308.464 7.221.593    

 
Ticari Borçlar (143.851) (43.079)  (15.583)  

Finansal Borçlar (Dipnot 5) (41.450.167)  -  (14.694.993) 
 

Parasal Olmayan Diğer Borçlar (496.119) (11.141) (166.726) 
 

Kısa Vadeli Yükümlülükler (42.090.137) (54.220) (14.877.302) 
 
Finansal Borçlar (Dipnot 5) - - - 
 
Uzun Vadeli Yükümlülükler  - - - 
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Toplam Yükümlülükler  (42.090.137) (54.220) (14.877.302) 

 

Riskten Korunma Amaçlı Toplam  
    Varlık Tutarı 8.642.218 - 3.063.856 

Riskten Korunma Amaçlı Toplam  
   Yükümlülük Tutarı  (12.876.496) - (4.565.000) 

 

Bilanço Dışı Türev Araçların  
   Net Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (4.234.278) - (1.501.144) 
 

Net Yabancı Para (Yükümlülük)/ 
   Varlık Pozisyonu  (22.920.271) 1.254.244 (9.156.853) 

 

Parasal Kalemler Net Yabancı Para  
   (Yükümlülük)/Varlık Pozisyonu (22.920.271) 1.265.385 (9.156.853) 
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DİPNOT 28 -  FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN  

 RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

 

a) Piyasa Riski (devamı) 
 

 

Kur riski(devamı) 

 
 

  31 Aralık 2013  
 
 TL ABD  karşılığı Doları Avro  
Ticari Alacaklar 9.713.632 1.063.691 2.534.785 
  

Parasal Finansal Varlıklar  10.282.538 16.251 3.489.819 
   (Kasa, banka hesapları dahil)     

 
Dönen Varlıklar  19.996.170 1.079.942 6.024.604   

 
Toplam Varlıklar  19.996.170 1.079.942 6.024.604    

 
Ticari Borçlar (13.709.851) (29.407)  (4.647.399)  

Finansal Borçlar (Dipnot 5) (30.729.219)  -  (10.464.573) 
 

Parasal Olmayan Diğer Borçlar (405.086) (17.997) (124.868) 
 

Kısa Vadeli Yükümlülükler (44.844.156) (47.404) (15.236.840) 
 
Finansal Borçlar (Dipnot 5) (11.746.000) - (4.000.000) 
 
Uzun Vadeli Yükümlülükler  (11.746.000) - (4.000.000) 

 
Toplam Yükümlülükler  (56.590.156) (47.404) (19.236.840) 
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Riskten Korunma Amaçlı Toplam  
    Varlık Tutarı - - - 

Riskten Korunma Amaçlı Toplam  
   Yükümlülük Tutarı  - - - 

 

Bilanço Dışı Türev Araçların  
   Net Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu - - - 
 

Net Yabancı Para (Yükümlülük)/ 
   Varlık Pozisyonu  (36.593.986) 1.032.538 (13.212.236) 

 

Parasal Kalemler Net Yabancı Para  
   (Yükümlülük)/Varlık Pozisyonu (36.188.900) 1.050.535 (13.087.368) 

 

 

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle aktif ve pasifte yer alan döviz bakiyeleri şu kurlarla çevrilmiştir: 2,3189 TL = 1 ABD Doları, 2,8207 TL = 1 Avro, (31 

Aralık 2013: 2,1343 TL = 1 ABD Doları, 2,9365 TL = 1 Avro). 
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DİPNOT 28 -  FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN  

 RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

 

a) Piyasa Riski (devamı) 
 

 

Kur riski(devamı) 

 

Şirket, Avro ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. 31 Aralık 2014 ve  

31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in sahip olduğu Avro ve ABD Doları cinsinden döviz pozisyonunun TL’nin yabancı paralar karşısında %10 değer 

kazanması ve kaybetmesi ve diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında vergi öncesi dönem kar/zararı ile öz kaynaklar üzerindeki etkisi aşağıda 

belirtilmiştir 

 

  31 Aralık 2014  

  Kar/Zarar   

 Yabancı paranın Yabancı paranın  

 değer kazanması değer kaybetmesi  

ABD Doları’nın TL karşısında %10 

   değerlenmesi/değer kaybetmesi halinde  

ABD Doları net varlık sebebi ile  

    oluşan gelir/(gider) 290.847 (290.847) 

ABD Doları riskinden korunan kısım (-)  
 

ABD Doları Net Etki  290.847 (290.847) 

Avro’nun TL karşısında %10 

   değerlenmesi/değer kaybetmesi halinde 

Avro net varlık sebebi ile  

    oluşan gelir/(gider) (2.159.446) 2.159.446 

Avro riskinden korunan kısım (-) (423.428) 423.428 
 

Avro Net Etki  (2.582.874) 2.582.874 
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Toplam Net Etki (2.292.027) 2.292.027 

 

  31 Aralık 2013  

  Kar/Zarar   

 Yabancı paranın Yabancı paranın  

 değer kazanması değer kaybetmesi  

ABD Doları’nın TL karşısında %10 

   değerlenmesi/değer kaybetmesi halinde  

ABD Doları net varlık sebebi ile  

    oluşan gelir/(gider) 220.375 (220.375) 

ABD Doları riskinden korunan kısım (-)  
 

ABD Doları Net Etki  220.375 (220.375) 

 

Avro’nun TL karşısında %10 

   değerlenmesi/değer kaybetmesi halinde 

Avro net varlık sebebi ile  

    oluşan gelir/(gider) (3.879.773) 3.879.773 
 

Avro Net Etki  (3.879.773) 3.879.773 
 

Toplam Net Etki (3.659.398) 3.659.398 
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DİPNOT 28 -  FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

Fiyat riski 

 

Şirket’in bilançosunda satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıfladığı sermaye araçları aktif bir piyasada işlem görmemeleri sebebiyle fiyat riskine maruz 

kalmamaktadır. 

Nakit akım ve makul değer faiz oranı riski 

 

Şirket’in sabit ve değişken faiz oranlı aldığı krediler bulunmaktadır; Şirket değişken faiz oranlı kredileri sebebiyle nakit akım faiz oranı riskine maruz 

bırakılmaktadır. Ayrıca sabit oranlı alınan krediler de makul değer faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle değişken faiz oranlı kredi 

bulunmadığından faiz oranlarındaki 100 baz puanlık varsayımsal değişiminin etkisi bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: 5.450 TL). 

 

Şirket’in sabit ve değişken faizli finansal araçlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

Sabit faizli finansal araçlar 
 

Finansal varlıklar   

 Bankalar (Dipnot 3) 12.504.785 10.949.269 
  

Finansal yükümlülükler (Dipnot 5)  50.668.797 45.167.509 
 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 
 

Değişken faizli finansal araçlar  

Finansal yükümlülükler (Dipnot 5) - 539.017 
 

b) Kredi Riski 

Kredi riski, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş alacaklar ve taahhüt edilmiş işlemleri de kapsayan kredi riskine maruz kalan müşterilerden 

oluşmaktadır. Şirket, kredi notu yüksek bankalarla çalışmayı tercih etmektedir. Şirket’in vadeli ve vadesiz mevduatlarının bulunduğu belli başlı bankaların kredi 

notları “Standards and Poor’s Kredi Derecelendirme Kurumu”na göre “BB-”dir. Müşteriler için bağımsız bir değerlendirme imkânı olmadığı için yönetim 

müşterilerinin finansal pozisyonunu, geçmiş tecrübelerini ve diğer faktörleri dikkate alarak müşterinin kredi kalitesini değerlendirir. Şirket yönetimi bu riskleri, her 

anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Yönetim, tarafların performanslarını yerine 

getirmemesinden dolayı bir zarar beklememektedir. Şirket yönetimi belli bir sürenin üzerinde vadesini geçen ticari alacaklarını güncel piyasa koşullarını da göz önüne 

alarak değerlendirir ve gereken miktarda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterir. 
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DİPNOT 28 - FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in maksimum kredi riskine maruz tutarı aşağıda sunulmuştur: 

 

  31 Aralık 2014  

    

    

 Ticari Diğer    Bankalardaki         Satılmaya hazır     Türev 

 alacaklar alacaklar mevduatlar      finansal yatırımlar   Araçlar 

 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski  38.033.642 1.890.298 12.917.119 20.087   464.115 

   - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (1) 31.722.865 - -  - 

Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal       

   varlıkların net defteri değeri 31.973.660 1.890.298 12.917.119  20.087   464.115 

Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri 6.059.982 - - - - 

   - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (1) 5.757.380 - -  -  - 

Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri       

   - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 1.452.662  - -  -  - 

- Değer düşüklüğü (-) (Dipnot 6) (1.452.662) - -  -  - 

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - - -  -  - 

   - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)      

- Değer düşüklüğü (-) - - -  -  - 

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - - -  -  - 

 

(1) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi kredi güvenirliğinde artış sağlayan alacak sigortası gibi unsurlar dikkate alınmıştır. 
 



ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.  

 

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT 

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

60 

DİPNOT 28 - FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in maksimum kredi riskine maruz tutarı aşağıda sunulmuştur: 

 

 Ticari Diğer    Bankalardaki         Satılmaya hazır     Türev 

 alacaklar alacaklar        mevduatlar    finansal yatırımlar   Araçlar 

 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski  28.670.275 1.402.499 13.821.886 20.087  - 

   - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (1) 24.449.545 - -  - 

Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal       

   varlıkların net defteri değeri 25.656.655 1.402.499 13.821.886  20.087  - 

Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri 3.013.620 - - - - 

   - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (1) 2.905.974 - -  -  - 

Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri       

   - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 1.305.276  - -  -  - 

- Değer düşüklüğü (-) (Dipnot 6) (1.305.276) - -  -  - 

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - - -  -  - 

   - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)      

- Değer düşüklüğü (-) - - -  -  - 

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - - -  -  - 

 

(1) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi kredi güvenirliğinde artış sağlayan alacak sigortası gibi unsurlar dikkate alınmıştır. 
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DİPNOT 28 -  FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN 

RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış 

varlıkların yaşlandırması aşağıdaki gibidir: 

  

  31 Aralık 2014  

  Alacaklar  

 Ticari Diğer Bankalardaki 

 alacaklar alacaklar mevduat 

 

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 4.590.529 - - 

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 1.446.549 - - 

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 22.904 - - 

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş  - - - 

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş - - - 

 

Toplam vadesi geçmiş 6.059.982 - - 

 

Teminat ile güvence altına  

   alınmış kısmı (1) 5.757.380 - - 

 

  31 Aralık 2013  

  Alacaklar  

 Ticari Diğer Bankalardaki 

 alacaklar alacaklar mevduat 

 

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş - - - 

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 2.994.714 - - 

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 18.906 - - 

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş - - - 

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş - - - 

 

Toplam vadesi geçmiş 3.013.620 - - 

 

Teminat ile güvence altına  

   alınmış kısmı (1) 2.905.974 - - 

 

(1) Teminatlar, müşterilerden alınan teminat mektupları, teminat senetleri ve ipoteklerden 

oluşmaktadır. 

 

c) Likidite Riski 

 

Likidite risk yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile 

fon kaynaklarının kullanabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. 
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DİPNOT 28 - FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle pasif kalemlerin indirgenmemiş nakit akımları ve kalan vadelerine göre gösterimi aşağıdaki tablolarda 

sunulmuştur: 
 

  31 Aralık 2014  
 

   3 aydan 3-12 ay 1-5 yıl  Sözleşme uyarınca  

  Defter değeri kısa arası  arası  Vadesiz  nakit çıkışlar toplamı  

  

Finansal borçlar (Dipnot 5) 50.668.797 3.086.019 48.784.005 - - 51.870.024 

Diğer ticari borçlar (Dipnot 6) 6.919.248 6.951.325 19.380 - - 6.970.705 

İlişkili taraflara diğer borçlar (Dipnot 27) 120.855 120.855 - - - 120.855 

       

Türev olmayan finansal yükümlülükler 57.708.900 10.158.199 48.803.385  - - 58.961.584 

 

Türev Nakit Girişleri (464.115) - (8.642.218) - - (8.642.218)  

Türev Nakit Çıkışları 4.474 1.410.350 11.466.146 - - 12.876.496 
 

Türev finansal yükümlülükler, 

  net nakit girişi/çıkışı (459.641) 1.410.350 2.823.928 - - 4.234.278  
 

  31 Aralık 2013  
 

   3 aydan 3-12 ay 1-5 yıl  Sözleşme uyarınca  

  Defter değeri kısa arası  arası  Vadesiz nakit çıkışlar toplamı  

 

Finansal borçlar (Dipnot 5) 45.706.526 6.497.792 27.825.068 12.604.633 - 46.927.493 

Diğer ticari borçlar (Dipnot 6) 17.987.945 7.861.987 10.406.816 - - 18.268.803 

İlişkili taraflara diğer borçlar (Dipnot 27) 244.588 - 244.588 - - 244.588 

    

Türev olmayan finansal yükümlülükler 63.939.059 14.359.779 38.476.472 12.604.633 - 65.440.884 

 

 

Türev Nakit Girişleri - - - - - - 

Türev Nakit Çıkışları - - - - - - 
 

 

Türev finansal yükümlülükler, 

  net nakit girişi/çıkışı - - - - - - 
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DİPNOT 28 -  FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN 

RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

 

Sermaye risk yönetimi 

 

Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer paydaşlara fayda sağlamak ve sermaye 

maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket’in faaliyetlerinin devamını 

sağlayabilmektir. 

 

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, 

sermayeyi paydaşlara iade edebilir, yeni paylar çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. 

 

Şirket sermayeyi net yükümlülük/toplam sermaye oranını kullanarak izlemektedir. Toplam sermaye, 

bilançoda gösterildiği gibi özkaynaklar ile net yükümlülüğün toplanmasıyla hesaplanır.  

 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle borç/öz sermaye oranı aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

 

Toplam yükümlülük (1) 65.310.206 72.708.339 

Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler (12.917.251) (13.821.896) 

 

Net yükümlülük 52.392.955 58.886.443 

 

Toplam özkaynaklar 34.611.108 27.495.236 

 

Toplam sermaye 87.004.063 86.381.679 

 

Net Yükümlülük/Toplam Sermaye oranı  0,60 0,68 

 

(1) Toplam yükümlülük, kısa ve uzun vadeli yükümlülük toplamından varsa dönem karı vergi yükümlülüğü ve ertelenen vergi 

yükümlülüğü hesaplarının çıkarılmasıyla elde edilen tutarlardır.  
 

Gerçeğe uygun değer tahmini 

 

Makul değer, finansal varlık veya yükümlülüklerin, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında, istekli 

taraflar arasında gerçekleşecek bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa teşkilatlanmış bir 

piyasada işlem gören fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.  

 

Şirket, finansal varlık ve yükümlülüklerin tahmini makul değerlerini, hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve 

uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Şirket’in cari 

bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir. 

 

Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal varlık ve yükümlülüklerin makul 

değerinin tahmininde kullanılmıştır:  



ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.  

 

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT 

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

2 

 

DİPNOT 28 -  FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN 

RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 

Gerçeğe uygun değer tahmini (Devamı) 
 

Finansal varlıklar 
 

Yılsonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine 

yaklaştığı 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 düşüklük karşılıklarından sonra makul değeri yansıttığı 

tahmin edilmektedir. 
 

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 

yaklaştığı kabul edilmektedir. 
 

Değişik faiz oranlarına sahip yabancı para cinsinden uzun vadeli krediler bilanço tarihindeki döviz kuru ile 

TL’ye çevrilmiş olup, makul değerleri kayıtlı değere yaklaşmaktadır.  
 

Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları aşağıdaki 

gibidir: 
 

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir: 
 

 Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif 

piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir. 
 

 İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede 

belirtilen borsa fiyatından başka direkt ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının 

bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir. 
 

 Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin 

bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir.   
 

Yabancı para forward işlemleri  indirgenmiş nakit akımları yöntemi tekniği ile değerlenmiştir. Vadeli döviz 

kurları (raporlama dönemi sonundaki gözlemlenebilir vadeli döviz kurları) ile sözleşme kurları kullanılarak 

tahmin edilen gelecekteki nakit akışları, çeşitli tarafların kredi riskini yansıtan bir oran kullanılarak iskonto 

edilir. 
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DİPNOT 28 -  FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN 

RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 

Gerçeğe uygun değer tahmini (Devamı) 

 

        Raporlama tarihi itibarıyla 

        gerçeğe uygun değer seviyesi 

     31 Aralık    1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye 

Finansal varlıklar   2014   TL           TL           TL 

 

Türev Araçlar       -    464.115  - 
 

Toplam        -    464.115  - 
 

 

        Raporlama tarihi itibarıyla 

        gerçeğe uygun değer seviyesi 

     31 Aralık    1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye 

Finansal yükümlülükler  2014   TL            TL           TL 

 

Türev Araçlar       -        4.474  - 
 

Toplam        -         4.474  - 

 

DİPNOT 29 - RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 

Finansal Tabloların Onaylanması  
 

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 26 Şubat 2015 

tarihinde onaylanmıştır. Yönetim Kurulu dışındaki kişilerin finansal tabloları değiştirmeye yetkisi yoktur. 

 

Şirket, 26 Şubat 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 1 Ocak 2014-31 Aralık 2014 hesap dönemine ait 

finansal sonuçlara ilişkin 3.300.000 TL (brüt) tutarında nakit kar dağıtımı yapılması hususunun genel 

kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir. 

 

DİPNOT 30 -  FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL 

TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI 

AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR 
 

Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur). 

 


