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Bir Bakışta Klimasan  
__________________________________________________________________________________ 

Endüstriyel soğutucu ve dondurucu sektöründe 

uluslararası platformda faaliyet gösteren 

KLİMASAN’ın kuruluş öyküsü 1915 yılına kadar 

uzanmaktadır. ŞENOCAK Ailesinin İzmir’deki küçük 

bir dükkan ile başlayan iş hayatı,  1931’de ilk 

buzdolabı ithalatıyla farklı bir alana yönelmiş ve 

bugünkü Klimasan’ın temelleri atılmaya 

başlanmıştır. 1955 yılında ticari buzdolaplarının 

montajı ile başlayan ihtisaslaşmayı, 1969 yılında 

üretim sürecinin başlaması takip etmiştir. 

1969 yılında yeniden yapılanarak KLİMASAN KLİMA 

SANAYİ ve TİCARET A.Ş. adını alan firmamız, iç 

pazarda “ŞENOCAK” , uluslararası pazarda ise 

“KLİMASAN” markasıyla müşterilerine hizmet 

vermektedir. 

Sahip olduğu 54.000 metrakarelik üretim tesisi ve 

depolama alanı  ve sürekli yenilenen teknolojisiyle 

Coca-Cola, Pepsi Cola, Interbrew, Brau Union, Efes, 

Tuborg, Heineken, Nestle, Schölleer ve Danone gibi 

uluslararası dünya devlerinin tedarikçisi olma 

başarısı gösteren firmamız, iç pazarda da  büyük 

firmalara soğutucu ve dondurucu dolaplar 

sağlamaktadır.  

%39’u halka açık olan KLİMASAN, sahip olduğu 

çevre bilinci doğrultusunda sektöründe çevre dostu 

dolapları üretmeye başlayan ve ISO 9001-2008 

Kalite Yönetim Sistem Belgesini alan  ilk firma olma 

özelliğini taşımaktadır, ayrıca ISOEN14001 Çevre 

Yönetim Sistemi ile OHSAS-TSE 180001 işçi sağlığı 

ve iş güvenliği yönetim sistem belgesine sahiptir. 

KLİMASAN; yeni atılımlarla sürekli büyüyen, 

müşterilerinin, çalışanlarının ve pay sahiplerinin 

memnuniyetini en üst düzeyde tutan, Türkiye ve 

Dünya’da hedef pazarda lider  şirket olma vizyonu, 

müşterilerimizle iş ortaklığı çerçevesinde uzun 

vadeli ilişkiler kurarak onlar için değer yaratan 

misyonu ile hem iç pazarda, hem de uluslararası 

pazarda çok önemli bir müşteri portföyüne 

sahiptir. Çok uluslu şirketlerin onaylı üreticisi 

olması,ürün tasarımlarını geliştiren AR-GE 

bölümüne yaptığı yatırımlar, Türkiye’de 300’den 

fazla Satış Sonrası Servis noktasından verdiği 

hizmet, ve ortalama 1100 çalışanı ile KLİMASAN, 

ileriye yönelik hedeflerini gerçekleştirme yönünde 

hızla ilerlemektedir. 

Dünyadaki konsolidasyon ve globalleşme trendine 

paralel olarak,Klimasan hisselerinin % 61’ ine sahip 

olan Şenocak Holding A.Ş., 26.12.2007 tarihinde 

Brezilya kökenli Rome Investment Ltda. firması ile 

Satış sözleşmesi imzalayarak hisselerini % 71’ ini bu 

şirkete satma kararını almıştır.İşlem 26.03.2008 

tarihinde gerçekleştirilmiş ve bu tarihte Şenocak 

Holding'in % 71 lik hissesi 32.660.000 Euro 

karşılığında Rome Investment tarafından satın 

alınmıştır. 29.03.2011 tarihinde yapılan ek bir 

sözleşme ile, Şenocak Holding’in sermayesinin 

%29’unu temsil eden hisselerin 15.800.000 Euro 

bedelle hisse alım sözleşmesi imzalanarak , 

Şenocak Holding A.Ş’nin %100’ü Rome Investment 

tarafından satın alınmıştır. 

Operasyonel verimliliği arttırmak amacıyla 

gerçekleştirilen organizasyonel yeniden yapılanma, 

31.12.2013 tarihi itibariyle tamamlanmış ve 

Şenocak Holding A.Ş , Metalfrio Solutions Soğutma 

San ve Tic A.Ş bünyesinde birleştirilmiştir. Bu 

sayede MF Solutions Soğutma , Klimasan Klima 

Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin %61.01 oranında 

doğrudan ortağı haline gelmiştir.   

Klimasan, yılların verdiği güvenle zirveye oturan, 

geniş müşteri portföyü, güçlü marka imajı, sağlam 

finansal yapısı, yaygın satış ve satış sonrası hizmet 

ağı, ihracat potansiyeli, modern üretim tesisleri ve 

yüksekverimliliği ile sektörün geleceğe bakışı 

olmaya devam edecektir
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Sermaye ve Ortaklık Yapısı 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Şirketimizin 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 

31.12.2013             

  

Hisse 
Tipi 

 
Tutar 

 
% 

Metalfrio Solutions Soğutma A.Ş   A   13.052.309   44% 

Metalfrio Solutions Soğutma A.Ş 
 

B 
 

2.625.000 
 

9% 

Metalfrio Solutions Soğutma A.Ş   C   2.625.000   9% 

Diğer   D   11.697.691   39% 

Nominal Sermaye 
   

30.000.000 
 

100% 

       

       
31.12.2012             

  

Hisse 
Tipi 

 
Tutar 

 
% 

Şenocak Holding A.Ş   A   13.052.309   44% 

Şenocak Holding A.Ş 
 

B 
 

2.625.000 
 

9% 

Şenocak Holding A.Ş   C   2.625.000   9% 

Diğer   D   11.697.691   39% 

Nominal Sermaye 
   

30.000.000 
 

100% 
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Şirketin %61,01 oranında ortağı olan Şenocak 
Holding ile Metalfrio Solutions Soğutma San ve Tic 
A.Ş’nin (“MF Solutions Soğutma”) doğrudan ve 
dolaylı olarak %100’üne sahip olduğu Şenocak 
Soğutma Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim 
Şirketi (“Şenocak Soğutma”) ve Klimasan Dış 
Ticaret Anonim Şirketi (“Klimasan Dış Ticaret”) 
firmaları, MF Solutions Soğutma’nın bünyesinde 
aktif ve pasifi devralma yoluyla 31 Aralık 2013 
tarihi itibariyle birleşmiştir. Operasyonel verimliliği 
arttırmak amacıyla yapılan bu vergisiz birleşme 
sonucunda Şenocak Holding, Şenocak Soğutma ve  

 

 

 

Klimasan Dış Ticaret infisah olmuştur. Bu itibarla, 
MF Solutions Soğutma, Şirketin %61,01 oranında 
doğrudan ortağı haline gelmiştir. 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, 
Şirket sermayesi her biri 1 kr değerinde 
3.000.000.000 paydan oluşmaktadır (31 Aralık 
2012: 3.000.000.000). Sermayeyi temsil eden hisse 
senetlerine tanınan imtiyazlar aşağıda belirtildiği 
gibidir: 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, 

nama yazılı hisselerin tamamı imtiyazlıdır. D grubu 

hisseler ise, gerçek kişi ortaklar ile halka arz edilen 

kısımdan ibarettir. D grubu hisse sahipleri yönetim 

kurulu için aday gösterememektedir

 

 

 

Yönetim kurulu A grubu hissedarların göstereceği 

adaylar arasından 4 (dört) üye, B grubu 

hissedarların göstereceği adaylar arasından 1 (bir) 

üye ve C grubu hissedarların göstereceği adaylar 

arasından 1 (bir) üye olmak üzere, 6 (altı) üye 

olarak genel kurul tarafından tayin edilir.Genel 

kurul toplantılarında A, B ve C grubu hisselerden 

her hisse 50 (elli), diğer gruplara ait hisselerden her 

hisse 1 (bir) oy hakkına sahiptir. 

 

Türk Ticaret Kanunu’na uyum sağlanması amacıyla 

hazırlanan ve Genel Kurul onayına sunulacak 

Şirketimiz Esas Sözleşme tadil metninde A,B,C 

grubu hisselerden her bir hisse için 50(elli) olan oy 

hakkı , 15(onbeş) olarak düzenlenmiştir. 

 

 

 

Ortaklardan en az %10 hisseye sahip olanların 

isteği ile yönetim kurulu başkanı, 7 gün içinde 

olağanüstü genel kurul çağrısında bulunur ve 

gündem toplantı talep eden ortağın teklif ettiği 

konuları içerecektir. A, B ve C grubu hisseler için bu 

oran aranmaz. 

Şirket ana sözleşmesinde belirtilen hallere ilişkin 

verilecek kararlar veya Şirket ana sözleşmesinin 

değiştirilmesi veya Şirket sermayesinin arttırılması 

veya azaltılması veya yönetim kurulu üyelerinin 

huzur hakkı ile ilgili kararların geçerli olabilmesi için 

A, B ve C grubu hisselerin en az % 88'inin onayı 

gerekir. Ayrıca, Şirket denetçilerinin tayini A, B ve C 

grubu hisselerin en az % 80'inin onayı olmaksızın 

geçerli değildir. 
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Üst Yönetim ve Organizasyon  
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz: 
 

 
 

 
Denetimden Sorumlu Komite Üyelerimiz: 
 

 
 

 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerimiz: 
 

 

 

 

Bağımsız Denetim Şirketi ve Sorumlu Ortak Başdenetçi 
 

Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 

Sorumlu Ortak Başdenetçi: Hatice Nesrin TUNCER 

 

 

 

 

 

31.12.2013

Görevi

Marcelo Faria de Lima Başkan

Erwin Theodor Herman Louise Russel Başkan Vekili

Luiz Eduardo Moreiro Caio Üye

Serkan Güleç Üye

Mert Engindeniz Bağımsız Üye

İsmail Selim Hamamcıoğlu Bağımsız Üye 28.06.2013- Devam Ediyor

Görev Süresi

28.06.2013- Devam Ediyor

28.06.2013- Devam Ediyor

28.06.2013- Devam Ediyor

28.06.2013- Devam Ediyor

28.06.2013- Devam Ediyor

Görevi Görev Süresi

Mert Engindeniz Bağımsız Üye 21.11.2013- Devam Ediyor

İsmail Selim Hamamcıoğlu Bağımsız Üye 21.11.2013- Devam Ediyor

Görevi Görev Süresi

İsmail Selim Hamamcıoğlu Bağımsız Üye 21.11.2013- Devam Ediyor

Serkan Güleç Üye 21.11.2013- Devam Ediyor
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BAĞIMSIZLIK BEYANI 

Klimasan Klima Sanayi A.ġ. (“ġirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleĢme ve Sermaye Piyasası 

Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” 

olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;   

a) ġirket, ġirketin iliĢkili taraflarından biri veya ġirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 

veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından iliĢkili olduğu tüzel kiĢiler ile 

kendim, eĢim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beĢ yıl içinde, doğrudan veya 

dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari iliĢkinin kurulmamıĢ olduğunu, 

b) Son beĢ yıl içerisinde, baĢta ġirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danıĢmanlığını yapan Ģirketler 

olmak üzere, yapılan anlaĢmalar çerçevesinde ġirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir 

bölümünü yürüten Ģirketlerde çalıĢmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamıĢ olduğumu, 

 

c) Son beĢ yıl içerisinde, ġirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde 

ortak, çalıĢan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, 

 

d) ġirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1’den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı 

olmadığını/ ġirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı, 

 

e) Ekte yer alan özgeçmiĢimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim 

görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,  

 

f) Kamu kurum ve kuruluĢlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalıĢmadığımı,  

 

g) ġirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, ġirket ortakları arasındaki çıkar 

çatıĢmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar 

verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, 

 

h) ġirket faaliyetlerinin iĢleyiĢini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine 

getirebilecek ölçüde Ģirket iĢlerine zaman ayıracağımı  

 

beyan ederim.  

Mert ENGĠNDENĠZ 

 

 

 

  



8 
 

BAĞIMSIZLIK BEYANI 

Klimasan Klima Sanayi A.ġ. (“ġirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleĢme ve Sermaye Piyasası 

Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” 

olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;   

a) ġirket, ġirketin iliĢkili taraflarından biri veya ġirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 

veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından iliĢkili olduğu tüzel kiĢiler ile 

kendim, eĢim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beĢ yıl içinde, doğrudan veya 

dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari iliĢkinin kurulmamıĢ olduğunu, 

b) Son beĢ yıl içerisinde, baĢta ġirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danıĢmanlığını yapan Ģirketler 

olmak üzere, yapılan anlaĢmalar çerçevesinde ġirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir 

bölümünü yürüten Ģirketlerde çalıĢmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamıĢ olduğumu, 

 

c) Son beĢ yıl içerisinde, ġirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde 

ortak, çalıĢan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, 

 

d) ġirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1’den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı 

olmadığını/ ġirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı, 

 

e) Ekte yer alan özgeçmiĢimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim 

görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,  

 

f) Kamu kurum ve kuruluĢlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalıĢmadığımı,  

 

g) ġirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, ġirket ortakları arasındaki çıkar 

çatıĢmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar 

verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, 

 

h) ġirket faaliyetlerinin iĢleyiĢini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine 

getirebilecek ölçüde Ģirket iĢlerine zaman ayıracağımı  

 

beyan ederim.  

Ġsmail Selim HAMAMCIOĞLU 
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ 
 

Marcelo Faria de LIMA 

 

1985 yılında Pontificia Universidade Catolica of Rio 
de Janerio (PUC-RJ) üniversitesi Ekonomi 
bölümünden mezun olan Marcelo Faria de Lima, 
1988- 1989 yılları arasında aynı üniversitede 
Ekonomi Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev 
yapmıştır. 
 
12 yıl boyunca finans piyasasında görev yapan 
Sn.Lima ,1989-1996 yılları arasında ABN Amro 
Bank’da Brezilya Başekonomisti ve Fon Yöneticisi, 
1996-1998 yıllarında  Banco Garantia’da (1998 
yılında Credit Suisse tarafından satın alınmıştır) 
Sermaye Piyasaları Yöneticisi ve 1998-2000 yılları 
arasında ise Donaldson, Lufkin& Jenrette’de 
yönetici olarak görev almıştır. 2000 yılında emlak 
piyasasında uzmanlaşmış bir internet portalı olan 
ve daha sonra Homestore USA’ye satılan 
AreaUtil.com’un  kurucu ortağıdır. Sn. Lima, Neovia 
Telecomunicaçoes S.A. ve Abyara Planejamento 
Imobiliário S.A. şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği 
yapmıştır. Klimasan A.Ş ve Metalfrio Soğutma 
şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev 
yapmaya devam etmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erwin Theodor Herman Louise Russel 

İsviçre’de Gallen Üniversitesi Ekonomi Bölümünden 
mezun olan Erwin Russel , Chicago Üniversitesinde 
MBA eğitimini tamamlamıştır.Değişik sektörlerde 
ve firmalarda CFO, CEO ve danışman olarak 
çalışmış olan Russel, halen Artesia Gestão de 
Recursos S.A.  firmasında İcra Kurulu Başkanı ve 
Produquímica Indústria e Comércio S.A. firmasında 
ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev 
yapmaktadır. 
 

Erwin Russel, 28.06.2013 yılından bu yana Klimasan 

A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak 

görevine devam etmektedir. 

Luiz Eduardo Moreira CAIO   
 

1983 yılında Faculdade de Engenharia Industrial 
(FEI) üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
bölümünden mezun olan Sn.Caio, Metalfrio’nun 
kurucusunun oğludur ve şirkete 1977 yılında 
katılmış ve şirkette mühendislik, üretim ve 
endüstriyel yöneticilik dahil olmak üzere çeşitli 
pozisyonlarda çalışmıştır. 1994 yılında, Sn. Caio, 
BSH Group (Metalfrio’nun o zamanki ana ortağı) 
Latin Amerika Bölümü Başkan Yardımcısı görevini 
üstlenmiş ve 2000 yılında BSH Group Genel 
Müdürlüğü görevine terfi etmiştir. 2002 yılında, 
BSH Group’un ticari buzdolabı bölümünün 
satışından  sorumlu olmuştur.  Klimasan A.Ş’nin 
Yönetim Kurulu üyesidir. 
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Serkan GÜLEÇ 
 
1978 yılında İstanbul’da doğdu.Lisans Eğitimini 
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
bölümünde 2001 yılında tamamlamıştır. 2002 
yılında University of California Santa Barbara UCSB  
de İş İdaresi ve Global Pazarlama konusunda, 2009 
yılında ise İstanbul Üniversitesi İşletme ve İktisadi 
Enstitüsünde İşletme Yüksek Lisans eğitimini 
tamamlayan Serkan Güleç, evli ve iki çocuk 
sahibidir ve çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. 
 
 
 İş hayatına 2004 yılından itibaren aile şirketi olan 
Özlider A.Ş de Satınalma ,İş Geliştirme ,Dış Ticaret 
ve Finans Bölümlerinde yöneticilik yaparak başladı. 
2006 da tüm aile şirketlerini tek çatı altında 
toplayan Lider Holding A.Ş ‘nin kuruluşunu 
tamamladı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
aldı. 

Serkan Güleç , 2006 yılından bu yana , Brezilyalı 
Metalfrio Solutions S.A şirketi ile birlikte kurulan 
ortak girişim şirketi Lider Metalfrio Solutions A.Ş 
nin kurucu ortağıdır. 

Mart 2008 yılından bu yana  Şenocak Holding A.Ş 
ve Klimasan A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevinde bulunmaktadır.  

 
 
İsmail Selim Hamamcıoğlu 
 
1970 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimini Wisconsin 
Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünde 
tamamladı.  
1994-1996 yılları arasında Coca Cola Uluslararası 
Bölge Ofisi  Medya ve Özel Projeler bölümünde 
Koordinatör olarak görev  alan Selim Hamamcıoğlu, 
1996-2000 yılları arasında Miller markasını 
Türkiye’ye getiren ve Türkiye’de dağıtım ağını 
oluşturan Hamamcıoğlu Dış Ticaret şirketinde  

 

 

 

kurucu olarak görev aldı. 2002 yılında, bugün 22 
şubeye ulaşan fast food zinciri Atom Gıda’yı , 2004 
yılında Kuzey Kıbrıs’ta villa ve apartman inşaatı işi 
yapan Lapis Company adlı şirketi ve 2008 yılında ise 
çelik,petrokimya ve çimento sektöründe faaliyet 
gösteren Braztürk adlı şirketi kurmuştur. 

2008 yılından beri Klimasan A.Ş.’de Yönetim Kurulu 
üyeliği yapmakta olan Selim Hamamcıoğlu çok iyi 
derecede İngilizce bilmektedir. 

 
 
 
 
Mert Engindeniz 
 
Mert Engindeniz, 1993 yılında Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Lisans derecesi 
ve 1994 yılında Cornell Law School’dan Yüksek 
Lisans derecesi  almıştır. 1996 yılında İstanbul 
Barosu ve 1998 yılında New York Barosuna kabul 
edilen Engindeniz, 1996 yılında da NASD’nin 
General Securities Representative (Series 7) yetki 
belgesini almıştır. 1994 yılında Global Menkul 
Değerler’de profesyonel yaşamına başlayan 
Engindeniz, 1994 ila 1999 yılları arasında şirketin 
Kurumsal Finansman Departmanı bünyesinde 
muhtelif halka arz, şirket satın alma, risk sermayesi 
ve özelleştirme projelerinde görev yaptı. 1995 ila 
1997 yılları arasında Efes Sinai Yatırım Holding’de 
yabancı kurumsal yatırımcıları temsilen yönetim 
kurulu üyeliğinde de bulunan Engindeniz, 1999 ila 
2004 yılları arasında ise Global’in Hukuk Müşavirliği 
görevini ifa etti. Engindeniz, Mayıs 2004’te 
Global’de getirildiği CEO ve Yönetim Kurulu 
Üyeliğini Mayıs 2007 tarihine kadar devam ettirdi. 
Akabinde, kurucu ortağı olduğu Turcon Yapi ile 2.5 
sene boyunca Ege/Akdeniz bölgelerinde 
gayrimenkul proje geliştirme faaliyetlerinde 
bulundu. 
Engindeniz, Mayıs 2011 tarihinden bugüne 
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yönetim 
kurulu üyesidir.  
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YÖNETİM ORGANI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR 
 
 
Yönetim Kurulu Üyeleri: 
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri, 
yıllık olağan Genel Kurul’da belirlenir. Ücret 
belirlenirken, üyelerin bağımsız veya icracı 
olmaları, aldıkları sorumluluk, çalışma süresi, sahip 
oldukları bilgi, beceri, deneyim gibi unsurlar 
dikkate alınır.  
 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlendirme 
esaslarının belirlenmesi ve ücretlere ilişkin 
önerilerin oluşturulmasında, ayrıca, Şirketin uzun 
vadeli hedefleri ile benzer şirketlerin yönetim 
kurulu üyelerinin ücret düzeyleri de göz önünde 
bulundurulur.  
 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, görevleri gereği 
yaptıkları masraflar şirket tarafından karşılanır. 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Şirket 
performansına dayalı ödeme yapılmaz.  
 
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne borç verilmez, kredi 
kullandırılmaz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üst Düzey Yönetici ve Çalışanlar: 
 

Şirketimizin Üst Düzey Yöneticileri’ne Yönetim 
Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret 
ödenir. Üst Düzey Yöneticiler’e, ayrıca, 
yılsonlarında, Şirket’in finansal performansı ve 
yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, 
Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen 
tutarda prim ödenebilir.  
 
Şirketimiz’de “Üst Düzey Yönetici Ücret 
Politikası” belirlenirken; Şirket’in üretim ve 
satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının 
yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, 
faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması 
gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün 
özellikleri, rekabet koşulları ve benzer 
firmaların ücret düzeyi dikkate alınır.  
 
Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet 
çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin 
gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim seviyesi, 
sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri 
dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket 
içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir 
ücretlendirme sistemi ve uygulaması 
kurulmuştur.  
 
Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. 
Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan 
Kaynakları Departmanı’nın bilgisindedir. 
Çalışan’ın gizlilik konusuna azami özen 
göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket 
Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması 
esastır. Aksi takdirde, Çalışan’a yönelik disiplin 
hükümleri gereği disiplin cezası uygulanır.
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Şirketimizin  üst yönetim kadrosunda görevli yöneticiler  ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir: 

  

İsim      Görev                                                                         

Tevfik GÜNHAN   Genel Müdür 

Erim ŞENOCAK   Satış Direktörü 

Alexandros PANAS      Pazarlama Direktörü 

Muhammed Subhi TOPLU  Satış Sonrası Hizmetler Direktörü 

     (11.02.2014 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır) 

 

 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri ile şirketimiz üst yönetim kadrosunda görevli 

yöneticilere sağlanan  faydalar 1.423.539 TL’dir (31 Aralık 2012: 1.356.011 TL). 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle çalışan personel sayıları aşağıdaki gibidir: 
 
        31.12.2013 31.12.2012 
Memur               160                      154 
İşçi               848                       644 
Toplam             1.008         798 

 

-Çalışanlarımız, ücret ve performans ödeneği ödemelerine ek olarak bazı sosyal yardımlardan da 

yararlanmaktadır. Çalışanlarımız herhangi bir toplu iş sözleşmesine tabi değildir. 

-Şirketimizin 31 Aralık 2013 itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 2.565.558 TL olup, tamamı için 

2013 ve önceki yıllarda gider karşılığı ayrılmıştır. 
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2013 Finansal Göstergeler 
__________________________________________________________________________________ 

Satışlar   
 

2013 yılın net satışlar, bir önceki yıla kıyasla %58 artarak 250.6 milyon TL’ye ulaşmıştır. Metalfrio 

Grubu’nun büyüme stratejileri doğrultusunda gerekli politikaların uygulamaya konulması ve yeni 

pazarlara girme stratejimiz çerçevesinde , 2013 yılında net satış gelirlerinde önemli bir büyüme 

sözkonusu olmuştur. 

 

2013 yılında iç piyasa satışlarımız bir önceki 

yıla %57,5 oranında artarak 73.7 milyon TL’den 

116.1 milyon TL’ye ulaşmıştır. Kalite 

politikamız, müşteri odaklı satış stratejimiz ve 

güçlü hizmet ağımız iç piyasa satışlarımızdaki 

artışın temel sebebidir

 

 

Yurtdışı satışlarımızda ise bir önceki yıla göre 

artış oranı %59 olup , coğrafik olarak müşteriye 

yakın olma ve Asya,Afrika, Avrupa ve Ortadoğu 

pazarlarında konumumuzu güçlendirmek adına 

atılan adımlar bu büyümeyi sağlayan ana 

unsurlar olmuştur.
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Brüt Kar  

Yeni pazarlara girdiğimiz ve satış hacminde ciddi bir artış sağladığımız 2013 yılında, kar 

marjlarımızda da geçmiş yıllara kıyasla önemli oranda artışlar sözkonusu olmuştur.2012 yılında 

%16.9 olan brüt kar marjı, 2013 yılında %19.5 olarak gerçekleşmiştir.                           

Brüt karlılıktaki artışın temel sebebi, üretim operasyonlarında sağlanan verimlilik, maliyet 

düşürücü projelerin uygulanması ve yalın üretim modeli uygulamalarının sağladığı katkılarla 

açıklanabilir. 

 

 

Faaliyet Karı  

2012 yılında 7.1 mio TL olarak gerçekleşen faaliyet karı ise, 2013 yılında %263’lük artışla 25.8 

milyon TL olarak gerçekleşmiş ve geçen yıl %4,5 olan faaliyet kar marjının %10.3’e ulaşmasını 

sağlamıştır.  Geçmiş 3 yılda %4.5-%6.5 aralığında gerçekleşen faaliyet kar marjında 2013 yılında 

ciddi bir artış kaydetmiştir.  
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Net Kar 

Şirket net karı  2013 yılında , bir önceki yıla göre %142 artarak 12.8 milyon TL olarak 

gerçekleşmiştir.  Özellikle gelişmekte olan piyasalardan nakit çıkışı ve Türkiye’deki siyasi belirsizlik 

2013 yılında TL’nin değerini önemli ölçüde düşürmüş ve TL’deki değer kaybı kur farkı giderlerini 

arttırmıştır. Ancak bu olumsuz makro-ekonomik şartlara rağmen, Şirketimiz 2013 yılında net kar 

marjını arttırmayı başarabilmiştir. 
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Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetçi 

Raporu 

______________________________________________________________________________ 

 

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na 

 

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer 

alan finansal durum tablosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu, 

özkaynaklar değişim tablosunu, nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı 

dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. 

 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu 

 

Şirket yönetimi bu finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK")tarafından 

yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak 

sunumundan ve bunun için finansal tabloların usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek 

biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur. 

 

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu  

 

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız 

denetimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru 

ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak 

yürütülmesini gerektirmektedir. 

 

Bağımsız denetimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, 

bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal 

tabloların, hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli 

yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. 

Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol 

sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak 

amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan 

önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun 

değerlendirilmesini içermektedir. 

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve 

uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
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Görüş 

 

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 31 Aralık 

2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS 

(Bakınız Dipnot 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. 

 

Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında 

istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminde 

defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun 

olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim 

kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli 

önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve 

geliştirmekle yükümlüdür. Aynı kanunun 398. Maddesinin 4. fıkrasına göre, denetçinin, yönetim kurulunun şirketi 

tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek 

için 378 inci maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı 

ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim 

raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Denetimimiz, bu riskleri yönetmek için Şirket 

Yönetimi'nin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin operasyonel etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır. 

Bilanço tarihi itibariyle KGK tarafından henüz bu raporun esasları hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla bu 

konuya ilişkin ayrı bir rapor hazırlanmamıştır. Bununla birlikte, Şirket, söz konusu komiteyi 21 Kasım 2013 tarihinde 

kurmuş olup, komite 2 (iki) üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirket'in varlığını, 

gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin 

yönetilmesi amacına yönelik 2 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur. 
İstanbul, 3 Mart 2014 

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 

Hatice Nesrin Tuncer, SMMM 

Sorumlu Ortak, Başdenetçi 
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Dipnot 

Referansları 

Bağımsız 

Denetimden 

GeçmiĢ 

31 Aralık 2013 

 

Bağımsız 

Denetimden 

GeçmiĢ 

  31 Aralık 2012 (*) 

VARLIKLAR   

 
  

Dönen Varlıklar 250.878.142 

 

163.597.926 

   Nakit ve nakit benzerleri 3 82.131.859   39.681.986 

   Finansal yatırımlar 4 79.810.593   60.075.564 

   Ticari alacaklar 6 49.239.191   40.256.250 

    -İlişkili taraflardan ticari alacaklar 13.266.961   5.568.010 

    -İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 35.972.230   34.688.240 

   Diğer alacaklar 7 8.443.508   2.276.954 

   -İlişkili taraflardan diğer alacaklar 3.670.625   756.941 

   -İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 4.772.883   1.520.013 

   Stoklar 8 26.379.301   18.360.010 

   PeĢin ödenmiĢ giderler 9 1.783.414   1.536.022 

   Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 24 --   754.326 

   Diğer dönen varlıklar 16 3.090.276   656.814 

  
      

  Duran varlıklar 49.049.450   50.154.462 

   Diğer alacaklar 7 12.564   12.564 

   -İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 

 
12.564   12.564 

   Maddi duran varlıklar 10 38.814.095   41.441.226 

   Maddi olmayan duran varlıklar 11 7.946.188   7.152.773 

   ErtelenmiĢ vergi varlığı 24 2.145.530   1.117.343 

   PeĢin ödenmiĢ giderler 9 131.073   430.556 

TOPLAM VARLIKLAR 299.927.592   213.752.388 
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Dipnot 

Referansları 

 

31 Aralık 

2013 

 

31 Aralık 

2012 (*) 

KAYNAKLAR 

  

  

 

  

Kısa vadeli yükümlülükler 

  

131.139.446  

 

100.342.835 

   Kısa vadeli borçlanmalar 5 

 

4.264.339   52.509.763 

   Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 5 

 

84.712.442   20.395.541 

   Ticari borçlar 6 

 

32.587.700   22.141.576 

  -İlişkili taraflara ticari borçlar 

  

117.400   15.128 

  -İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 

  

32.470.300   22.126.448 

   ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 15 

 

1.266.109   1.110.151 

   Diğer borçlar 7 

 

2.148.028   928.419 

   -İlişkili taraflara diğer borçlar  

  

939.680 

 

-- 

  -İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 

  

1.208.348   928.419 

   ErtelenmiĢ gelirler 9 

 

1.557.847   618.150 

   Türev araçlar 27 

 

--   265.000 

   Dönem karı vergi yükümlülüğü 24 

 

45.872   -- 

   Kısa vadeli karĢılıklar 

  

4.557.109   2.374.235 

  -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 13 

 

1.901.911   549.285 

  -Diğer kısa vadeli karşılıklar 13 

 

2.655.198   1.824.950 

   

      

Uzun vadeli yükümlülükler 

  

107.529.152   64.443.792 

   Uzun vadeli borçlanmalar 5 

 

104.946.200   62.208.612 

   Diğer borçlar 7 

 

17.394   7.394 

  -İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 

  

17.394   7.394 

   Uzun vadeli karĢılıklar 13 

 

2.565.558   2.227.786 

  -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 

  

2.565.558 

 

2.227.786 

   

  

 

  

ÖZKAYNAKLAR 17 

 
61.258.994 

 
48.965.761 

Ana ortaklığa ait özkaynaklar 

  

61.258.994 

 

48.965.761 

    ÖdenmiĢ sermaye 

  

30.000.000 

 

30.000.000 

    Sermaye düzeltme farkları 

  

980.882 

 

980.882 

    Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler 

  

1.354.205 

 

1.234.080 

 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiĢ   

diğer kapsamlı gelirler  

 

(1.776.663) 

 

(1.274.221) 

     -Yeniden değerleme ve ölçüm kayıpları 

  

(1.776.663) 

 

(1.274.221) 

    GeçmiĢ yıllar karları 

  

17.904.895 

 

12.739.463 

    Net dönem karı  

  

12.795.675 

 

5.285.557 

TOPLAM KAYNAKLAR 

  

299.927.592 

 

213.752.388 

 

(*) Yeniden düzenleme için Not.2.2’ye bakınız. 
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Bağımsız    Bağımsız  

   Denetimden    Denetimden  

   GeçmiĢ    GeçmiĢ  

  

Dipnot 1 Ocak- 

  

1 Ocak- 

Referansları 31 Aralık 

2013 

31 Aralık 

2012 

  Hasılat 18 250.648.305   158.269.863 

  SatıĢların maliyeti  18 (201.806.704)   (131.445.706) 

BRÜT KAR  48.841.601   26.824.157 

  Pazarlama giderleri  19 (18.031.742)   (12.453.196) 

  Genel yönetim giderleri 19 (8.425.255)   (6.855.942) 

  AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri  19 (3.126.651)   (2.713.280) 

  Esas faaliyetten diğer gelirler 20 8.129.984 

 

2.895.038 

  Esas faaliyetten diğer giderler 20 (1.635.627) 

 

(602.487) 

ESAS FAALĠYET KARI  25.752.310   7.094.290 

  Yatırım faaliyetlerinden gelirler 21 21.469.743 

 

4.881.689 

  Yatırım faaliyetlerinden giderler  21 (2.363.642) 

 

(1.594.529) 

FĠNANSMAN GĠDERĠ ÖNCESĠ FAALĠYET 

KARI  44.858.411   10.381.450 

   Finansal gelirler 22 1.475.526   473.494 

   Finansman giderleri  22 (30.752.957)   (4.329.582) 

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ 

KARI  15.580.980   6.525.362 

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri  (2.785.305)   (1.239.805) 

  Dönem vergi gideri  24 (3.687.882)   -- 

  ErtelenmiĢ vergi geliri/(gideri) 24 902.577   (1.239.805) 

DÖNEM KARI  12.795.675   5.285.557 

 

 

   Diğer kapsamlı gelir        

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar  (502.442)   (685.858) 

TanımlanmıĢ fayda planları yeniden ölçüm kayıpları  (628.052) 

 

(857.322) 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak  

diğer kapsamlı gelirlere iliĢkin vergiler 

 

125.610 

 

171.464 

-   Ertelenmiş vergi  geliri  125.610 

 

171.464 

Vergi sonrası diğer kapsamlı gelir  12.293.233   4.599.699 

 

 

   Adi ve seyreltilmiĢ pay baĢına kazanç (TL)  0,43 

 

0,18 

 

(*) Yeniden düzenleme için Not.2.2’ ye bakınız.
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Kar veya Zararda 

Yeniden 

Sınıflandırılmayacak 

BirikmiĢ Diğer 

Kapsamlı Gelirler ve 

Giderler 

 

BirikmiĢ Karlar 

 

  

ÖdenmiĢ 

Sermaye 

Sermaye 

Düzeltme 

Farkları 

Yeniden 

Değerleme ve 

Ölçüm 

Kazanç/Kayıpları 

Kardan 

Ayrılan 

KısıtlanmıĢ 

Yedekler 

GeçmiĢ 

Yıllar 

Karları 

Net Dönem 

Karı Özkaynaklar 

ÖNCEKĠ DÖNEM               

1 Ocak 2012 itibarıyla bakiyeler  30.000.000 980.882 -- 932.784 7.882.350 4.570.046 44.366.062 

Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢikliğe ĠliĢkin Düzeltmeler 

(Dipnot 2.2) -- -- (588.363) -- -- 588.363 -- 

1 Ocak 2012 itibarıyla bakiyeler yeniden düzenlenmiĢ 30.000.000 980.882 (588.363) 932.784 7.882.350 5.158.409 44.366.062 

Transferler -- -- -- 301.296 4.857.113 (5.158.409) -- 

TanımlanmıĢ fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -- -- (685.858) -- -- -- (685.858) 

Net dönem karı -- -- -- -- -- 5.285.557 5.285.557 

31 Aralık 2012 itibarıyla bakiyeler 30.000.000 980.882 (1.274.221) 1.234.080 12.739.463 5.285.557 48.965.761 

        CARĠ DÖNEM               

1 Ocak 2013 itibarıyla bakiyeler 30.000.000 980.882 (1.274.221) 1.234.080 12.739.463 5.285.557 48.965.761 

Transferler -- -- -- 120.125 5.165.432 (5.285.557) -- 

TanımlanmıĢ fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -- -- (502.442) -- -- -- (502.442) 

Net dönem karı -- -- -- -- -- 12.795.675 12.795.675 

31 Aralık 2013 itibariyla bakiyeler  30.000.000 980.882 (1.776.663) 1.354.205 17.904.895 12.795.675 61.258.994 
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Bağımsız denetimden geçmiĢ 

 

  

(yeniden 

düzenlenmiĢ) 

Dipnot 

Referansları 

31 Aralık 

2013 

31 Aralık 

2012 (*) 

A. ĠġLETME FAALĠYETLERDEN NAKĠT AKIġLARI   8.005.114 13.766.511 

Dönem Karı   12.795.675 5.285.557 

Dönem Net Karı Mutabakatı ile Ġlgili Düzeltmeler   10.234.894 5.767.246 

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 23 6.219.864 5.799.548 

Stok değer düĢüklüğü ile ilgili düzeltmeler 8 12.915 45.325 

ġüpheli alacak karĢılığı ile ilgili düzeltmeler 6 512.697 78.463 

Ikramiye karĢılığı ile ilgili düzeltmeler 13 1.350.000 -- 

Kıdem tazminatı karĢılığı ile ilgili düzeltmeler 13 534.635 432.536 

Izin günleri karĢılığı ile ilgili düzeltmeler 

 

2.626 204.937 

Garanti karĢılığı ile ilgili düzeltmeler 13 395.116 (452.268) 

Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 

 

(1.560.288) (271.736) 

Türev entsrümanları gider tahakkuku ile ilgili düzeltmeler 

 

-- 1.612.500 

GerçekleĢmemiĢ yabancı para çevirim farkları ile ilgili düzeltmeler 

 

40.312 (546.438) 

Gerçeğe uygun değer kayıpları/kazançları ile ilgili düzeltmeler 21 2.363.642 (2.063.695) 

Menkul kıymet satıĢ karları ile ilgili düzeltmeler 21 (2.421.930) (299.210) 

Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler 24 2.785.305 1.239.805 

Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler   --  (12.521) 

ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen DeğiĢimler   (11.312.856) 3.900.563 

Stoklardaki artıĢ/azalıĢla ilgili düzeltmeler 

 

(7.667.966) (3.552.052) 

Ticari alacaklardaki artıĢ/azalıĢla ilgili düzeltmeler 

 

(9.495.638) (4.484.485) 

Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar, diğer dönen ve duran varlıklardaki artıĢ/azalıĢla ilgili düzeltmeler 

 

(8.188.399) 10.305.619 

Bloke mevduatlardaki değiĢim 

 

1.192.152 (1.192.152) 

Ticari borçlardaki artıĢ/azalıĢla ilgili düzeltmeler 

 

10.446.124 5.617.640 

PeĢin ödenmiĢ giderlerdeki artıĢ/azalıĢla ilgili düzeltmeler 

 

(359.526) (1.423.888) 

ErtelenmiĢ gelirlerdeki artıĢ/azalıĢla ilgili düzeltmeler 

 

939.697 618.149 

Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artıĢ/azalıĢla ilgili düzeltmeler   1.820.700 (1.988.268) 

Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit    (3.712.599) (1.186.855) 

Ödenen kıdem tazminatları 13 (824.915) (610.228) 

Vergi ödemeleri/iadeleri   (2.887.684) (576.627) 

B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNDE KULLANILAN  NET NAKĠT    (6.223.176) (39.095.036) 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satıĢından kaynaklanan nakit giriĢleri 

 

28.001 211.693 

Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkıĢları 10 (4.730.462) (7.159.527) 

Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkıĢları 11 (47.927) (91.790) 

Finansal yatırımlardaki artıĢ/azalıĢla ilgili düzeltmeler 

 

(8.747.801) (35.052.213) 

Alınan faiz   7.275.013 2.996.801 

C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN  NET NAKĠT    40.690.263 34.212.633 

Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriĢleri 

 

118.703.422 103.513.259 

Borç ödemelerine iliĢkin nakit çıkıĢları 

 

(72.825.429) (63.221.581) 

Türev araçlardan nakit çıkıĢları 

 

-- 1.616.323 

Türev araçlardan nakit giriĢleri 

 

-- (4.400.000) 

Ödenen faiz   (5.187.730) (3.295.368) 

YABANCI PARA ÇEVĠRĠM FARKLARININ ETKĠSĠNDEN ÖNCE NAKĠT VE NAKĠT 

BENZERLERĠNDEKĠ NET ARTIġ/AZALIġ (A+B+C)   42.472.201 8.884.108 

D. YABANCI PARA ÇEVĠRĠM FARKLARININ NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 

ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ   1.169.824 (138.718) 

NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET ARTIġ (A+B+C+D)   43.642.025 8.745.390 

E. DÖNEM BAġI NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ   38.489.834 29.744.444 

DÖNEM SONU NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ (A+B+C+D+E) 3 82.131.859 38.489.834 
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1 ġĠRKETĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU  

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi (“ġirket”) endüstriyel tip soğutucu ve dondurucu 

üretimi ve bu ürünlerin iç ve dıĢ piyasalara satıĢı ile iĢtigal etmektedir. Üretimini gerçekleĢtirdiği 

baĢlıca ürünler, meĢrubat ve bira soğutucuları, su soğutucuları, dondurma ve dondurulmuĢ gıda 

muhafazalarıdır. ġirket, 7 Ocak 1969 tarihinde kurulmuĢ olup halihazırda merkezi Ġzmir’de bulunan 

ġenocak Holding A.ġ.’nin (“ġenocak Holding”) bağlı ortaklığı idi. 31 Aralık 2013 tarihinde  ġirket 

sermayesinin %61.01'ini temsil eden hisselerin sahibi ġenocak Holding A.ġ'nin hisselerinin tümünün, 

yine Metalfrio Grup Ģirketlerinden  Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Caddesi No:1 Manisa 

adresinde yer alan, Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde Manisa-10663 sicil numarası ile kayıtlı 

bulunan Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi’ne (“MF Soğutma”) 

devredilmiĢtir. 

ġirket, Türkiye’de kayıtlı olup ticari sicile kayıtlı merkez adresi Ġzmir Atatürk Organize Sanayi 

Bölgesi 10004 Sok. No:6 35620 Çiğli Ġzmir’dir. Üretim tesisi Manisa Organize Sanayi Bölgesi I. 

Kısım Cumhuriyet Cad. No: 1 MANĠSA adresinde bulunmaktadır.  

ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri Ġstanbul Menkul Kıymetler 

Borsa’sında (“IMKB”) 1997 yılından itibaren iĢlem görmektedir. 31 Aralık 2013 itibarıyla ĠMKB’ye 

kayıtlı %38,99 oranında hissesi mevcuttur. 

ġirket’in rapor tarihleri itibarıyla sermaye yapısı 17 no’lu dipnotta verilmiĢtir. 

ġirket’in bünyesinde 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla istihdam edilen ortalama personel sayısı 160’ı 

memur (31 Aralık 2012:154), 848’i iĢçi (31 Aralık 2012: 644) olmak üzere 1.008 kiĢidir (31 Aralık 

2012:798). 
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2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 

2.1  Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar 

2.1.1 Uygunluk Beyanı 

ġirket, muhasebe kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi 

Kanunları’na uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak TL bazında 

hazırlamaktadır. 

ĠliĢikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 

ĠliĢkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiĢ olan Türkiye Muhasebe 

Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanmıĢtır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye 

Finansal Raporlama Standartları ile bunlara iliĢkin ek ve yorumlardan oluĢmaktadır.  

ġirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla düzenlenmiĢ finansal tabloları, 3 Mart 2014 tarihinde 

Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıĢ ve Yönetim Kurulu adına imzalanmıĢtır. Genel Kurul’un ve 

ilgili yasal kuruluĢların yasal mevzuata göre düzenlenmiĢ finansal tabloları ve bu finansal tabloları 

tashih etme hakkı vardır. 

ĠliĢikteki finansal tablolar, yasal kayıtlarına dayandırılmıĢ ve TL cinsinden ifade edilmiĢ olup, KGK 

tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na göre ġirket’in durumunu layıkıyla arz 

edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değiĢikliklerine tabi tutularak hazırlanmıĢtır. 

2.1.2 Finansal tabloların hazırlanış şekli 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal tablo ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 

Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye 

Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak 

hazırlanmıĢtır. 

Finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dıĢında tarihi 

maliyet esası temel alınarak TL olarak hazırlanmıĢtır. 

2.1.3 Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimi 

Finansal tablolar, ġirket’in fonksiyonel para birimi olan TL cinsinden tam olarak sunulmuĢtur. Tüm 

finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiĢtir. TL dıĢındaki para birimleri ile ilgili 

bilgiler aksi belirtilmedikçe tam olarak belirtilmiĢtir. 
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2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.1  Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı) 

2.1.4 Karşılaştırmalı Bilgiler 

ĠliĢikteki finansal tablolar, ġirket’in finansal durumu, performansı ve nakit akımındaki eğilimleri 

belirleyebilmek amacıyla önceki dönemle karĢılaĢtırmalı hazırlanmaktadır. Cari dönem mali tabloların 

sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karĢılaĢtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden 

sınıflandırılır ve önemli farklar açıklanır.  

2.1.4.1 SPK Tebliğ Değişikliği Etkileri 

SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye 

Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları 

için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo 

örnekleri ve kullanım rehberi yayımlanmıĢtır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca ġirket’in finansal 

tablolarında çeĢitli sınıflamalar yapılmıĢtır.   

ĠliĢikteki finansal tabloların, SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” 

(“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi sonucu önceki dönem tarihli finansal 

tablolarına iliĢkin olarak yapılan önemli sınıflama kayıtları takip eden paragraflarda finansal tablo ve 

kalemler bazında özet olarak açıklanmıĢtır. 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal durum tablosunda yapılan sınıflandırmalar 

-ġirket’in ticari ya da yatırım faaliyetiyle iliĢkilendirilemeyen 506.975 TL tutarındaki finansman 

amaçlı diğer senetsiz alacaklar ile 803.247 TL tutarındaki ihracat iĢlemlerinden kaynaklı nakdi olarak 

iade alınacak katma değer vergisi alacağı, diğer dönen varlıklardan, “ĠliĢkili Olmayan Taraflardan 

Diğer Alacaklar” a sınıflandırılmıĢtır. Diğer dönen ve duran varlıklarda yer alan sırasıyla 1.536.022 

TL ve 430.556 TL tutarındaki gelecek aylara ait giderler ve verilen iĢ avansları ile verilen uzun vadeli 

avans tutarları, dönen ve duran varlıklar altında yeni bir finansal tablo kalem baĢlığı olarak açılan 

“PeĢin Ödenen Giderler” hesabına sınıflandırılmıĢtır. 

-Diğer dönen varlıklar altında takip edilen 754.326 TL tutarındaki peĢin ödenen gelir vergileri, 

finansal durum tablosunda yeni bir finansal tablo kalem baĢlığı olarak açılan “Cari Dönem Vergisiyle 

Ġlgili Varlıklar” hesabına sınıflandırılmıĢtır. 

-Kısa vadeli borçlanmalar hesap grubunda gösterilen 52.509.763 TL tutarındaki “Uzun Vadeli 

Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları” isimli ayrı bir finansal tablo kalemi baĢlığı altında sunulmaya 

baĢlanmıĢtır. 

-Diğer borçlar hesap grubunda gösterilen 1.110.151 TL tutarındaki çalıĢan ücretlerine iliĢkin ödenecek 

ücret bakiyesi ile ücretlere iliĢkin vergi iĢveren SGK primleri ile gelir vergisi borçları, “ÇalıĢanlara 

Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar” isimli ayrı bir finansal tablo kalemi baĢlığı altında sunulmaya 

baĢlanmıĢtır. 

-Diğer kısa vadeli yükümlülükler hesap grubunda bulunan 618.150 TL tutarındaki alınan avanslar 

finansal durum tablosunda, “ErtelenmiĢ Gelirler” isimli ayrı bir finansal tablo kalemi baĢlığı altında 

sunulmaya baĢlanmıĢtır. 
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2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.1  Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı) 

2.1.4 Karşılaştırmalı Bilgiler(Devamı) 

2.1.4.1 SPK Tebliğ Değişikliği Etkileri(Devamı) 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal durum tablosunda yapılan sınıflandırmalar 

(Devamı) 

- 1.824.950 TL tutarındaki borç karĢılıkları ile toplamda 2.777.071 TL tutarındaki kısa ve uzun vadeli 

çalıĢanlara sağlanan faydalardan  sınıflandırma yapılarak “Diğer Kısa Vadeli KarĢılıklar” isimli ayrı 

bir finansal tablo kalemi baĢlığı altında sunulmaya baĢlanmıĢtır. 

-Diğer kısa vadeli borçlar altında takip edilen 265.000 TL tutarındaki türeve dayalı araçlara iliĢkin 

ayrılan gider karĢılığı, “Türev Araçlar” isimli ayrı bir finansal tablo kalemi baĢlığı altında sunulmaya 

baĢlanmıĢtır. Türev Araçlar, finansal durum tablosunda hem aktif hesap, hem de pasif hesap olarak 

ayrı ayrı açılmıĢtır. 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir 

Tablosu’nda Yapılan sınıflandırmalar 

Ġsmi, önceki ismi olan “Kapsamlı gelir tablosu”ndan “Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir 

Tablosu” olarak değiĢtirilen finansal tabloda yapılan sınıflamalar özet olarak sunulmuĢtur. 

-ġirket’in ticari faaliyetlerinden kaynaklanan 48.764 TL tutarındaki reeskont gideri ile 158.920 TL 

tutarındaki yabancı para kur farkı geliri finansman giderlerinden, “Esas faaliyetlerden Diğer Giderler” 

kalemine sınıflandırılmıĢtır. Bunun yanında, 158.169 TL tutarındaki reeskont geliri de finansal 

gelirlerden “Esas faaliyetlerden Diğer Gelirler” kalemine sınıflanmıĢtır. 

-ġirket’in uzun vadeli varlık ile nakit benzerleri içerisinde yer almayan diğer yatırımlarına iliĢkin 

yatırımların elde edilmesi ve elden çıkarılmasına iliĢkin kayıp ve kazançları, faiz gelirleri ile dönem 

içinde bu yatırımlara iliĢkin oluĢan kur farkı gelir ve giderlerini de içine alan tüm yatırım 

faaliyetlerinden elde edilen gelir ve giderleri, finansal gelir ve finansman gideri hesaplarından, 

4.881.689 TL tutarında olan “Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler” ve 1.594.529 TL tutarında olan 

“Yatırım Faaliyetlerinden Giderler” isimli yeni açılan finansal tablo kalemlerine sınıflandırılmıĢtır. 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan Nakit AkıĢ Tablosu’nda Yapılan sınıflandırmalar 

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla sona eren finansal durum tabloları ile 31 Aralık 2012 

tarihinde sona eren Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablolarının SPK’nın Seri II, 14.1 No’lu 

“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak 

yeniden düzenlenmelerin etkileri ile yayımlanan yeni “Nakit AkıĢ Tablosu” formatı uyarınca gerekli 

değiĢiklikler, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sona eren “Nakit AkıĢ Tablosu”nda yeniden 

düzenlenerek tamamlanmıĢtır. 
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2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.1  Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı) 

2.1.4.1 SPK Tebliğ Değişikliği Etkileri(Devamı) 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sona eren Özkaynaklar DeğiĢim Tablosu’nda Yapılan 

Sınıflandırmalar 

SPK’nın Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” 

hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlenmelerin etkileri ile yayımlanan yeni “Özkaynaklar 

DeğiĢim Tablosu” formatı uyarınca gerekli değiĢiklikler, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sona eren 

hesap dönemine iliĢkin “Özkaynaklar DeğiĢim Tablosu”nda yeniden düzenlenerek tamamlanmıĢtır. 

Bu sınıflama haricinde, Özkaynak DeğiĢim Tablosunda yapılan düzeltme kayıtları için 2.2 numaralı 

dipnot olan “Muhasebe politikalarındaki değiĢiklikler” kısmında gerekli açıklamalar yapılmıĢtır. 

2.1.4.2 Önceki Dönem Mali Tabloları ile İlgili Sınıflandırmalar 

-Ticari faaliyetlerle iliĢkili olarak ayrılan 962.323 TL tutarındaki gelir tahakkukları,  iliĢkili olmayan 

taraflardan diğer alacaklardan, iliĢkili olmayan taraflardan ticari alacaklara sınıflandırılmıĢtır. 

2.1.5 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla henüz yürürlülükte olmayan standartlar ve yorumlar 

31 Aralık  2013 tarihinde yürürlüğe giren standart ve yorumlar 

ġirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal tabloların 

hazırlanmasında dikkate alınan muhasebe politikalarında, 1 Ocak 2013 tarihinden itibarıyla geçerli ve 

yeni değiĢtirilmiĢ TFRS Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi’nin 

(“TFRYK”) yayımlamıĢ olduğu iliĢikteki finansal tabloları düzeltme ya da açıklama seviyesinde 

önemli derecede etkileyecek olan tüm yorumları uygulamıĢtır. 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla henüz yürürlükte olmayan standartlar ve yorumlar 

Bazı yeni standartlar, standartlardaki değiĢiklikler ve yorumlar 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren 

dönemde henüz geçerli olmayıp bu finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamıĢtır. Yeni 

standart ve yorumların ġirket’in finansal tablolarında önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 
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2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.1  Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı) 

2.1.5 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla henüz yürürlülükte olmayan standartlar ve yorumlar (Devamı) 

KGK tarafından yayınlanan ilke kararları  

2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi  

KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini 

kolaylaĢtırmak amacıyla “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlamıĢtır. Bu düzenlemede 

yer alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası 

faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluĢlar dıĢında TMS’yi uygulamakla yükümlü olan 

Ģirketlerin hazırlayacakları finansal tablolara örnek teĢkil etmesi amacıyla yayınlanmıĢtır. ġirket bu 

düzenlemenin gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla Not 2.1.4.1’de belirtilen sınıflama 

değiĢikliklerini yapmıĢtır.  

2013-2 Ortak Kontrole Tabi ĠĢletme BirleĢmelerinin MuhasebeleĢtirilmesi  

Karara göre i) ortak kontrole tabi iĢletme birleĢmelerinin hakların birleĢmesi (pooling of interest) 

yöntemi ile muhasebeleĢtirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla finansal tablolarda Ģerefiyeye yer 

verilmemesi gerektiği ve iii) hakların birleĢtirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluĢtuğu 

raporlama döneminin baĢı itibarıyla birleĢme gerçekleĢmiĢ gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve 

ortak kontrolün oluĢtuğu raporlama döneminin baĢından itibaren karĢılaĢtırmalı olarak sunulması 

gerektiği hükme bağlanmıĢtır. Söz konusu kararların ġirket'in finansal tablolarında bir etkisi 

olmayacaktır.  

2013-3 Ġntifa Senetlerinin MuhasebeleĢtirilmesi  

Ġntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal 

araç olarak muhasebeleĢtirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiĢtir. Söz konusu kararların 

ġirket'in finansal tablolarında bir etkisi olmayacaktır. 

2013-4 KarĢılıklı ĠĢtirak Yatırımlarının MuhasebeleĢtirilmesi  

Bir iĢletmenin iĢtirak yatırımı olan bir iĢletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karĢılıklı 

iĢtirak iliĢkisi olarak tanımlanmıĢ ve karĢılıklı iĢtiraklerin muhasebeleĢtirilmesi konusu, yatırımın 

türüne ve uygulanan farklı muhasebeleĢtirme esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiĢtir. Söz konusu 

ilke kararı ile konu aĢağıdaki üç ana baĢlık altında değerlendirilmiĢ ve her birinin muhasebeleĢtirme 

esasları belirlenmiĢtir.  

i) Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu,  

ii) ĠĢtiraklerin veya iĢ ortaklığının yatırımcı iĢletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip 

olması durumu,  

iii) ĠĢletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında 

muhasebeleĢtirdiği bir yatırımının bulunduğu iĢletme tarafından sahip olunması durumu.  

Söz konusu kararların ġirket'in finansal tablolarında bir etkisi olmayacaktır. 

2.1.6 Netleştirme 

Finansal tablolara alınan tutarların netleĢtirilmesi için hukuki bir hakkın olduğunda ve finansal varlık 

ve finansal borcu netleĢtirmek suretiyle kapatma veya borcun ifası ile varlığın mali tablolara 

alınmasını aynı zamanda yapma niyetinin olması söz konusu olduğunda finansal varlık ve borçlar 

netleĢtirilerek finansal durum tablosunda net tutarları ile gösterilir. 
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2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.2 Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler  

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiĢiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları 

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

muhasebe politikalarını bir önceki mali yıl ile tutarlı olarak uygulamıĢtır. 

Türkiye Muhasebe Standardı 19 (“TMS 19”), ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar, 1 Ocak 2013 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiĢtir. Buna göre, kıdem tazminatı karĢılıklarına iliĢkin 

aktüeryal kar/zararın diğer kapsamlı altında yansıtılması gerekmektedir. 

 

ġirket, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kıdem tazminatı karĢılıklarına iliĢkin aktüeryal kayıp/kazançlar 

gelir tablosunda muhasebeleĢtirmiĢtir. ġirket, ilgili standardın yeniden düzenlenmesine iliĢkin 

muhasebe politikasındaki söz konusu değiĢikliği standardın belirlediği Ģekilde geçmiĢe dönük olarak 

uygulamıĢ ve bu doğrultuda önceki dönemlerde finansal tablolar ve notlarda raporlanmıĢ aktüeryal 

kayıp/kazançlar, gelir tablolarından çıkarılıp birikmiĢ karlara yansıtılmak suretiyle yeniden 

düzenlenmiĢtir. Sonuç olarak kar veya zararın içindeki kıdem tazminatı karĢılığı gideri azaltılmıĢ ve 

bunun karĢılığında diğer kapsamlı gelirler içerisindeki tanımlanmıĢ fayda planları yeniden ölçüm 

kayıplarında 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yılda ertelenmiĢ vergi etkisi dahil 502.442 TL (31 

Aralık 2012: 685.858 TL ve 31 Aralık 2011: 588.363 TL) TL aktüeryal kayıp yönünde artırılmıĢtır. 

 

Cari dönem ve önceki dönemin sırasıyla açılıĢ finansal durum tablosu tarihleri olan 1 Ocak 2012 ve 

2013 tarihleri itibarıyla ilgili standardın yeniden düzenlenmesi sebebiyle yapılan 

sınıflandırma/düzeltmeler vergi etkisinden arındırılmıĢ olarak aĢağıdaki özet tablolarda sunulmuĢtur. 
 

 

  

ÖdenmiĢ 

Sermaye  

 Sermaye 

Düzeltme 

Farkları  

Yeniden 

Değerleme ve 

Ölçüm 

Kazanç/Kayı

pları 

 Kardan 

Ayrılan 

Kısıtlan

mıĢ 

Yedekler  

GeçmiĢ 

Yıllar 

Karları  

Net 

Dönem 

Karı Özkaynaklar  

ÖNCEKĠ DÖNEM               

1 Ocak 2012 tarihi  

30.000.000 980.882 -- 932.784 7.882.350 4.570.046 44.366.062 itibarıyla bakiyeler  

Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢikliğe 

ĠliĢkin Düzeltmeler  -- -- (588.363) -- -- 588.363 -- 

1 Ocak 2012 itibarıyla bakiyeler 

yeniden düzenlenmiĢ 30.000.000 980.882 (588.363) 932.784 7.882.350 5.158.409 44.366.062 

        

  

ÖdenmiĢ 

Sermaye  

 Sermaye 

Düzeltme 

Farkları  

Yeniden 

Değerleme ve 

Ölçüm 

Kazanç/Kayı

pları 

 Kardan 

Ayrılan 

Kısıtlan

mıĢ 

Yedekler  

GeçmiĢ 

Yıllar 

Karları  

     Net 

Dönem 

Karı  Özkaynaklar  

CARĠ DÖNEM 

       1 Ocak 2013 tarihi  30.000.000 

 

980.882 

-- 
-- 

 

1.234.080 

-- 
12.151.100 

 

4.599.699 

 

48.965.761 

 itibarıyla bakiyeler 

Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢikliğe 

ĠliĢkin Düzeltmeler  -- -- (1.274.221) -- 588.363 685.858 -- 

1 Ocak 2013 itibarıyla bakiyeler 

yeniden düzenlenmiĢ 30.000.000 980.882 (1.274.221) 1.234.080 12.739.463 5.285.557 48.965.761 
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2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.3 Önemli Muhasebe Politikaları Özeti 

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli değerleme ilkeleri ve muhasebe politikaları 

aĢağıda özetlenmiĢtir. 

2.3.1 Kur değişiminin etkileri 

ġirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik ortamda geçerli olan para birimi 

(fonksiyonel para birimi) olan TL ile sunulmuĢtur. ġirket’in finansal tablolarının hazırlanması 

sırasında yabancı para cinsinden (TL dıĢındaki para birimleri) gerçekleĢen iĢlemler, iĢlem tarihindeki 

kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Finansal durum tablosunda yer alan dövize endeksli 

parasal varlık ve yükümlülükler raporlama tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası’na 

çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para 

cinsinden kaydedilmiĢ olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak 

suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal 

olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar. Kur farkları oluĢtukları dönemdeki kar ya da 

zararda muhasebeleĢtirilirler.  

2.3.2 Finansal Araçlar 

i)Türev niteliğinde olmayan finansal varlıklar 

ġirket, finansal varlıklarını oluĢtukları tarihte kayıtlarına almaktadır. Gerçeğe uygun değer farkı kar 

veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dahil bütün finansal varlıklar, ġirket, ilgili finansal aracın 

sözleĢmeye bağlı koĢullarına taraf durumuna geldiği iĢlem tarihinde kayıtlara alınır. 

ġirket, finansal varlıklarla ilgili sözleĢme uyarınca meydana gelen nakit akıĢları ile ilgili hakları sona 

erdiğinde veya ilgili haklarını, bu finansal varlık ile ilgili bütün risk ve getirilerinin sahipliğini bir alım 

satım iĢlemiyle devrettiğinde söz konusu finansal varlığı kayıtlarından çıkarır. ġirket tarafından 

devredilen finansal varlıklardan yaratılan veya elde tutulan her türlü hak ayrı bir varlık veya 

yükümlülük olarak muhasebeleĢtirilir. 

ġirket, finansal varlık ve yükümlülüklerini, sadece ve sadece, netleĢtirme için yasal bir hakkı 

olduğunda ve iĢlemi net bazda gerçekleĢtirmek veya varlığın gerçekleĢmesi ile yükümlülüğün yerine 

getirilmesini eĢ zamanlı yapma niyetinin bulunması durumunda netleĢtirmekte ve net tutarı finansal 

tablolarında göstermektedir.  

ġirket’in finansal varlıkları, nakit ve nakit benzerleri, finansal yatırımlar, ticari alacaklar ve diğer 

alacaklardır.  

Nakit ve nakit benzerleri 

Nakit ve nakit benzerleri, gerçeğe uygun değerlerinde değiĢim riskinin çok az olduğu, nakit bakiyeler 

ve açıldığı gün vadesi üç ay veya daha kısa süreli mevduat hesaplarından oluĢur ve ġirket tarafından 

kısa vadeli yükümlülüklerin finansmanı için kullanılır. 

Finansal yatırımlar 

Finansal yatırımlar, ġirket’in kısa vadeli nakit yükümlülüklerini yerine getirme dıĢında, doğrudan faiz 

ve alım-satım karı elde etme amaçlı elinde bulundurduğu ve gerçeğe uygun değer farkları kar/zarar 

hesaplarına yansıtılan finansal varlıklardan oluĢmaktadır.  
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2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.3 Önemli Muhasebe Politikaları Özeti (Devamı) 

2.3.2     Finansal Araçlar (Devamı) 

Ticari ve diğer alacaklar 

Ticari ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde makul değerleri ile muhasebeleĢtirilmektedir. Ġlk kayıt 

tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyeti 

üzerinden gösterilmektedir. Ödenmesi gereken meblağların tahsil edilemeyecek olduğunu gösteren bir 

durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için tahmini tahsil edilmeyecek tutarları için 

karĢılık ayrılarak, kar veya zarar hesabına kaydedilir. Söz konusu karĢılık tutarı, alacağın defter değeri 

ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. ġirket yöneticileri ticari alacaklar ile diğer alacakların 

finansal durum tablosundaki mevcut değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yaklaĢtığını 

düĢünmektedir. 

ii)  Türev niteliğinde olmayan finansal varlıklar 

ġirket, çıkarılan borçlanma senetleri ve sermaye benzeri yükümlülüklerini oluĢtukları tarihte 

kayıtlarına almaktadır. Bütün diğer finansal yükümlülükler, ilk olarak ġirket’in ilgili finansal aracın 

sözleĢmeye bağlı koĢullarına taraf durumuna geldiği iĢlem tarihinde kayıtlara alınır.  

SözleĢmeye dayalı yükümlülüklerinin yerine getirildiği, iptal veya feshedildiği durumlarda; ġirket, söz 

konusu finansal yükümlülüğü kayıtlarından çıkarır. 

ġirket, türev olmayan finansal yükümlülüklerini diğer finansal yükümlülükler kategorisine 

sınıflamaktadır. Bu tür finansal yükümlülükler, ilk olarak, gerçeğe uygun değerleri ile doğrudan 

iliĢkilendirilebilen iĢlem maliyetlerinin çıkarılmasıyla muhasebeleĢtirilir. Ġlk kayıtlara alınmalarını 

takiben finansal yükümlülükler, gelecekteki anapara ve faiz nakit akıĢları etkin faiz oranları 

kullanılarak itfa edilmiĢ maliyetleri üzerinden gösterilmektedir. 

Finansal borçlar, ticari borçlar ve diğer borçlar ise finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılmıĢtır. 

Finansal borçlar 

Banka kredileri, ilk kayıt tarihinde makul değerleri ile muhasebeleĢtirilmektedir. Ġlk kayıt tarihinden 

sonraki raporlama dönemlerinde etkin faiz yöntemi kullanılarak değerlendirilir. Banka kredilerinden 

elde edilen nakit ile (iĢlem maliyetleri düĢüldükten sonra) banka kredilerinin geri ödenmesi veya 

kapanması için ödenen tutarlar arasındaki fark ġirket’in borçlanma maliyetleri ile ilgili muhasebe 

politikasına uygun olarak borcun vadesi süresince kayda alınır. 

Ticari ve diğer borçlar, ilk kayıt tarihinde makul değerleri ile muhasebeleĢtirilmektedir. Ġlk kayıt 

tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde etkin faiz yöntemi kullanılarak reeskont edilmiĢ maliyeti 

üzerinden gösterilmektedir. ġirket yöneticileri ticari ve diğer borçların finansal durum tablosundaki 

mevcut değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yaklaĢtığını düĢünmektedir. 
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2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.3 Önemli Muhasebe Politikaları Özeti (Devamı) 

2.3.2     Finansal Araçlar (Devamı) 

 

Diğer finansal yükümlülükler 

Diğer finansal varlık ve borçlar, değer düĢüklüğü karĢılığı ayrılmak suretiyle etkin faiz yöntemine göre 

değerlendirilir. 

Türev finansal araçlar  

ġirket’in faaliyetleri, temelde iĢletmeyi kur oranlarındaki değiĢimlere bağlı olan finansal risklere 

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

döviz kuru dalgalanmaları ile iliĢkilendirilen finansal risklerden korunmak amacıyla türev finansal 

araçları (forward sözleĢmeleri) kullanmaktadır. 

Finansal riskten korunma muhasebesi için gerekli finansal riskten korunma iliĢkisi içerisinde 

tasarlanmayan türev iĢlemleri, türev araçların gerçeğe uygun değerlerindeki değiĢimler 

gerçekleĢtiğinde doğrudan kar veya zararda muhasebeleĢtirilir. 

 

2.3.3 Borçlanma Maliyetleri 

Yapılmakta olan yatırımlarla iliĢkilendirilemeyen tüm borçlanma maliyetleri, oluĢtukları dönemde 

gelir tablosuna kaydedilmektedir 
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2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.3 Önemli Muhasebe Politikaları Özeti (Devamı) 

2.3.4 Maddi Duran Varlıklar 

(i) Maddi duran varlıklar 

Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi 

itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiĢ maliyet değerlerinden ve 31 Aralık 2004 tarihinden 

sonra alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiĢ amortisman ve kalıcı değer 

kayıpları düĢülerek yansıtılır. 

Maliyet ilgili varlığın iktisap edilmesi esnasında doğrudan katlanılan ve iktisaba atfedilen harcamaları 

da içerir. Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluĢan kar ile aktifleĢtirilebilir borçlanma 

maliyetleri ve zararlar ilgili gelir ve gider hesaplarına dahil edilirler ve maliyetleri ve birikmiĢ 

amortismanları ilgili hesaplardan silinir. Maddi duran varlık kalemlerinin parçaları farklı faydalı 

ömürlere sahip ise ilgili maddi duran varlık kalemleri ayrı olarak muhasebeleĢtirilir. 

(ii) Sonradan ortaya çıkan giderler 

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

ile birlikte aktifleĢtirilebilirler. Sonradan ortaya çıkan diğer harcamalar söz konusu varlığın 

gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleĢtirilebilirler. Tüm diğer gider kalemleri 

tahakkuk esasına göre kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir. 

(iii) Amortisman 

Maddi duran varlıklara iliĢkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giriĢ veya 

montaj tarihleri esas alınarak, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak, 1 Ocak 2005 tarihinden önce 

iktisap edilen kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiĢ 

maliyet bedelleri üzerinden, 31 Aralık 2004 tarihinden sonra satın alınan kalemler için satın alım 

maliyet değerleri üzerinden ayrılmıĢtır. AĢağıda belirtilen süreler ilgili aktiflerin tahmini faydalanma 

ömürlerine yakındır. Amortisman yöntemleri, ekonomik ömürler ve kalan değerler raporlama tarihinde 

yeniden değerlendirilir. 

 Ekonomik Ömrü 

Binalar  20-40 yıl 

Tesis makine ve cihazlar 5-20 yıl 

TaĢıtlar 5 yıl 

DemirbaĢlar 5-15 yıl 

Diğer maddi duran varlıklar 5-15 yıl 

(iv) Elden çıkarma 

Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluĢan kar ve zararlar, diğer faaliyet gelirleri ve 

giderleri hesaplarına dahil edilirler. 

Arsa ve araziler, faydalı ömürlerinin sınırsız kabul edilmesinden dolayı amortismana tabi 

tutulmamaktadır. 
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2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.3 Önemli Muhasebe Politikaları Özeti (Devamı) 

2.3.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

Maddi olmayan duran varlıklar, bilgisayar yazılım programları, lisanslar ve geliĢtirme maliyetlerinden 

oluĢmaktadır. 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla 

enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiĢ maliyet değerlerinden ve 31 Aralık 2004 tarihinden sonra  

satın alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiĢ itfa payları ve kalıcı değer 

kayıpları düĢülerek ifade edilmiĢlerdir. Maddi olmayan duran varlıklara iliĢkin itfa payları kapsamlı 

gelir tablosunda, ilgili varlıkların tahmini faydalı ömürleri (3 ila 15 yıl) üzerinden doğrusal 

amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanması sonucu muhasebeleĢtirilir. 

İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıklar– araştırma ve geliştirme maliyetleri 

AraĢtırma masrafları, oluĢtuğu dönem içerisinde gelir tablosuna kaydedilir.  

GeliĢtirme faaliyetleri (Ģirket içi bir projenin geliĢim aĢaması) sonucu ortaya çıkan iĢletme içi yaratılan 

maddi olmayan duran varlıklar yalnızca aĢağıda belirtilen Ģartların tamamı karĢılandığında kayda 

alınırlar: 

 Maddi olmayan duran varlığın kullanıma hazır ya da satılmaya hazır hale getirilebilmesi için 

tamamlanmasının teknik anlamda mümkün olması. 

 Maddi olmayan duran varlığın kullanılabilir veya satılabilir olması. 

 Varlığın ne Ģekilde ileriye dönük olası bir ekonomik fayda sağlayacağının belli olması. 

 Maddi olmayan duran varlığın geliĢimini tamamlamak, söz konusu varlığı kullanmak ya da 

satmak için uygun teknik, finansal ve baĢka kaynakların olması, ve  

 Varlığın geliĢtirme maliyetinin, geliĢtirme sürecinde güvenilir bir Ģekilde ölçülebilir olması. 

ĠĢletme içi yaratılan maddi olmayan varlık tutarı, maddi olmayan duran varlığın yukarıda belirtilen 

muhasebeleĢtirme Ģartlarını karĢıladığı andan itibaren oluĢan harcamaların toplam tutarıdır. ĠĢletme içi 

yaratılan maddi olmayan varlıklar kayda alınamadıklarında, geliĢtirme harcamaları oluĢtukları 

dönemde gider olarak kaydedilir. 

BaĢlangıç muhasebeleĢtirmesi sonrasında, iĢletme içi yaratılan maddi olmayan varlıklar da ayrı olarak 

satın alınan maddi olmayan duran varlıklar gibi maliyet değerlerinden birikmiĢ amortisman ve 

birikmiĢ değer düĢüklükleri düĢüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. 

Ġtfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da 

olayların ortaya çıkması halinde değer düĢüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri 

kazanılabilir tutarını aĢması durumunda değer düĢüklüğü karĢılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, 

satıĢ maliyetleri düĢüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük 

olanıdır. Değer düĢüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının 

olduğu en düĢük seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Değer düĢüklüğüne tabi olan finansal 

olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer düĢüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir. 
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2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.3 Önemli Muhasebe Politikaları Özeti (Devamı) 

2.3.6 Kiralama işlemleri 

Kiraya konu olan varlığın sahipliğine iliĢkin risk ve getirilerin ġirket’e ait olduğu kiralama iĢlemleri 

finansal kiralama olarak sınıflandırılmıĢtır. Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit kıymetler 

ġirket’in finansal durum tablosunda, ilgili varlığın makul değeri ile asgari finansal kiralama 

ödemelerinin bugünkü değerinden düĢük olanı üzerinden aktifte bir varlık, pasifte ise asgari finansal 

kiralama ödemelerinin bugünkü değeri tutarında bir yükümlülük olarak izlenir. Ġlk kayıtlara alınma 

sonrası finansal kiralama yoluyla alınan varlık o varlığa uygun olan muhasebe politikalarına göre 

muhasebeleĢtirilir. 

Kiraya konu olan varlığın sahipliğine iliĢkin risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait 

olduğu kiralama iĢlemleri faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. Faaliyet kiraları olarak yapılan 

ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal olarak kapsamlı gelir tablosunda giderleĢtirilir. 

2.3.7 Stoklar 

Stoklar, net gerçekleĢebilir değer ya da raporlama tarihindeki maliyet bedelinden düĢük olanı ile 

değerlenmiĢtir. Maliyet, ağırlıklı ortalama metodu kullanılarak hesaplanmıĢtır. Stoklara dâhil edilen 

maliyeti oluĢturan unsurlar malzeme, iĢçilik ve genel üretim giderleridir. Net gerçekleĢebilir değer, 

satıĢ fiyatından stokları satıĢa hazır hale getirebilmek için yapılan tamamlama, pazarlama ve satıĢ 

giderleri düĢüldükten sonraki değerdir. 

2.3.8 Varlıklarda Değer düşüklüğü 

Finansal varlıklar 

Makul değerlemeye konu olmayan her finansal varlık her raporlama tarihinde, herhangi bir değer 

düĢüklüğüne uğradığını gösteren nesnel bir kanıt olup olmadığını belirlemek için değerlendirilir. Bir 

finansal varlığın tahmin edilen gelecekteki nakit akımlarının olumsuz olarak etkilendiğini gösteren bir 

veya birden fazla nesnel kanıt olması durumunda değer düĢüklüğüne uğradığı kabul edilir. 

Finansal varlığın değer düĢüklüğüne uğradığını gösteren bir veya birden fazla nesnel kanıt, karĢı 

tarafın temerrüde düĢmesi veya kusurunun olması, iflasa sürüklenmesi, ġirket’in baĢka seçeneğinin 

kalmamasına istinaden ödemelerde yeniden yapılandırma yapılması gibi durumları içerebilir. 

Ġtfa edilmiĢ maliyet ile değerlendirilen finansal varlıktaki değer düĢüklüğü finansal varlığın kayıtlı 

değeri ile gelecekte beklenen nakit akımlarının orijinal etkin faiz oranı ile bugünkü değerine 

indirgenmesi sonucunda bulunan tutar arasındaki farkı ifade eder.  

ġirket, alacakları için değer düĢüklüğüne iĢaret eden kanıtları hem toplu olarak hem de varlık bazında 

dikkate almaktadır. Önemli finansal varlıkların değer düĢüklüğü ayrı ayrı test edilir. Geriye kalan 

finansal varlıklar aynı kredi risk özelliklerine sahip gruplar içinde toplu halde değerlendirilir. Tüm 

değer düĢüklükleri kapsamlı gelir tablosuna kaydedilir. 

Ġtfa edilmiĢ maliyetleriyle ölçülen finansal varlıklardaki değer düĢüklüğü, finansal varlığın defter 

değeri ile gelecekte beklenen nakit akıĢlarının, orijinal etkin faiz oranı ile bugünkü değerine 

indirgenmesi arasındaki farkı ifade eder. Zararlar kar veya zararda kayıtlara alınır ve kredi ve 

alacaklarda veya vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymet yatırımlarında bir karĢılık hesabı 

kullanılmak suretiyle gösterilir. Değer düĢüklüğü oluĢan varlık üzerinden hesaplanan faiz iskonto 

edilmek suretiyle kayıtlara alınmaya devam edilir. Değer düĢüklüğü muhasebeleĢtirildikten sonra 

meydana gelen bir olay değer düĢüklüğünde azalmaya neden olursa, bu azalıĢ kar veya zararda 

muhasebeleĢtirilerek daha önce muhasebeleĢtirilmiĢ bulunan değer düĢüklüğü zararından iptal edilir.  
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2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.3 Önemli Muhasebe Politikaları Özeti (Devamı) 

2.3.8 Varlıklarda Değer düşüklüğü (Devamı) 

Finansal olmayan varlıklar 

ġirket’in stoklar ve ertelenen vergi varlığı haricindeki finansal olmayan varlıklarının kayıtlı değerleri 

her raporlama tarihinde herhangi bir değer düĢüklüğü göstergesi olup olmadığı konusunda gözden 

geçirilir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. 

Bir varlığın veya nakit yaratan birimlerinin kayıtlı değeri geri kazanılabilir tutarı aĢıyorsa değer 

düĢüklüğü kayıtlara alınır. Diğer varlıklardan veya Ģirketlerden bağımsız olarak nakit akımı yaratan en 

küçük ayrıĢtırılabilir varlık grubu nakit yaratan birim olarak tanımlanır. Değer düĢüklükleri  kapsamlı 

gelir tablosuna kaydedilir. Nakit yaratan birimler kapsamında kayıtlara alınan değer düĢüklüğü ilk 

olarak birimlere tahsis edilen Ģerefiyenin kayıtlı değerinden ve sonra birimdeki (birim grubu) diğer 

varlıkların kayıtlı değerinden orantısal olarak düĢülür. 

Bir varlığın veya nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarı kullanımdaki değeri ile makul değerden 

satıĢ masraflarının düĢülmesi sonucu elde edilen değerinden yüksek olanı ifade eder. Kullanım değeri, 

söz konusu varlığın beklenen gelecekteki nakit akıĢlarının cari piyasa koĢullarında paranın zaman 

değeriyle söz konusu varlığın risklerini yansıtabilecek olan vergi öncesi iç verim oranı ile iskonto 

edilmesi suretiyle hesaplanır. 

Diğer varlıklarda önceki dönemlerde ayrılan değer düĢüklükleri her raporlama döneminde değer 

düĢüklüğünün azalması veya değer düĢüklüğünün geçerli olmadığına dair göstergelerin olması 

durumunda tekrar değerlendirilir. Değer düĢüklüğü, geri kazanılabilir tutar belirlenirken kullanılan 

tahminlerde değiĢiklik olması durumunda iptal edilir. Değer düĢüklüğü kaybının iptali nedeniyle 

varlığın kayıtlı değerinde meydana gelen artıĢ, önceki yıllarda hiç değer düĢüklüğü kaybının finansal 

tablolara alınmamıĢ olması halinde belirlenmiĢ olan kayıtlı değeri (amortismana tabi tutulduktan sonra 

kalan net tutar) aĢmayacak Ģekilde muhasebeleĢtirilir.  

2.3.9 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 

Yürürlükteki kanunlara (Türk ĠĢ Kanunu) göre, ġirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve ĠĢ 

Kanunu’nda belirtilen davranıĢlar dıĢındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalıĢanlara belirli bir toplu 

ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları raporlama tarihi itibarıyla geçerli olan 

kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır. Kıdem tazminat karĢılığı, tüm çalıĢanların 

emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarının bugünkü net değerine göre 

hesaplanmıĢ ve iliĢikteki finansal tablolarda yansıtılmıĢtır. 

ÇalıĢanlara sağlanan kısa vadeli fayda yükümlülükler iskonto edilmeksizin ölçülür ve ilgili hizmet 

verildikçe giderleĢtirilir. ÇalıĢanlarının geçmiĢ hizmetleri sonucunda ġirket’in yasal veya zımni 

kabulden doğan, ödemekle yükümlü olduğu ve bu yükümlülüğün güvenilir olarak tahmin edilebildiği 

durumlarda çalıĢanların izin hakları kapsamında ödenmesi beklenen tutarlar için bir yükümlülük 

kaydedilir. 

2.3.10 Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler 

GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine 

getirilmesi için ekonomik fayda çıkıĢlarının muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir 

Ģekilde ölçülebilmesi durumlarında karĢılık ayrılır. KarĢılıklar, ilerideki tahmini nakit akıĢlarının 

paranın zaman değeri ve yükümlülüğe özel riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak 

bugünkü değerine indirgenmesiyle belirlenir. 
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2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.3 Önemli Muhasebe Politikaları Özeti (Devamı) 

2.3.10 Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (Devamı) 

ġarta bağlı yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin 

muhtemel hale gelip gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. 

Ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin uzak olduğu durumlar hariç, finansal 

tablo dipnotlarında açıklanır. KarĢılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da 

tamamının üçüncü taraflarca karĢılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın 

tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi halinde varlık olarak 

muhasebeleĢtirilir. 

(i) Garanti karşılıkları 

Garanti kapsamındaki ürün veya hizmet satıldığında ilgili garanti için karĢılık ayrılır. Ayrılacak 

karĢılık tarihi garanti bilgilerine dayanılarak ve ortaya çıkabilecek sonuçlarının tüm muhtemel 

iliĢkilendirilmiĢ olasılıklarının ağırlıklandırılması yoluyla bulunur. 

(ii) Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler 

Eğer ġirket bir sözleĢmeden beklediği faydalar sözleĢme kapsamında yükümlülüğünü yerine getirmek 

için katlandığı kaçınılmaz maliyetlerin altında ise bu gibi ekonomik açıdan dezavantajlı sözleĢmeler 

için karĢılık ayrılır. KarĢılık, sözleĢmenin feshedilmesi sonucu beklenen maliyetin bugünkü değeri ile 

sözleĢmenin devam etmesinden dolayı oluĢması beklenen net maliyetin bugünkü değerinin düĢük 

olanı ile ölçülür. Bir karĢılık ayırmadan önce, ġirket sözleĢme ile ilgili varlıklara değer düĢüklüğü 

muhasebeleĢtirir 

2.3.11 Hasılat 

Asıl faaliyet konusu kapsamında üretilen malların satıĢından elde edilen hasılat karĢılığında alınan 

tutar ya da alacağın iadeler, satıĢ iskontoları ve ciro primleri düĢüldükten sonraki gerçeğe uygun değeri 

olarak ölçülür. Hasılat, genellikle yapılan bir satıĢ sözleĢmesi suretiyle ürünün teslimi veya hizmetin 

verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydaların satın alana transfer olmuĢ olması, ödenecek bedelin tahsil 

edilebilir olması, ilgili maliyet ve muhtemel getiri tutarlarının güvenilir Ģekilde tahmin edilebilmesi, 

satıĢa konu mal üzerinde devam eden yönetimsel satıcı lehine bir hak kalmamıĢ olması ve hasılat 

tutarının güvenilir bir Ģekilde ölçülebildiği durumlarda kaydedilir. Bir indirimin kabul edilmesi 

muhtemel ve tutarı güvenilir bir biçimde ölçülebiliniyorsa hasılatın kaydedildiği anda indirim tutarı 

hasılattan düĢülerek kaydedilir. 

2.3.12 Devlet Teşvik ve Yardımları 

Devlet bağıĢları, bağıĢların alınacağına ve ġirket’in uymakla yükümlü olduğu Ģartları karĢıladığına 

dair makul bir güvence olduğunda gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar. Maliyetlere 

iliĢkin devlet bağıĢları, karĢılayacakları maliyetlerle eĢleĢtikleri ilgili dönemler boyunca tutarlı bir 

Ģekilde gelir olarak muhasebeleĢtirilir. 

2.3.13 Faiz gelir ve giderleri 

Faiz gelir ve giderleri, kapsamlı gelir tablosunda, ilgili varlığa ait etkin faiz oranı veya uygulanabilir 

değiĢken bir faiz oranı dikkate alınarak tahakkuk esasına göre muhasebeleĢtirilir. Faiz gelir ve 

giderleri, faiz doğuran bir enstrümanın ilk kayıtlı değeri ile etkin faiz oranı yöntemine göre hesaplanan 

vade tarihindeki değeri arasındaki fark veya prim veya reeskontunun bugünkü değere indirgenmiĢ 

tutarlarından meydana gelmektedir.  
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2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.3 Önemli Muhasebe Politikaları Özeti (Devamı) 

2.3.14 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 

Vergi gideri, dönem vergisi ve ertelenmiĢ vergi toplamından oluĢur. Dönem vergisi ve ertelenmiĢ 

vergi iĢletme birleĢmeleri veya doğrudan özkaynaklar veya diğer kapsamlı gelir içinde kaydedilenler 

dıĢında kar veya zararda muhasebeleĢtirilir. 

Dönem vergisi, raporlama dönemi sonu itibarıyla yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın 

olan vergi oranları dikkate alınarak hesaplanan cari yılda vergiye konu kar veya zarar üzerinden 

beklenen vergi yükümlülüğü veya alacağıdır ve geçmiĢ yıllardaki vergi yükümlülükleri ile ilgili 

düzeltme kayıtlarını da içerir.  

ErtelenmiĢ vergi, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan defter değerleri ile vergi 

matrahında kullanılan değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. AĢağıdaki durumlarda 

meydana gelen geçici farklar için ertelenmiĢ vergi muhasebeleĢtirilmez: 

 Bir iĢletme birleĢmesi olmayan ve ne muhasebe karını ne de vergiye tabi kar veya zararı 

etkilemeyen bir iĢlem sonucu oluĢan varlık veya yükümlülüklerin ilk kayıtlara alınmasında ortaya 

çıkan geçici farklar; 

 Öngörülebilir bir gelecekteki süre içinde tersine dönmesi muhtemel olmayan bağlı ortaklık ve 

müĢterek anlaĢma tarafı olan iĢletmelerdeki yatırımlarıyla ilgili geçici farklar; ve 

 ġerefiyenin ilk muhasebeleĢtirilmesi sırasında oluĢan vergilendirilebilir geçici farklar. 

ErtelenmiĢ vergi, raporlama dönem sonu itibarıyla geçici farkların geri çevrildiği zamandaki 

yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi oranı ile ölçülür. 

Dönem vergi gideri ile ertelenmiĢ vergi gideri tutarları belirlenirken, ġirket belirsiz vergi 

pozisyonlarını ve ödenmesi gerekecek ek vergi ve faizler olup olmadığını dikkate almaktadır. ġirket, 

vergi kanunu ve geçmiĢ tecrübelerine dayanarak yaptığı değerlendirmede vergi incelemesinden 

geçmemiĢ dönemler için vergi karĢılıklarının yeterli olduğuna inanmaktadır. Bu değerlendirme 

gelecek ile ilgili birçok mesleki kanaat içeren tahmin ve varsayımlara dayanmaktadır. ġirket’in vergi 

yükümlülüğünün yeterliliği ile ilgili değerlendirmesini değiĢtirecek yeni bilgiler ortaya çıkması 

durumunda vergi yükümlülüğündeki bu değiĢim, bu durumun belirlendiği döneme ait vergi giderini 

etkileyecektir. 

ErtelenmiĢ vergi varlığı ve ertelenmiĢ vergi yükümlülüğü, yasal olarak dönem vergi varlıklarını 

dönem vergi borçlarına mahsup etme hakkının olması ve ertelenmiĢ vergi varlığı ve ertelenmiĢ vergi 

yükümlülüğü aynı vergi idaresi tarafından konulan aynı vergi mükellefi olması veya vergiye tabi 

iĢletmeler farklı iĢletmeler olmakla birlikte bu iĢletmeler vergi borçlarını ve vergi alacaklarını ya net 

esasa göre yerine getirecek veya tahsilat ve ödemeyi ayrı ayrı ancak aynı zamanda yapacak olması 

durumunda mahsuplaĢtırılabilmektedir. 

Henüz kullanılmamıĢ geçmiĢ yıl mali zararları, vergi avantajları ve indirilebilir geçici farklar için 

ilerideki dönemde bunların mahsup edilmesine yeterli olacak tutarda vergilendirilebilir gelir elde 

edileceğinin muhtemel olması halinde ertelenmiĢ vergi varlığı muhasebeleĢtirilir. ErtelenmiĢ vergi 

varlıkları her raporlama döneminde gözden geçirilir ve ilgili vergi avantajının kullanımının muhtemel 

olmadığı kısımlar için ertelenmiĢ vergi varlıkları azaltılır. 
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2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.3 Önemli Muhasebe Politikaları Özeti (Devamı) 

2.3.15 Hisse/Pay Başına Kazanç 

Kapsamlı gelir tablosunda belirtilen hisse baĢına kazanç, net dönem karının ilgili dönem içerisinde 

piyasada mevcut bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuĢtur 

(Dipnot 25). 

Türkiye’de Ģirketler, mevcut hissedarlarına geçmiĢ yıl karlarından, sermayedeki payları oranında hisse 

dağıtarak (bedelsiz hisse) sermayelerini arttırabilirler. Bu tip bedelsiz hisse dağıtımları, hisse baĢına 

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

kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi ihraçlarının geçmiĢe dönük etkileri 

de dikkate alınarak bulunmaktadır. 

2.3.16 Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar 

Raporlama tarihi ile finansal tabloların yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, iĢletme lehine veya 

aleyhine ortaya çıkan olayları ifade etmektedir. Raporlama tarihinden sonraki olaylar ikiye 

ayrılmaktadır: 

- raporlama tarihi itibarıyla ilgili olayların var olduğuna iliĢkin yeni deliller olması (raporlama 

tarihinden sonra düzeltme gerektiren olaylar); ve 

- ilgili olayların raporlama tarihinden sonra ortaya çıktığını gösteren deliller olması (raporlama 

tarihinden sonra düzeltme gerektirmeyen olaylar). 

Raporlama tarihi itibarıyla söz konusu olayların var olduğuna iliĢkin yeni deliller olması veya ilgili 

olayların raporlama tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olayların finansal tabloların 

düzeltilmesini gerektirmesi durumunda, ġirket finansal tablolarını yeni duruma uygun Ģekilde 

düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmiyor ise, ġirket söz 

konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır. 

2.3.17 Giderler 

Giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleĢtirilir. Faaliyet ile ilgili giderler oluĢtuğu anda 

kaydedilirler. 

2.3.18 Sermaye ve temettüler 

Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü 

kararının alındığı dönemde birikmiĢ kardan indirilerek kaydedilir. 
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2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.3 Önemli Muhasebe Politikaları Özeti (Devamı) 

2.3.19 İlişkili Taraflar 

AĢağıdaki kriterlerden birinin varlığında taraf, ġirket ile iliĢkili sayılır: 

(a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla: 

(i) ĠĢletmeyi kontrol etmesi, iĢletme tarafından kontrol edilmesi ya da iĢletme ile ortak kontrol 

altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iĢ dalındaki bağlı ortaklıklar 

dahil olmak üzere); 

(ii) ġirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya 

(iii) ġirket üzerinde ortak kontrole sahip olması; 

(b) Tarafın, ġirket’in bir iĢtiraki olması; 

(c) Tarafın, ġirket’in ortak giriĢimci olduğu bir iĢ ortaklığı olması; 

(d) Tarafın, ġirket’in veya ana ortaklığının kilit yönetici personeli olması; 

(e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması; 

(f) Tarafın, kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de 

bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir 

iĢletme olması; 

(g) Tarafın, iĢletmenin ya da iĢletme ile iliĢkili taraf olan bir iĢletmenin çalıĢanlarına iĢten ayrılma 

sonrasında sağlanan fayda planları olması gerekir. 

ĠliĢkili taraflarla yapılan iĢlem iliĢkili taraflar arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin 

bir bedel karĢılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. 

Olağan faaliyetler nedeniyle iliĢkili taraflarla bazı iĢ iliĢkilerine girilebilir. 

2.3.20 Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması 

Bölüm, tabi olduğu risk ve karĢılıklar diğer bölümlerden farklı olan ürün ve hizmetleri sağlayan 

(iĢletme bölümleri) veya ürün ve hizmetleri belirli bir ekonomik çevreye (coğrafi bölümler) sağlayan 

ġirket’in ayrıĢtırılabilir bileĢenini ifade eder. Bölüm bilgileri, ġirket’in iĢletme ya da coğrafik 

bölümlenmesine göre sunulur.  

ġirket, sadece endüstriyel tip soğutucu ve dondurucu ürünler sektöründe faaliyet göstermesi nedeniyle 

finansal bilgilerini bölümlere göre raporlamamıĢtır. 
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2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.3 Önemli Muhasebe Politikaları Özeti (Devamı) 

2.3.21 Nakit Akış Tablosu 

Nakit akıĢ tablosunda, döneme iliĢkin nakit akıĢları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir 

biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akıĢları ġirket’in soğutucu, derin dondurucu satıĢları 

faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir.  

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, ġirket’in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve 

finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.  

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

kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 

Hazır değerler nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan 

daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değiĢikliği riskini taĢımayan 

yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.  

2.4 Önemli Muhasebe Değerlendirme Tahmin ve Varsayımları 

Finansal tabloların hazırlanması, yönetimin politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, 

yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar yapmasını 

gerektirmektedir. GerçekleĢen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. 

Tahminler ve tahminlerin temelini teĢkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. 

Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler tahminlerin güncellemesinin yapıldığı dönemde ve bu 

güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır.  

ġirket’in finansal tablolarını hazırlarken kullandığı önemli tahminler ve varsayımlara aĢağıdaki 

dipnotlarda yer verilmiĢtir: 

Dipnot 6– Ticari alacaklar değer düĢüklüğü karĢılığı 

Dipnot 8 – Stoklar değer düĢüklüğü karĢılığı 

Dipnot 10-11 – Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri 

Dipnot 13 –KarĢılıklar  

Dipnot 24 – ErtelenmiĢ vergi varlık ve yükümlülükleri  

Dipnot 29 – Finansal araçlar 
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3 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerleri aĢağıdaki gibidir: 

  
31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

Kasa 

 
45.284 

 

33.912 

Bankadaki nakit 

 
82.086.575 

 

39.648.074 

   Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar 

 
74.962.407 

 

27.843.978 

   Vadesi üç aydan kısa vadeli bloke mevduatlar --   1.192.152 

   Vadesiz mevduatlar 

 
7.124.168 

 

10.611.944 

Nakit ve nakit benzerleri   82.131.859   39.681.986 

Bloke Tutarlar*  

 
-- 

 

(1.192.152) 

Nakit ve nakit benzerleri-nakit akım tablosu 82.131.859   38.489.834 

ġirketin, 18.183.229 TL tutarındaki ticari alacakları, cari dönemde bir faktoring firması ile yapılan 

gayri kabulü rücu niteliğindeki anlaĢma gereği nakde dönüĢtürülmüĢtür. 

*31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, nakit ve nakit benzerleri üzerinde blokaj bulunmamaktadır (31 Aralık 

2012: 1.192.152 TL).  

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, üç aydan kısa vadeli mevduatın faiz oranları 

Avro, ABD Doları ve TL için aĢağıdaki gibidir:  

31 Aralık 2013 

Banka adı   Faiz Oranı   Anapara Tutarı   Para Birimi Anapara TL 

Akbank 

 

7,50% 

 

               8.501.747     

 

 TL  8.501.747 

İşbank 

 

7,75% 

 

               7.901.677     

 

 TL  7.901.677 

Denizbank 

 

7,50% 

 

               1.800.370     

 

 TL  1.800.370 

Denizbank 

 

10,25% 

 

             12.503.510     

 

 TL  12.503.510 

Vakıfbank  

 

3,00% 

 

               2.002.630     

 

 Avro  5.880.723 

Vakıfbank  

 

3,70% 

 

               8.001.622     

 

 Avro  23.496.763 

Vakıfbank  

 

1,50% 

 

               2.150.088     

 

 ABD Doları  4.588.934 

Akbank 

 

3,25% 

 

               2.502.671     

 

 Avro  7.349.094 

Alternatifbank 

 

3,20% 

 

               1.001.052     

 

 Avro  2.939.589 

              74.962.407 

 

 

31 Aralık 2012 

Banka adı   Faiz Oranı   Anapara  Tutarı   Para Birimi Anapara TL 

Vakıf Bankası %2,00 

 

4.751.042 

 

ABD Doları 8.469.206 

Denizbank 

 

%1,75 

 

2.100.100 

 

Avro 

 

4.938.807 

Vakıf Bankası %1,75 

 

2.000.383 

 

Avro 

 

4.704.301 

Denizbank 

 

%1,75 

 

1.750.083 

 

ABD Doları 3.119.700 

Vakıf Bankası %1,75 

 

600.028 

 

Avro 1.411.088 

Yapı Kredi Bankası %6,15 

 

5.200.876 

 

TL 

 

5.200.876 

                27.843.978 
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4 FĠNANSAL YATIRIMLAR 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, finansal yatırımlar aĢağıdaki gibidir: 

Tahvil adı-31 Aralık 2013   Faiz Oranı   Para Birimi   Anapara Yabancı Para Tutarı   Anapara TL 

Cemex 

 

9,63% 

 

avro 

 

426.591 

 

1.252.684 

Banco Cruzeıro 

 

8,50% 

 

usd 

 

407.536 

 

869.803 

Exım Ukraıne 

 

8,38% 

 

usd 

 

304.013 

 

648.855 

Exım Ukraıne 

 

8,38% 

 

usd 

 

306.306 

 

653.748 

Banco Cruzeıro 

 

8,88% 

 

usd 

 

16.780 

 

35.815 

Yasar Holdıng 

 

9,63% 

 

usd 

 

206.272 

 

440.246 

Promsviazbank  

 

12,75% 

 

usd 

 

233.721 

 

498.832 

Ferrexpo  

 

7,88% 

 

usd 

 

201.625 

 

430.328 

Ferrexpo  

 

7,88% 

 

usd 

 

806.499 

 

1.721.310 

Oschadbank 

 

8,25% 

 

usd 

 

243.438 

 

519.570 

Marfrıg 

 

8,38% 

 

usd 

 

335.305 

 

715.641 

Marfrıg 

 

8,38% 

 

usd 

 

240.501 

 

513.302 

Republıc of arge  

 

8,75% 

 

usd 

 

242.664 

 

517.919 

Oschadbank 

 

8,25% 

 

usd 

 

244.615 

 

522.082 

Pdcar 

 

12,38% 

 

usd 

 

514.511 

 

1.098.121 

Banco Cruzeıro 

 

8,25% 

 

usd 

 

93.994 

 

200.612 

Pappel  

 

7,00% 

 

usd 

 

14.265 

 

30.447 

Lonkıng Holdıngs Lımıted 

 

8,50% 

 

usd 

 

318.456 

 

679.681 

Prov de Cordoba  

 

12,38% 

 

usd 

 

249.483 

 

532.471 

Prov Buenos aıre 

 

11,75% 

 

usd 

 

253.555 

 

541.162 

Ukrexımbank 

 

8,38% 

 

usd 

 

247.307 

 

527.826 

Prov buenos aıre  

 

11,75% 

 

usd 

 

253.555 

 

541.162 

Prov de Cordoba  

 

12,38% 

 

usd 

 

249.483 

 

532.471 

Ukrexımbank 

 

8,38% 

 

usd 

 

247.309 

 

527.831 

Cpbcy 

 

8,00% 

 

avro 

 

45.427 

 

133.397 

Yasar Holdıng 

 

9,63% 

 

usd 

 

257.840 

 

550.308 

Naftogaz 

 

9,50% 

 

usd 

 

1.027.593 

 

2.193.192 

Yasar Holdıng 

 

9,63% 

 

usd 

 

206.272 

 

440.246 

Naftogaz 

 

9,50% 

 

usd 

 

1.027.593 

 

2.193.192 

Russıan Standard Bank 

 

9,25% 

 

usd 

 

1.053.589 

 

2.248.675 

Oschadbank 

 

8,25% 

 

usd 

 

962.589 

 

2.054.454 

Alliance bank 

 

10,50% 

 

usd 

 

527.616 

 

1.126.092 

Exım Ukraıne 

 

8,38% 

 

usd 

 

989.235 

 

2.111.323 

Bumı Investment 

 

10,75% 

 

usd 

 

717.873 

 

1.532.155 

Allibank 

 

10,50% 

 

usd 

 

527.616 

 

1.126.092 

Axtel 

 

7,00% 

 

usd 

 

157.071 

 

335.237 

Bio Pappel 

 

7,00% 

 

usd 

 

511.935 

 

1.092.623 

Bio Pappel 

 

7,00% 

 

usd 

 

511.935 

 

1.092.623 

Privatbank 

 

10,88% 

 

usd 

 

443.622 

 

946.822 

Cma Cgm  

 

8,88% 

 

avro 

 

1.014.764 

 

2.979.854 

Bank of Ireland 

 

10,00% 

 

avro 

 

1.117.670 

 

3.282.038 

Avınpu 

 

10,00% 

 

usd 

 

1.555.479 

 

3.319.860 

Avınpu 

 

10,00% 

 

usd 

 

518.493 

 

1.106.620 

Frıgoglass 

 

8,25% 

 

avro 

 

214.944 

 

631.183 

Portuguese 

 

4,35% 

 

avro 

 

1.557.692 

 

4.574.164 

Republıc of belarus  

 

8,75% 

 

usd 

 

1.592.877 

 

3.399.677 

Marfrıg Holding Europe 

 

8,38% 

 

usd 

 

958.014 

 

2.044.689 

Portuguese 

 

4,95% 

 

avro 

 

972.993 

 

2.857.192 

Yasar Holdıng 

 

9,63% 

 

usd 

 

1.027.932 

 

2.193.914 

Ukrexımbank 

 

4,95% 

 

avro 

 

1.964.427 

 

5.768.541 

Ukrexımbank 

 

4,95% 

 

avro 

 

982.756 

 

2.885.863 

Lbg Capıtal 

 

11,04% 

 

gbp 

 

590.577 

 

2.073.751 

Lbg Capıtal 

 

12,75% 

 

gbp 

 

645.127 

 

2.265.298 

Banco Bmg SA 

 

9,95% 

 

usd 

 

1.035.266 

 

2.209.568 

Russıan Standard Bank 

 

10,75% 

 

usd 

 

1.068.856 

 

2.281.260 

Yasar Holdıng 

 

9,63% 

 

usd 

 

1.032.162 

 

2.202.944 

Hellenıc Republıc 

 

- 

 

avro 

 

1.984 

 

5.827 

         
                79.810.593 
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4 FĠNANSAL YATIRIMLAR  (Devamı) 

Tahvil adı-31 Aralık 2012 Faiz Oranı Para Birimi 

Anapara Yabancı Para 

Tutarı Anapara TL 

Bankıa %2,94-%4,38 Avro 3.115.659 7.327.095 

General Valencia %4,75 Avro 2.039.438 4.796.147 

Nafto gaz %9,50 ABD Doları 2.122.528 3.783.618 

Ukraıne govt. %7,65 ABD Doları 2.038.384 3.633.623 

Kaısag %13,50 ABD Doları 1.966.575 3.505.616 

Cemex %9,50-%9,63 Avro 1.666.530 3.287.755 

American General Finance %6,90 ABD Doları 1.187.215 2.116.330 

Russıan Standard Bank %9,25 ABD Doları 1.085.836 1.935.611 

Bank Pozitif %7,00 ABD Doları 1.066.890 1.901.839 

Credıt Europe Russıa %8,50 ABD Doları 1.053.212 1.877.456 

Marfrıg Overseas %9,63 ABD Doları 1.029.373 1.834.960 

Exim Ukraıne %8,38 ABD Doları 1.024.635 1.826.513 

Generalitat de Catulunya %2,12 Ġsviçre Frangı 925.844 1.798.914 

Ferrexpo %7,88 ABD Doları 1.003.124 1.788.168 

Oschadbank %8,25 ABD Doları 987.815 1.760.879 

Alliance Bank %10,50 ABD Doları 977.904 1.743.212 

Bumı Investment %10,75 ABD Doları 945.034 1.684.618 

Banco Bmg Sa %9,15 ABD Doları 841.614 1.500.261 

Yasar Holdıngs %9,63 ABD Doları 713.267 1.271.469 

Exim Ukraıne %8,38 ABD Doları 632.168 1.126.903 

Marfrig %8,38 ABD Doları 525.568 936.878 

Ukreximbank  %8,38 ABD Doları 512.316 913.253 

Oschadbank %8,25 ABD Doları 500.734 892.608 

Pdcar %12,38 ABD Doları 464.510 828.035 

Prov Buenos Aire  %11,75 ABD Doları 459.004 818.220 

Prov De Cordoba  %12,38 ABD Doları 450.554 803.158 

Banco Cruzeıro %8,25-%8,88 ABD Doları 324.674 578.766 

Lonkıng Holdıngs Lımıted %8,50 ABD Doları 314.406 560.460 

Arfen %11,50 ABD Doları 312.901 557.777 

Dar-al Arkan  %10,75 ABD Doları 286.221 510.217 

Pappel %7,00 ABD Doları 241.483 430.467 

Promsvıazbank %12,75 ABD Doları 235.912 420.537 

Hellenic Republic %0,40-%7,5 Avro 177.457 417.769 

Republic of Arge %8,75 ABD Doları 232.645 414.713 

Axtel  %7,63 ABD Doları 148.902 265.432 

Cpbcy  %8,00 Avro 96.223 226.287 

           60.075.564 
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5 FĠNANSAL BORÇLAR 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, finansal borçların dökümü ve detayları aĢağıdaki 

gibidir: 

 
31 Aralık 2013 

 
31 Aralık 2012 

    
Kısa vadeli  4.264.339 

 

52.509.763 

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 84.712.442 

 
20.395.541 

Uzun vadeli 104.946.200   62.208.612 

  193.922.981   135.113.916 

 

 

  
31 Aralık 2013 

 
31 Aralık 2012 

       

 
Para Birimi Faiz Oranı TL 

 
Faiz Oranı TL 

Teminatsız ĠĢletme Kredileri ABD Doları %4,25-%5,00 64.528.659 

 
%1,52-%5,00 102.815.688 

Teminatsız ĠĢletme Kredileri Avro %3,25-%4,30 84.830.123 

 
%1,37-%4,30 31.902.365 

Teminatlı ĠĢletme Kredileri Avro %3,14- 44.054.903 

 
-- -- 

Teminatsız ĠĢletme Kredileri TL 

 
509.296 

 
-- 395.863 

              

      193.922.981     135.113.916 

 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, kredilerin defter değeri üzerinden geri ödeme 

planları Ģu Ģekildedir: 

 

 
31 Aralık 2013 

 
31 Aralık 2012 

    0-6 ay 17.159.480 

 
55.264.900 

6-12 ay 71.817.301 

 
17.640.404 

1-2 yıl 58.383.107 

 
62.208.612 

2-3 yıl 31.878.179 

 
-- 

3-4 yıl 9.789.948 

 
-- 

4-5 yıl 4.894.966   -- 

  193.922.981   135.113.916 
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5 FĠNANSAL BORÇLAR (Devamı) 

  
Defter değeri Nominal değeri 

 31 Aralık 2013 Para Birimi  Yabancı Para  TL Miktarı TL Miktarı Faiz Oranı 

Kısa vadeli eximbank banka kredileri ABD Doları -- -- -- -- 

 
Avro 1.278.748 3.755.043 3.670.625 3,50% 

Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeye düĢmüĢ kısmı Avro 6.873.415 20.183.783 20.066.083 %3,14-%4,30 

 
ABD Doları 30.234.109 64.528.661 64.029.000 %4,25-%5,00 

Kısa vadeli diğer krediler TL -- 509.296 509.296 -- 

Uzun vadeli banka kredileri Avro 35.738.532 104.946.198 104.735.167 %3,14-%3,80 

      193.922.981 193.010.171   

      

  
 Defter değeri Nominal değeri 

 31 Aralık 2012 Para Birimi  Yabancı Para  TL Miktarı TL Miktarı Faiz Oranı 

Kısa vadeli Eximbank banka kredileri (*) ABD Doları 20.000.000 35.652.000 35.652.000 %1,52-%1,77 

 
Avro 7.000.000 16.461.900 16.461.900 %1,37-%1,47 

Kısa vadeli diğer krediler TL -- 395.863 395.863 -- 

Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeye düĢmüĢ kısmı ABD Doları 7.448.122 13.277.022 13.260.566 %3,25-%3,50 

 
Avro 3.026.967 7.118.519 7.055.100 3,45% 

Uzun vadeli banka kredileri ABD Doları 30.229.253 53.886.666 53.478.000 %4,25-%5,00 

 
Avro 3.538.694 8.321.946 8.230.950 4,30% 

Toplam TL     135.113.916 134.534.379   

 (*)ġirket, Eximbank kredilerinde 2013 yılı içerisinde kısa vadeli finansal borçlanma modelinden uzun vadeli borçlanma modeline geçmiĢtir. ġirketin, kullanılan 

Eximbank kredilerine istinaden, Eximbank’ta 46.103.050 TL tutarında teminat mektubu mevcuttur (Dipnot 14).
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6 TĠCARĠ ALACAKLAR VE BORÇLAR 

a) Ticari alacaklar 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli ticari alacaklar aĢağıdaki gibidir: 

Kısa vadeli ticari alacaklar   

31 Aralık 

2013   

31 Aralık 

2012 

Ticari alacaklar (**)   38.961.514   29.369.728 

ĠliĢkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot:26)   13.266.961   5.570.926 

Alacak senetleri   5.926.918   11.561.026 

Tedarikçi prim tahakkuku(*)   435.328   962.323 

    58.590.721   47.464.003 

ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı (-) 

 
(8.998.457)   (6.949.467) 

Ticari alacaklar için tahakkuk etmemiĢ finansman gideri (-) 

 
(228.582)   (148.442) 

Alacak senetleri için tahakkuk etmemiĢ finansman gideri (-) 

 
(124.491)   (106.928) 

ĠliĢkili taraflardan alacaklar için tahakkuk etmemiĢ finansman gideri (-)   --   (2.916) 

    49.239.191   40.256.250 

 (*) Tedarikçilerden yapılan sene içindeki mal&hizmet alımlarına istinaden hak kazanılan ciro 

primi için ayrılan gelir tahakkuklarıdır. 

(**) ġirketin, 18.183.229 TL tutarındaki ticari alacakları, cari dönemde bir faktoring firması ile 

yapılan gayri kabulü rücu niteliğindeki anlaĢma gereği nakde dönüĢtürülmüĢtür. 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, ġirket’in uzun vadeli ticari alacağı 

bulunmamaktadır. 

ġirket’in ticari alacaklarından dolayı maruz kaldığı kredi riski ve döviz kuru riskine ait 

açıklamalara 28 numaralı dipnotta yer verilmiĢtir. 

Ticari alacaklar için ayrılan Ģüpheli ticari alacak karĢılığı, geçmiĢ tahsil edilmeme tecrübesine 

dayanılarak belirlenmiĢtir. ġüpheli alacak karĢılıklarının, 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona 

eren hesap dönemlerine ait hareketleri aĢağıdaki gibidir: 

ġüpheli ticari alacak karĢılığı hareketleri   31 Aralık 2013   31 Aralık  2012 

     AçılıĢ bakiyesi 

 
(6.949.467)   (7.120.062) 

Dönem gideri (Dipnot 20) 

 
(1.023.405)   (78.948) 

Değerlemenin etkisi 

 
(1.536.293)   241.950 

Konusu kalmayan karĢılıkların silinmesi 

 
--   7.108 

Tahsilatlar (Dipnot 20) 

 
510.708   485 

KapanıĢ bakiyesi   (8.998.457)   (6.949.467) 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren dönemlerine iliĢkin, Ģüpheli alacak karĢılık 

giderleri ile tahsilatlar, esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler hesabı ile iliĢkilendirilmiĢlerdir. 
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6 TĠCARĠ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı) 

b) Ticari borçlar 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, ticari borçlar aĢağıdaki gibidir: 

Kısa vadeli ticari borçlar   31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

Ticari borçlar    32.571.072   22.055.052 

ĠliĢkili taraflara ticari borçlar (Dipnot: 26)   117.400   15.128 

Diğer ticari borçlar   16.656   121.254 

    32.705.128   22.191.434 

Ticari borçlar için tahakkuk etmemiĢ finansman geliri   (117.428)   (49.858) 

    32.587.700   22.141.576 

Raporlama tarihi itibarıyla, ġirket’in uzun vadeli ticari borcu bulunmamaktadır. 

ġirket’in ticari borçlarından dolayı maruz kaldığı likidite riski ve döviz kuru riskine ait 

açıklamalara 28 numaralı dipnotta yer verilmiĢtir. 

 

7 DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla kısa ve uzun vadeli diğer alacaklar aĢağıdaki 

gibidir: 

Kısa vadeli diğer alacaklar   31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

ĠliĢkili taraflardan alacaklar (Dipnot: 26)   3.670.625   756.941 

Ġade alınacak KDV   3.663.985   786.875 

Senetsiz alacaklar   836.946   506.975 

Diğer alacaklar   271.952   226.163 

    8.443.508   2.276.954 

  

 

 Uzun Vadeli Diğer Alacaklar   31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

          

 Verilen depozito ve teminatlar   12.564   12.564 

    12.564   12.564 
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7 DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı) 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli diğer borçlar aĢağıdaki gibidir:  

 

Kısa Vadeli Diğer Borçlar   31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

ĠliĢkili taraflara diğer borçlar (Dipnot 26) 

 

939.680 

 

-- 

Ödenecek ÖTV   963.954   614.061 

Diğer borçlar   244.394   314.358 

    2.148.028   928.419 

 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, uzun vadeli diğer borçlar 17.394 TL tutarında alınan 

depozitolardan oluĢmaktadır (31 Aralık 2012: 7.394 TL). 

 

8 STOKLAR 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla stoklar aĢağıdaki kalemlerden oluĢmaktadır: 

 

    31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

Ġlk madde ve malzeme   18.285.963   9.570.417 

Mamüller   6.575.397   6.864.308 

Yarı mamüller   875.431   691.463 

Ticari mallar   643.744   1.153.391 

Diğer stoklar   140.959   164.384 

Stok değer düĢüklüğü karĢılığı (-)   (142.193)   (83.953) 

    26.379.301   18.360.010 

 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, stoklar üzerindeki toplam sigorta tutarı 20 milyon Avrodur (31 

Aralık 2012: 15 milyon Avro).  

ġirket’in stoklarına iliĢkin ayrılan değer düĢüklüğü karĢılığı giderleri, hareket görmeyen, hurdaya 

ayrılan ya da az kullanılan stoklarla ilgilidir. 

ġirket, 2013 yılı içerisinde stok değerini net gerçekleĢebilir değere getirmek amacıyla, stokların 

58.240 TL tutarındaki kısmını gider kaydederek kayıtlardan düĢmüĢtür (31 Aralık 2012: 45.325 TL 

karĢılık gideri). Gider kaydedilerek kayıttan düĢülen stoklar, satılan malın maliyeti içinde yer 

almaktadır. 

2013 yılı içersinde satılan malın maliyetine giden stok tutarı 155.677.672 TL’dir (31 Aralık 2012: 

98.379.684 TL). 
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9 PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER VE ERTELENMĠġ GELĠRLER 

Peşin ödenmiş giderler 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla peĢin ödenmiĢ giderlerin dönen varlıklar kısmında 

kalan tutarı aĢağıdaki kalemlerden oluĢmaktadır: 

 Dönen Varlıklar   31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

        
 Gelecek aylara ait giderler   813.016   807.041 

Tedarikçilere verilen avanslar   478.185   361.527 

Verilen iĢ avansları   287.047   255.320 

Personelden alcaklar   205.166   112.134 

    1.783.414   1.536.022 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla peĢin ödenmiĢ giderlerin duran varlıklar kısmında 

kalan tutarı aĢağıdaki kalemlerden oluĢmaktadır: 

Duran Varlıklar    31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

          

 Verilen sabit kıymet sipariĢ avansları    127.570   384.146 

 Gelecek yıllara ait giderler    3.503   46.410 

    131.073   430.556 

ErtelenmiĢ gelirler  

31 Aralık 2013 itibarıyla ertelenmiĢ gelirler 1.557.847 TL tutarındaki satıĢ süreci raporlama tarih 

itibarıyla henüz tamamlanmamıĢ olan mal satıĢı karĢılığında alınan avanslardan oluĢmaktadır (31 

Aralık 2012: 618.150 TL ) . 



. 
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10  MADDĠ DURAN VARLIKLAR 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, maddi duran varlıkların hareketleri aĢağıdaki gibidir: 

 

1 Ocak 2013 GiriĢler ÇıkıĢlar Transferler (*) 31 Aralık 2013 

Arsalar ve yeraltı yer üstü düzenleri 3.009.894 2.590 -- -- 3.012.484 

Binalar 18.469.651 27.509 -- -- 18.497.160 

Tesis, makine ve cihazlar 50.138.688 2.240.722 (392.133) -- 51.987.277 

TaĢıtlar 34.010 -- -- -- 34.010 

DemirbaĢlar 9.011.679 492.940 -- -- 9.504.619 

Yapılmakta olan yatırımlar 409.314 1.899.567 -- (2.627.097) (318.216) 

Diğer maddi duran varlıklar 400.837 67.134 -- -- 467.971 

Toplam 81.474.073 4.730.462 (392.133) (2.627.097) 83.185.305 

BirikmiĢ Amortisman 1 Ocak 2013 GiriĢler ÇıkıĢlar Transferler 31 Aralık 2013 

Arsalar ve yeraltı yer üstü düzenleri (162.094) (38.314) -- -- (200.408) 

Binalar (1.682.462) (462.094) -- -- (2.144.556) 

Tesis, makine ve cihazlar (31.637.863) (3.307.104) 364.132 -- (34.580.835) 

TaĢıtlar (25.248) (8.088) -- -- (33.336) 

DemirbaĢlar (6.268.590) (851.077) -- -- (7.119.667) 

Diğer maddi duran varlıklar (256.590) (35.818) -- -- (292.408) 

Toplam (40.032.847) (4.702.495) 364.132 -- (44.371.210) 

Net Defter Değeri 41.441.226       38.814.095 

 

31 Aralık 2013 tarihi  itibarıyla, maddi duran varlıklar üzerindeki toplam sigorta tutarı 66.375.999 TL’dir (31 Aralık 2012: 54.609.775 TL). Amortisman 

giderlerinin fonksiyonlara göre dağılımı 23 numaralı dipnotta belirtilmiĢtir. 

(*) ġirket bünyesinde gerçekleĢtirilen yeni teknoloji ve bilgi arayıĢına yönelik araĢtırma geliĢtirme projelerinden tamamlanıp ekonomik yarar sağlayacak  

belirlenebilir bir varlık oluĢtuğunda gayri maddi hak olarak maddi olmayan duran varlıklara sınıflanmaktadır. 
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10 MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , 

 

 

 

 1 Ocak 2012 GiriĢler ÇıkıĢlar Transferler 31 Aralık 2012 

Arsalar ve yeraltı yer üstü düzenleri 2.970.920 38.974 -- -- 3.009.894 

Binalar 14.385.445 4.084.206 -- -- 18.469.651 

Tesis makine ve cihazlar 47.209.175 3.801.024 (871.511) -- 50.138.688 

TaĢıtlar 34.010 -- -- -- 34.010 

DemirbaĢlar 8.208.666 806.029 (3.016) -- 9.011.679 

Yapılmakta olan yatırımlar 4.744.596 (1.610.152) -- (2.725.130) 409.314 

Diğer maddi duran varlıklar 361.391 39.446 -- -- 400.837 

Toplam 77.914.203 7.159.527 (874.527) (2.725.130) 81.474.073 

BirikmiĢ Amortisman 1 Ocak 2012 GiriĢler ÇıkıĢlar Transferler 31 Aralık 2012 

Arsalar ve yeraltı yer üstü düzenleri (124.998) (37.096) -- -- (162.094) 

Binalar (1.262.985) (419.477) -- -- (1.682.462) 

Tesis. makine ve cihazlar (28.949.843) (3.360.359) 672.339 -- (31.637.863) 

TaĢıtlar (17.160) (8.088) -- -- (25.248) 

DemirbaĢlar (5.402.217) (869.389) 3.016 -- (6.268.590) 

Diğer maddi duran varlıklar (226.598) (29.992) -- -- (256.590) 

Toplam (35.983.801) (4.724.401) 675.355 -- (40.032.847) 

Net Defter Değeri 41.930.402       41.441.226 
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11 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  

31 Aralık tarihi itibarıyla, maddi olmayan duran varlıkların hareketleri aĢağıdaki gibidir: 

Maliyet 1 Ocak 2013 GiriĢler Transferler 31 Aralık 2013 

Haklar 2.596.145 47.927 -- 2.644.072 

GeliĢtirme maliyetleri 12.144.543 -- 2.627.097 14.771.640 

Toplam 14.740.688     17.415.712 

     BirikmiĢ itfa payları 1 Ocak 2013 GiriĢler Transferler 31 Aralık 2013 

Haklar (2.177.618) (228.739) -- (2.406.357) 

GeliĢtirme maliyetleri (5.410.297) (1.652.870) -- (7.063.167) 

Toplam (7.587.915)  (1.881.609)   (9.469.524) 

     
Net 7.152.773     7.946.188 

 

Maliyet 1 Ocak 2012 GiriĢler Transferler 31 Aralık 2012 

Haklar 2.504.355 91.790 -- 2.596.145 

GeliĢtirme maliyetleri 9.419.413 -- 2.725.130 12.144.543 

Toplam 11.923.768 91.790 2.725.130 14.740.688 

     BirikmiĢ itfa payları 1 Ocak 2012 GiriĢler Transferler 31 Aralık 2012 

Haklar   (1.929.297)   (248.321) --   (2.177.618) 

GeliĢtirme maliyetleri   (4.136.511) (1.273.786) --   (5.410.297) 

Toplam   (6.065.808) (1.522.107) --   (7.587.915) 

     
Net 5.857.960 

  

7.152.773 

 

12 DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI 

ġirket’in 2 Haziran 2011 tarihli 97779 C no’lu Hazine MüsteĢarlığı’ndan almıĢ olduğu yatırım teĢvik 

belgesi bulunmaktadır. ġirket, teĢvik belgesinin süre uzatımı için T.C. BaĢbakanlık Hazine 

MüsteĢarlığı TeĢvik Genel Uygulama Genel Müdürlüğü’ne 24 Temmuz 2012 tarihinde müracaat 

etmiĢtir. Müracaat sonucu yeni belge tarihi 9 Ekim 2012 yeni belge numarası E 97779 olmuĢtur. 

Belgenin yatırım süresi 10 Ağustos 2013 tarihinde sona ermiĢtir. 22 Kasım 2013 tarihinde 106014 

no’lu evrak ile Yatırım TeĢvik Belgesi KapanıĢ müracaatı yapılmıĢtır. T.C Ekonomi Bakanlığı TeĢvik 

Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından Tamamlama Vizesi çalıĢmaları devam 

etmektedir.      
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13 KARġILIKLAR  

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, karĢılıkların kırılımı özet olarak aĢağıdaki 

gibidir: 

 
31 Aralık 2013 

 
31 Aralık 2012 

ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin  

1.901.911 

 
549.285 kısa vadeli karĢılıklar 

Diğer kısa vadeli borç karĢılıkları 2.655.198 

 
1.824.950 

Kısa vadeli karĢılıklar 4.557.109   2.374.235 

ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin  

2.565.558   2.227.786 uzun vadeli karĢılıklar 

Uzun vadeli karĢılıklar 2.565.558   2.227.786 

Toplam karĢılıklar 7.122.667   4.602.021 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli borç karĢılıkları aĢağıdaki gibidir: 

 
31 Aralık 2013 

 
31 Aralık 2012 

Garanti karĢılıkları 1.504.319 

 
1.109.203 

MüĢteri lojistik hizmet karĢılığı(*) 336.917 

 

-- 

MüĢteri ciro primi karĢılıkları 301.672 

 

491.790 

Dava karĢılıkları 279.047 

 
172.000 

Diğer gider karĢılıkları 233.243   51.957 

  2.655.198   1.824.950 

     

 
  31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

Personel ikramiye karĢılıkları(**)   1.350.000 

 

-- 

Kullanılmayan izin karĢılıkları   551.911 

 

549.285 

    1.901.911   549.285 

(*) Dönem sonu itibariyle satıĢı gerçekleĢmiĢ olan ürünlere iliĢkin,  müĢteri adına katlanılmıĢ lojistik 

hizmet maliyetleri için ayrılan henüz faturası gelmemiĢ masraf karĢılıklarıdır. 

(**)ġirket Yönetimi, raporlama dönemi itibariyle çalıĢanlarına ikramiye ödenmesine yönelik 

politikanın uygulanmasını baĢlatmıĢ ve bu amaçla 2013 yılı için 2014 yılında ödenecek personel 

ikramiyesine yönelik karĢılık ayrılmıĢtır. 

31 Aralık  2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, garanti karĢılıklarının hareket tablosu aĢağıdaki 

gibidir: 

  
31 Aralık 2013 

 
31 Aralık 2012 

 AçılıĢ 

 
1.109.203 

 
1.561.471 

 Konusu kalmayan karĢılıklar (1.279.657) 

 

(1.528.659) 

 Dönem gideri   1.674.773   1.076.391 

 KapanıĢ   1.504.319   1.109.203 
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13 KARġILIKLAR (Devamı) 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, uzun vadeli borç karĢılıkları aĢağıdaki gibidir: 

    31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

 Kıdem tazminatı karĢılığı   2.565.558   2.227.786 

    2.565.558   2.227.786 

Kıdem tazminatı karĢılığı aĢağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır. 

Yürürlükteki kanunlara göre, ġirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iĢ kanununda belirtilen 

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

yükümlüdür. Bu yükümlülük çalıĢılan her yıl için, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, azami 3.254,44 TL 

(31 Aralık 2012:3.033,98 TL) olmak üzere 30 günlük toplam brüt ücret ve diğer haklar esas alınarak 

hesaplanmaktadır. Toplam yükümlülük hesaplanırken kullanılan temel varsayım hizmet sağlanan her 

yıl için azami yükümlülüğün enflasyon oranında her altı ayda bir artması olarak kabul edilmiĢtir.  

Yükümlülük herhangi bir fon hesabında tahsis edilmemiĢtir, bağlı bir zorunluluk yoktur. 

Kıdem tazminat karĢılığı, tüm çalıĢanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük 

tutarlarının bugünkü net değerine göre hesaplanmıĢ ve iliĢikteki finansal tablolarda yansıtılmıĢtır. 

Yükümlülük hesaplamasında aĢağıdaki varsayımlar kullanılmıĢtır: 

  
31 Aralık 2013 

 
31 Aralık 2012 

Faiz oranı 

 
%8,15 

 
%8,15 

Beklenen maaĢ/ücret artıĢı 

 
%5,00 

 
%5,00 

Kıdem tazminatı hesaplamasına konu iĢten ayrılma yüzdesi 

 
%4,45 

 
%4,20 

 

Kıdem tazminatı karĢılığının dönem içindeki hareketleri aĢağıdaki gibidir: 

    31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

 1 Ocak itibarıyla karĢılık 

 
2.227.786 

 
1.548.156 

 Faiz maliyeti 

 
213.188 

 
130.965 

 Hizmet maliyeti 

 
321.447 

 
301.571 

 Dönem içi ödemeler 

 
(824.915) 

 
(610.228) 

 Aktüeryal fark(*)   628.052   857.322 

 KapanıĢ bakiyesi    2.565.558   2.227.786 

 (*) Aktüeryal farklar diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleĢtirilmektedir. 

Aktüeryal fark, faiz oranı ve beklenen maaĢ artıĢ oranındaki değiĢim nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca emekliliğinde kıdem tazminatı alacak olan çalıĢanların, emeklilik öncesi kıdem tazminatı 

alarak iĢten ayrılması da yüksek aktüeryal farka sebep olmuĢtur.  
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14 TAAHHÜTLER 

SPK’nın 9 Eylül 2009 tarihinde, Payları Borsa’da iĢlem gören Ģirketlerin 3. Ģahısların borcunu temin 

amacıyla vermiĢ oldukları Teminat, Rehin ve Ġpoteklerin (“TRĠ”) değerlendirildiği ve 28/780 sayılı 

toplantısında almıĢ olduğu karara göre;  

Payları Borsa’da iĢlem gören yatırım ortaklıkları ve finansal kuruluĢlar dıĢında kalan Ģirketlerin;  

i) Kendi tüzel kiĢilikleri adına,  

ii) Mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar 

lehine,  

iii) Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kiĢiler lehine vermiĢ oldukları TRĠ’lerde 

herhangi bir sınırlamaya gidilmemesine,  

Kurul kararının Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) yayımlandığı ilk günden itibaren Borsa 

Ģirketlerince, yukarıdaki (i) ve (ii) bentlerinde yer alan kategorilerden herhangi birisine girmeyen 

gerçek ve tüzel kiĢiler ile (iii) bendinde ifade edilen olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacı 

dıĢında 3. kiĢiler lehine TRĠ verilmemesine ve mevcut durum itibarıyla söz konusu kiĢiler lehine 

verilmiĢ olan TRĠ’lerin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sıfır düzeyine indirilmesine karar verilmiĢtir. 

ġirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla vermiĢ olduğu TRĠ’ler aĢağıdaki gibidir: 

  

31 Aralık 

2013  

31 Aralık 

2012 

A  Kendi tüzel kiĢiliği adına vermiĢ olduğu TRĠ'ler  47.129.890  315.306 

B  Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine  

     vermiĢ olduğu TRĠ'ler 

    

 --  -- 

C  Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kiĢilerin  

     borcunu temin amacıyla vermiĢ olduğu TRĠ'ler 

    

 --  -- 

D  Diğer verilen TRĠ'ler     

  - Ana ortak lehine vermiĢ olduğu TRĠ'ler  --  -- 

  - B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup Ģirketleri lehine  

     vermiĢ olduğu TRĠ'ler 

    

 --  -- 

  - C maddesi kapsamına girmeyen 3. kiĢiler lehine vermiĢ olduğu     

    TRĠ'ler  --  -- 

Toplam  47.129.890  315.306 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, ġirket’in yabancı para cinsinden vermiĢ olduğu TRĠ yoktur (31 Aralık 

2012: Yoktur). 
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14 TAAHHÜTLER (Devamı) 

ġirket’in TRĠ’lerinin detayı aĢağıdaki gibidir: 

 
31 Aralık 2013 

 
31 Aralık 2012 

Eximbank kredileri (*) 46.103.050 

 
-- 

Gümrük müdürlükleri 203.843 

 
32.084 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi  291.200 

 
221.200 

MüĢterileri                                                                             489.775 

 
20.000 

Vergi daireleri 29.500 

 
29.500 

Diğer 12.522 

 
12.522 

Toplam Ģarta bağlı yükümlülükler 47.129.890 

 
315.306 

 

(*) Eximbank kredileri için verilen teminat mektupları, ġirket’in Eximbank’tan kullandığı kredilerin 

teminatı olarak verilmiĢtir. 

Teminat mektupları, gümrük iĢlemleri için gümrük müdürlüklerine, kullanılan Eximbank kredileri için 

Eximbank’a, ġirket’in mal ve hizmet alımı ile ilgili iĢlemlere iliĢkin Manisa Organize Sanayi 

Bölgesi’ne, tedarikçilere ve vergi dairelerine verilmiĢtir. ġirket’in vermiĢ olduğu diğer TRĠ’ler yoktur. 

Bu nedenle diğer TRĠ’lerin ġirket’in özkaynaklarına oranı sıfırdır.   

15 ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, çalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamındaki 

borçlar aĢağıdaki gibidir:  

    31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

          

Ödenecek vergi ve borçlar(*)   839.596   705.668 

Personele borçlar   426.513   404.483 

    1.266.109   1.110.151 

(*) ġirket'in çalıĢan personeli için ödenecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) iĢveren primlerini 

ve Muhtasar Beyannamesine iliĢkin gelir vergisi borçlarını içermektedir. 

16 DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, diğer dönen varlıklar aĢağıdaki gibidir:  

Diğer Dönen Varlıklar    31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

    

 
    

Devreden KDV   3.037.706   636.662 

Diğer dönen varlıklar   52.570   20.152 

    3.090.276   656.814 
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17 ÖZKAYNAKLAR  

17.1 Sermaye ve Sermaye Düzeltmesi Farkları 

ġirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerindeki sermaye yapısı aĢağıdaki gibidir: 

Ortaklar Hisse Tipi 

 
% 

 

31 Aralık 

2013 

 
% 

 

31 Aralık 

2012 

Metalfrio Solutions Soğutma San.ve Tic.A.ġ. A 

 
44%  

13.052.309 

 

-- 

 
-- 

Metalfrio Solutions Soğutma San.ve Tic.A.ġ. B 

 
9% 

 
2.625.000 

 

-- 

 
-- 

Metalfrio Solutions Soğutma San.ve Tic.A.ġ. C 

 
9% 

 
2.625.000 

 

-- 

 

-- 

ġenocak Holding A.ġ. A 

 

-- 

 
-- 

 
44% 

 
13.052.309 

ġenocak Holding A.ġ. B 

 

-- 

 
-- 

 
9% 

 
2.625.000 

ġenocak Holding A.ġ. C 

 

-- 

 
-- 

 
9% 

 
2.625.000 

Diğer ortaklar D 

 
38% 

 
11.697.691 

 
38% 

 
11.697.691 

Nominal Sermaye:      100%   30.000.000   100%   30.000.000 

Enflasyon düzeltmesi farkları 

    
980.882 

   
980.882 

DüzeltilmiĢ Sermaye          30.980.882       30.980.882 

ġirketin %61,01 oranında ortağı olan ġenocak Holding ile MF Soğutma’nın doğrudan ve dolaylı olarak 

%100’üne sahip olduğu ġenocak Soğutma Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim ġirketi (“ġenocak 

Soğutma”) ve Klimasan DıĢ Ticaret firmaları, MF Soğutma’nın bünyesinde aktif ve pasifi devralma 

yoluyla 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle birleĢmiĢtir. Operasyonel verimliliği arttırmak amacıyla yapılan 

bu vergisiz birleĢme sonucunda ġenocak Holding, ġenocak Soğutma ve Klimasan DıĢ Ticaret Anonim 

ġirketi (“Klimasan DıĢ Ticaret”) infisah olmuĢtur. Bu itibarla, MF Soğutma, ġirketin %61,01 oranında 

doğrudan ortağı haline gelmiĢtir. 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, ġirket sermayesi her biri 1 kr değerinde 

3.000.000.000 paydan oluĢmaktadır (31 Aralık 2012: 3.000.000.000). Sermayeyi temsil eden hisse 

senetlerine tanınan imtiyazlar aĢağıda belirtildiği gibidir: 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, nama yazılı hisselerin tamamı imtiyazlıdır. D 

grubu hisseler ise, gerçek kiĢi ortaklar ile halka arz edilen kısımdan ibarettir. D grubu hisse sahipleri 

yönetim kurulu için aday gösterememektedir. 

Yönetim kurulu A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından 4 (dört) üye, B grubu 

hissedarların göstereceği adaylar arasından 1 (bir) üye ve C grubu hissedarların göstereceği adaylar 

arasından 1 (bir) üye olmak üzere, 6 (altı) üye olarak genel kurul tarafından tayin edilir.Genel kurul 

toplantılarında A, B ve C grubu hisselerden her hisse 50 (elli), diğer gruplara ait hisselerden her hisse 1 

(bir) oy hakkına sahiptir. 

Ortaklardan en az %10 hisseye sahip olanların isteği ile yönetim kurulu baĢkanı, 7 gün içinde 

olağanüstü genel kurul çağrısında bulunur ve gündem toplantı talep eden ortağın teklif ettiği konuları 

içerecektir. A, B ve C grubu hisseler için bu oran aranmaz. 

ġirket ana sözleĢmesinde belirtilen hallere iliĢkin verilecek kararlar veya ġirket ana sözleĢmesinin 

değiĢtirilmesi veya ġirket sermayesinin arttırılması veya azaltılması veya yönetim kurulu üyelerinin 

huzur hakkı ile ilgili kararların geçerli olabilmesi için A, B ve C grubu hisselerin en az % 88'inin onayı 

gerekir. Ayrıca, ġirket denetçilerinin tayini A, B ve C grubu hisselerin en az % 80'inin onayı 

olmaksızın geçerli değildir. 
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17 ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 

17.2 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler, Hisse Senedi İhraç Primleri ve Geçmiş Yıllar Karları  

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden 

oluĢmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, ġirket sermayesinin yüzde 20’sine ulaĢıncaya kadar 

yasal dönem karının yüzde 5’i oranında ayrılmaktadır. Ġkinci tertip yasal yedek akçeler, SPK 

düzenlemelerine göre kar dağıtımı yapıldığı durumlarda ġirket sermayesinin yüzde 5’ini aĢan tüm 

nakit kar payı dağıtımlarının 1/10’u oranında, yasal kayıtlara göre kar dağıtımı yapıldığı durumlarda 

ise ġirket sermayesinin yüzde 5’ini aĢan tüm nakit kar payı dağıtımlarının 1/11’i oranında 

ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin yüzde 50’sini aĢmadığı sürece 

dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların karĢılanmasında 

kullanılabilirler. 

ġirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla  kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekleri 

aĢağıdaki gibidir: 

  
31 Aralık 2013 

 
31 Aralık 2012 

Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler   1.354.205   1.234.080 

    1.354.205   1.234.080 

17.3 Geçmiş Yıllar Karları 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” 

(“Tebliğ”) ne göre yeniden düzenlenmiĢ geçmiĢ yıllar karları 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 

17.904.895 TL’dir (31 Aralık 2012: 12.739.463 TL). 

17.4 Kar Dağıtımı 

Halka açık Ģirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 ġubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 

II-19.1 no’lu Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar.  

 

Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve 

ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, 

asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiĢtir. ġirketler esas sözleĢmelerinde veya kar dağıtım 

politikalarında belirlenen Ģekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar paylarının eĢit veya farklı tutarlı taksitler 

halinde ödenebilecektir ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kar payı avansı 

dağıtabilecektir.  

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleĢmede veya kar dağıtım politikasında pay 

sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; baĢka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 

aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalıĢanlarına ve pay sahibi 

dıĢındaki kiĢilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar 

payı nakden ödenmedikçe bu kiĢilere kardan pay dağıtılamaz. 
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18  HASILAT VE SATIġLARIN MALĠYETĠ 

31 Aralık tarihlerinde sona eren altı aylık dönemlere ait hasılat ve satıĢların maliyeti aĢağıdaki gibidir: 

 

 

      31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

Yurt içi satıĢlar     122.205.739 

 
77.765.350 

Yurt dıĢı satıĢlar     134.584.629 

 
84.627.730 

Ġndirimler ve iskontolar   (6.142.063) 

 
(4.123.217) 

      250.648.305   158.269.863 

 

  

   
31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

Ġlk madde ve malzeme giderleri 

 
(155.572.740) 

 
(100.298.199) 

Genel üretim giderleri 

  
(14.117.938) 

 
(11.164.533) 

Personel giderleri 

  
(12.409.333) 

 
(9.448.745) 

Amortisman ve itfa payları giderleri  (3.853.523) 

 
(3.599.883) 

BitmiĢ mamul stoklarındaki değiĢim (288.912) 

 
2.004.897 

Yarı mamul stoklarındaki değiĢim 

 
183.980 

 
(86.382) 

Diğer maliyetler 

  
(15.748.238) 

 
(8.852.861) 

      (201.806.704)   (131.445.706) 

 

 

19 ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ, PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM 

GĠDERLERĠ, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 

31 Aralık tarihlerinde sona eren altı aylık dönemlere ait araĢtırma ve geliĢtirme giderleri aĢağıdaki 

gibidir: 

   
31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

Amortisman ve itfa giderleri 

  
(1.663.439) 

 
(1.532.805) 

Personel giderleri ve diğer giderler 

  
(1.463.212) 

 
(1.180.475) 

      (3.126.651)   (2.713.280) 
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19 ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ, PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM 

GĠDERLERĠ, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ (Devamı) 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri aĢağıdaki gibidir: 

   
31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

Garanti giderleri 

  
(4.899.050) 

 
(3.313.417) 

Personel giderleri 

  
(4.613.323) 

 
(2.864.484) 

TaĢıma giderleri 

  
(3.415.695) 

 
(2.540.830) 

SatıĢ komisyon gideri 

  
(1.003.358) 

 
(913.592) 

Seyahat giderleri 

  
(632.285) 

 
(378.164) 

Reklam giderleri 

  
(600.815) 

 
(569.528) 

Kira giderleri 

  
(442.577) 

 
(87.810) 

Diğer danıĢmanlık giderleri 

  
(373.291) 

 
(546.555) 

Gümrükleme giderleri 

  
(264.720) 

 
(163.898) 

Amortisman ve itfa payı giderleri 

  
(217.638) 

 
(206.478) 

Sigorta giderleri 

  
(181.203) 

 
(159.210) 

Diğer pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri 

  
(1.387.787)   (709.230) 

      (18.031.742)   (12.453.196) 

 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait genel yönetim giderleri aĢağıdaki gibidir: 

   
31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

Personel giderleri 

  
(4.216.495) 

 

(2.962.990) 

DanıĢmanlık giderleri 

  
(1.666.520) 

 

(1.756.029) 

DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 

  
(585.496) 

 

(528.021) 

Amortisman ve itfa giderleri 

  
(485.264) 

 

(460.382) 

Yönetim kurulu huzur hakkı 

  
(251.400) 

 

(135.000) 

Seyahat giderleri 

  
(181.242) 

 

(192.358) 

Kira giderleri 

  
(107.359) 

 

(123.295) 

Sigorta giderleri 

  
(77.396) 

 

(119.160) 

Vergi resim Harçlar 

  
(35.135) 

 

(34.262) 

Diğer genel yönetim giderleri 

  
(818.948)   (544.445) 

      (8.425.255)   (6.855.942) 
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20 ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠRLER / (GĠDERLER) 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait easa faaliyetlerden gelirler aĢağıdaki gibidir: 

  31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

        

Esas faaliyetlerden kur farkı geliri,net  6.169.005   158.920 

ġüpheli alacak tahsilatları (Dipnot 6) 510.708   485 

Hurda satıĢ geliri 504.935   986.357 

Tübitak tarafından elde edilen gelirler 156.929   229.406 

Reeskont geliri 67.570   158.169 

Kira gelirleri 18.203   16.203 

Servis bedeli ve çeĢitli hizmetler gelirleri 15.103   888.851 

Diğer gelirler 687.531   456.647 

  8.129.984   2.895.038 

 

31 Aralık tarihlerinde sona yıllara ait esas faaliyetlerden giderler aĢağıdaki gibidir: 

      31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

ġüpheli alacak karĢılık gideri (Dipnot 6) 

 
  (1.023.405) 

 
(78.948) 

Dava karĢılığı gideri 

  
(279.047) 

 
(172.000) 

Reeskont gideri 

 
  (94.787) 

 
(48.764) 

Diğer faaliyet gideri     (238.388)   (302.775) 

      (1.635.627)   (602.487) 
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21 YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GELĠRLER/ (GĠDERLER) 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderler aĢağıdaki gibidir: 

  

    31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

Kur farkı geliri,net   13.146.864 - 

Faiz gelirleri   5.900.949 2.518.784 

Menkul kıymet satıĢ karları   2.421.930 299.210 

Finansal yatırımlar değer artıĢı   -- 2.063.695 

    21.469.743 4.881.689 

 

 

 

    31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

Finansal yatırımlar değer azalıĢı (2.363.642) - 

Kur farkı gideri, net   - (1.594.529) 

    (2.363.642) (1.594.529) 

 

22 FĠNANSMAN GELĠRLERĠ VE GĠDERLERĠ 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait finansal gelirler aĢağıdaki gibidir: 

 

  
31 Aralık 2013 

 

31 Aralık 2012 

Faiz geliri   1.475.526   473.494 

    1.475.526   473.494 

 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait finansal giderler aĢağıdaki gibidir: 

  
31 Aralık 2013 

 

31 Aralık 2012 

Kur farkı giderleri, net 

 
(24.643.120) 

 
(1.285.659) 

Faiz gideri 

 
(5.816.187) 

 
(2.720.542) 

Diğer finansman giderleri (293.650)   (323.381) 

    (30.752.957)   (4.329.582) 
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23 NĠTELĠKLERĠNE / (ÇEġĠTLERĠNE) GÖRE GĠDERLER 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait amortisman ve itfa giderlerinin dağılımı aĢağıdaki gibidir: 

 
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

Satılan malın maliyeti (Dipnot:18) (3.853.523) (3.599.883) 

AraĢtırma geliĢtirme giderleri (Dipnot:19) (1.663.439) (1.532.805) 

Genel yönetim giderleri (Dipnot:19) (485.264) (460.382) 

Stoklar üzerinde aktifleĢen (364.240) (446.960) 

SatıĢ pazarlama giderleri (Dipnot:19) (217.638) (206.478) 

  (6.584.104) (6.246.508) 

 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait personel giderlerinin niteliklerine göre dağılımı aĢağıdaki 

gibidir: 

 

 

31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

Ücretler (18.261.580) 

 

(15.452.629) 

Fazla mesai ve tatil (1.769.636) 

 

(1.331.448) 

ĠĢveren Payları (3.217.327) 

 

(2.829.931) 

Primler (1.080.853) 

 

(1.592.946) 

Sosyal yardımlar ve diğer menfaatler (910.581) 

 

(524.135) 

 

(25.239.977)   (21.731.089) 

 

31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait personel giderlerinin gelir tablosu ve stoklar üzerindeki 

dağılımı aĢağıdaki gibidir: 

 
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

Satılan malın maliyeti (Dipnot:18) (12.409.333) (9.448.745) 

AraĢtırma geliĢtirme giderleri (Dipnot:19) (1.463.212) (1.180.475) 

Genel yönetim giderleri (Dipnot:19) (4.613.323) (2.864.484) 

Stoklar üzerinde aktifleĢen (2.537.614) (5.274.395) 

SatıĢ pazarlama giderleri (Dipnot:19) (4.216.495) (2.962.990) 

  (25.239.977) (21.731.089) 
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24 GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ, VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

DAHĠL) 

21 Haziran 2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5520 Sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32'inci maddesi gereği 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere, kurum kazançları %20 oranında kurumlar vergisine tabidir.  

23 Temmuz 2006 tarih ve 26237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu 

kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30’uncu maddelerinde yer alan bazı tevkifat 

oranları yeniden belirlenmiĢtir. Bu bağlamda Türkiye’de bir iĢyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir 

elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleĢik kurumlara yapılanlar dıĢındaki temettü ödemeleri üzerinde 

%10 oranında uygulanan stopaj oranı %15’e çıkarılmıĢtır.Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin 

transfer fiyatlandırması yoluyla “örtülü kazanç dağıtımı” baĢlığı altında transfer fiyatlandırması konusu 

iĢlenmektedir. 18 Kasım 2007 tarihinde yayımlanan “transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımı” hakkında Genel Tebliğ’de uygulamadaki detaylar belirlenmiĢtir. 

Eğer vergi mükellefleri ilgili kuruluĢlarla (kiĢilerle), fiyatlandırmaları emsallere uygunluk ilkesi 

çerçevesinde yapılmayan ürün, hizmet veya mal alım ve satım iĢlemlerine giriyorlarsa, o zaman ilgili 

karlar transfer fiyatlaması yoluyla örtülü bir Ģekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer 

fiyatlaması yoluyla örtülü kar dağıtımları kurumlar vergisi açısından vergi matrahından 

indirilemeyecektir. 

ġirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci 

ayın 14 uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü akĢamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici 

vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar 

vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiĢ geçici vergi tutarı kalmıĢ ise bu tutar nakden iade 

alınabileceği gibi devlete karĢı olan herhangi bir baĢka mali borca da mahsup edilebilir. 

Türkiye’de vergi konusunda yetkili makamlar ile nihai mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 

bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri ilgili oldukları yılı takip eden dördüncü ayın yirmi 

beĢinci günü akĢamına kadar vergi dairelerine teslim edilir. Ancak, vergi incelemesine yetkili 

makamlar geriye dönük olarak beĢ yıllık muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve/veya vergi ile ilgili 

görüĢlerini değiĢtirebilir. 

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar beĢ yılı aĢmamak kaydıyla 

dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiĢ yıl karlarından mahsup edilemez. 

Ertelenen vergi varlığı veya yükümlülüğü, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen 

değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların vergi 

etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, yürürlükte olan 

veya yürürlüğü girmesi kesin olan vergi oranları dikkate alınarak iliĢikteki finansal tablolara 

yansıtılmaktadır. 
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24  GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ, VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ DAHĠL) (Devamı) 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihileri itibarıyla, ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerini doğuran kalemler aĢağıdaki gibidir: 

 

  
31 Aralık 

2013 

31 Aralık 

2012 

31 Aralık 

2013 

31 Aralık 

2012 

31 Aralık 

2013 

31 Aralık 

2012 

       Dönemsellik düzeltmeleri ve stok değer düĢüklüğü 359.618 101.157 -- -- 359.618 101.157 

Türev enstrüman değerleme farkları -- 53.000 -- -- -- 53.000 

Kıdem tazminatı karĢılığı 513.112 445.557 -- -- 513.112 445.557 

KullanılmamıĢ izin karĢılıkları 110.343 109.857 -- -- 110.343 109.857 

Ġkramiye karĢılığı 270.000 -- -- -- 270.000 -- 

Garanti karĢılıkları 216.175 221.841 -- -- 216.175 221.841 

ġüpheli alacak karĢılığı 188.749 -- -- -- 188.749 -- 

Maddi duran varlık amortismanlarının vergi kanunları ile yöntem farkları -- -- (351.439) (307.363) (351.439) (307.363) 

Tahvil ve bonolara iliĢkin değerleme farkları 834.521 361.793 -- -- 834.521 361.793 

Diğer geçici farklar 4.451 131.501 -- -- 4.451 131.501 

Ara toplam 2.496.969 1.424.706 (351.439) (307.363) 2.145.530 1.117.343 

NetleĢtirme (351.439) (307.363) 351.439 307.363 -- -- 

Toplam 2.145.530 1.117.343 -- -- 2.145.530 1.117.343 
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24 GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ, VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

DAHĠL) (Devamı) 

31 Aralık tarihleri itibarıyla ertelenmiĢ vergi varlıklarının hareketi aĢağıda verilmiĢtir: 

 

  

1 Ocak 

2013 

itibarıyla 

Cari dönem 

ertelenmiĢ 

vergi geliri 

Kapsamlı gelir 

tablosunda 

muhasebeleĢtirilen 

kısım 

31 Aralık  

2013 

itibarıyla 

Dönemsellik düzeltmeleri ve stok değer 

düĢüklüğü 101.157 258.461 -- 359.618 

Türev enstrüman değerleme farkları 53.000 (53.000) -- -- 

Kıdem tazminatı karĢılığı 445.557 (58.055) 125.610 513.112 

KullanılmamıĢ izin karĢılıkları 109.857 486 -- 110.343 

Ġkramiye karĢılığı -- 270.000 -- 270.000 

Garanti karĢılıkları 221.841 (5.666) -- 216.175 

ġüpheli alacak karĢılığı -- 188.749 -- 188.749 

Maddi duran varlık amortismanlarının vergi 

kanunları ile yöntem farkları (307.363) (44.076) -- (351.439) 

Tahvil ve bonolara iliĢkin değerleme farkları 361.793 472.728 -- 834.521 

Diğer geçici farklar 131.501 (127.050) -- 4.451 

ErtelenmiĢ vergi varlığı 1.117.343 902.577 125.610 2.145.530 

     

     

  

1 Ocak 

2012 

itibarıyla 

Cari dönem 

ertelenmiĢ 

vergi geliri 

Kapsamlı gelir 

tablosunda 

muhasebeleĢtirilen 

kısım 

31 Aralık  

2012 

itibarıyla 

Dönemsellik düzeltmeleri ve stok değer 

düĢüklüğü 90.301 10.856 -- 101.157 

Türev enstrüman değerleme farkları (269.500) 322.500 -- 53.000 

Kıdem tazminatı karĢılığı 309.631 (35.538) 171.464 445.557 

KullanılmamıĢ izin karĢılıkları 68.870 40.987 -- 109.857 

Ġkramiye karĢılığı -- -- -- -- 

Garanti karĢılıkları 312.293 (90.452) -- 221.841 

ġüpheli alacak karĢılığı 969.446 (969.446) -- -- 

Maddi duran varlık amortismanlarının vergi 

kanunları ile yöntem farkları (249.671) (57.692) -- (307.363) 

Tahvil ve bonolara iliĢkin değerleme farkları 774.532 (412.739) -- 361.793 

Diğer geçici farklar 179.782 (48.281) -- 131.501 

ErtelenmiĢ vergi varlığı 2.185.684 (1.239.805) 171.464 1.117.343 
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24 GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ, VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

DAHĠL) (Devamı) 

Ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri, cari vergi varlık ve yükümlülüklerinin mahsup edilmesi 

konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması ve cari vergi varlıklarının gerçekleĢmesi 

ile cari vergi yükümlülüklerin ifa edilmesinin eĢzamanlı olarak yapılması niyeti olması Ģartları geçerli 

olduğundan mahsup edilmiĢtir. 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla dönem karı vergi yükümlülüğü aĢağıdaki gibidir: 

  
31 Aralık 2013 

 
31 Aralık 2012 

Cari vergi yükümlülüğü: 

    Cari kurumlar vergisi karĢılığı 

 

3.687.882 

 

-- 

Eksi: PeĢin ödenen vergi ve fonlar    (3.642.010) 

 

(754.326) 

 Dönem karı vergi yükümlülüğü/ 

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar   45.872   (754.326) 

 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait kapsamlı gelir tablosundaki vergi kalemleri aĢağıdaki 

gibidir: 

  
31 Aralık 2013 

 
31 Aralık 2012 

Vergi geliri / (gideri )  

    Cari vergi geliri 

 

3.687.882 

 
-- 

ErtelenmiĢ vergi geliri/(gideri)   (902.577) 

 
1.239.805 

    2.785.305 

 
1.239.805 

 

Faaliyet sonuçlarına göre hesaplanan gelir vergisi, aĢağıda gösterilen ve vergiden önceki kara yasal 

vergi oranı uygulanarak bulunan tutardan farklıdır:  

  

31 Aralık 

2013 

 

31 Aralık 

2012 

 

      Dönem karı 

 
12.795.675 

 
5.285.557 

 Vergi gideri   2.785.305   1.239.805   

Vergi öncesi kar   15.580.980 % 6.525.362 % 

 
  

  
  

 Yasal vergi oranı ile hesaplanan vergi tutarı 

 

(3.116.196) (20) (1.305.072) (20) 

Kanunen kabul edilmeyen giderler 

 

(104.267) (1) (125.037) (2) 

Vergiden muaf gelirler 

 
158.229 1 103.270 2 

Yatırım teĢviki kapsamında indirimli kurumlar vergisine 

tabi olan gelirler 

 
363.430 2 -- -- 

Diğer 

 
(86.501) (1) 87.034 1 

Vergi gideri   (2.785.305) (19) (1.239.805) (19) 
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25 PAY BAġINA KAZANÇ 

31 Aralık tarihleri itibarıyla hisse baĢına kazanç miktarı, 0,43 TL (31 Aralık 2012: 0,18 TL) tutarındaki 

net dönem karının ġirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle hesaplanır. 

31 Aralık tarihlerinde altı aylık hesap dönemleri itibarıyla hesaplaması aĢağıdaki gibidir: 

 

 

31 Aralık 31 Aralık 

Hisse baĢına kazanç 2013 2012 

   Dönem boyunca mevcut olan hisselerin  ortalama sayısı (tam değeri) 30.000.000 30.000.000 

   Net dönem karı 12.795.675 5.285.557 

   Hisse baĢına kazanç(TL) 0,43 0,18 

 

26 ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI 

ĠliĢkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle mamul ve malzeme satıĢlarından kaynaklanmaktadır. 

ĠliĢkili taraflara olan ticari borçlar genellikle mal ve hizmet alımlarından kaynaklanmaktadır.  

ĠliĢkili taraflardan ticari olmayan alacaklar, iliĢkili taraflara kullandırılan banka kredilerinden 

oluĢmaktadır.  

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar, 1.423.539 TL’dir (31 Aralık 

2012: 1.356.011 TL) 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, iliĢkili taraflarla olan 

bakiyeler aĢağıdaki gibidir: 

 

 
            Alacaklar Borçlar 

 
         Alacaklar Borçlar 

 
Ticari 

Ticari 

olmayan(*) Ticari   Ticari 

Ticari 

olmayan Ticari 

OOO Metalfrio Solutions 5.929.463 3.670.625 43.310 

 
214.005 -- -- 

Pt.Metalfrio Solutions Indonesia 3.512.788 -- -- 

 
-- -- -- 

Klimasan Ukrayna 2.889.008 -- -- 

 
1.742.346 475.733 -- 

Metalfrio Solutions A/S Denmark 381.327 -- 72.094 
 

1.839 -- 836 

Klimasan Rusya 336.331 -- -- 
 

3.230.974 -- -- 

Metalfrio Solutions Brazil 168.279 -- 1.369 
 

134.766 -- 2.852 

Metalfrio Solutions Mexico  -- -- -- 
 

126.971 

 

-- 

Metalfrio Solutions Soğutma  49.765 -- -- 
 

120.025 281.208 10.813 

Diğer -- -- 627 

 
-- -- 627 

Toplam 13.266.961 3.670.625 117.400   5.570.926 756.941 15.128 

ĠliĢkili taraflardan alacaklar için 

tahakkuk etmemiĢ finansman gideri         (2.916)     

  13.266.961 3.670.625 117.400   5.568.010 756.941 15.128 
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26 ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI  (Devamı) 

(*) Ġlgili tutar, finansman amaçlı grup Ģirketine cari dönemde verilmiĢtir. 

MF Soğutma; Ġzmir Ticaret Sicil Memurluğuna Merkez- 22336-K-3661 sicil numarası ile kayıtlı 

ġenocak Holding’i, Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna 297484 sicil numarası ile kayıtlı ġenocak 

Soğutma’yı ve Ġzmir Ticaret Sicil Memurluğuna Merkez-150479 sicil numarası ile kayıtlı Klimasan 

DıĢ Ticaret’i 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 134-158. ve 191-193. Maddeleri ve 5520 Sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18,19 ve 20. Maddeleri uyarınca birleĢme suretiyle bütün aktif ve 

pasifleriyle birlikte bütün olarak, tasfiyesiz infisah yoluyla ve vergisiz olarak devralması suretiyle ve 

Türk Ticaret Kanunu’nun 155/1-b ve 156.maddelerinde öngörülen usulle birleĢmesine iliĢkin ġenocak 

Holding Anonim ġirketi, ġenocak Soğutma ve Klimasan DıĢ Ticaret ile imzalanan 26.12.2013 tarihli 

devir yoluyla birleĢme sözleĢmesi 31.12.2013 tarihinde tescil edilmiĢtir. 

İlişkili taraflarla olan işlemler  

ġirket’in 31 Aralık tarihlerinde sona eren altı aylık döneme ait iliĢkili taraflarla yaptığı iĢlemler 

sonucunda oluĢan gelir ve giderler aĢağıda özetlenmiĢtir: 

 
31 Aralık 13 31 Aralık12 

 

SatıĢlar Alımlar SatıĢlar Alımlar 

Klimasan Ukrayna     6.382.588    --    2.661.297         48.162  

Klimasan Rusya        896.554    --    9.033.076                 --    

Metalfrio Solutıons Soğutma Sanayi A.ġ.            3.969    11.547         16.460       132.762  

Metalfrio SolutıonsA/S         536.405    --       448.047           4.250  

Metalfrio Solutıons Mexico S.A.DE.C.V                  --      --                --                   --    

Pt.Metalfrio Solutions Indonesia     7.166.650    --                 --                   --    

OOO Metalfrıo Solutıons Russıa   11.138.687      62.766        214.512         20.344  

  26.124.853 74.313 12.373.392 205.518 

Sağlanan Hizmetler 

 

  

  Klimasan Ukrayna 16.121 160.838 12.437 -- 

ġenocak Soğutma                  --    57.207        15.998         92.982  

ġenocak Holding A.ġ.          14.560    599.675         18.053    1.329.407  

Klimasan DıĢ Ticaret A.ġ.                  --    --          4.763         16.511  

Metalfrio Solutıons Mexico S.A.DE.C.V                  --    --      123.991                 --    

Metalfrio SolutıonsA/S Brazıl            2.894        8.962                 --                   --    

OOO Metalfrıo Solutıons Russıa          41.509              --                   --                   --    

Pt.Metalfrio Solutions Indonesia        257.090        4.226                 --                   --    

Metalfrıo Solutıons A/S Denmark                  --      179.888                 --             7.545  

  332.174 1.010.796 175.242 1.446.445 

27 TÜREV ARAÇLAR 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla türev araçların detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık 2013 

 

31 Aralık 2012 

 
Varlıklar Yükümlülükler 

 

Varlıklar Yükümlülükler 

Vadeli faiz oranı takası -- -- 

 

-- (265.000) 

 

-- --   -- (265.000) 

ġirket'in türev enstrüman detayları 29 no’lu dipnotta belirtilmiĢtir. 
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28 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

28.1 Sermaye Risk Yönetimi 

ġirket, sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalıĢırken diğer yandan 

da borç ve özkaynak dengesini en verimli Ģekilde kullanarak karını arttırmayı hedeflemektedir. 

ġirket’in sermaye yapısı 5. notta açıklanan kredileri de içeren borçlar ve sırasıyla nakit ve nakit 

benzerleri, çıkarılmıĢ sermaye yedekler ile geçmiĢ yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden 

oluĢmaktadır.  

ġirket sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla iliĢkilendirilen riskler üst yönetim 

tarafından değerlendirilir. Üst yönetim değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısının yeni borç 

edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar temettü ödemeleri, yeni hisse 

ihracı yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır. ġirket’in genel stratejisi önceki dönemden bir 

farklılık göstermemektedir. 

28.2 Finansal Risk Yönetimi 

ġirket faaliyetleri sırasında aĢağıdaki çeĢitli risklere maruz kalmaktadır: 

Kredi Riski 

Likidite Riski 

Piyasa Riski 

Operasyonel risk 

Bu dipnot ġirket’in yukarıda bahsedilen risklere maruz kalması durumunda, ġirket’in bu risklerin 

yönetimindeki hedefleri, politikaları ve süreçleri hakkında bilgi vermek amaçlı sunulmuĢtur.  

ġirket Yönetim Kurulu, ġirket’in risk yönetimi çerçevesinin kurulmasından ve gözetiminden genel 

olarak sorumluluk sahibidir. 

ġirket’in risk yönetimi politikaları ġirket’in maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve maruz 

kalabileceği riskleri analiz etmek için oluĢturulmuĢtur. Risk yönetimi politikalarının amacı ġirket’in 

riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluĢturmak, riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır. 

ġirket çeĢitli eğitim ve yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı 

yaratarak, tüm çalıĢanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır. 

28.2.1 Kredi riski 

Kredi riski bir finansal araca yatırım yapan taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine getiremeyip 

diğer tarafın finansal zarara uğrama riskidir. 

ġirket yönetimi bu riskleri her anlaĢmada bulunan karĢı taraf (iliĢkili taraflar hariç) için ortalama riski 

kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karĢılamaktadır. 

28.2.2 Likidite riski   

Likidite riski genel olarak ġirket faaliyetlerinin fonlanması ve pozisyonların yönetilmesi esnasında 

ortaya çıkar. Bu risk uygun vadelerde ve oranlarda varlıkları fonlayamama ve uygun bir zaman diliminde 

makul bir fiyatla bir varlığı elden çıkaramama risklerini de içermektedir. ġirket’in fon kaynağı olarak 

bankaları, satıcılarını ve hissedarlarını kullanma hakkı vardır. ġirket, stratejisi dahilinde belirlenen 

hedeflerini gerçekleĢtirmek için gerekli olan fonlama Ģartlarındaki değiĢimleri saptayarak ve izleyerek 

likidite riskini sürekli olarak değerlendirmektedir. Raporlama tarihleri itibarı ile ġirket söz konusu 

fonlama riskine maruz kalabilmektedir. 
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28 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ  

   (Devamı) 

28.2 Finansal Risk Yönetimi (Devamı) 

28.2.3 Piyasa  riski:  

Piyasa riski, faiz oranı, döviz kuru ve hisse fiyatları gibi piyasa fiyatlarındaki değiĢimi ifade eder. 

Piyasa fiyatlarındaki değiĢimler ġirket’in gelirlerini etkilediği için ġirket piyasa riskine maruz 

kalabilmektedir. ġirket düzeyinde karĢılaĢılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre 

ölçülmektedir. 

Döviz kuru riski:  

ġirket döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası’na çevriminde kullanılan kur 

oranlarının değiĢimi nedeniyle kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluĢacak ticari iĢlemler kayda 

alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Yönetim, ġirket’in 

döviz pozisyonunu analiz ederek takip etmektedir. 

Faiz oranı riski:  

Raporlama tarihleri itibarıyla, ġirket’in kısa vadeli sabit faizli banka mevduatları ve sabit faizli 

finansal yükümlülükleri bulunmaktadır. Bundan dolayı faiz oranlarının değiĢiminin etkisinden doğan 

faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır.  

28.3 Risk Yönetimi Açıklamaları 

ġirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz 

oranlarındaki değiĢimlerin etkileri dahil çeĢitli finansal riskleri yönetmeye odaklanmıĢtır. ġirket risk 

yönetim programı ile piyasalardaki dalgalanmaların getireceği olası olumsuz etkilerin en aza 

indirgenmesini amaçlamıĢtır. 
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28 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 

28.3 Risk Yönetimi Açıklamaları (Devamı) 

28.3.1 Faiz pozisyonu ve ilgili duyarlılık analizi 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, ġirket’in faiz pozisyonu ve faize duyarlılık analizi aĢağıdaki tablodaki gibidir: 

  
31 Aralık 2013 

 
31 Aralık 2012 

  
Etkin faiz oranı Defter değeri 

 
Etkin faiz oranı Defter değeri 

Sabit faizli finansal araçlar             

Nakit ve nakit benzerleri (Vadeli mevduat) 

 

%1,50-%10,25 74.962.407 

 

%1,75-%6,15 27.843.978 

Finansal yükümlülükler 

 

%3,25-5,00 149.868.077 

 

%1,37-5,00 135.113.916 

Finansal yatırımlar 

 

%0-%12,75 79.810.593 

 

%0,40-13,50 60.075.564 

DeğiĢken faizli finansal araçlar             

Finansal yükümlülükler 

 

%2,75+Libor 44.054.904 

 

-- -- 

 
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, faiz oranlarının 100 baz puan değiĢmesi ve diğer tüm değiĢkenlerin; özellikle kurların aynı kalması varsayımı altında, değiĢken faizli 

kalemlerden kaynaklanan öz sermayeye ve vergi öncesi dönem karındaki etkisi aĢağıdaki tabloda sunulmuĢtur.  (31 Aralık 2012: Yoktur) 

DeğiĢken Faiz Duyarlılık Analiz Tablosu 

 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

TL Kar/Zarar TL Kar/Zarar 

 

Faiz oranının Faiz oranının Faiz oranının Faiz oranının 

 

artması azalması artması azalması 

DeğiĢken faizli kredi faizinin %1 artması / azalması  halinde 

    Net varlık / yükümlülük (1.170.664) 1.170.664 - - 

DeğiĢken faiz net etki (1) (1.170.664) 1.170.664 - - 

 

 

 

Sabit oranlı enstrümanlar için gerçeğe uygun değer duyarlılık analizi:  

ġirket’in, gerçeğe uygun değerleri kar veya zarara yansıtılan finansal varlık ve yükümlülükleri ile gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı 

muhasebeleĢtirme modeli altında kaydedilen riskten korunma amaçlı türev enstrümanları (vadeli faiz oranı takasları) bulunmamaktadır. Bu nedenle, raporlama 

dönemi itibarıyla faiz oranlarındaki değiĢim kar veya zarara yansımayacaktır. 
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28 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)     

28.3 Risk Yönetimi Açıklamaları (Devamı) 

28.3.2 Kredi riski 

ġirket yönetimi, müĢterilerin geçmiĢ ve güncel finansal yapısını, pazar payını ve bulunduğu ülke 

Ģartlarını detaylı bir Ģekilde inceleyerek müĢteri bazında risk analizi yapmakta, firma limit ve risklerini 

bu analizlerin sonucuna göre belirlemektedir.   

MüĢteri bazlı kredi riski analizleri doğrultusunda müĢterilerinde avans alma ya da akreditifli çalıĢma gibi 

yöntemler vasıtasıyla alacaklarındaki kredi riskini yönetmeye çalıĢmaktadır. Bunun dıĢında, yapılan 

dönemsel yaĢlandırma analizleriyle müĢterilerinin ödeme vadelerindeki gecikmeleri takip etmekte ve 

gecikmelere karĢı önlem almaya çalıĢmaktadır. ġirket Ģüpheli alacak karĢılıklarını ilgili müĢteri ile 

tahsilatlarda sıkıntı yaĢamaya baĢladıktan sonra karĢılık ayırmaktadır. Ayrılan karĢılıkların, ġirket’in 

ticari alacaklarının tahsilâtındaki geçmiĢ deneyimlerine bakıldığında, öngörülen sınırlar içinde olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla ġirket yönetimi, ayrılan karĢılıklar dıĢında ġirket’in ticari alacakları ile ilgili 

ilave risk öngörmemektedir. 

 
Finansal araçlar itibarıyla maruz kalınan azami 

kredi riski (A+B+C+D+E) Alacaklar 

   
  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

Bankalardaki 

Mevduat  

Türev 

Araçlar 

Finansal  

Yatırımlar Cari dönem 

ĠliĢkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf 

ĠliĢkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami 

kredi riski 13.266.961 35.972.230 3.670.625 4.772.883 82.086.575 -- 79.810.593 

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ 

kısmı -- -- -- -- -- -- -- 

A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne 

uğramamıĢ finansal varlıkların net defter değeri 6.526.699 28.624.186 3.670.625 4.772.883 82.086.575 -- 79.810.593 

B. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne 

uğramamıĢ varlıkların net defter değeri 6.740.262 7.348.044  -- --  --  --  --  

C. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net 

defter değerleri  -- -- -- -- -- -- -- 

Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri) -- 8.998.457 -- -- -- -- -- 

- Değer düĢüklüğü (-) -- (8.998.457) -- -- -- -- -- 

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ 

kısmı -- -- -- -- -- -- -- 

Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri) -- -- -- -- -- -- -- 

- Değer düĢüklüğü (-) -- -- -- -- -- -- -- 

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ 

kısmı -- -- -- -- -- -- -- 

D. Finansal durum tablosu dıĢı kredi riski içeren 

unsurlar -- -- -- -- -- -- -- 

 
Tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artıĢ sağlayan unsurlar dikkate 

alınmamıĢtır. 
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28 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)  

28.3 Risk Yönetimi Açıklamaları (Devamı) 

28.3.2 Kredi riski (Devamı) 

Finansal araçlar itibarıyla maruz kalınan azami 

kredi riski (A+B+C+D+E) Alacaklar 

     Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

Bankalardaki 

Mevduat  

Türev 

Araçlar 

Finansal  

Yatırımlar Cari dönem ĠliĢkili Taraf 

Diğer 

Taraf 

ĠliĢkili 

Taraf Diğer Taraf 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan 

azami kredi riski 5.568.010 34.688.240 756.941 1.520.013 39.648.074 -- 60.075.564 

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına 

alınmıĢ kısmı -- -- -- -- -- -- -- 
A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne 

uğramamıĢ finansal varlıkların net defter değeri 5.184.995 32.253.511 756.941 1.520.013 39.648.074 -- 60.075.564 

B. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne 

uğramamıĢ varlıkların net defter değeri 383.015 2.434.729 -- -- -- -- -- 
C. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net 

defter değerleri                

Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri) -- 6.949.467 -- -- -- -- -- 

- Değer düĢüklüğü (-) -- (6.949.467) -- -- -- -- -- 
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ 

kısmı -- -- -- -- -- -- -- 

Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri) -- -- -- -- -- -- -- 

- Değer düĢüklüğü (-) -- -- -- -- -- -- -- 
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ 

kısmı -- -- -- -- -- -- -- 
D. Finansal durum tablosu dıĢı kredi riski içeren 

unsurlar -- -- -- -- -- -- -- 
 

Tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artıĢ sağlayan unsurlar dikkate 

alınmamıĢtır. 

Vadesi geçmiĢ ticari alacakların dökümü aĢağıdaki gibidir:  

Ticari Alacaklar   31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

          
Vadesi üzerinden 1 - 30 gün geçmiĢ   5.196.573   1.545.056 

Vadesi üzerinden 1 - 3 ay geçmiĢ   7.909.654   304.520 

Vadesi üzerinden 3 - 12 ay geçmiĢ   982.079   968.168 

Toplam vadesi geçen alacaklar   14.088.306   2.817.744 

 

ġirket’in genel olarak vadeli alacakları için 1-30 gün arası gecikmeler sektörün dinamikleri de dikkate 

alındığında normal seviyelerde kabul edilebilir. 1-3 ay arası vadesini geçmiĢ ticari alacakların ise 

önemli çoğunluğu, kredi riski düĢük seviyede olan iliĢkili kuruluĢ bakiyelerinden oluĢmaktadır. 
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28 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

(Devamı)   

28.3 Risk Yönetimi Açıklamaları (Devamı) 

28.3.3 Döviz kuru riski  

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, ġirket’in net açık pozisyonu aĢağıdaki yabancı 

para cinsinden varlıklar ve borçlardan kaynaklanmaktadır: 

 

DÖVĠZ POZĠSYONU TABLOSU 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

  

TL KarĢılığı 

(Fonksiyonel 

para birimi) ABD Doları Avro 

TL KarĢılığı 

(Fonksiyonel 

para birimi) ABD Doları Avro 

1. Ticari alacaklar 38.619.808 8.543.156 6.942.330 15.539.230 2.737.331 4.532.748 

2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa 

Banka Hesapları dahil) 130.665.114 26.799.731 25.018.371 92.535.833 32.941.778 14.378.458 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -- -- -- -- -- -- 

3. Diğer 4.148.165 -- 1.412.622 1.719.262 -- 731.072 

4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 173.433.087 35.342.887 33.373.323 109.794.325 35.679.109 19.642.278 

9. Toplam Varlıklar (4) 173.433.087 35.342.887 33.373.323 109.794.325 35.679.109 19.642.278 

10. Ticari Borçlar (12.856.840) (1.959.421) (2.954.145) (10.146.742) (1.147.274) (3.445.002) 

11. Finansal Yükümlülükler (88.467.486) (30.234.109) (8.152.163) (72.509.441) (27.448.122) (10.026.967) 

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler -- -- -- -- -- -- 

12b. Parasal Olmayan Diğer 

Yükümlülükler -- -- -- -- -- -- 

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler 

(10+11+12) (101.324.326) (32.193.530) (11.106.308) (82.656.183) (28.595.396) (13.471.969) 

14. Ticari ve diğer borçlar (939.680) -- (320.000) -- -- -- 

15. Finansal Yükümlülükler (104.946.199) -- (35.738.532) (62.208.613) (30.229.253) (3.538.694) 

16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler -- -- -- -- -- -- 

16b. Parasal Olmayan Diğer 

Yükümlülükler -- -- -- -- -- -- 

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler 

(14+15+16) (105.885.879) -- (36.058.532) (62.208.613) (30.229.253) (3.538.694) 

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) (207.210.205) (32.193.530) (47.164.840) (144.864.796) (58.824.649) (17.010.663) 

19. Finansal durum tablosu  DıĢı 

Döviz Cinsinden Türev araçların Net 

Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu 

(19a-19b) -- -- -- 8.913.000 5.000.000 -- 

19a. Aktif Karakterli Bilanço DıĢı 

Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin 

Tutarı -- -- -- 8.913.000 5.000.000 -- 

19b. Pasif Karakterli Bilanço DıĢı 

Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin 

Tutarı -- -- -- -- -- -- 

20. Net Yabancı Para Varlık / 

(Yükümlülük) Pozisyonu (9+18+19) (33.777.118) 3.149.357 (13.791.517) (26.157.471) (18.145.540) 2.631.615 

21. Parasal Kalemler Net yabancı 

Para Varlık / (Yükümlülük) 

Pozisyonu (UFRS 7.B23) 

(=1+2a+3+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (33.777.118) 3.149.357 (13.791.517) (35.070.471) (23.145.540) 2.631.615 

25. Ġhracat 121.946.224 -- 49.247.762 65.434.844 -- 28.394.544 

26. Ġthalat 57.661.615 -- 22.615.059 34.186.585 -- 14.834.795 
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28 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

   (Devamı)   

28.3 Risk Yönetimi Açıklamaları (Devamı) 

28.3.3 Döviz kuru riski (Devamı) 

Duyarlılık Analizi 

31 Aralık 2013 itibarıyla Türk Lirasının (TL) diğer döviz cinsleri karĢısında %10 değer kaybetmesi 

varsayımında vergi öncesi dönem karı, 3.377.712 TL azalacaktır. (31 Aralık 2012: 2.615.747 TL 

dönem karı azaltacaktır.) Bu analiz, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, baĢta faiz 

oranları olmak üzere tüm değiĢkenlerin sabit kalması varsayımı ile yapılmıĢtır. 

 

Döviz Kuru Duyarlılık Analiz Tablosu 

Cari Dönem 

 
Kar/Zarar Özkaynaklar 

  

Yabancı 

paranın 

değer 

kazanması 

Yabancı 

paranın 

değer 

kaybetmesi 

Yabancı 

paranın 

değer 

kazanması 

Yabancı 

paranın 

değer 

kaybetmesi 

      1-ABD Doları net varlık/yükümlüğü 672.167 (672.167) 672.167 (672.167) 

      2-ABD Doları riskinden korunan kısmı (-) 

    3-ABD Doları net etki 672.167 (672.167) 672.167 (672.167) 

           1-Avro net varlık/yükümlüğü (4.049.879) 4.049.879 (4.049.879) 4.049.879 

      2-Avro riskinden korunan kısmı (-) 

    3-Avro net etki (4.049.879) 4.049.879 (4.049.879) 4.049.879 

     Toplam (3.377.712) 3.377.712 (3.377.712) 3.377.712 

 

Önceki Dönem 

  Kar/Zarar Özkaynaklar 

  

Yabancı 

paranın 

değer 

kazanması 

Yabancı 

paranın 

değer 

kaybetmesi 

Yabancı 

paranın 

değer 

kazanması 

Yabancı 

paranın 

değer 

kaybetmesi 

      1-ABD Doları net varlık/(yükümlüğü) (3.234.624) 3.234.624 (3.234.624) 3.234.624 

      2-ABD Doları riskinden korunan kısmı (-) 

    3-ABD Doları net etki (3.234.624) 3.234.624 (3.234.624) 3.234.624 

           1-Avro net varlık/yükümlüğü 618.877 (618.877) 618.877 (618.877) 

      2-Avro riskinden korunan kısmı (-) 

    3-Avro net etki 618.877 (618.877) 618.877 (618.877) 

     
Toplam (2.615.747) 2.615.747 (2.615.747) 2.615.747 
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28 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

   (Devamı)   

28.3 Risk Yönetimi Açıklamaları (Devamı) 

28.3.4 Likidite riski 

ġirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin 

eĢleĢtirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini 

yönetir.  

Ġhtiyatlı likidite riski yönetimi yeterli ölçüde nakit tutmayı yeterli miktarda kredi iĢlemleri ile fon 

kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. 

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek 

kalitedeki kredi sağlayıcılarının eriĢilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. 

AĢağıdaki tablo ġirket’in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını 

göstermektedir. 

 

Cari Dönem 

SözleĢme uyarınca 

Defter 

Değeri 

SözleĢme 

uyarınca/beklenen 

nakit çıkıĢlar 

toplamı (I+II+III) 

3 aydan kısa 

(I) 

3-12 ay arası 

(II) 

1-5 yıl arası 

(III) /Beklenen vadeler 

Türev olmayan finansal 

yükümlülükler           

Banka kredileri (193.922.981) (203.871.976) (3.570.413) (91.168.844) (109.132.719) 

Ticari borçlar (32.587.700) (32.705.128) (32.336.069) (369.059) -- 

Diğer borçlar (2.165.422) (2.165.422) (2.148.028) -- (17.394) 

Türev olmayan finansal 

yükümlülükler (228.676.103) (238.742.526) (38.054.510) (91.537.903)  (109.150.113) 

Türev finansal yükümlülükler         

Türev nakit giriĢleri -- -- -- -- -- 

Türev nakit çıkıĢları -- -- -- -- -- 

  -- --       

  

Önceki Dönem 

SözleĢme uyarınca 

Defter Değeri 

SözleĢme 

uyarınca/beklenen 

nakit çıkıĢlar 

toplamı (I+II+III) 

3 aydan kısa 

(I) 

3-12 ay arası 

(II) 

1-5 yıl arası 

(III) /Beklenen vadeler 

Türev olmayan finansal yükümlülükler         

Banka kredileri (135.113.916) (140.030.891) (37.624.617) (38.267.884) (64.138.390) 

Ticari borçlar (22.141.576) (22.191.434) (19.568.682) (2.622.752) -- 

Diğer borçlar (935.813) (935.813) (928.419) -- (7.394) 

Türev olmayan finansal 

yükümlülükler (158.191.305) (163.158.138) (58.121.718) (40.890.636) (64.145.784) 

Türev finansal yükümlülükler           

Türev nakit giriĢleri 9.190.000 9.190.000 9.190.000 -- -- 

Türev nakit çıkıĢları (9.455.000) (9.455.000) (9.455.000) -- -- 

  (265.000) (265.000) (265.000) -- -- 
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29 FĠNANSAL ARAÇLAR 

29.1 Türev enstrümanlar 

ġirket, 2012 yılında kur ve parite riskine karĢı finansal kuruluĢlar ile vadeli döviz alım ve satım 

sözleĢmesi yapmıĢtır. AĢağıdaki 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla türev sözleĢmeleri raporlama tarihindeki 

kur ile vade tarihindeki kur arasındaki fark cari dönem finansman gelirlerine ve giderlerine yansıtılmıĢtır. 

ġirket’in, raporlama tarihi itibariyle yapmıĢ olduğu türev iĢlemlerine açık pozisyonu bulunmamaktadır. 

31 Aralık 2012 

ĠĢlem 

Tarihi 

Vade 

Tarihi 

AlıĢ ABD 

Doları KUR 

TL 

KarĢılığı 

31.12.2012 

Parite 

Oranı TL KarĢılığı 

Kar/(zarar) 

TL 

Kar/(zarar) 

(TL) 

08.08.2012 07.08.2013 5.000.000 1.8910 9.455.000 1.8380 9.190.000 (265.000) (265.000) 

      
Net Zarar (265.000) 

29.2 Finansal araçların makul değeri 

Gerçeğe uygun değer, bir finansal varlığın, zorunlu bir satıĢ veya tasfiye hali haricinde, alıĢ satıĢ 

yapmaya istekli iki taraf arasında gerçekleĢecek bir satıĢ iĢleminde ortaya çıkan ve en yakın biçimde 

piyasa fiyatıyla ölçülebilen miktardır. 

ġirket, finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerini, ulaĢılabilen piyasa bilgilerini ve uygun 

değerleme metotlarını kullanarak belirlemektedir. Ancak, tahmini gerçek değeri bulabilmek için 

kanaat kullanmak gerektiğinden, gerçek değer ölçümleri mevcut piyasa koĢullarında oluĢabilecek 

değerleri yansıtmayabilir. Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde aĢağıdaki 

varsayımlar ve metotlar kullanılmıĢtır: 

Yılsonu kuruyla Türk Lirası’na çevrilen yabancı para varlıklar ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun 

değerinin kayıtlı değerine yaklaĢtığı kabul edilmiĢtir. 

Kasa, bankalar ve parasal diğer varlıkların kayıtlı değerleri kısa vadeli olmaları nedeniyle gerçeğe 

uygun değer olarak kabul edilmiĢtir. 

Finansal yatırımların 31 Aralık tarihi itibarı ile iĢlem gören fiyatı gerçeğe uygun değer olarak kabul 

edilmiĢtir. 

Ticari alacaklar ve diğer alacakların ve bu alacaklardan tahsil edilemeyenler için ayrılmıĢ olan 

karĢılıkların kayıtlı değerleri gerçeğe uygun değer olarak kabul edilmiĢtir. 

Kısa vadeli olmaları nedeniyle alınan borçların kayıtlı değeri gerçeğe uygun değer olarak kabul 

edilmiĢtir. Uzun vadeli finansal borçlar etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmeleri sonucu kayıtlı değeri 

gerçeğe uygun değere yaklaĢtığı varsayılmaktadır. 
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29 FĠNANSAL ARAÇLAR (Devamı) 

29.2 Finansal araçların makul değeri (Devamı) 

 

 
  31 Aralık 2013   31 Aralık 2012 

Finansal varlıklar Not Kayıtlı Değer Piyasa Değeri   Kayıtlı Değer Piyasa Değeri 

Nakit ve nakit benzerleri 3 82.131.859 82.131.859 

 

39.681.986 39.681.986 

Finansal yatırımlar 4 79.810.593 79.810.593 

 
60.075.564 60.075.564 

Ticari alacaklar 6 49.239.191 49.239.191 

 
40.256.250 40.256.250 

Diğer alacaklar 7 8.456.072 8.456.072 

 
2.289.518 2.289.518 

Toplam   219.637.715 219.637.715   142.303.318 142.303.318 

       

 
  31 Aralık   31 Aralık 

Finansal yükümlülükler Not Kayıtlı Değer Piyasa Değeri   Kayıtlı Değer Piyasa Değeri 

Finansal borçlar 5 (193.922.981) (193.922.981) 

 

(135.113.916) (135.113.916) 

Ticari borçlar 6 (32.587.700) (32.587.700) 

 

(22.141.576) (22.141.576) 

Diğer  borçlar 7 (2.165.422) (2.165.422) 

 

(935.813) (935.813) 

Toplam   (228.676.103) (228.676.103)   (158.191.305) (158.191.305) 

AĢağıdaki tabloda gerçeğe uygun değer ile değerlenen finansal araçların değerleme yöntemleri 

verilmiĢtir. Seviyelere göre değerleme yöntemleri Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: 

Seviye 1: ÖzdeĢ varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiĢ) fiyatlar; 

Seviye 2: Seviye 1'de yer alan kayıtlı fiyatlar dıĢında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından 

doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir 

nitelikteki veriler; 

Seviye 3: Varlık ya da borçlara iliĢkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler 

(gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler) 

 

31 Aralık 2013 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 

Finansal yatırımlar  -- 79.810.593 -- 79.810.593 

Türeve dayalı araçlardan gelir reeskontu -- -- -- -- 

Türeve dayalı araçlardan gider reeskontu -- -- -- -- 

  -- 79.810.593    79.810.593 

   
  

    31 Aralık 2012 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 

Finansal yatırımlar 

 

60.075.564 -- 60.075.564 

Türeve dayalı araçlardan gelir reeskontu -- -- -- -- 

Türeve dayalı araçlardan gider reeskontu -- (265.000) -- (265.000) 

  -- 59.810.564 --  59.810.564 
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30 BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Oyda Ġmtiyazlı Paylar” baĢlıklı 479-2 maddesi kapsamında, bir 

oya en çok onbeĢ oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya 

kurumsallaĢmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmektedir. 

ġirketimiz Esas SözleĢmesinin , “Genel Kurul” baĢlıklı 19.maddesinin (e) bendinde, Ģirkete ait A,B ve 

C grubu paylara her bir pay için 50 oy hakkı tanınmıĢtır. 

13 ġubat 2014 tarihli alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden; 

ġirket Esas SözleĢmesi ile A,B ve C grubu pay sahiplerine tanınan imtiyaz hakkı, müktesep hak 

niteliğinde olup, iĢbu imtiyazların devamına yönelik olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun 479-2 

maddesinde belirtildiği üzere, Ģirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine 

baĢvurmak suretiyle, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için, ihtiyati tedbir 

talepli dava açılmasına, 

Ayrıca Ģirket esas sözleĢmesinin 4,5,7,10,13,15,16,19,20,21,25,26,28 ve 30.maddelerinin değiĢtirilmek 

17,18 ve 31.maddelerinin ise çıkarılmak suretiyle tadil edilmesine, iĢbu tadil ile ilgili olarak Sermaye 

Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakip esas 

sözleĢme değiĢikliklerinin ġirket Genel Kurulu’nun kabul ve onayına arz edilmek üzere Olağan Genel 

Kurul gündem maddelerine alınmasına karar verilmiĢtir. 
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Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Raporu 

 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan 

prensiplerin uygulamasına azami özeni göstermiştir.  

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Kurumsal Yönetim 

İlkelerinin büyük bölümüne uyulmuş olup, uyulamayanlar ise ilgili bölümünde açıklanmıştır. Konuya 

ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmalarına 

devam etmektedir. 

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Sınırlı sayıda 

uygulamaya konulamamış olan ilkelerle ilgili  idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının 

tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik Kurumsal Yönetim Komitesi 

gözetiminde çalışmalar devam etmektedir. Uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz 

uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklanmalarına aşağıdaki ilgili maddelerde yer verilmiştir 

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ  

1.1. Pay Sahipleri İle İlişkiler   

Şirketimizde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü,  Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde yeralmaktadır. Yatırımcı 

İlişkileri Yöneticiliği, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılan ve yapılacak düzenlemelerin 

takibi ve uygulanması , pay sahipleri arasından ayrım yapılmaksızın ilişkilerin sağlanması , pay 

sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması, mevzuat kapsamında 

kamunun aydınlatılması ve şirket internet sitesinin ilgili bölümlerinin güncellenmesi ve yatırımcı 

bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda  görev yapmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği, pay 

sahiplerinin şirket ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlamakta ve pay sahipliği haklarının korunması ve 

kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır. Mali İşler Direktörü Sn. Serkan Uyanık’a 

bağlı olan bölümde, yönetici olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey lisansına sahip  Sn. 

Pınar ÜNSAL görev yapmaktadır. 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi ve ilgili personelin iletişim bilgileri:  

Mali işler direktörü     Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 

Serkan Uyanık     Pınar ÜNSAL 

Serkan.uyanik@klimasan.com.tr   pinar.unsal@klimasan.com.tr   

TEL: (236) 236 22 33     TEL : ( 236 ) 236 22 33 

FAX: (236) 236 16 95     FAX : ( 236 ) 236 16 95 

 

mailto:Serkan.uyanik@klimasan.com.tr
mailto:pinar.unsal@klimasan.com.tr
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    1.2.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 

Şirketimiz’den bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, tüm pay sahipleri eşit olarak 

yararlanmaktadır. 

Yıl boyunca yazılı ve sözlü olarak hissedarlardan, analistlerden ve fon yöneticilerinden gelen her 

türlü sorular cevaplandırılmış ve  ilgili kişi ve kurumların Klimasan A.Ş. hakkında bilgilendirilmeleri 

ve gelişmelerden haberdar olmaları sağlanmıştır.  

Şirketimiz, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanılması konusunda azami çabayı 

göstermekte olup , bundan sonra da bu hassasiyeti göstermeye devam edecektir.  

Kamuyu Aydınlatma Platformu kapsamında, BİST’e gönderilmesi zorunlu olan özel durum 

açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler elektronik ortamda zamanında 

elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.  

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak 

şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. Şirketimiz Web sitesinde, mali 

tablolar ve dipnotları ile şirketle ilgili pekçok bilgiye erişilebilmektedir. 

Şirketimiz, pay sahipleri ile arasında doğrudan internet, elektronik iletişim ve mobil uygulamalarına 

izin veren ve bilginin hızlı, sürekli, güvenilir ve standart bir şekilde aktarılmasını sağlayan  Kurumsal 

Yönetim ve Yatırımcı lişkileri Portalı olan e-YÖNET  portalına üye olmuştur. 

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu 

yönde hissedarlarımızdan herhangi bir talep de gelmemiştir. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul’da 

tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi ( Akis Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. – KPPMG ) ve İç Denetim 

Departmanımız tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 

1.3 Genel Kurul Toplantıları 

2012 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ile  A, B ve C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 

Genel Kurul Toplantısı , 28 Haziran 2013 tarihinde Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 35210 Alsancak 

İzmir (Swissotel Grand Efes) adresinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul %61,01 toplantı nisabı ile 

gerçekleştirilmiştir .Gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek amacıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel 

Müdür, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve Şirket denetçisi, 

Genel Kurul toplantısında hazır bulunmuştur.  Ayrıca, yazılı ve görsel basın temsilcileri, çeşitli aracı 

kurum ve kuruluş yetkilileri ile izleyici hüviyetinde katılmak isteyenlerin tümüne katılım imkanı 

verilmiş olup, Menfaat sahiplerinden toplantıya katılım olmuş,  yazılı ve görsel basından katılım 

olmamıştır.  

A, B, C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı % 100 nisap ile yapılmıştır.  
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Genel Kurula çağrı ilanı , Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Ortaklar Pay Defterine kayıtlı nama yazılı 

pay sahiplerine, ana sözleşmede yazılı sürelere uygun şekilde yapılmıştır. Genel Kurul halka açık 

olarak yapılmıştır. Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde 

sağlayacak şekilde yapılmaktadır.  

Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket Ana 

Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul’un yapılması için 

Yönetim Kurulu Kararı alındığı anda, KAP üzerinden gerekli çağrı ve açıklamalar yapılmakta olup 

2013 yılından itibaren genel kurullara ait çağrı ve ilanlar ile katılım ve oylamalar Merkezi Kayıt 

Kuruluşu’nun bünyesinde bulunan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) kullanılarak yapılmaya 

başlanmıştır. 

Genel Kurul toplantı ilanları, asgari 3 hafta öncesinden şirket internet sitesinde de 

yayınlanmaktadır.  

Gerek mali tabloların BİST’e bildirilmesi, gerekse faaliyet raporu’nun basımını müteakip, Genel 

Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, (Yıllık faaliyet raporları, mali tablo ve 

bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi ve genel kurul gündemi, varsa ilgili bilgiler ve 

dokümantasyon ile vekâleten oy kullanma formu, ana sözleşmenin son hali, varsa tadil metinleri, 

özel durum açıklamaları, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’na 

ilişkin tüm bilgiler şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır. 

Genel Kurul Toplantısında, Pay sahipleri tarafından gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında 

yapılan öneriler de değerlendirilmiş olup oylama sonucuna göre verilen öneriler doğrultusunda 

gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanmıştır. Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri 

tarafından sorulan sorular SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve en uygun bir şekilde pay 

sahiplerine cevap verilmiştir. Genel Kurul toplantısının gündemi hazırlanırken Pay sahiplerinin yazılı 

olarak iletmiş olduğu gündem maddesi önerisi bulunmamaktadır. 

Toplantı tutanakları KAP’ta özel durum açıklaması ile aynı gün yayımlanmış, ayrıca genel kurulun 

yapıldığı adres de pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurul Tutanakları şirketin 

internet sitesinde de yayınlanmaktadır. 

Bağış ve Yardımlar ayrı bir gündem maddesi yapılmış, Bağış yardım politikası ve dönem içinde 

yapılan bağış tutarlarına ilişkin açıklama Genel Kurulun onayına ve bilgisine sunulmuştur. 

1.4- 1.5. Oy Hakları ve Azlık Hakları 

Genel Kurulda temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Esas Sözleşme’nin 

19. maddeleri) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin 

düzenlemelerine uyulur. 

Şirketimizin Genel Kurul toplantılarında A, B, C Grubu imtiyazlı payların her biri için oy hakkı 50(elli) 

oy olup, Yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyum sağlanması amacıyla hazırlanan ve 20 Mart 2014 

tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Şirket Ana Sözleşme Tadil Metninde bu 

oran 15(onbeş) oy olarak değiştirilmiştir. Şirket Ana Sözleşme Tadil Tasarısı , 2014 yılında yapılacak 

Genel Kurul onayına sunulacaktır. 
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Ortaklarımız arasında Klimasan A.Ş iştiraki olan bir tüzel kişilik bulunmamaktadır.Azınlık payları 

yönetimde temsil edilmemektedir. 

1.6.Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Hakkı 

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtım politikası, her yıl faaliyet 

raporu ve Şirket internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır. 

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası, Yönetim Kurulumuzun 30.04.2014 Tarih 09 Numaralı Kararı ile  

Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı II-19.1 No’lu Kar Payı Tebliğinde belirtilen esaslara göre 

yeniden belirlenmiş olup, 2014 yılında yapılacak Olağan Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına 

sunulacaktır. 

Kar Payı Politikamız: 

“İlgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, ülkenin genel ekonomik koşulları, piyasa 

öngörüleri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikamız çerçevesinde, karlılık, 

borçluluk ve nakit durumu uygun olmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine göre hesaplanan 

dağıtılabilir dönem karının asgari %25’inin nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde ortaklara dağıtılması 

yönündedir.  

 

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul 

onayına sunulur. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar 

olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat 

hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle 

ödemeyi değerlendirebilir.”   

Yönetim Kurulumuz tarafından ,  30.04.2014 tarih ve 12 numaralı alınan karara göre; 

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2013 yılı net dönem karı 
12.795.675.-TL olup, 796.179,81 TL 1.Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net 
dağıtılabilir dönem karı 11.999.495,19.-TL’dir. 11.999.495,19.- TL net dağıtılabilir dönem karının 
3.000.000 TL’sinin sermayeye ilave edilip, bedelsiz hisse şeklinde pay sahiplerine hisseleri oranında 
dağıtılmasına, bakiye 8.999.545,19 TL’nin dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması 
hususunun Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 
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1.7. Payların Devri  

Şirketimizin Ana Sözleşmesine göre pay devirlerini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Sadece 

nama yazılı hisse devirleri Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.  

İlgili Ana sözleşme  8.maddesi şu şekildedir: 

“Şirket nama ve hamiline paylar çıkarabilir. Ancak D Grubu paylar hamiline, A, B, C Grubu paylar 

nama yazılı olacaktır.  

Nama yazılı payların diğer hissedarlara yada 3. şahıslara devri Yönetim Kurulunun kararına tabidir.  

Ancak aşağıda yazılı devirler Yönetim Kurulunun kararına bağlı değildir.  

a) Kanunen gerekli devirler.   

b) Yönetim Kurulunda görev yapmak üzere Genel Kurulda seçilen şahıs için gereken asgari adette 

payların devredilmesi veya rehin edilmesi. 

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

2.1. Şirket Bilgilendirme Politikası 

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası, 2011 Olağan Genel 

Kurulunda pay sahipleri ile paylaşılmış ve  www.klimasan.com.tr  internet sitesine konulmuştur.  

Şirketimiz bilgilendirme politikası, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin imkân verdiği ölçüde 

şirketimizin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricinde 

vizyonunu, genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde; 

tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bir şekilde, pay sahipleri, sermaye piyasası katılımcıları ve 

kamunun bilgisine eşit bir biçimde sunmayı amaçlar. 

Şirketimiz, kamuyu aydınlatma konusunda Türk Ticaret Kanununa (TTK), Sermaye Piyasası 

Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul (BİS) düzenlemelerine uyar; SPK 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine faaliyette bulunduğu 

sektörün özelliğinin imkân verdiği ölçüde en yüksek düzeyde özen gösterir. Bu politika ŞIRKET ’ın pay 

sahipleri, menfaat sahipleri ve sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini 

düzenlemektedir. 

Şirket, Bilgilendirme Politikası’ nın oluşturulmasından, takibinden, gözden geçirilmesinden ve 

geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.  

 

 

http://www.klimasan.com.tr/


 

 

87 
 

 

 

 

2.2.Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği 

Şirketimiz, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla 

sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK İlkeleri’nin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi olan 

www.klimasan.com.tr ’yi aktif olarak kullanmaktadır. Burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmekte 

ve  ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar kurumsal internet sitesinde 

yayınlanmaktadır. 

Şirketimiz internet sitesinde;  mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili 

bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı hisse senedi bulunmadığı, 

değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket ana sözleşmesinin 

son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz 

sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, 

vekaleten oy kullanma formu, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, Şirket etik kuralları ve sık 

sorulan sorulara cevaplar yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet sitesinde yer 

verilmektedir. 

İnternet sitesi Türkçe olarak hazırlanmış olup, Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ndeki içeriğinin hazırlanması, 

değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesinden, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 

sorumludur. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik projeler ve çalışmalar devam etmekte olup, 

kısa süre içinde bu çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir.  

2.3.Faaliyet Raporu 

Faaliyet raporlarında SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmekte olup yıllık 

faaliyet raporumuzun içeriği uluslararası standartlara, Sermaye Piyasası mevzuatına ve yürürlükte 

olan mevzuata uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu’nun onayından geçen yıllık faaliyet raporları 

web sitesi aracılığı ile Türkçe olarak kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyalar Yatırımcı İlişkileri 

bölümünden temin edilebilir. Şirketimizin 2003 yılından itibaren Faaliyet Raporlarına internet 

sitesinden ulaşılması ve incelenmesi mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klimasan.com.tr/
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BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 

3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

Şirketimiz , faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri , gerek genel kurullar , gerekse de kamuyu 

aydınlatma esasları çerçevesinde, özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedir. Bu 

bilgilendirmeler , faaliyet raporları , Borsa İstanbul A.Ş ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) 

aracılığı ile yapılmaktadır.  

Çalışanlar ile yöneticiler arasında periyodik toplantılar düzenlenerek, çalışanların Şirket hakkında etkin 

olarak bilgilendirilmeleri sağlanmakta, çalışanların şirket hedef ve faaliyetleri konusunda aktif katılımı 

desteklenmektedir.    

Ayrıca çalışanlarımız, şirketimiz içerisinde kullanılan haberleşme ağı ile sürekli olarak 

bilgilendirilmektedir. 

Müşteri ve tedarikçilere yönelik olarak periyodik toplantılar düzenlenmekte,  Şirketimize ilişkin 

kendilerini ilgilendiren hususlarda tüm müşteri ve tedarikçiler bilgilendirilmektedir. Şirket müşteri 

memnuniyetini ölçmek üzere müşterilerimiz, bayilerimiz ve satış sonrası servislerimiz  belli aralıklarla 

toplantılar düzenlenmekte ve gerek görülmesi halinde birebir veya toplu olarak ek toplantılara da yer 

verilmektedir. Ayrıca Tedarikçilerimizle,  kalite standartlarına uyum konusunda sık sık toplantı 

yapılmakta, bu toplantılarda tedarikçilerimizin bilgilendirilmekte ve Kalite departmanımız tarafından 

belirli periyotlarda kalite standartlarının denetimi yapılmaktadır.   

Şirketimizin Kurumsal  Yönetim yapısı, çalışanlar dahil  tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan 

uygun olmayan işlemlerine ilişkin kaygılarını, yönetime iletmesine olanak tanımaktadır. Şirkete ulaşan 

şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması, Denetimden Sorumlu Komite’nin görev ve 

sorumlulukları arasındadır. Ayrıca İç denetim Yöneticiliği de gelen şikayetleri değerlendirmekte, 

Denetim komitesini bilgilendirmektedir. 

3.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak 

fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme 

bünyesinde yürütülmektedir. Beyaz yaka çalışanlarımız dışında mavi yaka çalışanlarımızın da, Altı 

Sigma ve Yalın üretim projelerinde aktif rol almaları desteklenmekte ve  yaptıkları projelerle 

şirketimize önemli katkıları bulunmaktadır.   

Kalite ve verimlilik artırmayı hedefleyen, bu konuda gerek çalışanların, gerekse tedarikçi ve 

müşterilerin taleplerini yansıtabildikleri toplantılar ve eğitim programları ile “Çalışma Hayatı 

Değerlendirme ve İyileştirme Anketi” gibi araştırmalar yapılmakta olup, şirket politikaları 

doğrultusunda yürütülmektedir. 
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Ayrıca, müşteri memnuniyet anketleri düzenlenerek müşteri memnuniyetine ilişkin geri bildirimler 

değerlendirilmekte ve önlemler alınmaktadır.  Tüketicinin ihtiyaç ve sorularını en iyi şekilde 

yanıtlamak üzere 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezimiz ile müşteri hizmetlerine ulaşmasını 

sağlayan sistemin uygulamaya geçirilmesi ile menfaat sahiplerinin yönetime katılımı 

desteklenmektedir. 

 

3.3. İnsan Kaynakları Politikası 

Her türlü Beyaz ve Mavi Yaka işe alımlarımızda gerek iş ilanlarının çeşitli platformlarda duyurulması 

(Şirket web sayfası, Kariyer Net, İşKur, Belediyeler vb..) gerekse de işe alım aşamasında eşit 

koşullardaki kişilere eşit fırsatlar tanınması temel politikamızdır.  

Açılan her pozisyonun görev tanımı ve bu pozisyona atanacak kişilerde aranacak özellikler ilgili 

departman ve İnsan Kaynakları (İK) tarafından önceden belirlenmekte ve eleman arayışları buna göre 

şekillenmektedir. Kariyer planlaması kapsamındaki çalışanlarımız, boşalan pozisyonlar için İK birimine 

bölüm rotasyonu içim başvurabilmekte ve oluşan ihtiyaçlar paralelinde bu talepler değerlendirilmekte 

ve desteklenmektedir.Farklı departmanlar arasında rotasyon ve  çapraz terfi uygulamalarımız 

mevcuttur. Kilit pozisyonlarda yedekleme planları yapılmakta; ve proje ve işlerin aksamasını önleyici 

proaktif adımlar planlanmaktadır. 

Şirket bünyesinde yeni açılan veya boşalan pozisyonlar , öncelikle ilgili Müdür ya da Direktör 

tarafından Personel Talep Formu düzenlenerek İnsan Kaynakları Direktörlüğüne iletilmektedir. İşe 

alım performansı düzenli olarak takip edilmekte ve İnsan Kaynakları departmanının önemli bir 

performans kriteri olarak sürekli takip edilmektedir.İşe alımdan sonra personelin 2 aylık 

değerlendirmesinin yapıldığı, bir nevi işe alım başarısının da ölçüldüğü “Deneme Süresi 

Değerlendirme Formu” bulunmaktadır. 

Ünvana, pozisyona verilen her türlü haklar, yan menfaatler önceden tanımlı ve herkes için aynıdır. 

Ücret zam çalışmaları İnsan Kaynakları tarafından bütçelenir ve onaylanan min-max ücretler 

paralelinde ilgili bölüm direktörleri rakamlarını belirler. Pozisyon artışı, performans artışı yüzdeleri 

belirli ve tüm birimler için aynı uygulanmaktadır. Piyasa ücret kıyaslamaları kapsamında, HAY Group 

ile çalışılarak piyasa ücret seviyeleri takip edilmekte, HAY iş ailesi ve ücret baremi yapılanması 

uygulanmakta ve sektör, bölge bazlı piyasa kıyaslamaları yapılmaktadır. Eğitim planları kapsamında 

ise kişisel, mesleki ve teknik eğitimler İK tarafından bütçelenmiştir. Hat lideri mavi yaka 

çalışanlarımıza yönelik farklı modüllerden oluşan, iletişim, kişisel farkındalık, liderlik ve çatışma 

yönetimi gibi konuları içeren eğitimler verilmektedir.  

Şirketimiz bünyesinde "Yalın Yönetim Modeli" kapsamında farkındalık eğitimleri düzenlenmekte, 6 

Sigma projesi kapsamında kara ve yeşil kuşak eğitimleri verilmektedir. Bunlara ek olarak İş Sağlığı ve 

Güvenliği , Enerji Yönetimi, İşyeri Hastalıkları vb konularda düzenli olarak eğitimler verilmektedir. 
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ISG kapsamında şirket doktoru tarafından periyodik olarak eğitimler düzenlenmekte ve çalışanlara 

bu konudaki bilgiler aktarılmaktadır.Çalışan temsilcileri ile düzenli yapılan haftalık İç İletişim 

Platformu'nda şirket öncelikleri, genel finansal durumu, çeşitli projeler vb konulara değinilmektedir. 

İK Direktörü bu toplantıya başkanlık etmektedir. Genel katılıma açık, özel konuşmacıların çağırıldığı 

Kişisel Gelişim amaçlı seminerler düzenlenmektedir ve e-mail ve Duyuru Panolarında duyurusu 

yapılmaktadır. Çalışan temsilcileri için 4 modülden oluşan "Yönetici Geliştirme Eğitimi" 

bulunmaktadır. Standard duyuru formatı ile İK duyuruları, tüm şirket çalışanları ile paylaşılmaktadır. 

Çalışan temsilcilerini ilgilendiren konularda sürecin başında prosedürün şekillendirilmesine 

katılımları istenir. Süreçler ilgilileri ile beraber hazırlanır; Çalışan temsilcisinin seçimle belirlendiği İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunmaktadır. İK Direktörünün başkanlık yaptığı bu platformda iş 

sağlığı, çalışma koşulları güvenliği gibi konular konuşulmakta, öneriler dikkate alınıp gerekli 

aksiyonlar alınmaktadır. 

Görev tanımları tüm çalışanlarımızın bilgisayar erişimine açık olan ortak alanda bulunmaktadır. 

Beyaz Yaka "Kişisel Gelişim ve Geri Bildirim" görüşmelerinde de görev tanımları üzerinden bir kez 

daha geçilmektedir. Kişisel gelişim ve performans değerlendirmesi amaçlı geri bildirim sistemimiz 

mevcuttur.  Ödül yönetmeliği kapsamında Buluş/Patent,  Mükemmel Devam, 6 Sigma primleri, 5S 

Aktivite ve Kıdem ödüllendirmesi prosedürü ve ödüllendirme sistemi bulunmaktadır. Ayrıca gelişen 

şartlara bağlı olarak 2014 yılı içersinde Mavi Yaka çalışanların başarılarını ödüllendirmeyi amaçlayan 

Başarı Ödül Sistemi devreye alınmıştır. Bu prosedürler sistemde tüm çalışanların erişimine açık 

bulunmaktadır ve prosedüre göre ödüllendirme yapılmaktadır. 

İş ilanlarımızda, iş başvuru formlarında ve iş görüşmelerinde din, dil, ırk sorulmamaktadır. İşin 

gerekliliklerine göre eleman prensibimiz doğrultusunda, gerek beyaz yaka gerekse de mavi yaka 

alımlarında cinsiyet ayırımı yapılmaz. Çalışanlarımızdan herhangi bir ayrımcılık şikayeti gelmemiştir. 

Şirketimiz bünyesinde Kanada, Yunanistan, Kazakistan, Bulgaristan gibi ülkelerden farklı departman 

ve seviyelerde çalışanlarımız bulunmaktadır. Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Direktörü "açık kapı" 

uygulamasını hayata geçirmiştir; gerek açık kapı bireysel toplantılarında gerekse de İç Denetçi 

kanalıyla her türlü şikayet, görüş ve öneri paylaşılmaktadır. Tüm yöneticilerin ve özellikle İç Denetçi 

ve İK'nın ulaşılabilir olması, çalışanların özgürce duygu, düşünce ve problemlerini paylaşabileceği bir 

iklimin yaşatılması üst yönetim tarafından özellikle istenmektedir. İç Denetçi , İK ve Şirket 

Avukatı'nın gözlemci olarak katıldığı "Disiplin Kurulu" mekanizması kurulmuş ve aktif olarak 

işletilmektedir. Geçmişte de bir çok örneği olduğu gibi çalışanlarımız her türlü görüş ve şikayetini 

İK'ya iletebilmekte ve gerekli önlem ve işlemlerin yapıldığını görülmektedir. 
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3.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

Şirketimiz etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Şirkette tanımlı bulunan 

görev, yetki ve sorumlulukların kullanılmasında; Şirket Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu, 

Borçlar Kanunu, İthalat Rejimi ve İthalat Yönetmeliği, İhracat Rejimi ve Yönetmeliği Gümrük 

Kanunu, Kambiyo Rejimi, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ile iş 

hayatını düzenleyen İş Kanunu ve ülkemizde geçerli ve yürürlükte olan hukuk düzenine uygun 

hareket edilmesinin ana ilke olduğu kabul edilmiştir.  

“Misyon ve Vizyon”umuzda belirtildiği gibi; toplam kalite üretim anlayışını özümsemiş olarak, 

amaçlarımızı yerine getirirken ticari ve sosyal ilişkilerimizde karşılıklı güven, üstün iş ahlakı ve 

dürüst davranış ilkesinden vazgeçmemek, toplumsal sorumluluğu ve çevre bilincini yüksek tutmak 

ana prensiplerimizdendir.  

Çalışanlarımızın şirket içinde uymaları gereken etik kurallar ve birbirleri ile iletişim kurarken dikkat 

etmeleri gereken hususlar ayrıca belirlenmiştir. 

Şirketimiz “Görev Tanımları Kitabı, “Tanıtım El Kitabı” ve “Personel Yönetmeliği”nde bu hususlar 

belirtilmiş olup; tüm çalışanlarımız bilgi sahibidir. 

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 

4.1. Yönetim Kurulunun İşlevi  

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun 

düzeyde tutarak, şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil eder.Bu 

çerçevede şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal 

kaynakları belirler. 

Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, şirket esas sözleşmesine, iç düzenlemelere ve 

oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetler. 

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi 

üyelerden oluşacakları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun 

olarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. 

 Şirket Esas Sözleşmesine göre, şirket faaliyetleri , Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul Tarafından seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim 

Kurulu tarafından yürütülecektir. Yönetim Kurulu üyelerinden en az 2 ( İki ) üye bağımsız üyeden 

oluşmaktadır. Yönetim Kurulu, üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel 

kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine 

imkân sağlayacak şekilde belirlenir.  

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz, bağımsızlık kriterlerini taşımakta olup,ayrıca kendilerinden  

Bağımsızlık Beyanları alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerimiz arasında kadın üye bulunmamakta olup, 

uygun aday olması durumunda bir üyemizin kadın üyeden oluşması hedeflenmektedir. 
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Yönetim Kurulu Üyelerimizin, şirket dışındaki diğer görevleri (grupiçi – grupdışı) Yıllık Faaliyet 

raporlarındaki özgeçmişlerinde yeralmaktadır. 

Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin Bilgi aşağıda yeralmaktadır. 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

Adı Soyadı   Atanma     
Tarihi 

Görev 
Süresi 

 

Marcelo Faria de Lima     İcrada Görevli Değil Bağımsız Değil 28.06.2013     1 Yıl Yönetim Kurulu Başkanı 

Erwin Theodor Herman Louise 
Russel 

İcrada Görevli Değil Bağımsız Değil 28.06.2013     1 Yıl Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Luiz Eduardo Moreira Caio İcrada Görevli Değil Bağımsız Değil 28.06.2013     1 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi 

Serkan Güleç   İcrada Görevli Değil Bağımsız Değil 28.06.2013     1 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi 
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi 
 

Selim Hamamcıoğlu İcrada Görevli Değil Bağımsız 28.06.2013     1 Yıl Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı 
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı 
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi 

Mert Engindeniz İcrada Görevli Değil Bağımsız 28.06.2013     1 Yıl Denetimden Sorumlu Komite Başkanı 

 

 

4.2.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları , 4.3.Yönetim Kurulu’nun Yapısı, 4.4.Yönetim Kurulu 

Toplantılarının Şekli  

Yönetim Kurulu, her sene fiilen 4 kez toplanmaktadır. Şirket işlerinin gerektiği konularda kararlar, 

Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 390/IV. maddesi uyarınca alınmakta, konu hakkında görüşemeler 

telekonferans ve/veya video konferans şeklinde yapılmaktadır. 

Yönetim Kurulu toplantı gündemleri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeler tarafından 

belirlenmektedir.Gündemin belirlenmesi aşamasından yöneticilerden gelen talepler de dikkate 

alınmaktadır. Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya 

ortaya çıkan gereklilik çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. 

2013 yılında , 25 adet Yönetim Kurulu Toplantı Kararı alınmıştır. Yönetim Kurulu kararları genellikle 

oybirliği ile alınmış olup bazı yönetim kurulu kararları Yönetim kurulu üyelerinin çeşitli nedenlele 

toplantıya iştirak edememesinden dolayı oy çokluğu ile alınmıştır. Bağımsız yönetim kurulu 

üyelerinin onaylamadığı bir karar olmamıştır. 

Aşağıda yazılı D ve E paragraflarında belirtilen haller dışında, Yönetim Kurulunun toplantı nisabı 5 

oy’dur ve Yönetim Kurulu toplantıya iştirak edenlerin çoğunluğu ile karar verir.  Ancak, birinci ve 

ikinci çağrıdan sonra nisap sağlanamazsa, üçüncü davetten sonra toplantı nisabı dört olacaktır.  

Bütün üyeler tarafından imzalanmış olan bir karar, Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış ve toplantıda 

kabul edilmiş gibi geçerli ve etkilidir. 

D. Şirket Anasözleşmesine göre, aşağıda yazılı haller Yönetim Kurulunun tüm üyelerinin 

mevcudiyetini ya da yazılı onayını gerektirir.  Ancak ikinci çağrıda toplantı ve karar nisabı 5 (beş)’tir. 

Aşağıda bahsolunan konulara ilişkin hiçbir karar, Yönetim Kurulunun tüm üyelerinin oy birliği ya da 

ikinci çağrıda 5 (beş) üyenin onayı olmaksızın kabul edilemez. 
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a) Şirket faaliyetlerinin artırılması ya da önemli ölçüde azaltılması; maddi duran varlıkların net aktif 

değerinin %50’sini aşan, yatırım projelerinin planlanması ve/veya maddi duran varlıkların elden 

çıkarılması faaliyetlerin artırılması ve/veya azaltılması olarak değerlendirilecektir. 

b) Şirket varlıklarından maddi duran varlıkların olağan iş akışı dışında alımı, satışı ya da kiraya 

verilmesi, şirket aktiflerinin veya herhangi birinin üçüncü bir gerçek ve/veya tüzel kişi yararına 

rehnedilmesi, ipotek edilmesi veya sair herhangi bir ayni hakla kısıtlanması. 

c) İştirakler kurulması veya başka bir şirketin alınması ya da başka bir şirketle birleşmesi. 

d) Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği zorunlu haller dışında, şirket finansal yapısının tekrar 

düzenlenmesi, feshi ya da tasfiye önerilmesi. 

e) Ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve yatırımcıların 

aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 

çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması koşuluyla, olağan iş akışı dışında, üçüncü şahıs gerçek 

veya tüzel kişilere yatırım yapılması, borç alınması, verilmesi veya garanti verilmesi. 

f) Şirket faaliyetleri ve olağan iş esasları dışında, olağanüstü nitelikte bulunan, finansman, avans ve 

diğer ticari işlemler. 

g) Müteakip yıl için bütçenin onaylanması sırasında mutabık kalınacak (ithalat , ihracat ve satış 

hedefi dâhil) yıllık pazarlama planlarının yapılması. 

E. Şirket Anasözleşmesine göre, aşağıdaki hallerde, Yönetim Kurulunun 5 üyesi tarafından kabul 

edilmedikçe hiçbir karar geçerli olmayacaktır. 

a) Yukarıdaki 4/D maddelerinde belirtilmemiş temel şirket politikasına ilişkin kararlar. 

F. Yönetim Kurulu toplantıları çağrıları, aksi bütün üyeler tarafından kararlaştırılmadıkça; telefon ya 

da elektronik posta kanalıyla olacak ve 14 gün önce taahhütlü posta ya da elektronik posta ile teyidi 

istenecektir. Bu gibi çağrılarda, toplantıların gündemi, yeri ve zamanı belirtilecektir. Gündeme 

yapılacak ilaveler elektronik posta ile belirtilecek ve teyid mektubu istenecektir. 

G. Yönetim kurulunun başkan ve üyelerine verilecek aylık ücret veya huzur hakkı genel kurulca 

tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay opsiyonları veya Şirketin 

performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. 
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4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 

Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması 

Komitesi ve Denetimden Sorumlu  Komite’yi kurmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi 

için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim 

Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. 

Komite üyelerinden Sn. Serkan Güleç ve Sn.Selim Hamamcıoğlu , Yönetim Kurulu üye sayısı ve SPK 

Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla 

komitede görev yapmaktadır. 

Denetimden Sorumlu Komite : 

Denetimden Sorumlu Komite, finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini 

teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Şirket’in 

muhasebe ve raporlama sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç 

kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.  

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak 

yapılandırılmıştır. Komite iki bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinden oluşmaktadır.  

Denetimden Sorumlu  Komite, üç ayda bir olmak üzere  yılda en az dört defa toplanmakta olup bu 

konuda Denetim Komitesi Çalışma Esasları’nda düzenleme yapılmıştır. Denetim Komitesi 2013 

yılında bu düzenlemeye uygun olarak dört defa toplanmıştır. 

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri: 

Mert Engindeniz         Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Komite Başkanı 

İsmail Selim Hamamcıoğlu             Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Komite Üyesi 

Kurumsal Yönetim Komitesi 

Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi dışında, Aday Gösterme komitesi ile Ücret 

komitesi kurulmaması nedeni ile bu komitelerinde görevlerini yerine getirir.  

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Sorumlulukları: 

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu 

prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve 

kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda iyileştirme çalışmalarından bulunur. Bu konulardaki 

gelişmeler hakkında Yönetim Kuruluna bilgi verir. 
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Yönetim kurulu  ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların 

saptanması,  değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu 

hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. 

 

Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda    

yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar. 

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde 

kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve 

bunların gözetimini yapar. 

Ücretlendirmede kullanılan Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine 

ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna 

sunar 

İlgili mevzuat gereği yapılması gereken diğer çalışmaları yapar. 

Komite, Yönetim Kurulu’nun icrada görevli olmayan en az iki yönetim kurulu üyesinden 

oluşmaktadır. Komite Başkanı bağımsız üyeler arasından seçilmiştir. 

Kurumsal Yönetim Komitesi; üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır.Komite 

toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile 

uyumlu olur. 

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin üyeleri aşağıda yer almaktadır: 

İsmail Selim Hamamcıoğlu      Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Komite Başkanı 

Serkan Güleç                              Yönetim Kurulu Üyesi                -  Komite Üyesi 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi      

Komite, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, 

finansal ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, 

bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit 

edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu 

doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim 

Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla oluşturulmuştur. 

Riskin Erken Saptanması Komitesi ; şirket yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen 

en az iki üyeden oluşur. Üyelerden en az birisi bağımsız üyeler arasından seçilir. Komitenin iki 

üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu 

icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı,komitede görev 

alamaz. 
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Bağımsız üye Komiteye başkanlık eder. Birden fazla bağımsız üye komiteye seçilmişse, bağımsız 

üyelerden hangisinin başkanlık yapacağını yönetim kurulu belirler 

Komite ilk raporunu kurulmasını izleyen ayın sonunda verir ve  ilk rapordan her iki ayda bir defa 

olmak üzere yılda en az altı defa toplanır. 

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit 
edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. 

Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Yönetim Kurulu’na, başta pay sahipleri 
olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini de etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza 
indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol 
sistemlerinin iyileştirilmesi için görüş sunar 

Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla gerekli görüldüğünde ilgili 
birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep eder. 

Riskin Erken Önlenmesi Komitesi’nin üyeleri aşağıda yer almaktadır: 

İsmail Selim Hamamcıoğlu      Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Komite Başkanı 

Serkan Güleç                              Yönetim Kurulu Üyesi                 - Komite Üyesi 

 
Riskin Erken Saptanması Komitesinin çalışma esasları Şirket internet sitesinde yer almaktadır. 
 
Ayrıca risk yönetimi; Genel Müdürlük organizasyonunda yürütülmekte olup finansal, operasyonel 

riskler izlenmekte, değerlendirilmekte  ve aylık olarak  özet risk raporu hazırlanmaktadır.  

Şirket’in iç kontrol sistemleri; risk yönetimi analizleri ile ortaya çıkan ve/veya iç denetim faaliyetleri 
esnasında ortaya çıkan riskler ve ilgili risk azaltıcı aksiyonlar gözetilerek risk odaklı bir yaklaşım ile 
değerlendirilmektedir. Risk yönetimi sistemi finansal, operasyonel ve uygunluk risklerini tespit 
etmekte, belli aralıklarla riskin ölçümünü ve hangi seviyede  olduğunu değerlendirmekte, iç kontrol 
sistemleride bu risklerin yönetimini gerçekleştirmektedir. Bu sistemlerin etkinliği ve verimliliği İç 
Denetim Bölümü tarafından yıllık onaylı planlar dahilinde belli aralıklarla gözden geçirilmekte ve 
aksiyon alınması için Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır. 
 
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası belirlenmiş ve 28 Haziran 2013  

tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul’un bilgisine sunulmuş ve Şirket internet sitesinde 

yayımlanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücret 

toplamı bağımsız denetim raporunda (finansal tablo dipnotlarında) yer almakta olup, söz konusu 

raporlar şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır. 2012 yılı Olağan Genel Kurul’unda, Temmuz 

2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık, Serkan Güleç ve İsmail Selim Hamamcıoğlu’na 

Brüt 5.250. TL, Mert Engindeniz’e Brüt  8.400.-TL ödenmesine karar verilmiştir. 

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya Üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi 

kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış, lehine 

kefalet gibi teminatlar vermemiştir- 


