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Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, 

 

Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Bu vesile ile elektronik ortamda Genel 

Kurul Toplantısı düzenlendiğinden yurdumuzun her köşesindeki yatırımcılarımıza da aynı anda hitap etme olanağı bulduğumuz için 

ayrıca memnuniyetimizi ifade etmek isteriz.  

 

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulduğu günden bu yana matbaa, yazı-baskı ve ofis kağıtları alanında Türkiye’nin en büyük 

üreticisi konumundadır. 

 

Üretilen kağıtlar modern konverting tesislerinde; matbaa, basım, ofis ve benzeri tüketim grupları için istenilen ölçülerde, ebat ve bobin 

olarak sevk edilmektedir. Alkim Kağıt olarak, özellikle çok büyük yayımcı ve matbaaların kullandığı 60-240 gr aralığında ofset bobin 

ve ebat satışlarımız her yıl biraz daha artmaktadır. Ofsetin yanı sıra üretilen yüksek kalite fotokopi kağıtları iç ve dış pazarda yoğun 

talep görmektedir. 

  

Son yıllarda büyük önem verdiğimiz ihracatımız, 2017 yılında 6.071 Ton ile satışlarımızın % 8’ ini oluşturmuş 4.7 Milyon USD ’lık 

ihracat gerçekleştirilmiştir.  Ayrıca Türkiye’de üretimi olmayan özel kağıt türleri konusunda başarılı Ar-ge çalışmaları neticesinde her 

geçen gün tüketimi artan bardak kağıdı üretimi, Türkiye’de ilk ve tek olarak şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiş ve piyasa talebi 

aylık 4.000-4.500 Ton seviyelerine ulaşmıştır. 

 

Son yılarda olduğu gibi 2017 yılında da Alkim Kağıt, yoğun talepler neticesinde, üretim ve satışta önemli artışlar sağlamıştır. Brüt 

üretimimiz bir önceki yıla göre 81.000 Ton ’dan 84.000 Ton ’a ve buna bağlı olarak ciromuz 177 Milyon TL’ dan 236 Milyon TL’ na 

ulaşmıştır. Elde edilen sonuçta, selüloz fiyat artışlarına paralel, kağıt/ton satış fiyatlarının ve döviz kurunun yükselmesi önemli faktör 

olmuştur.  

 

Huzurunuzda şirketimizin başarılı çalışmalarında büyük payları bulunan başta Genel Müdürümüz ve yöneticilerimiz olmak üzere tüm 

çalışma arkadaşlarımıza, en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

 

2018 yılında hedeflerimiz doğrultusunda başarılı bir yıl gerçekleştirme umudu ile yönetim kurulumuz adına hepinizi selamlıyoruz. 

 

Saygılarımızla, 

 

Alkim Kağıt A.Ş. Yönetim Kurulu adına, 

 

 

Ferit  KORA 

                                          

Yönetim Kurulu Başkanı 
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1) GENEL BİLGİLER 

 

a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi  : 01.01.2017 – 31.12.2017 

b) Genel Şirket Bilgileri 

 Şirketin ticaret unvanı  : ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

  Ticaret sicili numarası  : Merkez – 90072 – K – 7834 

Mersis No                                    : 1191117247646910 

 Şirket Merkezi   : Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa İZMİR 

 İletişim Bilgileri    : Telefon: 0.232.877 06 06 Faks: 0.232.877 06 05 

 Şirketin İnternet Adresi  : www.alkimkagit.com.tr 

 

c) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık yapıları 

 

Şirketimizin sermayesi 52.500.000 TL dır. 2017 yılı içerisinde sermaye artışı olmamıştır. Sermayenin % 45 ine 

tekabül eden hisse senetleri Borsa İstanbulda açık statüdedir. 

 

ORTAĞIN ADI 

SERMAYEDEKİ PAYI 

(TL) 

SERMAYEDEKİ PAYI 

(%) 

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 41.962.500 79,93 

Diğer 10.537.500 20,07 

TOPLAM 52.500.000 100,00 

 

 31 Aralık 2017 Tarihi itibariyle hisselerin %19,52 ’si fiili dolaşımdadır. 

 

Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerin her biri 1.- Kr. değerinde olmak üzere; Grup ve pay sayıları itibari ile 

aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç) İmtiyazlar 

 

i. Yönetim kurulu seçimi ile ilgili imtiyazlar 

 Yönetim kurulu üyelerinden üçü A grubu, ikisi B grubu, ikisi C grubu, biri E grubu ve biri de F 

grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. 

 

ii. Oy hakkı ile ilgili imtiyazlar 

Genel kurul toplantılarında A, B, C, D ve E grubu hisse senedi sahiplerinin her hisse için 100 oy, F grubu 

hissedarların ise her hisse için 1 oy hakkı vardır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Oyda İmtiyazlı 

Paylar” başlıklı 479(2) maddesi kapsamında, bir paya en çok onbeş oy hakkı tanınabileceği ancak bu 

sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı 

belirtilmektedir. Bu kapsamda şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede 

düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için ihtiyati tedbir talepli dava açılmasına ilişkin 10.02.2014 

tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden dava açılmış olup, dava süreci devam etmektedir. 

 

iii. Fesih ve Tasfiye İmtiyazları 

Tasfiye kurulu tayini halinde A, B ve E grubu pay sahiplerinin seçeceği birer kişiden oluşan 3 kişilik tasfiye 

kurulu teşkil eder. 

 

A GRUBU NAMA 375.000 Pay 0,01% 

B GRUBU NAMA 300.000 Pay 0,01% 

C GRUBU NAMA 313.800 Pay 0,01% 

D GRUBU NAMA 11.200 Pay 0,00% 

E GRUBU NAMA 119.000.000 Pay 2,27% 

F GRUBU HAMİLİNE 5.130.000.000 Pay 97,71% 

  TOPLAM 5.250.000.000 Pay   

     

http://www.alkimkagit.com.tr/
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d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler: 

 

24.03.2015 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda Esas sözleşmemizin 7 ve 9’uncu maddeleri gereğince ve alınan 

Genel Kurul Kararına göre 3 yıl müddetle yeni sirküler yayınlanana kadar seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu 

üyelerimizin ad ve soyadları ile görev süreleri aşağıda belirtilmiştir; 

 

Ünvanı Adı Soyadı Başlangıç 

Süresi 

Bitiş Süresi 

Yön.Kurulu Başkanı FERİT KORA 24.03.2015 24.03.2018 

Yön.Kurulu Başkan Yard. ADEM HALUK KORA 24.03.2015 24.03.2018 

Yön.Kurulu Üyesi ARKIN KORA 24.03.2015 24.03.2018 

Yön.Kurulu Üyesi 

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 

TEMSİLCİSİ TÜLAY ÖNEL  24.03.2015 24.03.2018 

Yön.Kurulu Üyesi ÖZAY KORA  24.03.2015 24.03.2018 

Yön.Kurulu Üyesi SVITLANA KORA 24.03.2015 24.03.2018 

Yön.Kurulu Üyesi NİHAT ERKAN 24.03.2015 24.03.2018 

Yön.Kurulu Üyesi HAKKI PINAR KILIÇ 24.03.2015 24.03.2018 

Yön.Kurulu Üyesi MEHMET HALİT GÜVEN 24.03.2015 24.03.2018 

 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ferit Kora, Başkan Yardımcısı A. Haluk Kora, Arkın Kora, Tülay Önel, Özay Kora ve 

Svitlana Kora aynı zamanda Alkim Alkali Kimya A.Ş.’nin yönetim Kurulu üyeliği görevindedir. Bağımsız üyelerimiz 

Hakkı Pınar Kılıç üniversitede öğretim görevlisi ve Mehmet Halit Güven kurucu ortağı olduğu şirketin 

yönetimindedir. 

 

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler 

 

Şirketimizin Yönetim Kurulu 03 Nisan 2017 Tarihinde toplanarak Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması 

Komitesi ve Kurumsal Yönetim komitesinin üyelerini belirlemiştir; 

 

Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine; Başkan olarak Hakkı Pınar Kılıç (Bağımsız Yön. Kur. Üyesi), üye olarak 

Mehmet Halit Güven (Bağımsız Yön. Kur. Üyesi) seçilmişlerdir. 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine; Başkan olarak Mehmet Halit Güven (Bağımsız Yön. Kur. Üyesi), 

Başkan Yardımcısı Özay Kora (Yönetim Kurulu Üyesi) ve üye olarak Hakkı Pınar Kılıç (Bağımsız Yön. Kur. Üyesi) 

seçilmişlerdir. 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine; Başkan olarak Hakkı Pınar Kılıç (Bağımsız Yön. Kur. Üyesi), Başkan 

Yardımcısı olarak Mehmet Halit Güven (Bağımsız Yön. Kur. Üyesi), üyeliklere A. Haluk Kora (Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı),  Özay Kora (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Murat Balpınar (Yatırımıcı İlişkileri Yöneticisi) 

seçilmişlerdir. Mevzuat kapsamında Aday gösterme komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim 

Komitesi tarafından yerine getirilmesine ayrıca karar verilmiştir. 

 

Şirketin üst düzey yöneticileri: 

 

Adı Soyadı  Görevi  

Mehmet Tekin Salt Genel Müdür  

Hasan Mert Uygun Genel Müdür Yardımcısı  

Timur Toplu Genel Müdür Yardımcısı 

 

Personel Sayı Bilgileri: 

 

01 Ocak - 31 Aralık 2017 01 Ocak - 31 Aralık 2016 

  

 

Dönem Başı İdari Personel 46 43 

Dönem Başı Diğer Personel 123 115 

Toplam Dönem Başı 169 158 

  

 

Dönem Sonu İdari Personel 46 46 

Dönem Sonu Diğer Personel 143 123 

Toplam Dönem Sonu 189 169 
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e) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası 

adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler: 

 

2017 faaliyet döneminde, şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi 

veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri söz konusu değildir. 

 

f) Sektör Hakkında Detaylı Bilgi 

 

Şirketimiz kağıt  imalatı sektöründe faaliyet göstermektedir. Üretilen kağıtlar; yazı ve baskı sektöründe, ambalaj 

sektöründe ve endüstriyel amaçlı kullanılır. Ana hammaddesi, selüloz ve geri dönüştürülen atık kağıtlardır. 

 

Yazı Tabı Kağıtları: 

 

• Ofset baskı kağıtları; saf selülozdan üretilir, formasyonu ve yüzey düzgünlüğü yazı ve baskıya uygundur. 

• Kuşe kağıtlar; baz kağıt üzerine özel formülasyonu olan kaplamalarla yüzey düzgünlüğü arttırılmış kağıtlardır. 

Baskıya uygundur. 

• Fotokopi kağıtları; son yıllarda gelişen ofis otomasyonlarında kullanılmaktadır. İnkjet, lazer ve fotokopi 

makinelerinde kullanılır. 

• Gazete kağıtları; odun hamuru ve uygun oranda saf selüloz kullanılarak üretilir. Mürekkep emilimi yüksektir. Web 

ofset makinalarda kullanılır. 

• Endüstriyel kağıtlar; ambalaj kağıtları, temizlik kağıtları, kraft kağıtlar, oluklu mukavva kağıtları, kartonlar, sigara 

kağıtları olarak sınıflandırılır. 

 

Türkiye’de ilk endüstriyel kağıt üretimi, 1934 yılında Seka tarafından başlatılmıştır. Üretim kapasitesi yıllık 10.000 

ton’dur. O günlerde kişi başına düşen kağıt tüketimi 1 kg’dan azdır. 

 

1934’den 1962 yılına kadar kağıt üretimi gelişmiş ve kağıt tüketimi 5 kg/kişi’ye yükselmiştir. 1963-1979 yıllarında 

gelişme devam ederek sürmüş ve kağıt tüketimi, 12,5 kg’ a çıkmıştır. 1980 yılından itibaren ekonomideki yeni 

yapılanmalar, özel sektörün kağıt sektöründeki ağırlığını arttırmasıyla son verilere göre kağıt tüketimi kişi başı 75 kg’ 

a kadar yükseltmiştir. Gelişmiş Batı Avrupada ülkelerinde bu rakamlar 177 kg.’ a kadar, Kuzey Amerikada 227 kg’ a 

kadar çıkmaktadır.  

 

Rekabet ve sektördeki yerimiz: 

 

Yazı tabı kağıtlarında, 2001 yılında 341.000 ton olan tüketim, 2016 yılı verilerine göre Türkiye’deki toplam tüketim 

incelendiğinde; yazı tabı kağıdı tüketimi %252’lık bir artış ile 1.200.000 tona yükselmiştir, o dönem yerli üretim 

toplam tüketimin ancak yaklaşık %20’ sini karşılayabilmiş, geri kalan %80 lik kısım ithalat olarak karşılanabilmiştir. 

 

Türkiye pazarının gelişimi ve yerli üretimin ihtiyacı karşılamaktan uzak olması, yabancı üreticilerin Türkiye’ye 

ilgisini arttırdı. Geleneksel olarak, Avrupa ve İskandinav ülkeleri pazara hakim gruplardı. Son yıllarda, Asyalı 

üreticiler ( Çin, Güney Kore, Endonezya ) pazarda yer alabilmek için kıyasıya rekabete başladılar. Bu rekabette yerli 

üreticiler, kendi satış kanallarını güçlendirerek ve uygun lojistik avantajlarını kullanıp üretimlerini sürdürmektedir. 

Fiyat ve kalite konusunda rekabete ayak uydurabiliyorlar. Özellikle Asyalı üreticilerin agresif fiyat uygulamaları ( 

ülkelerinde uygulanan teşviklerden kaynaklanan ) haksız rekabet tartışmaları yaratmaktadır 

 

Ürettiğimiz Ofset, Kuşe, Fotokopi, ve Ofis kağıtları yurt içi ve yurt dışında matbaa, basımevleri, kırtasiye ve yazılı 

basın tarafından kullanılmaktadır. Sektörde kurulu kapasitenin yaklaşık %35’ine sahiptir. Teknoloji ve kapasite 

açısından Ortadoğu ve Balkanların modern tesislerinden biridir. 

 

Üretim Biriminin Nitelikleri: 

 

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.; Alkim Alkali Kimya A.Ş. bünyesinde faaliyete başlayıp, 30.06.1999 Tarihinde 

ayrı bir tüzel kişiliğe kavuşturulmuştur. 02.11.2000 Tarihinde % 20’si halka arz olan kağıt şirketimiz Borsa İstanbul’ 

da ALKA Kodu ile işlem görmeye başlamıştır. 

 

55.000 Ton/ Yıl azami dizayn kapasiteli olarak kurulan birinci hamur yazı tabı- kuşe kağıt tesislerimiz; devreye 

girdiği günden başlayarak yapmış olduğu teknolojik yatırımları ile 10 yılda Avrupa’daki büyük kağıt tesisleri ile boy 

ölçüşebilecek teknolojik üstünlüğe ve verimliliğe sahip olmuştur. 
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2000 yılından itibaren kalite, verimlilik ve kapasite artışına yönelik yapılan revizyon çalışmaları sonucunda nihai 

üretim kapasite 80.000 Ton /Yıl’ a ulaşmış olup; 2011, 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen kapasite artışı 

revizyon yatırımı ile birlikte nihai üretim kapasitesi 90.000 Ton/Yıl’a çıkmıştır. 

 

Alkim Kağıt Tesislerinde üretimin her safhası DCS ( Distrubuted Control System ) ve QCS ( Quality Control System 

) bilgisayar programlarıyla kontrol edilmektedir. Bu sistemlerle üretilen kağıt, uluslararası kağıt standartlarına uygun 

olarak yüksek kalitedir. Tesiste 60 gr/m2 ‘den 240 gr/m2 ‘ye kadar 1. hamur ofset, fotokopi, çift ve tek yüzlü kuşe 

baskı kağıtları üretilmektedir. Ayrıca üretim yelpazesi içerisinde; etiket kağıdı, sabun ambalaj kağıdı, zarf kağıdı ve 

ozalit bazkağıdı, beyaz kraft kağıdı, bardak baz kağıdı ve ivory kağıdı üretimi de bulunmaktadır. 

 

Üretilen kağıt, modern konverting tesislerinde matbaa, basım ve benzeri tüketim grupları için istenen ölçülerde ebat 

ve bobin olarak paketlenmektedir. Tesisin en önemli bölümlerinden olan A3-A4 üretim hattında hazırlanan yüksek 

kalite fotokopi kağıtları öncelikle tercih edilmekte, iç ve dış pazarda yoğun talep görmektedir. 

 

Tesislerimizde kullanılan MASK ( Mamul Ambar Stok Kontrol Sistemi ) ile üretilen kağıt, üretim aşamasının her 

noktasından müşteriye sevk edilene kadar barkod sistemiyle otomatik olarak kontrol edilmekte ve müşteri 

memnuniyeti açısından gerekli her türlü önlemler alınmaktadır. 

 

Alkim Kağıt 10,7 MW toplam üretim kapasiteli iki adet kojenerasyon tesisi ile kendi ihtiyacı olan elektrik ve buharı 

üretmektedir. 

 

Kurulduğu günden beri doğaya ve çevreye büyük önem veren Alkim Kağıt, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, 

OHSAS 18001 sertifikaları ve FSC belgesine sahiptir. 

 

2) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 

 

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında Huzur Hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu 

üyelerinin tamamı için her yıl ödenecek ücretler Genel Kurul toplantısında ortakların önerisi ile Genel Kurul kararı 

alınmak suretiyle belirlenmektedir. 

    

Esas sözleşmenin 14.maddesine istinaden ve Genel Kurul tarafından kabul edilmesi koşulu ile Yönetim Kurulu 

üyelerine safi karın % 3 'üne kadar kar payı dağıtılabilir. Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacak bu miktar ödenmiş 

sermayenin % 10 ’unu aşamaz.  

   

İcracı Yönetim Kurulu üyelerine üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında, Genel Müdür maaşını 

aşmayacak ölçülerde aylık ödemeler yapılabilir.   

 

Üst düzey yöneticilere, kişilerin pozisyonları, taşıdıkları yasal yükümlülükleri ve kıdemleri doğrultusunda ücret 

belirlenmektedir. Söz konusu hakların yıllık olarak belirlenmesinde şirket sonuçları ve performans hedeflerinin 

gerçekleşmesi de dikkate alınmaktadır.  

  

Yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

 

 

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 

 

Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak, 2017 yılında yapılan Genel Kurul kararına göre aylık net 2.000 TL 

ödenmektedir. 

 

01 Ocak - 31 Aralık 

2017 

01 Ocak - 31 Aralık 

2016 

   

Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Ücretleri 283.610 268.099 

Üst Düzey Yönetici Ücretleri 2.533.408 1.809.889 

Yönetim Kurulu Kar Payı 220.893 - 
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b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri 

teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: 

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2017 yılı içerisinde şirketin yönetimi ile ilgili olarak yapılan yolculuk, konaklama ve 

sigorta olarak giderleri toplamı 43.702,30 TL (2016 yılı: 35.532 TL)’dır. 

 

3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI  

 

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için personel giderleri başta olmak üzere 82.513,69 TL (2017 yılı: 70.731,10 TL) 

tutarında gider oluşmuştur.  

 

Şirketimizin 2017 yılı içerisinde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri, temel araştırma düzeyinde devam etmiştir. Bu 

çalışmalar, görünürde özel herhangi bir uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir 

olayların temellerine ait yeni bilgiler elde etmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır. Temel araştırma, 

hipotez, teori veya yasaları formüle etmek ve test etmek amacıyla özellikleri, yapıları ve ilişkileri analiz eder. 

Çalışma sonuçları ve değerlendirmeleri gizli nitelikle Genel Müdüre raporlanmaktadır. 

 

4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 

 

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: 

 

2017 yılı Faaliyet dönemi içerisinde 4.057.620 TL’nı (2016: 889.194 TL) bulan makine ekipman ve demirbaş 

harcaması gerçekleşmiştir. 2017 yılı ve 2016 yılı yapılan yatırım harcamaları aşağıdaki tablolarda listelenmiştir. 

Vakum Sistemi yatırımı ile enerji maliyetinde yaklaşık %10 tasarruf sağlanmıştır. Yıl içinde planlanan ERP 

(Kurumsal Kaynak Planlaması) yatırımına Aralık ayında başlanmıştır. 

 

 

2017 Yılı 

 

 

2016 Yılı 

 

 

       

 

 

 

 

 

YAPILMAKTA OLAN VE 

TAMAMLANAN  YATIRIMLAR 

DÖNEMBAŞI 

TUTARI (TL) 

DÖNEMİÇİ 

TUTARI 

(TL) 

AKTİFLEŞEN 

TOPLAM 

TUTAR (TL) 

BAŞLANGIÇ 

TARİHİ 

BİTİŞ 

TARİHİ 

TAMAMLANMA 

DERECESİ 

VAKUM SİSTEMİ 49.337 1.970.378 2.019.714 Haziran.16 Mart 2017 100% 

ERP SİSTEM YATIRIMI 0 271.230 0 Aralık.17 Aralik 2018 13% 

YAPILMAKTA OLAN VE 

TAMAMLANAN  

YATIRIMLAR 

DÖNEMBAŞI 

TUTARI (TL) 

DÖNEMİÇİ 

TUTARI 

(TL) 

AKTİFLEŞEN 

TOPLAM 

TUTAR (TL) 

BAŞLANGIÇ 

TARİHİ 

BİTİŞ 

TARİHİ 

TAMAMLANMA 

DERECESİ 

ENERJİ İZLEME YATIRIMI 0 21.892 21.892 Ağustos.16 Aralık.16 100% 

SU GERİ KAZANIM YATIRIMI  0 50.600 50.600 Temmuz.16 Aralık.16 100% 

VAKUM SİSTEMİ 0 49.337 0 Haziran.16 Mart 2017 3% 

FABRİKA ÇATISININ 

YENİLENMESİ YATIRIMI 

0 107.204 107.204 Haziran.16 Eylül.16 100% 
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b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki 

görüşü: 

 

Türk Ticaret Kanununun 366 ve 375. maddeleri ile ilgili hükümleri sermaye şirketlerinde yönetim kurulunun 

devredilemez ve vazgeçilemez görevlerinden birinin de iç denetim olduğunu ifade edebiliriz. Yine TTK’nın, 366. 

maddesinin 2. fıkrası, yönetim kurulunun işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, 

kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve 

komisyonlar kurabileceğini hükme bağlamıştır. Bu bağlamda Şirketimiz Yönetim kurulunun Bağımsız üyelerinden 

oluşan Denetim Komitesi, yönetim kurulu adına şirketin iç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının etkinliği ve 

yeterliliğinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim 

kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi gibi 

görevleri yerine getirmektedir. Denetim komitesi belirli periyotlarda Muhasebe, Finans ve Finansal planlamalarının 

iç kontrolünü yapmakta ve yönetim kurulunu bu konularda bilgilendirmektedir. Bu iç kontrolün sonuçlarına göre 

Yönetim Kurulu, şirketin Genel Müdürü vasıtası ile gereken önlemleri almaktadır. 

  

Yönetim kurulumuz, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmektedir. 
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c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: 

 

 

 

ALKİM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. 

 

Alkim Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. 04.11.2002 tarihinde %50 Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve %50 Alkim Kağıt 

San. ve Tic. A.Ş. ortaklığı ile toplam 20.000 TL sermaye ile kurulmuş olup 2008 yılı ortaklar kurul kararı ile 

sermayesini 80.000 TL çıkarmış, Sermaye artışı 24.10.2008 tarihinde tescil edilmiş olup, 31.10.2008 tarih 7179 nolu 

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır. 

 

2014 yılı Olağan Genel Kurul kararı ile bedeli şirket geçmiş yıl karından karşılanmak sureti ile sermaye 100.000 

TL’açıkartılmış, sermaye artışı 21.05.2014 tarihinde tescil edilmiş olup, 27.05.2014 tarih 8577 No’lu Ticaret Sicil 

Gazetesi’nde yayımlanmıştır. 

 

Ortaklar Kurulu tarafından şirket işleri ve muameleleri için Şirket Müdürlüğüne 2014 yılında Alkim Alkali Kimya 

A.Ş. seçilmiş olup,  söz konusu tüzel kişiyi temsilen Berna Sarı ve Sigorta Acente Müdürü olarak Ruhşen Çalışkan 

göreve atanmıştır. 

 

Alkim Sigorta, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ve Allianz Sigorta A.Ş.’den Aralık 2002 tarihi itibari ile 

acentelik yetkisi almıştır. 

 

Alkim Sigorta, gruba yönelik büyük potansiyele sahip ekonomik değerlerin doğru, yeterli sigorta güvencesinin 

sağlanması amacı ile kurulmuş olup bu doğrultuda faaliyetlerine devam etmektedir. 

 

Alkim Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti; 2017 yılı sonu itibari ile sigorta bedeli bazında portföy büyüklüğü 

yaklaşık  

608  milyon TL olup, net prim bazında ise yaklaşık 3.772.078 TL’lik portföy büyüklüğü ile sigortacılık sektöründe 

“büyük kurumsal acente” statüsünü devam ettirmektedir.  

 

PORTFOY DAĞILIMLARI 2017 yılı 2016 yılı 

ALKİM KAĞIT A.Ş. 271  Milyon TL 171  Milyon TL 

ALKİM KİMYA A.Ş. 181  Milyon TL 253  Milyon TL 

DİĞER ŞİRKET VE ŞAHISLAR 156 Milyon TL 84 Milyon TL 

TOPLAM PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ 608  Milyon TL 508  Milyon TL 
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ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler; 

 

2017 yılı ve önceki senelerde şirket kendi hisselerine yönelik alım yapmamış ve iktisap söz konusu değildir. 

 

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: 

 

2017 yılı içerisinde özel denetim talebi gelmemiş ve yapılmamıştır. Kamu denetimi yönünden;  

 

26.02.2016 tarihinde, T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (İzmir Büyük Ölçekli Mükellefler Grup 

Başkanlığı) tarafından 2013 yılı incelemeye alınmıştır, inceleme 25.04.2017 tarihinde tamamlanmıştır. Vergi 

inceleme rapor özeti olarak, Usül yönünden herhangi bir hususa rastlanılmamıştır, Esas yönünden eleştirilen husus 

olarak; İnceleme raporunun sonuç bölümünün özeti; 2013 Yılı Kurumlar Vergisine 8.727,30 TL re’sen ilave edilmesi 

ve bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Yine özet rapor sonucuna göre suç 

kapsamında herhangi bir fiile rastlanılmamıştır. 

 

15.12.2016 tarihinde, T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (İzmir Büyük Ölçekli Mükellefler Grup 

Başkanlığı) tarafından 2015 yılı KDV yönünden incelemeye alınmıştır, inceleme 19.12.2017 tarihinde 

tamamlanmıştır. Vergi inceleme rapor özeti olarak; Usül yönünden ve Esas Yönünden herhangi bir eleştiriyi 

gerektirecek hususa rastlanılmamıştır, suç kapsamında herhangi bir fiile rastlanılmamıştır. 

  

24.02.2017 tarihinde, T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (İzmir Büyük Ölçekli Mükellefler Grup 

Başkanlığı) tarafından 2016 yılı KDV yönünden incelemeye alınmıştır, inceleme 19.12.2017 tarihinde 

tamamlanmıştır. Vergi inceleme rapor özeti olarak; Usül yönünden ve Esas Yönünden herhangi bir eleştiriyi 

gerektirecek hususa rastlanılmamıştır, suç kapsamında herhangi bir fiile rastlanılmamıştır. 

 

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası 

sonuçları hakkında bilgiler: 

 

Yönetim Kurulumuzun 17.09.2014 tarihinde toplanarak aldığı 2014/21 sayılı karara göre: Müteaddit olarak çekleri 

karşılıksız çıkan İnterpap Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. için yasal takibin başlatılmasına, hukuki tüm tedbirlerin 

eksiksiz olarak alınmasına karar verilmişti. 

 

25.09.2014 tarihli özel durum güncellemesiyle İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2.695.000 USD alacak 

tutarı için 2014/446 dava dosya numarası ile ihtiyati haciz kararı alındığı, İstanbul 13. İcra Müdürlüğünde 

2014/27904 icra dosyası ile takibe başlandığı ve 28.11.2014 tarihinde şirketin sahiplerinden alınmış olan şahsi 

kefalet ile ilgili olarak İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2014/1421 Esas dava dosyası ile dava açıldığı 

duyurulmuştu. Bu dosya en son olarak görüşülmek üzere ileri bir tarihe atılmıştır. Interpap Dış Ticaret ve 

Mümessillik A.Ş. 'den olan 259.071,13 USD cari hesap alacak tutarı için 16.12.2014 tarihinde İstanbul 36. İcra 

Müdürlüğünde 2014/35013 icra dosyası ile takibi yapılmış ve kesinleşmiştir. İnterpap Dış Ticaret ve Mümessillik 

A.Ş.'nin 25.09.2014 tarihinden yıl sonuna kadar geçen süre zarfında karşılıksız çıkan 6.082.022.72 USD tutarındaki 

çekler için 23.12.2014 tarihinde, İstanbul 36. İcra Müdürlüğünde 23.12.2014 tarih ve 2014/35820 esas sayılı icra 

dosyası ile takibi yapılmış ve kesinleşmiştir. 

 

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolarımızda icra takibine verilen, vadesi geçmiş ve tahsil edilmeyen 

toplam 9.036.094 ABD Doları karşılığı 20.953.798 TL tutarındaki çek ve cari alacakları için finansal tablolarda 

şüpheli ticari alacak karşılığı, yine dava süreçleri devam ederken 10.06.2015 tarihinde kamuya özel durum 

açıklamamızda bildirdiğimiz T.C. İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesinin iflas kararı ile geri kalan bakiye 

alacağımız 4.237.500 ABD Doları karşılığı Türk Lirası finansal tablolarımızda ayrılmıştı. 31 Aralık 2015 itibariyle 

finansal tablolarında ayrılan şüpheli alacak karşılığı tutarı 17.640.503 TL’dır. İlgili alacağımızdan dolayı başka 

ayrılacak karşılık kalmamıştır. Toplamda faaliyet konumuz olan kağıt satışımızdan kaynaklanan alacağımızın tutarı 

13.273.594 ABD Dolarıdır. 

 

2014 yılı içerisinde ayrıca İnterpap Şirket ortaklarının mal varlıklarının devirlerinin iptalleri için davalar açılmıştı. Bu 

davaların duruşmaları devam etmektedir. İflas kararı gereğince İnterpap A.Ş.’ nin iflası, İstanbul 1. İflas Müdürlüğü’ 

nün 2015/8 Esas sayılı masası ile açılmış olup, 2015 Eylül ayı içinde masaya tüm alacaklarımızın kaydı yaptırılmıştı. 

İflas müdürlüğü tarafından yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde dosyaya sunulan bilirkişi raporu ile şirket 

ortaklarının usulsüz işlemler ile para transferi yaptıkları ortaya çıkmıştır. Bu rapor üzerine iflas masası re’sen İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcılığı’ na hileli iflas suçu ile suç duyurusunda bulunmuştur. Savcılık tarafından yapılan 

soruşturma neticesinde iddianame hazırlanmış ve hazırlanan iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
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kabul edilmiştir. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde hileli iflas suçu ile 2016/287 E. sayılı dosya ile ceza 

davası açılmıştır.  

 

Bu raporun yayınlandığı tarihe kadar, davalar sonucunda finansal raporlarımıza yansıtılmış lehimize tahsilat 

yapılmamıştır.  

 

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan 

idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: 

 

2017 yılı içerisinde Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında 

uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur. 
 

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip 

getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve 

değerlendirmeler: 

 

Şirketin, 2017 yılı faaliyetlerinin planlamasında üretim, satış, yatırım ve finansman alanlarında koyduğu hedeflere yıl 

sonunda ulaşmada, bu dört alanda uyguladığı bütünleşik bakış açısı belirleyici olmuştur. Şirket sonuç olarak, fiili 

kapasitesini azami kullanarak üretimi gerçekleştirmiş ve bu performansını satışa ve satış gelirlerine yansıtmıştır. 

Şirket, 2017 yılını başta çalışma sermayesi olmak üzere mali profilini güçlü bir pozisyonda kapatmıştır. Bu 

performanslara ilişkin veriler raporun 5nci bölümünde ifade edilmiştir.  

 

ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve 

buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: 

 

2017 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır. 

 

h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan 

harcamalara ilişkin bilgiler: 

 

Şirket esas sözleşmesinde belirtildiği üzere, Şirket Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, Öğretim Kurumlarına, 

Üniversitelere, Kamuya yararlı Derneklere, Vakıflara, veya bu gibi kişi, kurum kuruluşlara yardım ve bağış 

yapılabilir, yıl içinde yapılan bu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’ a bilgi verilmektedir. 

 

Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullara, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı Üniversiteye kağıt 

yardımı, çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara nakit bağış yapılmıştır. Bu bağış ve yardımların toplamı 41.750,34 

TL (2016: 35.208,08 TL) dır.    

 

ı) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin 

yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında 

hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: 

 

Şirket yönetim kurumumuzun hazırladığı 2017 Yılı Bağlılık Raporunun sonuç kısmı şu şekildedir;  

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 199. maddesinin 1. fıkrası kapsamında hazırlanan bu rapor, doğruluk, şeffaflık ve 

hesap verme ilkelerine uygun şekilde hazırlanmıştır ve gerçek durumu aynen yansıtmaktadır.2017 faaliyet yılında 

açıklanan hukuki işlemlerde hakim şirket olan Ana ortağımız Alkim Alkali Kimya A.Ş. nin yönlendirmesi ile 

kendisine veya bizim iştirakimiz ve aynı zamanda Ana ortağımızın iştiraki olan Alkim Sigortacılık Hizmetleri 

Ltd.Şti.’ ne veya üçüncü bir şirkete menfaat sağlanmamıştır, Ana ortağımız veya İştirakimiz yararına alınan veya 

alınmasından kaçınılan önlemler olmamıştır. Hukuki işlemlerden dolayı şirketimiz bir kayba veya zarara 

uğratılmamış, dolayısı ile yıl için denkleştirme yapılmamıştır.  

 

i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin 

alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki 

işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi 

zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği: 

 

2017 faaliyet yılında şirket topluluğu ile yapılan hukuki işlemlerden dolayı şirketimiz bir kayba veya zarara 

uğratılmamış, dolayısı ile yıl için denkleştirme yapılmamıştır.  
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5) FİNANSAL DURUM  

 

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan 

faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu: 

 

Şirketin kurulu kapasitesi 90.000 ton/yıl’ dır. Üretim türü ve gramaja bağlı olarak olarak fiili üretim 100.000 ton/yıl 

’a kadar çıkabilecek kapasitededir. 2017 yılında iç ve dış piyasa  şartları göz önünde tutularak üretim planlanmıştır. 

Planlanan bu üretim verimlilik şartlarında yüksek kalitede üretilmiş ve müşterilerine ulaştırılmıştır. 2017 yılı içinde 

dışarıdan tedarik edilen 2.313 ton hazır yarı mamul ilavesi ile toplamda 78.518 ton (2016: 74.226) net mamul kağıt 

üretilerek, 79.091 ton (2016: 74.376) net satış yapılmıştır. Satışımızın 602 tonu ticari mal olarak gerçekleşmiştir. 

 

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, 

kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara 

ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: 

 

Brüt üretim miktarı ve kapasite kullanım oranı aşağıda belirtilmiştir. 

               

2017 yılı Üretimi Kapasitesi: 83.719 Ton 2017 yılı Kapasite Kullanım Oranı : %93 

2016 yılı Üretimi Kapasitesi: 81.566 Ton 2016 yılı Kapasite Kullanım Oranı : %91 

 

Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, şirketin yıl içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet net 

üretim miktarları; 

 

Ürün Cinsi Birimi 

2017 Yılı  

Net Üretim 

Miktarı 

2016 Yılı 

Net Üretim 

Miktarı 

 

1. hamur kağıt    Ton 61.844 58.361 

Fotokopi kağıdı    Ton 16.674 15.865 

 TOPLAM    Ton 78.518 74.226 

 

2017 yılındaki net üretimimiz bir önceki yıla göre yaklaşık % 5,78 artmıştır.  

 

Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, şirketin yıl içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet net satış 

miktarları; 

 

 

Ürün Cinsi Birimi 

2017 Yılı  

Net Satış 

Miktarı 

2016 Yılı 

Net Satış   

Miktarı 

1. hamur kağıt    Ton 62.405 58.112 

Kuşe kağıt    Ton 53 0 

Fotokopi kağıdı    Ton 16.634 16.264 

 TOPLAM    Ton 79.091 74.376 

 

2017 yılındaki net satışımız bir önceki yıla göre % 6,33 artmıştır. 

 

Satışların Dağılımı; 

 

2017 yılı faaliyet dönemi içerisinde gerçekleşen brüt satışların toplamı 79.526 Ton (2016: 74.429 Ton) ‘dur. Bu 

satışların 73.455 Ton’u, % 92 ’si iç piyasa satışı (2016: 67.387 Ton, % 91) olarak gerçekleşmiş, ihracat ise iç piyasa 

taleplerini karşılamak için geçen yıla göre bir miktar kısılarak 6.071 Ton ile %8  (2016: 7.042 TON, % 9) olarak 

gerçekleşmiştir. 

  

2017 yılı mamul satış dağılımının % 79’u ofset kağıt (2015: %78), % 21’si fotokopi kağıtları (2016: %22) 

oluşturmaktadır. 2017 yılı ve 2016 yılı satış dağılımları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 
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 2017 Yılı Satışların Dağılımı 

 

  SATIŞ 

MİKTARI 

İÇ PİYASA 

İÇİNDE 

GENEL SATIŞ 

İÇİNDE 

ORT.SATIŞ 

FİYATI 

SATIŞ 

TUTARI 

  TON     (TL/TON) (TL) 

            

1. HAMUR 59.075 80% 74% 2.918 172.393.482 

KUŞE 53 0% 0% 0 107.624 

FOTOKOPİ 14.327 20% 18% 3.038 43.524.472 

BLOKNOT 0 0% 0% 2.276 1.020 

İÇ PİYASA TOPLAMI 73.455 100% 92%   216.026.598 

            

  SATIŞ 

MİKTARI 

İHRACAT 

İÇİNDE 

GENEL SATIŞ 

İÇİNDE 

ORT.SATIŞ 

FİYATI 

SATIŞ 

TUTARI 

  TON     (TL/TON) (TL) 

            

1. HAMUR 3.673 61% 5% 2.916 10.713.382 

FOTOKOPİ 2.398 39% 3% 2.938 7.045.068 

İHRACAT TOPLAMI 6.071 100% 8%   17.758.450 

            

TOPLAM TONAJ 79.526 TOPLAM SATIŞ TUTARI 233.785.048 

 

 

  2016 Yılı Satışların Dağılımı 

 

  SATIŞ 

MİKTARI 

TON 

İÇ PİYASA 

İÇİNDE 

GENEL SATIŞ 

İÇİNDE 

ORT.SATIŞ 

FİYATI 

(TL/TON) 

SATIŞ 

TUTARI 

(TL) 

1. HAMUR 53.314 79% 72% 2.349 125.245.066 

FOTOKOPİ 14.073 21% 19% 2.373 33.390.154 

BLOKNOT 0 0% 0% 4.401 123 

İÇ PİYASA TOPLAMI 67.387 100% 91%   158.635.343 

       SATIŞ 

MİKTARI 

TON 

İHRACAT 

İÇİNDE 

GENEL SATIŞ 

İÇİNDE 

ORT.SATIŞ 

FİYATI 

(TL/TON) 

SATIŞ 

TUTARI   

(TL) 

1. HAMUR 4.848 69% 6% 2.353 11.407.375 

FOTOKOPİ 2.194 31% 3% 2.385 5.233.049 

İHRACAT TOPLAMI 7.042 100% 9%   16.640.424 

      TOPLAM TONAJ 74.429 TOPLAM SATIŞ TUTARI 175.275.768 

 

   

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “I-14.1 sayılı Sermaye 

Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ne göre hazırlanmış finansal tablolarındaki 2017 ve 2016 

yılı karlılıkları aşağıdaki şekildedir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şirketimiz dahil olduğu sektör içinde üretim ve kalitede sağladığı başarılı performansın yanında sahip olduğu güçlü 

mali yapı sayesinde 2017 yılı içinde yüksek kapasite kullanım düzeyini korumuş, yıl içinde piyasa  şartlarının 

gereğine uygun bir üretim planlaması ve mamul stoğu politikasıyla da piyasanın taleplerine zamanında cevap veren 

bir satış hacmi gerçekleştirmiştir 

 

 2017 Yılı 2016 Yılı 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi 

Öncesi Karı 34.310.657 33.081.942 

Vergiler (-) (-) 7.028.267 (-) 6.627.076 

Sürdürülen Faaliyetler Dönem 

Karı 27.282.393 26.454.866 



 

13 

 

Bu sonucun alınmasında Alkim Kağıt’ın istikrarlı yönetiminin ve sahip olduğu yüksek teknolojinin getirdiği ürün 

kalitesinin önemli payı vardır. Şirketimizin sektör içinde gerek finansal yapı gerekse toplam kalite açısından üstün bir 

konumda oluşu müşteriler nezdindeki güvenilirliğini korumanın yanında rekabette de avantaj sağlamıştır.  

 

Şirketimizin 2017 yılı sonunda likit varlıklarının kısa vadeli borçlarına oranı 1,53’dür (2016: 1,78). Bu oran, uzun 

vadeli borçlar dikkate alındığı durumda dahi 1,36 olup (2016: 1,48) , şirketin yalnızca sahip olduğu nakit ve ticari 

alacak mevcudunun hem kısa hem de uzun vadeli borçlarını ödeme yeterliliğine sahip olduğunu göstermekte, 

dolayısıyla faaliyetlerine kaynak tahsisinde önemli bir esneklik sağlamaktadır. Bunda takip edilen satın alma 

politikaları ile likit varlık yönetimi ve döviz dengesinde takip edilen güvenli pozisyon önemli rol oynamıştır.  

Şirketimiz güçlü likidite pozisyonu sayesinde, işletme sermayesini kullanmada sahip olduğu esneklikleri rekabetçi 

satın alma politikalarına ve satış etkinliklerine dönüştürerek sektörde rekabetçi konumunu pekiştirmekte ve bu 

avantajlı konumunu bundan sonra da korumayı hedeflemektedir.  

 

Şirketin geçen yıl ile karşılaştırmalı diğer rasyoları aşağıdadır; 

 

 
31 Aralık 17 31 Aralık 16 

LİKİDİTE ORANLARI     

Cari Oran 3,40 3,58 

Likidite Oranı (Asit-Test Oranı) 2,11 2,57 

Nakit Oran (Disponibilite Oranı) 1,53 1,78 

MALİ YAPI ANALİZ ORANLARI     

Finansal Kaldıraç Oranı 0,27 0,27 

Özkaynakların, Aktif Toplam Oranı 0,73 0,73 

Kısa Vad. Yab.Kaynakların,  Toplam Kaynaklara Oranı 0,24 0,23 

Uzun Vad. Yab.Kaynakların,  Toplam Kaynaklara Oranı 0,03 0,05 

Duran Varlıkların, Özkaynaklara Oranı 0,24 0,27 

Duran Varlıkların, Devamlı Sermayeye Oranı 0,23 0,25 

FAALİYET ORANLARI     

Stok Devir Hızı 6,06 5,73 

Alacakların Devir Hızı 8,69 6,90 

Hazır Değerler Devir Hızı 3,54 3,04 

Net İşletme Sermayesi Devir Hızı 2,35 2,10 

Dönen Varlıklar Devir Hızı 1,67 1,44 

Duran Varlıklar Devir Hızı 7,37 5,03 

Toplam Aktifler Devir Hızı 1,36 1,12 

Özkaynaklar Devir Hızı 1,87 1,60 

KARLILIK ORANLARI     

Brüt Satış Karı 0,17 0,19 

Faaliyet Karı 0,16 0,22 

Dönem Karı 0,15 0,19 

Dönem Net Karı 0,12 0,15 

Mali Rantibilite (Özsermayenin Karlılığı) Oranı 0,21 0,21 

Ekonomik Rantibilite Oranı 0,20 0,20 

 

 

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve 

yönetim organı değerlendirmeleri: 

 

Şirketimiz 2017 yılını karlı bir şekilde bitirmiştir. Türk Ticaret Kanunun 376 maddesindeki hükümlerin uygulamasını 

gerektirecek çağrı ve bildirim yükümlülüğü doğmamıştır. 
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ç) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: 

 

Şirketimiz yukarıda ifade edilen güçlü finansal yapısını korumayı ve bu gücünü mümkün olan en etkin biçimde 

kullanmayı sağlayacak rekabetçi piyasa şartlarını oluşturmayı sürekli hedefi olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda 

üretim, satış ve teknolojik iyileştirme, yenileme ve kapasite artışı yatırımları alanlarını bütünleşik bir mercek altında 

tutarak faaliyetlerini planlamakta ve uygulamaktadır. Bu planların nihai hedefi, uygulandıklarında şirketin sahip 

olduğu güçlü mali yapı ile sinerji içinde, oluşan performansı piyasada rekabetçi avantaja dönüştürmek, korumak ve 

artırmaktır. 

 

d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan 

kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: 

 

Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı:  

 

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili tebliğleri, Kurumsal Yönetim uygulamaları ve 

Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin uzun vadeli stratejilerine paralel oluşturulan yatırım, 

finansal planlar dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu çerçevede azami kârın dağıtılması hedefi Şirketimizin kâr dağıtım 

politikasını oluşturmaktadır. 

 

Hisse paylarının hiç birinde, kar payı dağıtımı konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.  

 

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul'un onayına sunar, ve bu kar dağıtım önerisi 

Yasa ve mevzuata uygun şekilde kamu'ya açıklanır. Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul 

veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, temettü dağıtmamayı önerecek ise, bunun sebeplerini pay sahiplerine açıklayacak 

ve faaliyet raporunda da belirtecektir. 

    

Dağıtılacak kar payı; Genel Kurul'da alınacak karar paralelinde nakit, bedelsiz hisse senedi veya her iki alternatifin 

belirli oranda uygulaması şeklinde olabilir.    

 

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile 

Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten 

sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra 

dağıtılacak kârın tespiti ve dağıtımın şekli şirket esas sözleşmesinin 14.maddesinde tarif edildiği şekilde tevzi edilir. 

 

Temettü dağıtım tarihi Genel Kurul'da tespit edilmekte olup, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri doğrultusunda kanuni süreler içerisinde tespit edilir. 

 

Yıllar itibariyle ödenmiş sermaye ve temettü tutarları ile temettü oranları aşağıda gösterilmiştir. 

 

Ödenmiş Sermaye 

(TL) 

Yıl Brüt Temettü Payı Brüt Temettü Oranı  

52,500,000 2012 0,000951 9.51% 

52,500,000 2013 0,001362 13.62% 

52,500,000 2014 - - 

52,500,000 2015 - - 

52,500,000 2016 0,004196 41,96% 

 

Son beş yıla ait temettü dağıtım tutarları şu şekildedir; 

 

- 2016 yılı dağıtılabilir dönem karından ve dağıtılabilir diğer kaynaklardan 22.028.375 TL temettü olarak 

25.04.2017 tarihinde dağıtılmıştır. 

- 2015 yılı dönem karı oluşmasına rağmen, karın tutarı geçmiş yıl zararlarını karşılayamadığından 2016 

yılında temettü dağıtılamamıştır. 

- 2014 yılı dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından 2015 yılında temettü dağıtılamamıştır. 

- 2013 yılı dağıtılabilir dönem karından ve dağıtılabilir diğer kaynaklardan 7.152.505 TL 2014 yılı içinde 

temettü olarak dağıtılmıştır. 

-  2012 yılı dağıtılabilir dönem karından 4.993.514 TL 2013 yılı içinde temettü olarak dağıtılmıştır. 
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6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 

 

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: 

 

Şirket, faaliyetlerinden dolayı, kur, nakit akım ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye riskine, kredi 

riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in riskleri yönetim politikası, finansal piyasalardaki beklenmedik 

değişimlere odaklanmıştır. 

Şirket finansal riskleri yönetmek için aşağıdaki amaçları belirlemiştir. 

• Şirket’in faaliyetlerinden ve ana varlıklarından sağlanan nakit akışının, kur ve faiz riskleri göz önünde 

bulundurularak etkin bir şekilde, devamlılığının sağlanması. 

• Etkin ve verimli kullanmak üzere yeterli miktarda kredi kaynağının tür ve vade olarak en uygun koşullarda 

gerektiğinde kullanılmak üzere hazır tutulması  

• Karşı taraftan kaynaklanan riskin asgari düzeyde tutulması ve etkin takibi 

 

b) Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler: 

 

Finansal risklerin yönetim politikası şirket’in üst düzey yönetimi ve finans bölümü tarafından, Yönetim Kurulu 

tarafından onaylanan politika ve stratejileri doğrultusunda yapılmaktadır. Yönetim Kurulu özellikle kur, faiz ve 

sermaye risklerinin yönetilmesi için genel kapsamda prensip ve politika hazırlamakta, finansal ve operasyonel riskleri 

yakından takip etmektedir. 

 

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken 

teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla 

sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmektedir. 

 

Komite iki ayda bir düzenli olarak toplanmakta ve şirketin ticari, operasyonel ve finansal riskleri fiili sonuçlar 

değerlendirmekte, finansal, ticari ve operasyonel riskleriyle ilişkili kur, likidite ve faiz riskleri büyüklükleri gözden 

geçirmekte, şirket nakit akışı ve likidite ihtiyacı ve buna ilişkin finansal kredi kullanımı hakkında Komite üyelerine 

bilgi sunmakta, finans servisi tarafından son hazırlanan Risk Raporuna göre, bayilere, müşterilere ve tedarikçilere 

ilişkin finansal riskler, takip edilen politikalar ve önlemler değerlendirilmektedir. Son hazırlanan Finansal Tablolara 

göre Likidite ve Borçluluk gözden geçirilmekte, kur  riskleri döviz pozisyonu ve banka bazında mevduat ve kredi 

yoğunlaşmaları görüşülmektedir. Riskin Erken saptanması komitesinin toplantıları Yönetim Kuruluna 

raporlanmaktadır.    

  

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye 

dönük riskler: 

 

Şirketimiz dahil olduğu sektör içinde pazar payı olanaklarını genişletmek hedefindedir. Hali hazırda Sektörde 

ağırlıklı pazar payının ithalat lehine olmasını Şirketimizin geleceğe dönük olarak kendi payını artırmasında 

potansiyel avantaj olarak görmekteyiz. Şirketimiz tesislerinin sahip olduğu teknoloji, mevcut kapasitesi ve yapmayı 

planladığı kapasite artışlarını destekleyecek güçlü mali yapısı bu potansiyeli avantaja dönüştürecek seviyededir. 

 

7) DİĞER HUSUSLAR 

 

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve 

kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir olay gerçekleşmemiştir. 

 

8) ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

  

2017 yılı içinde esas sözleşme değişikliği olmamıştır. 27 Mart 2018 tarihindeki yapılacak Olağan Genel Kurul 

Toplantısı’nda esas sözleşme değişikliği görüşülecektir. 12.02.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

uygun görüşü ve 16.02.2018 tarihinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden izini 

alınan, esas sözleşmenin 2, 8, 12 ve 20. Maddelerinin tadili görüşülecektir. Raporumuzun en son kısmında eski ve 

yeni şekilleri ile tadil metni bulunmaktadır. 
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9) FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 

 

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 

31 ARALIK 2017 VE 2016 TARİHLİ BİLANÇOLAR 

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

 

Dipnot  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

 

VARLIKLAR 

 

DÖNEN VARLIKLAR 

 

Nakit ve Nakit Benzerleri 4 65.441.709 67.768.102 

Ticari Alacaklar  24.559.238 29.720.295 

   - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5 2.122 - 

   - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 24.557.116 29.720.295 

Diğer Alacaklar  125.395 377.802 

   - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar  125.395 377.802 

Stoklar  7 40.201.877 24.419.274 

Peşin Ödenmiş Giderler  1.852.031 1.274.503 

   - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5 1.130.159 - 

   - İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8 721.872 1.274.503 

Diğer Dönen Varlıklar    13.272.202 12.623.531 

   - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 15 13.272.202 12.623.531 

 

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR  145.452.452 136.183.507 

 

DURAN VARLIKLAR 

 

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3 512.276 413.897 

Maddi Duran Varlıklar 9 29.015.437 30.810.564 

   - Arazi ve Arsalar  2.906.021 2.906.021 

   - Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri  742.539 783.148 

   - Binalar  3.288.358 3.528.727 

   - Tesis, Makine ve Cihazlar  19.764.692 22.879.815 

   - Taşıtlar  714.729 85.228 

   - Mobilya ve Demirbaşlar  1.202.071 560.615 

   - Yapılmakta Olan Yatırımlar  397.027 67.010 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 146.322 33.796 

Peşin Ödenmiş Giderler 8 1.261.074 1.812.056 

   - İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler  1.261.074 1.812.056 

 

TOPLAM DURAN VARLIKLAR  30.935.109 33.070.313 

 

TOPLAM VARLIKLAR  176.387.561 169.253.820 

 

1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait finansal tablolar yayımlanmak üzere, Alkim Kağıt Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 28 Şubat 2018 tarihinde onaylanmış olup Genel Kurul söz konusu 

finansal tabloları değiştirmeye ve yeniden yayımlamaya yetkilidir. 

 
 

 

 

 

 

 
İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 

31 ARALIK 2017 VE 2016 TARİHLİ BİLANÇOLAR 

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

 

 Dipnot 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 

KAYNAKLAR 
 

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

Kısa Vadeli Borçlanmalar  11 19.237.281 17.619.910 
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa 
   Vadeli Borçlanmalar  19.237.281 17.619.910 
   - Banka Kredileri  19.237.281 17.619.910 
Diğer Finansal Yükümlülükler 11 2.053.121 - 
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11 2.263.140 4.487.332 
 - İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli  
   Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları  2.263.140 4.487.332 
   - Banka Kredileri  2.263.140 4.487.332 
Ticari Borçlar  13.334.288 10.855.448 
   - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5 1.115.926 1.041.535 
   - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 12.218.362 9.813.913 
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 1.783.878 1.411.293 
Ertelenmiş Gelirler 8 1.700.536 371.070 
   - İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler  1.700.536 371.070 
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21 1.928.849 3.191.911 
Kısa Vadeli Karşılıklar  361.937 113.609 
    - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 13 245.822 - 
    - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 116.115 113.609 
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler  87.978 42.586 
   - İlişkili Olmayan Taraflara 
     Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler  87.978 42.586 
 

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER  42.751.008 38.093.159 

 

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

Uzun Vadeli Borçlanmalar 11 - 2.111.520 
 -İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar  - 2.111.520 
   - Banka Kredileri  - 2.111.520 
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 13 5.243.519 5.362.034 
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 202.364 332.470 
 

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER  5.445.883 7.806.024 

 

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER  48.196.891 45.899.183 

 

ÖZKAYNAKLAR 
 

Ödenmiş Sermaye 16 52.500.000 52.500.000 
Sermaye Düzeltmesi Farkları 16 32.414.361 32.414.361 
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 8.421.546 5.296.522 
Kâr Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 
   Birikmiş Diğer Kapsamlı Giderler  (2.056.708) (2.222.994) 
-  Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları  (2.056.708) (2.222.994) 
Geçmiş Yıllar Karları  9.629.078 8.911.882 
Net Dönem Karı   27.282.393 26.454.866 
 

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR  128.190.670 123.354.637 

 

TOPLAM KAYNAKLAR  176.387.561 169.253.820 

 
İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 VE 2016 HESAP DÖNEMLERİNE AİT  

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI  

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

 1 Ocak - 1 Ocak - 

 Dipnot 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

 

KAR VEYA ZARAR KISMI 

Hasılat 17 235.732.825 176.747.377 

Satışların Maliyeti (-) 17 (195.884.054) (143.050.209) 

 

BRÜT KAR  39.848.771 33.697.168 

 

Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 18 (6.239.169) (6.371.848) 

Genel Yönetim Giderleri (-) 18 (5.653.789) (4.480.007) 

Araştırma ve Geliştirme Giderleri  (82.514) (70.731) 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 22.466.026 19.785.168 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 19 (13.633.408) (4.648.429) 

 

ESAS FAALİYET KARI  36.705.917 37.911.321 

 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler   209.779 56.384 

Özkaynak Yöntemiyle Değelenen Yatırımların 

  Karlarından Paylar 3 98.379 91.369 

 

FİNANSMAN GELİR VE GİDERİ  

   ÖNCESİ FAALİYET KARI  37.014.075 38.059.074 
 

Finansman Gelirleri 20 4.128.625 2.633.288 

Finansman Giderleri (-) 20 (6.832.043) (7.610.420) 

 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER  

   VERGİ ÖNCESİ KARI  34.310.657 33.081.942 

 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri  (7.028.264) (6.627.076) 

- Dönem Vergi Gideri 21 (7.199.941) (6.196.138) 

- Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) 21 171.677 (430.938) 

 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI  27.282.393 26.454.866 

 

DÖNEM KARI  27.282.393 26.454.866 

 

Pay Başına Kazanç  0,0052 0,0050 
 

- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli     

     100 Adet Pay Başına Kazanç 22 0,0052 0,0050 
 

DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) KISMI 
 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar    

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm 

   Kazanç/ (Kayıpları) 13 207.857 (1.525.465) 

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm 

   Kazanç/ (Kayıpları), Vergi Etkisi 13 (41.571) 305.093 

 

DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)  166.286 (1.220.372) 

 

TOPLAM KAPSAMLI GELİR   27.448.679 25.234.494 

 
 
 

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 VE 2016 HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI  

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

 

  Kâr Veya Zararda  

  Yeniden  

  Sınıflandırılmayacak  

  Birikmiş Diğer 

   Kapsamlı  

 Gelirler Veya Giderler  Birikmiş Karlar  

    Tanımlanmış 

    Fayda 

    Planları 

   Kardan Yeniden 

  Sermaye Ayrılan Ölçüm 

 Ödenmiş Düzeltmesi Kısıtlanmış Kazançları/ Geçmiş Yıllar Net Toplam 

 Sermaye Farkları Yedekler Kayıpları Karları Dönem Karı Özkaynaklar 

 

1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla 52.500.000 32.414.361 5.296.522 (1.002.622) (1.208.843) 10.120.725 98.120.143 

 

Transferler - - - - 10.120.725 (10.120.725) - 

Toplam kapsamlı gelir/(gider) - - - (1.220.372) - 26.454.866 25.234.494 

   Net dönem karı - - - - - 26.454.866 26.454.866 

   Diğer kapsamlı gider - - - (1.220.372) - - (1.220.372) 

 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 52.500.000 32.414.361 5.296.522 (2.222.994) 8.911.882 26.454.866 123.354.637 

 

1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 52.500.000 32.414.361 5.296.522 (2.222.994) 8.911.882 26.454.866 123.354.637 

       

Transferler - - - - 26.454.866 (26.454.866) - 

Kar payları  - - 3.125.024 - (25.737.670) - (22.612.646) 

Toplam kapsamlı gelir/(gider) - - - 166.286 - 27.282.393 27.448.679 

   Net dönem karı - - - - - 27.282.393 27.282.393 

   Diğer kapsamlı gider - - - 166.286 - - 166.286 

 

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 52.500.000 32.414.361 8.421.546 (2.056.708) 9.629.078 27.282.393 128.190.670 

 

 
İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 VE 2016 HESAP DÖNEMLERİNE AİT 

NAKİT AKIŞ TABLOLARI 

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

 

  1 Ocak -  1 Ocak -  

 Dipnot 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

 

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI  20.739.743 23.081.732  

 

Dönem Karı     

   Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı   27.282.393 26.454.866 

 

Dönem Net Karı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler  9.077.892  6.427.480  

   

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 21 7.028.264 6.627.076 

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9,10 5.810.793 6.338.236 

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler  (806.978) (875.990) 

   Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 20 (1.661.790) (1.635.653) 

   Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 20 859.556 770.019 

   Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 6 (69.631) (47.799) 

   Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kaynaklanan 

      Kazanılmamış Finansman Geliri  64.887 37.443 

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış  

   Karları ile İlgili Düzeltmeler 3 (98.379) (91.369) 

   İştiraklerin Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 3 (98.379) (91.369) 

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler  704.781 744.839 

   Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali)  

      ile İlgili Düzeltmeler 13 704.781 744.839 

Değer Düşüklüğü Gideri (İptali) ile İlgili Düzeltmeler  (7.540) 7.659 

    Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 (7.540) 7.659 

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan  

   Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler  (209.779) (56.384) 

   Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan  

      Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler  (209.779) (56.384) 

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler  - 78.186 

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Düzeltmeler  (3.343.270) (6.344.773) 

 

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler  (6.471.051)  (5.934.476) 

 

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler  6.406.367 (8.217.793) 

   İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki (Artış) / Azalış 5 (2.122) 2.185 

   İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)  6.408.489 (8.219.978) 

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler  (15.685.063)  1.150.663 

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki  

     Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler  252.407 (271.288) 

   İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili  

   Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)  252.407 (271.288) 

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 8 (578.897) 251.824 

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler  1.678.685 785.520 

   İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 5 74.391 86.964 

   İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 1.604.294 698.556 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 13 372.585 258.824 

Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 8 1.329.466 (127.176) 

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler  (246.601) 234.950 

   Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)  (515.231) 224.745 

   Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)  268.630 10.205 

 

Faaliyetlerden (Kullanılan)/ Elde Edilen Nakit Akışları  29.889.234 26.947.870  

 

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar  

   Kapsamında Yapılan Ödemeler 13 (686.488) (889.594) 

Vergi İadeleri (Ödemeleri)  (8.463.003) (2.976.544) 

 

 

 

 
İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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  1 Ocak -  1 Ocak -  

 Dipnot 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

 

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN  

NAKİT AKIŞLARI  (1.693.907) (577.756) 

 

Alınan Faiz  1.691.105 1.460.851 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından  

   Kaynaklanan Nakit Çıkışları  (4.269.061) (1.205.301) 

   Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 (4.157.559) (1.179.908) 

   Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 (111.502) (25.393) 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan  

   Nakit Girişleri  331.698 62.971 

Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler  552.351 (896.277) 

   Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler  552.351 (896.277) 

 

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI  (25.552.543) (13.125.843) 

 

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları  (34.092.730) (27.829.961) 

   Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları  (34.092.730) (27.829.961) 

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri  31.902.184 15.272.500 

   Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Girişleri   31.902.184 15.272.500 

Ödenen Temettüler  (22.612.646) - 

Ödenen Faiz  (749.351) (568.382) 

 

Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve  

   nakit benzerlerindeki net artış (azalış)  (6.506.707) 9.378.133  

 

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri  

   Üzerindeki Etkisi  4.209.629 9.769.153  

Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) 4 (2.297.078) 19.147.286 

 

Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri  67.572.875 48.425.589 

 

Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri                                                                                          65.275.797                              67.572.875 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 VE 2016 HESAP DÖNEMLERİNE AİT 

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR 

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

 

 

DİPNOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

 

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi 

kağıdı imalatı ve satışı, kendi ihtiyacını karşılamak üzere elektrik ve ısı enerjisi üretimi, üretim fazlası olması 

halinde satışıdır. Şirket’in %79,93 oranında hissesine sahip olan Alkim Alkali Kimya A.Ş. (“Alkim Kimya”), 

Şirket’in ana ortağı konumundadır (Dipnot 16).  

 

Halka açıklık oranı %20,00 olan (31 Aralık 2016: %20,00) Şirket’in hisse senetleri Borsa İstanbul’da 

(“BİST”) işlem görmektedir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (”SPK”) kayıtlıdır. 

 

Şirket’in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 192’dir  (31 Aralık 2016: 169). 

 

Şirket’in kayıtlı ofis adresi Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa - İzmir’dir. 

 

 

DİPNOT 2 -  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 

 

İlişikteki 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 İlişkin Esaslar 

Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin  

5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından 

yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları esas 

alınmıştır. TMS’ler, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile 

bunlara ilişkin ek ve yorumları içermektedir. 

 

Finansal tablolar, KGK tarafından 2 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan “TMS Taksonomisi Hakkında 

Duyuru” ile SPK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş olan 

formatlara uygun olarak sunulmuştur. 

 

Şirket muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından 

çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı 

tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktır. 

 

Finansal tablolar makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası 

baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış, 

kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve 

sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiş, Şirket’in fonksiyonel para birimi olan Türk Lirası (“TL”) olarak 

ölçülmüş ve sunulmuştur. 

 

SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı Kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve finansal 

tablolarını SPK Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 

tarihinden itibaren, KGK tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal 

Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.2 Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler 
 

a) 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen 
değişiklikler ve yorumlar: 

 

- TMS 7, “Nakit akış tabloları”ndaki değişiklikler; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler finansal tablo okuyucularının finansman 

faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülük değişikliklerini değerlendirebilmelerine imkan veren ek 

açıklamalar getirmiştir. Değişiklikler UMSK’nın ‘açıklama inisiyatifi’ projesinin bir parçası olarak 

finansal tablo açıklamalarının nasıl geliştirilebileceğine dair çıkarılmıştır. 
 

- TMS 12, “Gelir vergilerdeki değişiklikler”; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. Gerçekleşmemiş zararlar üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi 

varlıklarının muhasebeleştirilmesine ilişkin bu değişiklikler, gerçeğe uygun değerden ölçülen borçlanma 

araçları üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi varlığının nasıl muhasebeleştirileceğini açıklamaktadır.  
 

- 2014-2016 dönemi yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
 

TFRS 12, “Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar”; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinden itibaren geçerli olmak üzere geriye dönük olarak uygulanmalıdır. 

Bu değişiklik, finansal bilgiler haricinde TFRS 12’nin açıklama gerekliliklerinin satılmaya hazır olarak 

sınıflandırılan işletmelerdeki paylara uygulanacağını açıklığa kavuşturmaktadır. 
 

b) 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle geçerli olan diğer tüm yeni standartlar, mevcut standartlardaki 
değişiklikler ve yorumlar, Şirket faaliyetleri ile ilgili olmadığından veya finansal tablolar üzerinde 
önemli etkisi olmadığından listelenmemiştir. 
 

c) 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve 

değişiklikler: 
 

- TFRS 9, “Finansal araçlar”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 

dönemlerinde geçerlidir. Bu standart TMS 39’un yerini almaktadır. Finansal varlıklar ve 

yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve aynı zamanda şu anda 

kullanılmakta olan, gerçekleşen değer düşüklüğü zararı modelinin yerini alacak olan beklenen kredi 

riski modelini de içermektedir. 
 

- TFRS 15, “Müşteri sözleşmelerinden hasılat”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika’da Kabul Görmüş Muhasebe Standartları ile yapılan 

uyum çalışması sonucu ortaya çıkan yeni standart hasılatın finansal raporlamasını ve finansal tabloların 

toplam gelirlerinin dünya çapında karşılaştırılabilir olmasını sağlamayı amaçlamıştır. 
 

- TFRS 15, “Müşteri sözleşmelerinden hasılat” standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya 

bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişikliklerle edim 

(performans) yükümlülüklerini belirleyen uygulama rehberliğine, fikri mülkiyet lisanslarının 

muhasebesine ve işletmenin asil midir yoksa aracı mıdır değerlendirmesine (net hasılat sunumuna 

karşın brüt hasılat sunumu) ilişkin açıklamaları içermektedir. Uygulama rehberliğindeki bu alanların 

her biri için yeni ve değiştirilmiş açıklayıcı örnekler eklenmiştir. UMSK, aynı zamanda yeni hasılat 

standardına geçiş ile ilgili ek pratik tedbirler dahil etmiştir. 
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2014-2016 dönemi yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. 

 

- TFRS 1, “Türkiye finansal raporlama standartlarının ilk uygulaması”, TFRS 7, TMS 19 ve TFRS 

10 standartlarının ilk kez uygulama aşamasında kısa dönemli istisnalarını kaldırılmıştır. 

 

- TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar”; bir iştirak ya da iş ortaklığının 

gerçeğe uygun değerden ölçülmesine ilişkin açıklık getirmiştir.  

 

- TFRS Yorum 22, “Yabancı para cinsinden yapılan işlemler ve avanslar ödemeleri”;  

1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu 

yorum yabancı para cinsinden yapılan işlemler ya da bu tür işlemlerin bir parçası olarak yapılan 

ödemelerin yabancı bir para cinsinden yapılması ya da fiyatlanması konusunu ele almaktadır. Bu 

yorum tek bir ödemenin yapılması/alınması durumunda ve birden fazla ödemenin yapıldığı/alındığı 

durumlara rehberlik etmektedir. Bu rehberliğin amacı uygulamadaki çeşitliliği azaltmaktadır. 

 

- TFRS 9, “Finansal araçlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, itfa edilmiş maliyet ile ölçülen finansal bir 

yükümlülüğün, finansal tablo dışı bırakılma sonucu doğurmadan değiştirildiğinde, ortaya çıkan kazanç 

veya kaybın doğrudan kar veya zararda muhasebeleştirilmesi konusunu doğrulamaktadır. Kazanç veya 

kayıp, orijinal sözleşmeye dayalı nakit akışları ile orijinal etkin faiz oranından iskonto edilmiş 

değiştirilmiş nakit akışları arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu, farkın IAS 39’dan farklı olarak 

enstrümanın kalan ömrü boyunca yayılarak muhasebeleştirilmesinin mümkün olmadığı anlamına 

gelmektedir.  

 

- TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde 

veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Şirketlerin özkaynak 

metodunu uygulamadığı uzun vadeli iştirak veya müşterek yönetime tabi yatırımlarını, TFRS 9 

kullanarak muhasebeleştireceklerini açıklığa kavuşturmuştur. 

 

d) UMSK tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş 

standartlar ve yorumlar: 

 

- UFRS 10 ve UMS 28 “Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya 

Katkıları - Değişiklik”; UMSK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına 

bağlı olarak değiştirilmek üzere, Aralık 2015’te UFRS 10 ve UMS 28’de yapılan söz konusu 

değişikliklerin geçerlilik tarihini süresiz olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin 

vermektedir. 

 

- Yıllık İyileştirmeler - 2010 - 2012 Dönemi; 

 

- “UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü”; Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde 

faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu 

durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler derhal uygulanacaktır.  
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- UFRS 16, “Kiralama İşlemleri”; UMSK Ocak 2016’da UFRS 16 “Kiralama İşlemleri” standardını 

yayınlanmıştır. Yeni standart, faaliyet kiralaması ve finansal kiralama ayrımını ortadan kaldırarak 

kiracı durumundaki şirketler için birçok kiralamanın tek bir model altında bilançoya alınmasını 

gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki şirketler için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş 

olup faaliyet kiralaması ile finansal kiralama arasındaki fark devam etmektedir. UFRS 16, UMS 17 ve 

UMS 17 ile ilgili yorumların yerine geçecek olup 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 

dönemleri için geçerlidir. UFRS 15 “Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat” standardı da 

uygulandığı sürece UFRS 16 için erken uygulamaya izin verilmektedir.  
 

- UFRS Yorum 23, “Vergi uygulamalarındaki belirsizlikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten 

sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum UMS 12, Gelir Vergileri 

standardının uygulamalarındaki bazı belirsizliklere açıklık getirmektedir. UFRS Yorum Komitesi daha 

önce vergi uygulamalarında bir belirsizlik olduğu zaman bu belirsizliğin UMS 12’ye göre değil UMS 

37, ‘Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’ standardının uygulanması gerektiğini açıklığa 

kavuşturmuştu. UFRS Yorum 23 ise gelir vergilerinde belirsizlikler olduğu durumlarda ertelenmiş 

vergi hesaplamasının nasıl ölçüleceği ve muhasebeleştirileceği ile ilgili açıklama getirmektedir.  
 

Şirket yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip geçerlilik tarihinden 

itibaren uygulayacaktır. Yukarıdaki standart ve yorumların, uygulanmasının gelecek dönemlerde Şirket’in 

finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı beklenmektedir.  

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket faaliyetleri ile ilgili 

olmayan standartlar ve değişiklikler yukarıda verilmemiştir. 
 

2.3 Konsolidasyon esasları 
 

Şirket’in bağlı ortaklığı bulunmadığından finansal tablolarda konsolidasyon söz konusu değildir. Bununla 

birlikte, iştiraklerdeki yatırımlar, ilk kayda alındıkları tarihte elde etme maliyeti üzerinden sonraki dönemlerde 

ise özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir. Bunlar, Şirket’in genel olarak oy hakkının %20 ila %50’sine 

sahip olduğu veya Şirket’in, şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip olmamakla birlikte önemli etkiye 

sahip olduğu kuruluşlardır. Şirket ile iştirak arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar, Şirket’in 

iştirakteki payı ölçüsünde düzeltilmiş olup, gerçekleşmemiş zararlar da; işlem, transfer edilen varlığın değer 

düşüklüğüne uğradığını göstermiyor ise, düzeltilmiştir. Özkaynak yöntemine göre, iştiraklerin satın alım 

sonrasındaki vergi sonrası toplam kapsamlı gelir/(gideri) Şirket’in iştirakteki payı ölçüsünde Şirket’in toplam 

kapsamlı gelir/(giderine) yansıtılmaktadır. İştiraklerden alınan ya da alınacak olan temettüler yatırımın defter 

değerinde bir azalma olarak muhasebeleştirilir. 
 

Özkaynaktan pay alma yöntemi ile muhasebeleştirilmiş yatırım yapılan işletmenin muhasebe politikaları, Şirket 

tarafından uygulanan muhasebe politikaları gerektiğinde tutarlılığının sağlanmasının amacıyla uygun şekilde 

değiştirilmiştir.  
 

Aşağıdaki tablo 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle Şirket’in iştiraki ve kontrol payını 

göstermektedir:  

  Şirket’in  

  doğrudan ve dolaylı  

  kontrol payları (%)  

İştirak 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 

Alkim Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. (Türkiye’de yerleşik) 50,00 50,00 
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Yabancı para çevrimi 

 

i) Fonksiyonel ve raporlama para birimi 

 

Şirket ve iştirakinin finansal tablo kalemleri, söz konusu şirketin içinde bulunduğu ve operasyonlarını 

sürdürdüğü ana ekonomide geçerli olan para birimi cinsinden ölçülmüştür (“fonksiyonel para birimi”). Finansal 

tablolar Şirket’in fonksiyonel para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden hazırlanmış ve sunulmuştur. 

 

ii) İşlemler ve bakiyeler 

 

Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı günkü döviz kurlarından fonksiyonel para birimine 

çevrilmiştir. Bu işlemlerin gerçekleşmesinden ve yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülüklerin 

dönem sonu döviz kurlarından çevrilmesinden kaynaklanan kur farkı gelir ve giderleri nakit akış ve net yatırımın 

koruması olarak değerlendirilip özkaynak kalemi altında takip edilenler dışında kapsamlı gelir tablosunda esas 

faaliyetlerden diğer gelirler/giderler ile finansman gelir/giderleri altında muhasebeleştirilir. 

 

2.4 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi 

 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları bir önceki 

dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle finansal durum 

tablosunu (bilançosunu), 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle hazırlanmış finansal durum tablosu (bilançosu) ile; 1 

Ocak - 31 Aralık 2017 dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir, nakit akış ve özkaynaklar değişim 

tablolarını ise 1 Ocak - 31 Aralık 2016 dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. 

 

Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli 

görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 

hazırlanan kâr veya zarar tablosunda yapılan sınıflandırmalar aşağıdaki gibidir: 

 

- 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren döneme ilişkin gelir tablosunda finansman gelirleri içerisinde 

sınıflandırılan 10.202.976 TL tutarındaki kur farkı gelirleri esas faaliyetlerden diğer gelirler satırında 

gösterilmiştir. 

 

- 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren döneme ilişkin gelir tablosunda finansman giderleri içerisinde yer 

alan 3.002.326 TL tutarındaki kur farkı giderleri esas faaliyetlerden diğer giderler satırında 

gösterilmiştir. 

 

- 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren döneme ilişkin gelir tablosunda esas faaliyetlerden diğer gelirlerde 

yer alan 315.933 TL tutarındaki elektrik satış gelirleri hasılat satırında gösterilmiştir. 

 

- 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren döneme ilişkin gelir tablosunda finansman giderleri içerisinde net 

gösterime tabi tutulan borçlanmalardan kaynaklanan 2.633.288 TL tutarındaki kur farkı gelirleri 

finansman gelirleri satırında gösterilmiştir. 
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2.5 Önemli muhasebe politikalarının özeti 
 

2.5.1 Hasılat 
 

Gelirler, Şirket’in faaliyetlerinin olağan süreci dahilinde yapılan mal ve hizmet satışları karşılığı tahsil edilen ya 

da alacak kaydedilen tutarların makul değerlerini ihtiva etmektedir. Gelirler, katma değer vergileri, iadeler, 

indirim ve iskontolar düşüldükten sonra ulaşılan bedel üzerinden gösterilmiştir. Bilanço tarihi itibariyle oluşan 

ancak henüz faturalanmamış olan harcamalar tahmin ve tahakkuk edilmektedir. Hasılat tutarı güvenilir bir 

biçimde ölçülebildiğinde, işleme ilişkin ekonomik faydanın işletme tarafından elde edilmesinin kuvvetle 

muhtemel olduğunda ve aşağıda belirtildiği gibi her bir Şirket aktivitesiyle ilgili belirli kriterlerin gerçekleşmesi 

durumunda finansal tablolara hasılat olarak kaydedilir. Şirket, tahminlerini müşterinin türünü, işlemin türünü ve 

her bir kontratın maddelerini dikkate alarak tarihsel sonuçlara dayandırır (Dipnot 17). 
 

Gelirler aşağıdaki gibi kaydedilmektedir: 
 

Mal satışları: 
 

Mal satışları ürünlerin müşteriye teslim edilmesi veya satılması, müşterinin bu ürünleri kabul etmesi ve ilgili 

alacakların tahsilatının yapılması olasılığının kesinleşmesi halinde kaydedilir. Şirket politikası olarak ürünler 

müşterilere geri iade etme hakkıyla birlikte satılmaktadır. Satışın gerçekleştiği anda, bu tarz iadelerin tutarının 

tahmini için önceki deneyimlerden faydalanılmaktadır. 
 

Hizmet satışları: 
 

Hizmet satışları; belirli bir işlem için fiili olarak sağlanan hizmetin, sağlanacak olan toplam hizmete göre 

tamamlandığı oran göz önünde bulundurularak ilgili muhasebe döneminde kaydedilir. 
 

Faiz geliri: 
 

Faiz geliri, etkin faiz yöntemi esasına göre kaydedilir. Bir alacak için değer düşüklüğü karşılığı ayrıldığında, 

Şirket o alacağın taşınan değerini, o aracın orijinal etkin faiz oranını baz alarak iskonto ettiği gelecekteki nakit 

akışına, geri kazanılabilir değerine indirmekte ve bu iskontoyu faiz geliri olarak kaydetmeye devam etmektedir. 
 

2.5.2  Stoklar 
 

Şirket’in stokları; selüloz stokları, bobin halinde veya ebatlandırılmış yarı mamul ve mamuller, kimyasallar, 

işletme malzemeleri ve yedek parçalardan oluşmaktadır. Stoklar, maliyetin veya net gerçekleşebilir değerin 

düşük olanı ile değerlenir. Net gerçekleşebilir değer işin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından tahmini 

tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde 

edilen tutardır. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut 

durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Şirket, stoklarını aylık ağırlıklı 

ortalama maliyet yöntemine göre değerlemektedir (Dipnot 7). 
 

2.5.3 Maddi duran varlıklar 
 

Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL’nin 31 Aralık 2004 

tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra 

iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş amortisman ve mevcutsa kalıcı değer 

düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. 
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Maddi duran varlıklar, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır olduğu ve fiziksel durumlarının belirlenen 

üretim kapasitesini karşılayacağı durumlarda aktifleştirilir ve itfa edilmeye başlanırlar. Maddi duran varlıkların 

hurda değerinin önemli tutarda olmadığı tahmin edilmektedir. 
 

Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri ile makine, tesis ve cihazlar, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır 

olduğu ve fiziksel durumlarının belirlenen üretim kapasitesini karşılayacağı durumlarda aktifleştirilir ve 

amortismana tabi tutulmaya başlanırlar. Maddi duran varlıkların hurda değerinin önemli tutarda olmadığı tahmin 

edilmektedir. 
 

Maddi duran varlık alımları için verilmiş olan avanslar, ilgili varlık aktifleştirilene kadar diğer duran varlıklar 

duran varlıklar altında peşin ödenmiş giderler altında takip edilmektedir. Her raporlama döneminde, maddi 

duran varlıkların hurda değeri yaklaşık ekonomik ömürler gözden geçirilmekte ve gerekli düzeltmeler ileriye 

dönük olarak yapılmaktadır. 
 

Amortisman enflasyona göre düzeltilmiş tutarlar üzerinden ve maddi duran varlıkların ekonomik faydalı 

ömürlerini yansıtan oranlarda doğrusal amortisman metoduna göre hesaplanmaktadır (Dipnot 9). Arsalar, 

ekonomik faydalı ömürleri sonsuz olarak kabul edildiğinden amortismana tabi tutulmamışlardır. Maddi duran 

varlıkların yaklaşık ekonomik ömürlerine göre yıllık amortisman oranları aşağıdaki gibidir: 
 

 Oran (%) 

Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri  2-13 

Binalar  2-4 

Makine, tesis ve cihazlar 4-25 

Motorlu taşıtlar 10-25 

Döşeme ve demirbaşlar 5-50 
 

Aktifleştirmeden sonraki harcamalar, gelecekte ekonomik fayda sağlanmasının kuvvetle muhtemel olması ve 

ilgili harcamanın maliyetinin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi durumunda ilgili varlığın maliyetine eklenir 

veya ayrı bir varlık olarak finansal tablolara yansıtılır. Maddi duran varlıklar; taşınır değerlerin, geri kazanılabilir 

değerlerinden daha fazla olabileceğini gösteren koşullarda değer düşüklüğü için gözden geçirilmektedir. Değer 

düşüklüğü saptanması için varlıklar, nakit üreten birimler olan en alt seviyede gruplanır (nakit üreten birim). Bir 

maddi duran varlığın taşıdığı değer, geri kazanılabilir değerinden fazla ise karşılık ayrılarak defter değeri geri 

kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, maddi duran varlığın kullanımdaki değeri veya varlığın 

satışı için katlanılacak giderler düşüldükten sonraki net satış fiyatından yüksek olanıdır.  
 

Bakım ve onarım giderleri oluştukları dönemin kapsamlı gelir tablosuna gider olarak kaydedilirler. Şirket, 

yapılan yenilemeler doğrultusunda değiştirilen parçaların diğer bölümlerden bağımsız bir şeklide amortismana 

tabi tutulup tutulmadığına bakmaksızın taşınan değerlerini bilançodan çıkarır. Başlıca yenilemeler, ilgili maddi 

duran varlığın kalan ömrünün veya yenilemenin kendisinin ekonomik ömrünün kısa olanı baz alınarak 

amortismana tabi tutulurlar. Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasında elde edilen kar ya da zarar, maddi 

duran varlığın taşıdığı değere göre belirlenir ve ilgili gelir ve gider hesaplarına kaydedilir (Dipnot 19).  
 

2.5.4 Maddi olmayan duran varlıklar 
 

Maddi olmayan varlıklar, iktisap edilmiş hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir. 

Maddi olmayan duran varlıklar, elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş itfa payları ve mevcutsa kalıcı değer 

düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. İtfa payları alış 

yılından itibaren 5 ile 15 yıl arasındaki ekonomik ömürleri üzerinden doğrusal itfa yöntemiyle hesaplanmıştır. 

Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir tutara 

indirilir. 
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2.5.5 Varlıklarda değer düşüklüğü 
 

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü: 
 

- İtfa edilmiş maliyet üzerinden gösterilen finansal varlıklar 
 

Şirket, bir ya da bir grup finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığını gösteren nesnel bir göstergenin var 
olup olmadığını, her raporlama döneminin sonunda değerlendirir. Bir ya da bir grup finansal varlık değer 
düşüklüğüne uğrarsa, değer düşüklüğünden kaynaklanan zarar, ancak değer düşüklüğüne ilişkin varlığın ilk 
kayda alınmasından sonra ortaya çıkan ve söz konusu finansal varlıkların geleceğe ait tahmini nakit akışları 
üzerinde bir etkisinin olduğu bir ya da daha fazla olayın sebep olduğu nesnel bir kanıt varsa finansal tablolara 
yansıtılır. 
 

Şirket tüm finansal varlıkların değer düşüklüğü testi için aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurmaktadır: 
 

- Finansal varlığı ihraç edenin veya finansal varlığı taahhüt edenin finansal açıdan önemli bir zorluk 
içinde olması; 

 

- Sözleşmenin ihlal edilmesi, örneğin faiz veya anapara ödemelerinin yerine getirilememesi veya ihmal 
edilmesi; 

 

- Şirket’in, borçlunun içinde bulunduğu finansal zorluğa ilişkin ekonomik veya yasal nedenlerden ötürü, 
borçluya başka koşullar altında tanımayacağı bir ayrıcalık tanıması;  

 

- Borçlunun, iflas veya başka tür bir finansal yeniden yapılandırmaya gireceği ihtimalinin yüksek olması; 
 

- Portföy içindeki her bir finansal varlık itibariyla tespiti mümkün olmamakla birlikte, bir Şirket finansal 
varlığın ilk kayda alınmalarını müteakip söz konusu varlıkların gelecekteki tahmini nakit akışlarında 
ölçülebilir bir azalış olduğuna işaret eden gözlemlenebilir veri bulunması. Bu tür veriler genellikle 
aşağıdaki durumlarda oluşur: 

 

(i) Portföydeki borçluların ödeme durumlarında olumsuz anlamda değişiklikler yaşanması ve  
(ii) Portföydeki varlıkların geri ödenmemesine neden olabilecek ulusal veya bölgesel ekonomik 

koşullar. 
 

Şirket öncelikle, değer düşüklüğüne ilişkin bağımsız göstergenin bulunup bulunmadığını değerlendirir. 
 

Krediler ve alacaklar için, zararın tutarı varlıkların defter değeri ile geleceğe ait tahmini nakit akışlarının finansal 
varlıkların orijinal efektif faiz oranı kullanılarak indirgenmiş bugünkü değeri arasındaki fark olarak ölçülür 
(geleceğe ait gerçekleşmemiş giderler hariç olmak üzere). Varlıkların defter değeri düşürülür ve meydana gelen 
zarar  gelir tablosunda kayda alınır. 
 

Eğer, izleyen dönemde, değer düşüklüğü zararının miktarı azalırsa ve bu azalış değer düşüklüğünün 
anlaşılmasından sonra meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebilirse (borçlunun kredi notunda iyileştirme olması 
gibi), daha önce kayda alınmış değer düşüklüğünün iptali gelir tablosunda kayda alınır. 
 

Finansal olmayan varlıklarda değer düşüklüğü: 
 

Şirket, ertelenmiş vergi varlıkları dışında kalan her varlık için her bir bilanço tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin 
değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge 
mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Kullanıma hazır olmayan maddi olmayan duran 
varlıklarda ise geri kazanılabilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir. Varlığın geri kazanılabilir değeri, 
ilgili varlığın satışı için katlanılacak giderler düşüldükten sonraki net rayiç değeri ile kullanım değerinin yüksek 
olanıdır. 
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İştirakler, TMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” hükümlerine göre, değer düşüklüğü 

olabileceğini gösteren durumlarda, geri kazanılabilir tutarı ile finansal tablolardaki taşınan değeri 

karşılaştırılarak TMS 36’ya göre değer düşüklüğü açısından test edilir. Buna istinaden, özkaynak yöntemiyle 

muhasebeleştirilen ve bu şekilde Şirket’in payı ölçüsünde iştirakin zararlarının finansal tablolara yansıtılmasına 

rağmen, TMS 39 hükümleri uygulanarak finansal tablolara yansıtılan zararların dışında ilave bir değer 

düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesinin gerekli olup olmadığı değerlendirilir. İştirakler içerisinde 

muhasebeleştirilen şerefiye, ayrıca muhasebeleştirilmediğinden, TMS 36, “Varlıklarda Değer Düşüklüğü"ne 

göre ayrıca değer düşüklüğü açısından test edilmez. Değer düşüklüğünün olması durumunda, iştirakin 

maliyetinin bir parçası olan şerefiye dahil olmak üzere, herhangi bir ilgili varlığın üzerine değer düşüklüğü 

dağıtılmaz. Buna göre, müteakip değer artışı sonrasında önceden finansal tablolara yazılan değer düşüklüğü, 

TMS 36’da yer alan hükümlere göre geri çevrilir. 

 

2.5.6 Borçlanma maliyetleri ve alınan krediler  

 

Alınan krediler alındıkları tarihlerdeki makul değerlerinden, işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki net 

değerleriyle kaydedilir. Alınan krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet 

değeri üzerinden gösterilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri 

arasındaki fark, etkin faiz yöntemi kullanılarak kapsamlı gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman 

maliyeti olarak yansıtılır. Alınan kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti oluştuğunda kapsamlı gelir 

tablosuna yansıtılır (Dipnot 20). Alınan kredilerin vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise, kısa 

vadeli yükümlülükler içerisinde, 12 aydan fazla ise uzun vadeli yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir 

(Dipnot 11). 

 

Kredi sözleşmeleri ve limitleri için ödenen ücretler, söz konusu sözleşme kapsamında ilgili limitin kısmen 

veya tamamen kullanılmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda, işleme maliyeti olarak yukarıda 

esaslar çerçevesinde mali tablolara yansıtılır. Söz konusu limitin kullanılmasının muhtemel olmadığı 

durumlarda ise, ödenen ücret likidite hizmetleri için ödenen bir hizmet olarak peşin ödenen gider olarak 

değerlendirilir ve ilgili kredi limitinin geçerlilik süresi boyunca gelir tablosuyla ilişkilendirilir. 

 

Amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi (bir yıl ve üzeri) 

gerektiren varlıklar özellikli varlıklar olarak tanımlanmaktadır. Özellikli varlığın iktisabı, yapımı ya da 

üretimi ile ilgili genel veya belirli borçlanma maliyetleri, ilgili varlığın yönetimin amaçları doğrultusunda 

faaliyet gösterebilmesi amacıyla gerekli oluşuma ve yere getirildiği ana kadar, söz konusu varlığın 

maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilir. 

 

2.5.7 Ticari borçlar  

 

Ticari borçlar finansal tablolara alındıkları tarihte gerçeğe uygun değer değerleri ile müteakip dönemde ise 

indirgenmiş maliyet bedeli üzerinden kaydedilir (Dipnot 6).  

 

2.5.8 Finansal varlıklar  

 

Şirket, finansal varlıklarını krediler ve alacaklar ile satılmaya hazır finansal varlıklar kategorileri altında 

sınıflandırmıştır. Bahsi geçen sınıflandırma ilgili finansal varlığın satın alım amacına bağlı olarak 

yapılmaktadır. Şirket yönetimi, finansal varlıkların sınıflandırma işlemini ilgili varlıkların finansal tablolara 

ilk yansıtıldığı tarih itibarıyla yapmaktadır. Şirket’in makul değer değişimi kar veya zarar ve diğer kapsamlı 

gelir tablosu ile ilişkilendirilen ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıkları bulunmamaktadır. 
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i. Sınıflandırma 

 

- Krediler ve alacaklar 

 

Krediler ve alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev araç 

olmayan finansal varlıklardır. Vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen varlıklarda, 12 

aydan uzun ise duran varlıklarda takip edilmektedir. Krediler ve alacaklar, ticari ve ilişkili taraftarlardan 

alacaklardan ve nakit ve nakit benzerlerinden oluşmaktadır. 

 

- Satılmaya hazır finansal varlıklar  

 

Likidite ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak veya faiz oranlarındaki değişimler nedeniyle satılabilecek 

olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan ve başka bir sınıflandırmaya tabi tutulamayan finansal 

araçlar, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden 

sonraki 12 aydan daha kısa bir süre için finansal aracı elde tutma niyeti olmadıkça veya işletme sermayesinin 

arttırılması amacıyla satışına ihtiyaç duyulmayacaksa, ki bu durumda dönen varlıklar içine dahil edilir, duran 

varlıklara dahil edilmiştir. Şirket yönetimi, bu finansal araçların sınıflandırmasını satın aldıkları tarihte uygun 

bir şekilde yapmakta olup düzenli olarak bu sınıflandırmayı gözden geçirmektedir. 

 

ii. Muhasebeleştirme ve ölçümleme 

 

Makul değer değişimi gelir tablosuyla ilişkilendirilen finansal varlıklar dışındaki tüm finansal varlıklar, ilk kez 

kayda alınırken varlıkla ilgili satın alma masrafları (işlem maliyeti) de dahil olmak üzere makul değeri, sonraki 

dönemlerde ise makul değerleri üzerinden gösterilmektedir. Şirket’in %20’nin altında sermaye payına sahip 

olduğu, kontrol veya önemli derecede etkinliğe sahip olmadığı satılmaya hazır finansal varlık olarak 

sınıflandırdığı finansal varlıklar, borsada işlem görmesi durumunda piyasa fiyatları üzerinden finansal tablolara 

yansıtılmakta olup aktif bir piyasanın bulunmaması durumlarında, Şirket ilgili finansal varlığın gerçeğe uygun 

değerini genel kabul görmüş değerleme yöntemleri kullanarak hesaplamaktadır. Satılmaya hazır finansal 

varlıkların borsaya kayıtlı herhangi bir rayiç değerinin olmadığı, makul değerin hesaplanmasında kullanılan 

diğer yöntemlerin uygun veya tatbik edilebilir olmaması nedeniyle makul bir değer tahmininin yapılamaması ve 

makul değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlığın kayıtlı değeri, 1 Ocak 2005 

tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL’nin 31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen 

düzeltilmiş elde etme maliyeti üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme 

maliyeti üzerinden, mevcutsa, değer düşüklüğünün çıkarılması suretiyle değerlenmiştir. Şirket, satılmaya hazır 

finansal varlıklara ilişkin kazanç ve kalıcı (önemli tutarda uzun ve süreli olarak) olmayan kayıpları, bu varlıklar 

finansal tablolardan çıkarılana kadar doğrudan özkaynaklar altında muhasebeleştirmektedir.  

 

Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış olan menkul kıymetlerin makul değer değişikliği bu 

finansal varlıkların bilanço tarihindeki makul değerleri ile iskonto edilmiş maliyet bedelleri arasındaki fark 

olarak hesaplanmaktadır. Şirket söz konusu satılmaya hazır finansal varlıklardan temettü almaya hak 

kazandığında, satılmaya hazır finansal varlıklardan elde edilen temettü geliri, yatırım faaliyetlerinden 

gelirlerin altında muhasebeleştirilerek kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır.  

 

Satılmaya hazır finansal varlıklar finansal tablolardan çıkarıldıklarında, özkaynaklarda takip edilen ilgili 

kazanç veya kayıplar kapsamlı gelir tablosuna transfer edilir. Krediler ve alacaklar etkin faiz oranı yöntemi 

kullanılarak indirgenmiş değerleriyle muhasebeleştirilmektedir. 
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2.5.9 Kur değişiminin etkileri  

 

Yabancı para cinsinden yapılan işlemler işlemin yapıldığı günkü döviz kurlarından TL’ye çevrilmiştir. 

Bilançoda yer alan yabancı para birimi bazındaki parasal varlıklar ve yükümlülükler bilanço tarihindeki döviz 

kurları kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. Bu işlemler sonucunda oluşan kur farkları kapsamlı gelir tablosuna 

dâhil edilmiştir. 

 

2.5.10 Pay başına kazanç  

 

Kapsamlı gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net dönem karının, dönem boyunca bulunan hisse 

senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur (Dipnot 22).  

 

Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”) 

sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler 

olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, 

hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.  

 

Temettü dağıtılması söz konusu olması durumunda ise hisse başına düşecek kazanç hisselerin ağırlıklı 

ortalamasının adedi üzerinden değil, mevcut hisse adedi dikkate alınarak belirlenecektir.  

 

2.5.11 Raporlama döneminden sonraki olaylar 

 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; finansal sonuçlara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal 

bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için 

yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar (Dipnot 25).  

 

Şirket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara 

alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme 

gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları 

halinde finansal tablo dipnotlarında açıklanır.  

 

2.5.12 Karşılıklar, koşullu varlık ve borçlar  

 

Geçmişteki olaylardan kaynaklanan ve gerçekleşmesi gelecekte Şirket’in tamamıyla kontrolünde olmayan, bir 

veya birden fazla olayın olması veya olmaması durumuna bağlı olan olası varlık ve yükümlülükler, şarta bağlı 

varlık ve yükümlülükler olarak kabul edilmektedir (Dipnot 11). Şirket, şarta bağlı varlık ve yükümlülükleri 

kayıtlarına yansıtmamaktadır. Şarta bağlı yükümlülükler, ilgili bir ekonomik fayda çıkışı olasılığı uzak 

olmadığı sürece finansal tablo dipnotlarında açıklanmıştır. Şarta bağlı varlıklar ise ancak ekonomik 

faydaların girişi muhtemel ise finansal tablo dipnotlarında açıklanmıştır. 

 

Karşılıklar, Şirket’in bilanço tarihi itibariyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal 

bir yükümlülüğünün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların 

çıkışının gerçekleşme olasılığının olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği 

durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Birden fazla sayıda benzer yükümlülüğün bulunduğu durumlarda, 

gerekli olabilecek ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkış olasılığı aynı sınıftaki yükümlülüklerin tamamı 

dikkate alınarak değerlendirilir. Aynı sınıfta bulunan yükümlülüklerden herhangi bir tanesine ilişkin kaynak 

çıkışı ihtimali az bile olsa karşılık ayrılmaktadır. Gelecekteki operasyonel zararlarla ilgili olarak karşılık 

ayrılmamaktadır. 
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i. Çalışanlara sağlanan faydalar/ kıdem tazminatları 

Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, Türk İş Kanunu uyarınca personelin emekliye ayrılmasından doğacak 

gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder. Türkiye’de geçerli 

olan sosyal mevzuat ve Türk İş Kanunu uyarınca; Şirket, en az bir yıllık hizmetini tamamlayan, kendi isteğiyle 

işten ayrılması veya uygunsuz davranışlar sonucu iş akdinin feshedilmesi dışında kalan sebepler yüzünden işten 

çıkarılan veya emekliye ayrılan her personeline toplu olarak kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.  

Tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğü aktüer varsayımlar uyarınca net bugünkü değerine göre indirgenmiş ve 

finansal tablolara yansıtılmıştır. Söz konusu karşılığın ölçülmesinde her kullanılan aktüer varsayımlarındaki 

değişimlerden kaynaklı aktüer kazanç ve kayıplar diğer kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilerek mali tablolara 

yansıtılır. 

 

ii. Birikmiş izin karşılığı 

Şirket, bilanço tarihi itibariyla çalışanların kullanmadıkları hak edilmiş izin günleri ile ilgili gelecekteki olası 

yükümlülüklerin tahmini toplam karşılığını birikmiş izin karşılığı olarak finansal tablolarına yansıtmaktadır. 

 

2.5.13 İlişkili taraflar  

 

a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda Şirket ile ilişkili sayılır:  

 

Söz konusu kişinin,  

 

(i) Şirket üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,  

(ii) Şirket üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,  

(iii) Şirket veya Şirket’in bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması 

durumunda.  

 

b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme Şirket ile ilişkili sayılır:  

 

(i) İşletme ve Şirket’in aynı grubun üyesi olması halinde.  

(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) 

iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde.  

(iv) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.  

(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu 

üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.  

(v) İşletmenin, Şirket’in ya da Şirket ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten 

ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. Şirket’in kendisinin böyle bir 

plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de Şirket ile ilişkilidir.  

(vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol 

edilmesi halinde.  

(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması 

veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir 

üyesi olması halinde  

 

İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da 

yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.  



 

34 

 

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.5.14 Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması  
 

Faaliyet bölümleri, Şirket’in faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili organlara veya kişilere sunulan iç 

raporlama ve stratejik bölümlere paralel olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu bölümlere tahsis edilecek 

kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla Şirket’in 

faaliyetlerine ilişkin stratejik karar almaya yetkili organlar ve kişiler, Şirket’in üst düzey yöneticileri olarak 

tanımlanmıştır. 
  

Şirket üst düzey yöneticileri Şirket’in tek bir alanda faaliyet göstermesini göz önünde bulundurarak, stratejik 

kararlarını Şirket’in tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde almaktadırlar. Bu nedenle, TFRS 8, “Faaliyet 

Bölümleri”ndeki ilgili hükümler doğrultusunda, Şirket’in, tek bir raporlanabilecek faaliyet bölümü 

bulunmakta olup, finansal bilgiler faaliyet bölümlerine göre raporlanmamıştır.  
 

2.5.15 Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler  
 

Dönemin kar ve zararı üzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari yıl vergisi ve ertelenmiş vergiyi 

içermektedir. Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço 

tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü içermektedir. Geçmiş yıllardaki 

vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtları ise diğer faaliyet giderleri kalemi altında 

muhasebeleştirilmektedir.  
 

Ertelenmiş vergi geliri veya gideri ertelenmiş verginin doğrudan özkaynak veya diğer kapsamlı gelir altında 

muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmadığı durumlarda, dönemin kar veya zararına dahil edilir. Ertelenmiş 

vergi özkaynaklar ve diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilen bir işlemden kaynaklanıyorsa, ilgili 

özkaynaklar kalemi ve diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilir. 
 

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

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

yöntemine göre vergi etkilerinin bilanço tarihi itibariyla yasalaşmış veya büyük ölçüde yasalaşmış ilgili geçici 

farkların ortadan kalkacağı tarihlerde geçerli olan vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla 

belirlenmektedir. 
 

Ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki 

dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapılacağı tahmin edilen artış ve azalış oranlarında finansal tablolara 

yansıtılmaktadırlar. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar için hesaplanırken 

ertelenmiş vergi varlığı gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan 

yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla finansal tablolara alınır. Ertelenmiş vergi varlığının bir 

kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin 

muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır. 
 

2.5.16 Nakit akış tablosu  
 

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansal faaliyetlerine dayalı bir 

biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları, Şirket’in 

faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Şirket’in 

yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını 

gösterir. Finansal faaliyetlere ilişkin nakit akışları, Şirket’in finansal faaliyetlerde kullandığı kaynakları ve bu 

kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı 

belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan 

yatırımları içermektedir. 
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2.5.17 Ticari alacaklar ve değer düşüklüğü  

 

Doğrudan bir borçluya mal tedariki ile oluşan Şirket kaynaklı ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak 

iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari 

alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarından değerlendirilmiştir.  

 

Şirket’in, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması 

halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın 

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

güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın 

orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.  

 

Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, 

cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır. 

 

2.5.18 Sermaye ve temettüler  

 

Adi hisse senetleri özkaynaklarda muhasebeleştirilir. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan 

edildiği dönemde birikmiş karlardan indirilerek yükümlülük olarak kaydedilir. Alınan temettüler ise tahsil 

etme hakkının ortaya çıktığı tarihte gelir olarak kaydedilir.  

 

2.5.19 Netleştirme/mahsup  

 

Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve 

söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı sonuçlandırma niyetinin 

olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir.  

 

2.5.20 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar  

 

Olması durumunda muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe 

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

tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek 

dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak 

uygulanır. 

 

2.6 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 

 

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını, 

şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve 

giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve 

varsayımlar, Şirket yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, 

fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. Şirket’in önemli muhasebe varsayım ve tahminleri 

şunlardır: 

 

- Şirket yönetimi geçmiş tecrübeleri ve ilgili müşteriler ile olan ilişkileri nedeniyle vadesi geçmiş 

alacakların tahsilât riskinin bulunmadığını düşünmektedir. Şirket ticari alacaklarını tahsil etmedeki 

geçmiş deneyimini göz önünde bulundurarak karşılık ayırmıştır. Şirket yönetimi ayrılmış olan şüpheli 

alacakların dışında herhangi bir ek şüpheli alacak riskinin bulunmadığını düşünmektedir. 
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2.7 TMS/ TFRS’ye ve KGK Tarafından Yayınlanan İlke Kararlarına Uygunluk Beyanı  

 

Şirket yönetimi, finansal tabloların KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS’lere ve KGK ilke kararlarına 

göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Şirket yönetimi, cari ve önceki döneme ait 

finansal tablolar ile önemli muhasebe politikalarının özeti ve dipnotların TMS/TFRS’lere uygun olarak 

hazırlanıp sunulduğunu beyan etmiştir.  

 

 

DİPNOT 3 - DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR 

 

İştirakler: 

 

  31 Aralık 2017   31 Aralık 2016  

 TL (%) TL (%) 

 

Alkim Sigorta 512.276 50,00 413.897 50,00 

 

 512.276  413.897  

 

İştirakin 2017 ve 2016 yılları içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

 2017 2016 

 

1 Ocak 413.897 322.528 

 

İştiraklerin karlarındaki pay - net 98.379 91.369 

 

31 Aralık  512.276 413.897 

 

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırıma ilişkin özet finansal bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 

 2017 2016 

 

Toplam varlıklar 3.486.932 2.794.576 

Toplam yükümlülükler 2.462.381 1.966.783 

Toplam özkaynaklar 1.024.551 827.793 

Net satışlar 576.602 492.126 

Net dönem karı 196.758 182.737 

 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla Şirket’in iştiraklerinin faaliyet konuları ve kuruluş yerleri 

aşağıdaki gibidir: 

 

İştirak Ana faaliyeti Kuruluş ve faaliyet yeri 

 

- Alkim Sigorta Sigorta  Türkiye 
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 DİPNOT 4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

 

Kasa 17.807 15.659 

Bankalar 65.423.902 67.701.035 

    - Vadeli mevduatlar 64.111.033 66.508.442 

    - Vadesiz mevduatlar 1.312.869 1.192.593 

Diğer hazır değerler (*) - 51.408 

 

Nakit ve nakit benzerleri 65.441.709 67.768.102 

 

Eksi: vadeli mevduat faiz tahakkukları (165.912) (195.227) 

 

 

Nakit akış tablosuna baz olan nakit ve nakit benzerleri 65.275.797 67.572.875 

 

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle vadeli mevduatların ortalama etkin faiz oranları TL için %12,2, ABD Doları 

için %4,75 - %3,25 (31 Aralık 2016: ABD Doları %2,80 - %3,50), aralığında olup, vade süreleri 1 aydan 

kısadır (31 Aralık 2016: vadeleri 1 ve 31 gündür). 

 
(*) Diğer nakit benzerleri ortalama 1 ay (31 Aralık 2016: 1 ay) vadeli kredi kartı alacaklarını içerir.  

 

Şirket mevduatlarının bulunduğu bankaların kredi riskleri, bağımsız veriler dikkate alınarak 

değerlendirilmektedir. Nakit ve nakit benzerlerinin piyasa değerleri, bilanço tarihindeki tahakkuk eden faiz 

gelirini de içeren taşınan değerlerine yaklaşmaktadır. 

 

 

DİPNOT 5 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI  

 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar bakiyeleri ile 1 

Ocak - 31 Aralık 2017 ve 2016 hesap dönemleri içerisinde ilişkili taraflarla yapılan önemli işlemlerin özeti 

aşağıda sunulmuştur: 

 

a) İlişkili taraflardan ticari alacaklar 
 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

 

Alkim Kimya (1) 1.466 - 

Sodaş Sodyum A.Ş. (3) 656 - 

 

 2.122 - 

 

b) İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler 
 

Alkim Sigorta (2) 1.130.159 - 

 

 1.130.159 - 
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DİPNOT 5 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

 

c) İlişkili taraflara ticari borçlar 
  

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 

Alkim Sigorta (2) 1.108.385 1.037.760 

Alkim Kimya (1) 7.541 3.775 

 

 1.115.926 1.041.535 

 

d)  Mal satışları 
 

   1 Ocak - 1 Ocak - 

   31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 

Alkim Kimya (1)   10.043    36.915 

Sodaş Sodyum A.Ş. (3)    9.198    900 

 

   19.241 37.815 

 

e)  Hizmet alımları 
 

Alkim Sigorta (2) (**)   1.354.022    1.122.400 

Alkim Kimya (1) (*)   102.107    110.668 

Sodaş Sodyum A.Ş. (3)   19.900    15.000 

 

   1.476.029    1.248.068 

 

(1) Şirket’in ortağı 
(2) Şirket’in iştiraki 
(3) Şirket ortaklarının hissedar olduğu şirket 
(*) Çeşitli hizmet alımları söz konusu olup, genel yönetim giderleri hesabı altında muhasebeleştirilmektedir.  

(**) Sigorta hizmeti alımları söz konusu olup, genel yönetim giderleri hesabı altında muhasebeleştirilmektedir. 

 

f) İlişkili taraflara temettüler ve kar payları: 
 

Alkim Kimya   17.606.965 - 

Diğer   4.642.302 - 

 

   22.249.267 - 

 

Şirket’in, 28 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda toplamda hissedarlara brüt kar 

payı olarak 22.028.375 TL, Yönetim Kurulu’na 220.392 TL dağıtılmasına karar verilmiştir. 
 

g) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 
 

Üst düzey yöneticiler, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşmakta olup 

bu yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:    
 

Kısa vadeli faydalar   3.037.911    2.077.988 

 

    3.037.911    2.077.988 
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a) İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 

 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

 

Müşteri cari hesapları, net 19.302.103 25.304.197 

Vadeli çekler ve alacak senetleri, net 5.255.013 4.416.098 

Şüpheli alacaklar (*) 32.704.995 32.704.995 

 

 57.262.111 62.425.290 

 

Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (32.704.995) (32.704.995) 

 

 24.557.116 29.720.295 

 
(*)  31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla alacak karşılığının tamamı Şirket’in müşterisi İnterpap Dış 

Ticaret ve Mümessilik Anonim Şirket’inden (“İnterpap”) olan vadesi geçmiş ve yasal icra takip süreci başlatılmış 

şüpheli ticari alacaklarından oluşmaktadır. Şirket’in toplam 13.273.594 ABD Doları tutarındaki vadesi geçmiş söz 

konusu çek ve cari alacakları için yasal takibin başlatılmasına karar verilen süreçte T.C. İstanbul 13. Asliye Ticaret 

Mahkemesi İnterpap’ın iflasına karar vermiştir. İflas kararı gereğince İnterpap’ın iflası, İstanbul 1. İflas 

Müdürlüğü’ nün 2015/8 Esas sayılı masası ile açılmış olup, Şirket 2015 Eylül ayı içinde masaya söz konusu tüm 

ticari alacaklarına ilişkin kayıt yaptırılmıştır. İflas Müdürlüğü tarafından yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde 

dosyaya sunulan bilirkişi raporu ile şirket ortaklarının usulsüz işlemler ile para transferi yaptıkları ortaya çıkmıştır. 

Bu rapor üzerine iflas masası re’sen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na hileli iflas suçu ile suç duyurusunda 

bulunmuştur. Savcılık tarafından yapılan soruşturma neticesinde iddianame hazırlanmış ve hazırlanan iddianame 

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde hileli 

iflas suçu ile 2016/287 E. Sayılı dosya ile ceza davası açılmıştır. Şirket’in bahsi geçen Interpap firmasının 

ortaklarından almış olduğu toplam 30.000.000 TL tutarında şahsi kefalet bulunmaktadır. Şirket Yönetimi, Interpap 

firmasından olan ticari alacaklarına ilişkin hukuki süreç devam ettiğinden dolayı Interpap firması ortaklarından 

alınan bu şahsi kefalet için de ticari alacaklara ilişkin açılan dava kapsamında hukuki işlem başlatılmış olup dava 

devam etmektedir. 

 

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla kısa vadeli ticari alacakların ağırlıklı ortalama etkin faiz oranı TL, ABD 

Doları ve Avro cinsinden olan ticari alacaklar için sırasıyla yıllık %11,57, %1,62 ve %0,36  

(31 Aralık 2016: sırasıyla yıllık %11, %0,51 ve %0,16) olup ağırlıklı ortalama vadeleri 2 aydır  

(31 Aralık 2016: 45 - 60 gün). 

 

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla ticari alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

 

Vadesi geçen alacaklar 3.137.868    2.535.386 

0-30 gün vadeli 9.714.972 6.152.726 

31-60 gün vadeli 7.713.251 12.507.143 

61-90 gün vadeli 2.000.073 1.162.895 

91-120 gün vadeli 1.178.611 6.837.164 

121 gün ve üzeri 812.341 524.981 

 

 24.557.116 29.720.295 
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DİPNOT 6 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı) 
 

Şirket yönetimi geçmiş tecrübeleri ve ilgili müşteriler ile olan ilişkileri nedeniyle vadesi geçmiş alacakların 

tahsilât riskinin bulunmadığını düşünmektedir. Ayrıca vadesi geçmiş fakat değer düşüklüğü karşılığı 

ayrılmamış alacaklarına ilişkin 1.534.546 TL’lik kısmı teminat mektubu ile güvence altına alınmıştır. 
 

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 4.505.813 TL tutarındaki ticari alacak bakiyesi tek bir müşteriden olup, 

ağırlıklı olarak vadeleri Mayıs 2018 olan cari hesap alacağından oluşmaktadır (31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 

söz konusu müşteriden ticari alacak tutarı 16.093.307 TL’dir). Ayrıca Şirket,  

31 Aralık 2017 tarihinde sona eren cari döneme ait satış gelirinin yaklaşık %30’unu ilgili müşteriye yapmış 

olduğu satışlardan elde etmektedir (31 Aralık 2016 tarihinde sona eren ara hesap döneminde satışların 

%32’si). 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bu müşteriye ait 7.000.000 TL tutarında banka teminat mektubu 

bulunmaktadır. 
 

Şirket ticari alacaklarını tahsil etmedeki geçmiş deneyimini göz önünde bulundurarak karşılık ayırmıştır. 

Şirket yönetimi ayrılmış olan şüpheli alacakların dışında herhangi bir ek şüpheli alacak riskinin 

bulunmadığını düşünmektedir. 
 

b) İlişkili olmayan taraflara kısa vadeli ticari borçlar 
 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 

Satıcılar 12.287.993 9.861.712 
Eksi: Tahakkuk etmemiş vade farkı gideri (69.631) (47.799) 

 

 12.218.362 9.813.913 
 

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ticari borçların iskonto edilmiş taşınan değerin hesaplamasında kullanılan 
ağırlıklı ortalama etkin faiz oranı TL, ABD Doları ve Avro cinsinden olan ticari borçları için sırasıyla yıllık 
%13,41 %1,04 ve %0,37 (31 Aralık 2016: sırasıyla yıllık %9,5, %0,10 ve %0,04) olup ağırlıklı ortalama vadeleri 
30 - 60 gündür (31 Aralık 2016: 30 - 60 gün). 

 

 

DİPNOT 7 - STOKLAR 
 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 

Hammadde ve malzemeler 8.383.842 4.586.946 

Yarı mamuller 5.583.829 3.520.601 

Mamuller 3.372.488 2.881.596 

Yoldaki hammaddeler 17.088.824 8.630.887 

Diğer stoklar 5.857.642 4.891.532 

Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) (84.748) (92.288) 
   

 40.201.877 24.419.274 
 

Cari dönem içerisinde giderleştirilen ve satışların maliyeti ile ilişkilendirilen stokların toplam tutarı  

145.744.328 TL’dir (31 Aralık 2016: 102.085.534 TL). Hammaddeler ağırlıklı olarak kağıt üretiminde 

kullanılan selüloz ve kimyasal maddelerden oluşmaktadır. Diğer stoklar ağırlıklı olarak yedek parçalardan 

oluşmaktadır. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla mamuller içerisinde yer alan 277.082 TL tutarındaki stok, 

84.748 TL tutarında değer düşüklüğü ayrılmak suretiyle net gerçekleşebilir değerleriyle, geri kalan stok 

kalemleri ise maliyet bedeli ile değerlenmiştir (31 Aralık 2016: Mamuller içerisinde yer alan 342.276 TL 

tutarındaki stok, 92.288 TL tutarında değer düşüklüğü ayrılmak suretiyle net gerçekleşebilir değerleriyle, geri 

kalan stok kalemleri ise maliyet bedeli ile değerlenmiştir). 
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DİPNOT 7 - STOKLAR (Devamı) 

 

31 Aralık tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki mamüller için ayrılmış olan stok değer düşüklüğü 

karşılığı hareketi aşağıdaki gibidir: 

 

 2017 2016 

 

1 Ocak itibarıyla 92.288 84.629 

 

Cari dönem ayrılan/(iptal edilen) karşılık, net (7.540) 7.659 

 

31 Aralık itibarıyla 84.748 92.288 

 

 

DİPNOT 8 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER 

 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

 

Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler 

 

Stoklar için verilen avanslar 590.025 100.709 

Gelecek aylara ait giderler 131.847 1.173.794 

 

 721.872 1.274.503 

 

Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler 

 

Sabit kıymetler için verilen avanslar 1.259.705 1.803.816 

Gelecek yıllara ait giderler 1.369 8.240 

 

 1.261.074 1.812.056 

 

Ertelenmiş gelirler 

 

Alınan sipariş avansları 1.700.536 371.070 

 

 1.700.536 371.070 

Alınan sipariş avansları, Şirket’in müteakip dönemlerde yapacağı satışlara yönelik olarak müşterilerinden 

almış olduğu ödemeleri içermekte olup söz konusu avansların bir yıl içerisinde kapanacağı öngörülmektedir. 
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DİPNOT 9 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 

1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 

 1 Ocak 2017    31 Aralık 2017 
 Açılış İlaveler Çıkışlar Transferler(*) Kapanış 

 

Maliyet: 
 

Arazi ve arsalar 2.906.021 - - - 2.906.021 
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri 1.749.343 47.590 - - 1.796.933 
Binalar 10.409.082 162.637 - - 10.571.719 
Makine, tesis ve cihazlar 97.095.560 93.793 - 1.907.703 99.097.056 
Motorlu taşıtlar 669.172 742.221 (214.928) - 1.196.465 
Döşeme ve demirbaşlar 3.153.191 849.560 (50.340) - 3.952.411 
Yapılmakta olan yatırımlar  67.010 2.261.758 - (1.931.741) 397.027 

 

 116.049.379 4.157.559 (265.268) (24.038) 119.917.632 

 

Tenzil: Birikmiş amortisman: 
 

Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri (966.195) (88.199) - - (1.054.394) 
Binalar (6.880.354) (403.007) - - (7.283.361) 
Makine, tesis ve cihazlar (74.215.745) (5.116.619) - - (79.332.364) 
Motorlu taşıtlar (583.944) (9.475) 111.683     - (481.736) 
Döşeme ve demirbaşlar (2.592.577) (189.429) 31.666     - (2.750.340) 

 

 (85.238.815) (5.806.729) 143.349 - (90.902.195) 

 

Net defter değeri 30.810.564    29.015.437    

 

(*) Maddi olmayan duran varlıklara transfer edilmiştir. 
 

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemi içerisinde gerçekleşen ilavelerin önemli bir kısmı 
Şirket’in vakum sistemi yatırımına istinaden makine, tesis ve cihaz yatırımlarından oluşmaktadır. 
 

1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 

 1 Ocak 2016    31 Aralık 2016 
 Açılış İlaveler Çıkışlar Transferler(*) Kapanış 

 

Maliyet: 
 

Arazi ve arsalar 2.906.021 - - - 2.906.021 
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri 1.739.925 9.418 - - 1.749.343 
Binalar 10.197.510 104.368 - 107.204 10.409.082 
Makine, tesis ve cihazlar 96.494.270 481.037 - 120.253 97.095.560 
Motorlu taşıtlar  712.290 - (43.118) - 669.172 
Döşeme ve demirbaşlar 2.867.592 290.618 (5.019) - 3.153.191 
Yapılmakta olan yatırımlar  - 294.467 - (227.457) 67.010 

 

 114.917.608 1.179.908 (48.137) - 116.049.379 

 

Tenzil: Birikmiş amortisman: 
 

Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri (878.791) (87.404) - - (966.195) 
Binalar (6.483.733) (396.621) - - (6.880.354) 
Makine, tesis ve cihazlar (68.547.824) (5.667.921) - - (74.215.745) 
Motorlu taşıtlar (549.077) (73.507) 38.640 - (583.944) 
Döşeme ve demirbaşlar (2.452.660) (142.827) 2.910 - (2.592.577) 

 

 (78.912.085) (6.368.280) 41.550 - (85.238.815) 

 

Net defter değeri 36.005.523    30.810.564 
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DİPNOT 9 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 

 

Cari dönem amortisman ve itfa payı giderlerinin 5.630.958 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2016:  

6.228.800 TL) tutarındaki kısmı satılan malın maliyetine, 190.727 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2016:  

80.335 TL) tutarındaki kısmı genel yönetim giderlerine, 8.058 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2016:  

29.101 TL) tutarındaki kısmı pazarlama, satış ve dağıtım giderlerine, 23.754 TL (1 Ocak- 31 Aralık 2016: 

41.255 TL) tutarındaki kısmı ise stoklara dahil edilmiştir.  

 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle varlıklar üzerinde rehin ve ipotek bulunmamaktadır. 

 

 

DİPNOT 10 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 

1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemindeki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

 1 Ocak 2017   31 Aralık 2017 

 Açılış İlaveler Transferler(*) Kapanış 

 

Maliyet: 

 

Haklar – Yazılım 760.692 111.502 24.038 896.232 

Eksi: Birikmiş itfa payları (726.896)     (23.014)     - (749.910) 

 

 33.796     88.488     24.038 146.322 

 

(*) Maddi duran varlıklardan transfer edilmiştir. 

 

1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemindeki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

 1 Ocak 2016  31 Aralık 2016 

 Açılış İlaveler Kapanış 

 

Maliyet: 

 

Haklar – Yazılım 735.299 25.393 760.692 

Eksi: Birikmiş itfa payları (715.685) (11.211)     (726.896) 

 

 19.614     14.182     33.796 

 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle varlıklar üzerinde rehin ve ipotek bulunmamaktadır. 
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DİPNOT 11 - FİNANSAL BORÇLANMALAR 

 

a. Banka kredileri:  

 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 

Kısa vadeli krediler 19.237.281 17.619.910 

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye düşen kısmı 2.263.140 4.487.332 

   

Kısa vadeli finansal borçlar 21.500.421 22.107.242 

   

Uzun vadeli krediler - 2.111.520 

   

Uzun vadeli finansal borçlar - 2.111.520 

   

Toplam finansal borçlar 21.500.421 24.218.762 

 

  31 Aralık 2017   31 Aralık 2016  

 Ağırlıklı ortalama  Ağırlıklı ortalama 

 yıllık etkin faiz  yıllık etkin faiz 

 oranı (%) Tutar oranı (%) Tutar 

 

Kısa vadeli krediler: 

 

ABD Doları Krediler  4,00 19.233.997 2,7 17.596.000 

TL Krediler (faizsiz) - 3.284 - 23.910 

 

  19.237.281  17.619.910 

 

Uzun vadeli kredilerin  

   kısa vadeli kısmı: 

 

ABD Doları Krediler (*)  3,50 2.263.140 3,50 4.487.332 

 

  2.263.140  4.487.332 

 

Uzun vadeli krediler: 

 

ABD Doları Krediler (*)  - - 3,50 2.111.520 

 

 - -  2.111.520 

 
(*) ABD Doları cinsinden banka kredileri, sabit faizli kredileri içermekte olup, bu krediler için herhangi bir teminat 

verilmemiştir. 

 

Söz konusu kredilerin orijinal para birimi değerleri Dipnot 23’te sunulmuştur. 

 

Banka kredilerinin makul değerleri taşınan değerine yakınsamaktadır. 
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DİPNOT 11 - FİNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı) 

 

b. Diğer finansal yükümlülükler: 
 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 

Diğer finansal yükümlülükler 2.053.121 - 

   

Kısa vadeli finansal borçlar 2.053.121 - 

 

2017 yılında Şirket’in vesaik mukabili akreditifler ve poliçelerle yapmış olduğu mal alımlarına istinaden 

544.320 ABD Doları karşılığı toplam 2.053.121 TL tutarında diğer finansal yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz 

konusu finansal yükümlülüğün vadesi 24 Nisan 2018’dir.  

 

 

DİPNOT 12 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR 

 

a) Diğer kısa vadeli karşılıklar 
 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

 

Dava karşılıkları 113.609 113.609 

Diğer borç/gider karşılıkları 2.506 - 

 

 116.115 113.609 

 

b) Alınan teminatlar: 
 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

 

Banka teminat mektupları 15.637.182    18.620.824 

Ticari alacakların korunması (*) 6.398.464    5.353.386 

Teminat senetleri 25.000    25.000 

Teminat çekleri     613.504    563.072 

   

 22.674.150 24.562.282 

 
(*) Müşteri iflası, şüpheli alacak, vadesi geçmiş alacaklar, ticari ve politik riskler gibi alacak risklerine karşı 

uluslararası bir profesyonel kuruluştan alınan hizmeti ifade etmektedir. 

 

c) Verilen teminatlar: 
 

Banka teminat mektupları (*) 23.283.092        17.208.922 

 

     23.283.092    17.208.922 

 
(*) Verilen banka teminat mektuplarının önemli bir kısmı, KDV iadesine ilişkin vergi dairesine, Milli Eğitim 

Bakanlığı’na, Gümrük Müdürlüğü’ne, Hukuk Mahkemesi’ne ve İzmir İhtisas’a verilen teminatlardan oluşmaktadır. 



 

46 

 

DİPNOT 12 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı) 

 

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna 

ilişkin tabloları aşağıdaki gibi olup tamamı TL’den oluşmaktadır. 

 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

 

A.Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu  

   TRİ'lerin Toplam Tutarı 23.283.092 17.208.922 

B.Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen  - - 

   Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı - - 

C.Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla    

   Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu - - 

      TRİ'lerin Toplam Tutarı - - 

D.Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı - - 

i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı - - 

ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer  

    Grup Şirketler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı - - 

iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine  

    Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı - - 

 

 23.283.092 17.208.922 

 

Şirket'in vermiş olduğu TRİ'lerin Şirket’in Özkaynaklarına oranı %0 %0 

 

d) Şarta bağlı varlıklar:  
 

Şirket’in İnterpap firmasının ortaklarından almış olduğu şahsi kefaletlerin toplamı 30.000.000 TL’ dir. 31 

Aralık 2017 tarihi itibarıyla, Şirket Yönetimi, İnterpap firmasından olan ticari alacaklarına ilişkin hukuki 

süreç devam ettiğinden dolayı İnterpap firması ortaklarından alınan bu şahsi kefalet için de ticari alacaklara 

ilişkin açılan dava kapsamında hukuki işlem başlatılmış olup davalar devam etmektedir. 
 

DİPNOT 13 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR  
 

a) Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 
 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 

Ödenecek ücretler 1.016.133 777.774 

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 394.737 322.675 

Ücret gelir vergisi 373.008 307.744 

Diğer  - 3.100 

 

 1.783.878 1.411.293 

 

b) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 
 

Birikmiş izin karşılığı 245.822 - 

 

 245.822 - 
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DİPNOT 13 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı) 

 

c) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 
 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

 

Kıdem tazminatı karşılığı 5.119.690 5.101.397 

Birikmiş izin karşılığı  123.829 260.637 

 

  5.243.519 5.362.034 

 

Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya emekli olan 25 

hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60 

yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 

 

Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 

4.732,48 TL (31 Aralık 2016: 4.297,21 TL) ile sınırlandırılmıştır. 

 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı 

bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel 

yükümlülüğün bilanço tarihindeki değerinin aktüeryal öngörüler doğrultusunda tahminiyle hesaplanır. 

 

TMS 19, Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardı uyarınca Şirket’in uzun vadeli kıdem tazminatı 

yükümlülüğüne ilişkin karşılığın hesaplanmasında birtakım aktüer değerleme yöntemlerinin kullanılmasını 

öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüeryal varsayımlar 

kullanılmıştır: 

 

Yıllık iskonto oranı (%) %4,69 %4,20 

Emeklilik olasılığı (%) %98,52 %99,09 

 

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. 

Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir. 

 

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı 4.732,48 TL’den  

5.001,76 TL’ye yükseltilmiştir. 

 

Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

1 Ocak 5.101.397 3.632.005 

 

Faiz maliyeti 518.286 399.520 

Aktüeryal (kazanç)/kayıp (207.857) 1.525.465 

Dönem içinde ödenen (686.488) (889.594) 

Dönem içindeki artış 394.352 434.001 

 

31 Aralık 5.119.690 5.101.397 
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DİPNOT 14 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 
 

 1 Ocak - 1 Ocak - 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 

Hammadde ve malzeme (145.744.328) (102.085.534) 

Personel (17.711.053) (15.016.737) 

Enerji (13.584.616) (14.829.124) 

Amortisman ve itfa payları (5.810.793) (6.338.236) 

Satılan ticari mallar maliyeti (4.924.703) (1.984.112) 

Nakliye (3.238.493) (3.292.162) 

İşletme sarf malzeme (2.311.914) (1.222.467) 

Tamir bakım ve onarım (1.807.873) (1.160.395) 

Yedek parça (1.544.042) (1.671.185) 

Fason işçilik giderleri (1.366.757) (809.893) 

Sigorta (1.209.237) (923.231) 

Danışmanlık (796.170) (744.237) 

Reklam (335.158) (170.375) 

Diğer (7.474.389) (3.725.107) 
 

 (207.859.526) (153.972.795) 
 

 

DİPNOT 15 - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 
 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 

Devreden KDV 10.828.210 8.922.562 

İade alınacak KDV 2.330.327 3.629.171 

Verilen iş avansları 10.317 17.118 

Diğer  103.348 54.680 
 

 13.272.202 12.623.531 
 

 

DİPNOT 16 - SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ 
 

Şirket’in 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle 

aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık 2017   31 Aralık 2016  

 Ortaklık  Ortaklık Ortaklık Ortaklık 

Hissedar oranı (%) tutarı (TL) oranı (%) tutarı (TL) 
 

Alkim Kimya 79,93 41.962.500 79,93 41.962.500 

Halka açık  20 10.500.000 20 10.500.000 

Diğer 0,07 37.500 0,07 37.500 
 

Ödenmiş sermaye 100 52.500.000 100 52.500.000 
 

Sermaye düzeltmesi farkları (*)  32.414.361  32.414.361 
 

  84.914.361  84.914.361 
 

(*) Sermaye düzeltmesi farkları ödenmiş sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin enflasyona göre 

düzeltilmiş toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade eder. 
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DİPNOT 16 - SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı) 
 

Şirket’in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sermayesi 5,25 milyar adet hisseden oluşmaktadır  
(2016: 5,25 milyar hisse). Hisselerin 31 Aralık 2017 tarihi itibari ile değeri hisse başına 0,01 TL’dir (2016: 
Hisse başına 0,01 TL). 
 

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. 
Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine 
ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin 
%5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin 
%50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde 
kullanılması mümkün değildir.  
 

Yukarıda bahsi geçen tutarların Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca “Kardan Ayrılan 
Kısıtlanmış Yedekler” içerisinde sınıflandırılması gerekmektedir. Şirket’in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 
kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerinin tutarı 8.421.546 TL (31 Aralık 2016: 5.296.522 TL). 
 

Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 
no’lu Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar. 
 

Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili 
mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari bir 
dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikalarında belirlenen 
şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar payları eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecektir ve cari 
dönem finansal tablolarda yer alan kar üzerinden nakden kar payı avansı dağıtabilecektir. 
 

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay 
sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve 
intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere 
kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden 
ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. 
 

Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye artırımı; 
nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farkları, 
nakit kar dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır. 
 

2017 yılına ait genel kurul henüz yapılmamış olduğundan, herhangi bir kar dağıtım kararı alınmamıştır. 
 
 

DİPNOT 17 - HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ 
 

 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 

Yurtiçi satışlar 219.847.317 161.067.320 
Yurtdışı satışlar 17.758.450 16.640.424 
 

Brüt satışlar 237.605.767 177.707.744 
 

Eksi: İskontolar (652.404) (818.279) 
         İadeler (1.220.538) (142.088) 
 

Net satışlar 235.732.825 176.747.377 
 

Satışların maliyeti (195.884.054) (143.050.209) 
 

Brüt kar 39.848.771 33.697.168 
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DİPNOT 18 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ 
 

a) Genel yönetim giderleri: 
 

  1 Ocak - 1 Ocak - 
  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 

Personel (4.206.594) (3.089.122) 
Danışmanlık (679.057) (643.549) 
Amortisman ve tükenme payları (190.727) (80.335) 
Ulaşım (143.680) (138.677) 
Vergi, resim ve harçlar (74.552) (55.017) 
Dava (26.655) (179.629) 
Haberleşme (10.028) (8.249) 
Diğer (322.496) (285.429) 
 

 (5.653.789) (4.480.007) 
 

b) Pazarlama giderleri: 
 

Nakliye (3.238.493) (3.292.162) 
Personel (1.553.211) (1.442.038) 
Reklam (335.158) (170.375) 
Komisyon (215.025) (207.873) 
Vergi, resim ve harçlar (167.543) (673.595) 
Sigorta (155.527) (62.149) 
Seyahat (119.425) (94.971) 
Kira (60.000) (60.000) 
Haberleşme (31.378) (54.274) 
Amortisman ve tükenme payları (8.058) (29.101) 
Diğer (355.351) (285.310) 
 

 (6.239.169) (6.371.848) 
 
 

DİPNOT 19 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 
 

a) Esas faaliyetlerden diğer gelirler: 
 

  1 Ocak - 1 Ocak - 
  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

 

Kur farkı gelirleri 19.647.994 17.892.591 
Mevduat faiz gelirleri 1.661.790 1.635.653 
Vade farkı gelirleri 691.198 2.501 
Hurda satış gelirleri 194.894 127.508 
Sigorta hasar tazminatları 113.049 88.846 
Diğer 157.101 38.069 
 

 22.466.026 19.785.168 
 

b) Esas faaliyetlerden diğer giderler: 
 

Kur farkı giderleri (12.817.714) (4.519.328) 
Vade farkı gideri (762.736) - 
Dava karşılık giderleri - (78.186) 
Diğer (52.958) (50.915) 
 

 (13.633.408) (4.648.429) 
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DİPNOT 20 - FİNANSMAN GELİRLERİ/(GİDERLERİ)  

 

a) Finansman gelirleri 
  1 Ocak - 1 Ocak - 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

 

Kur farkı geliri   4.128.625 2.633.288 

 

   4.128.625 2.633.288 

 

b) Finansman giderleri 
 

Kur farkı gideri   (5.686.107) (6.840.401) 

Faiz gideri   (859.556) (770.019) 

Diğer   (286.380) - 

 

   (6.832.043) (7.610.420) 

 

 

DİPNOT 21 -  GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

DAHİL)  

 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 

Kurumlar vergisi karşılığı 7.199.941 6.196.138 

Eksi: Peşin ödenen kurumlar vergisi (5.271.092) (3.004.227) 

   

Cari dönem vergisiyle ilgili yükümlülükler 1.928.849 3.191.911 

 

1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait kapsamlı gelir tablosunda yer alan vergi gideri aşağıda 

özetlenmiştir: 
 

  1 Ocak - 1 Ocak - 

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 

Cari dönem kurumlar vergisi   (7.199.941) (6.196.138) 

 Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)   171.677 (430.938) 

 

Toplam vergi gideri   (7.028.264) (6.627.076) 

 

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları İle 

Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 2019 ve 2020 yılları için 

kurumlar vergisi oranı %20'den %22'ye çıkarılmıştır. Yürürlüğe giren bu Kanuna göre, ertelenen vergi varlık 

ve yükümlülükleri, varlıkların gerçekleştiği veya yükümlülüklerin yerine getirildiği bu dönemler için %22 

vergi oranı ile hesaplanmıştır. 2021 ve sonraki dönemler için geçici farkların iptalleri %20 ile 

hesaplanacaktır. 
 

Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2017 yılı için %20’dir (31 Aralık 2016: %20). Bu oran, kurumların ticari 

kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer 

alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu 

bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.  
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DİPNOT 21 -  GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) (Devamı) 
 

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile 

Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj hesaplanmaz. Bunların dışında 

kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 (2016: %15) oranında stopaja tabidir. Karın 

sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz. 
 

Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 (2016: %20) oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi 

izleyen ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 (2016: 17) inci günü akşamına kadar öderler. Yıl 

içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden 

hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. 
 

Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan 

herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir. 
 

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 

bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 

inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. 
 

Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit 

edilirse yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir. Türk vergi mevzuatına göre beyanname 

üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali 

zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. 
 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu istisnalardan Şirket’e ilişkin 

olanları aşağıda açıklanmıştır: 
 

Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü kazançları 

(yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç) 

kurumlar vergisinden istisnadır. 
 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak 

hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının 

istisna oranı 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle %75'den %50'ye indirilmiştir. 

İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden 

çekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil 

edilmesi gerekir. Buna göre, Şirket, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki taşınmaz malların satışından elde edilen 

kazançlar için hesaplanan kurumlar vergisi ve ertelenmiş vergi hesaplamaları kalan %50'nin %22'si olarak, 2021 

ve sonraki dönemler için kalan %50'nin %20'si olarak hesaplamıştır. 
 

Kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından elde ettikleri kazançlarının %75’lik kısmı ile anonim 

şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değerlerinin 

üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan emisyon primi kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.  
 

Dolayısı ile ticari kar/(zarar) rakamı içinde yer alan yukarıda sayılan nitelikteki kazançlar/(kayıplar) kurumlar 

vergisi hesabında dikkate alınmıştır. 
 

Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde yukarıda yer alan istisnalar yanında ayrıca Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 8. maddesi ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. madde hükmünde belirtilen indirimler ile birlikte 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde belirtilen diğer indirimler de dikkate alınır. 
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DİPNOT 21 -  GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

DAHİL) (Devamı) 

 

Transfer fiyatlandırması 

 

Kurumların ilişkili kişilerle yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satımlarında emsallerine uygun olarak tespit 

edecekleri bedel veya fiyat kullanmaları gerekmektedir. Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal 

veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması 

durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade etmektedir. Kurumlar, ilişkili kişiler ile 

gerçekleştirdiği işlemlerde uygulanacak emsaline uygun fiyat veya bedelleri ilgili kanunda belirtilen 

yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanmak suretiyle tespit edeceklerdir. Emsaline uygunluk 

ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat ve bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat 

edici kağıtlar olarak kurumlar tarafından saklanması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, kurumlar bir hesap dönemi 

içerisinde ilişkili kişiler ile yaptıkları işlemlere ilişkin olarak bilgi ve belgeleri içerecek şekilde gerektiğinde 

ibraz edilmek üzere Kurumlar Vergisi Beyannamesi tarihine kadar bir rapor hazırlayacaklardır. 

 

Emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da 

satımında bulunulması halinde kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlaması yoluyla örtülü olarak 

dağıtılmış sayılacaktır. Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç 13 

üncü maddede belirtilen şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kar payı veya dar 

mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacaktır. Transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılmış kar payının 

net kar payı tutarı olarak kabul edilmesi ve brüte tamamlanması sonucu bulunan tutar üzerinden ortakların 

hukuki niteliğine göre belirlenen oranlarda vergi kesintisi yapılacaktır. Daha önce yapılan vergilendirme 

işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilecektir. Ancak, bu düzeltmenin yapılabilmesi için 

örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması gerekmektedir. Örtülü 

kazanç dağıtılan kurum nezdinde yapılacak düzeltmede dikkate alınacak tutar, kesinleşen ve ödenen tutar 

olacaktır. 

 

Cari dönem vergi giderinin mutabakatı aşağıdaki gibidir: 

 

 1 Ocak - 1 Ocak - 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

 

Vergi öncesi kar 34.310.657 33.081.942 

Yasal vergi oranı %20 %20 

Vergi öncesi kar üzerinden hesaplanan vergi gideri (6.862.131) (6.616.388) 

Vergi düzeltme etkileri: 

Kanunen kabul edilmeyen giderler (42.831) (25.267) 

Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlarım etkisi 19.676 18.274 

İstisna kapsamında vergiye tabi olmayan gelirlerin etkisi 3.658 - 

Diğer (146.636) (3.695) 

 

Toplam vergi gideri (7.028.264) (6.627.076) 
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DİPNOT 21 -  GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) (Devamı) 

 

Ertelenmiş vergi 

 

Şirket, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı değerleri ile 

vergi değerleri arasında oluşan geçici farklar üzerinden bilanço tarihi itibarıyla yasalaşmış vergi oranlarını 

kullanarak hesaplamaktadır. İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna 

göre hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir (31 Aralık 2016: 

%20). 

 

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları İle 

Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında, ertelenen vergi varlık ve 

yükümlülükleri, varlıkların gerçekleştiği veya yükümlülüklerin yerine getirildiği 2018, 2019 ve 2020 

dönemleri için %22 vergi oranı ile hesaplanmıştır. 2021 ve sonraki dönemler için geçici farkların iptalleri 

%20 ile hesaplanacaktır. 

 

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlık ve 

yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir: 

 
  Vergilendirilebilir   Ertelenmiş vergi 

  geçici farklar   varlığı/(yükümlülüğü)  

 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 

 2017 2016 2017 2016 

 

Maddi ve maddi olmayan duran  

    varlıklara ilişkin farklar 6.551.217 8.113.580 (1.310.243) (1.622.716) 

Kıdem tazminatı karşılığı  (5.119.690) (5.101.397) 1.023.938 1.020.279 

Kullanılmamış izin karşılığı (369.651) (260.637) 73.930 52.127 

Stok değer düşüklüğü karşılığı (84.748) (92.288)   18.645 18.458 

Diğer 43.170 (996.910) (8.634)  199.382 

 

Ertelenmiş vergi  

   varlıkları /(yükümlülükleri), net 1.020.298 1.662.348 (202.364) (332.470) 

 

Ertelenmiş vergi varlık / yükümlülüklerinin dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir: 

 

 2017 2016 

 

1 Ocak (332.470) (206.625) 

 

Cari dönem kar veya zarar tablosuna yansıtılan 171.677 (430.938) 

Diğer kapsamlı (gelir)/gidere yansıtılan  (41.571) 305.093 

 

31 Aralık (202.364) (332.470) 

 

 



 

55 

DİPNOT 22 - PAY BAŞINA KAZANÇ  

 

Kapsamlı gelir tablosunda beyan edilen hisse başına kazanç, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin 

ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.  

 

Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş kazançlardan payları oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”) 

sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracları çıkarılmış hisseler 

olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, 

hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.  

 

Hisse başına kazanç, hissedarlara ait net kazancın çıkarılmış adi hisselerin söz konusu dönemdeki ağırlıklı 

ortalama adedine bölünmesi ile hesaplanır. 

 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

 

 

Net dönem karı A 27.282.393 26.454.866 

 

Nominal değeri 1 Kr olan 

   çıkarılmış adi payının ağırlıklı  

   ortalama adedi B 5.250.000.000 5.250.000.000 

 

Nominal değeri 1 Kr olan 

   100 adet pay başına kazanç A/B  0,0052 0,0050 

 

 

DİPNOT 23 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

 

Şirket, faaliyetlerinden ötürü, kur, nakit akış ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye riskine, 

kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in riskleri yönetim politikası, finansal piyasalardaki 

beklenmedik değişimlere odaklanmıştır. 

 

Finansal risklerin yönetim politikası Şirket’in üst düzey yönetimi ve finans bölümü tarafından Yönetim 

Kurulu tarafından onaylanan politika ve stratejileri doğrultusunda yapılmaktadır. Yönetim Kurulu özellikle 

kur, faiz ve sermaye risklerinin yönetilmesi için genel kapsamda prensip ve politika hazırlamakta, finansal ve 

operasyonel (özellikle selüloz fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan) riskleri yakından takip 

etmektedir. 

 

Şirket’in finansal riskleri yönetmek için belirlediği amaçlar şu şekilde özetlenebilir; 

 

- Şirket’in faaliyetlerinden ve ana varlıklarından sağlanan nakit akışının, kur ve faiz riskleri göz önünde 

bulundurularak etkin bir şekilde, devamlılığının sağlanması, 

 

- Etkin ve verimli kullanmak üzere yeterli miktarda kredi kaynağının tür ve vade olarak en uygun 

koşullarda gerektiğinde kullanılmak üzere hazır tutulması, 

 

- Karşı taraftan kaynaklanan riskin asgari düzeyde tutulması ve etkin takibi.  
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DİPNOT 23 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 

DÜZEYİ (Devamı) 

 

a) Kredi Riski 
 

Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta 

olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de 

taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için 

ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Şirket, bayilerinden ve direkt 

müşterilerinden doğabilecek bu riski, belirlenen kredi limitlerini alınan teminatlar ile sınırlayarak ve teminat 

tutarlarını güncelleyerek yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından izlenmekte ve 

müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi 

kalitesi değerlendirilmektedir. Ticari alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum 

göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak 

gösterilmektedir. 

 

Kredi riski yoğunlaşması, birden fazla karşı tarafın benzer iş faaliyetleriyle veya aynı coğrafi bölgede 

faaliyetlerle iştigal etmesi veya ekonomik, siyasi ve diğer koşullardaki değişmeler nedeniyle sözleşme 

yükümlülüklerini karşılama becerilerini etkileyecek benzer ekonomik özelliklere sahip olmaları sonucunda 

ortaya çıkmaktadır. Yoğunlaşma, Şirket performansının belirli bir sektörü etkileyen gelişmelere karşı göreceli 

duyarlılığını ifade etmektedir. 

 

Aşırı risk yoğunlaşmasını önlemek için, çeşitlendirilmiş bir portföyün sürdürülmesine odaklanmaya yönelik 

belirgin şartlar içermektedir. Tanımlanan kredi (alacak) riski yoğunlaşmaları bu doğrultuda kontrol edilmekte 

ve yönetilmektedir. 



 

57 

DİPNOT 23 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riski analizi aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık 2017:  

 

   Alacaklar    

  Ticari alacaklar (1)   Diğer alacaklar   

 İlişkili Diğer İlişkili Diğer Bankalardaki  

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri taraflar Taraflar Taraflar taraflar mevduat Toplam 

  

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski  2.122    24.557.116  - 125.395 65.423.902 90.108.535  

(A+B+C+D+E) (2) 

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 22.674.150 - - - 22.674.150 

 

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri (3) 2.122 21.419.248 - 125.395 65.423.902 86.970.667 

B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya 

       değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri  - - - - - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri  - 3.137.868 - - - 3.137.868 

   - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  (1.534.546) - - - (1.534.546) 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - - 

   - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 32.704.995 - - - 32.704.995 

   - Değer düşüklüğü (-) - (32.704.995) - - - (32.704.995) 

   - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 

   - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - - 

   - Değer düşüklüğü (-) - - - - - - 

   - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  - - - - - - 

 
(1) Şirket’in ticari alacakları ofset, fotokopi ve kuşe kağıt satışlarından doğmaktadır. 

(2) İlgili tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 

(3) Şirket yönetimi geçmiş deneyimini göz önünde bulundurarak ilgili tutarların tahsilatında herhangi bir sorun ile karşılaşmayacağını öngörmektedir. 
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DİPNOT 23 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

 
31 Aralık 2016:  

 

   Alacaklar    

  Ticari alacaklar (1)   Diğer alacaklar   

 İlişkili Diğer İlişkili Diğer Bankalardaki  

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri taraflar Taraflar Taraflar taraflar mevduat Toplam 

       

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski  - 29.720.295 - 377.802 67.701.035 97.799.132  

(A+B+C+D+E) (2)             

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 24.562.282 - - - 24.562.282 

       

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri (3) - 27.184.909 - 377.802 67.701.035 95.263.746 

B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya 

      değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri  - - - - - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri  - 2.535.386 - - - 2.535.386 

   - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  (2.417.223) - - - (2.417.223) 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - - 

   - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 32.704.995 - - - 32.704.995 

   - Değer düşüklüğü (-) - (32.704.995) - - - (32.704.995) 

   - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 

   - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - - 

   - Değer düşüklüğü (-) - - - - - - 

   - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  - - - - - - 

 
(1)   Şirket’in ticari alacakları ofset, fotokopi ve kuşe kağıt satışlarından doğmaktadır. 

(2)   İlgili tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 

(3)   Şirket yönetimi geçmiş deneyimini göz önünde bulundurarak ilgili tutarların tahsilatında herhangi bir sorun ile karşılaşmayacağını öngörmektedir. 
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DİPNOT 23 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(Devamı) 

 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların 

vade dağılımı ekteki gibidir: 

 

  31 Aralık 2017   31 Aralık 2016  

 Ticari alacaklar Ticari alacaklar 

 Diğer taraflar Diğer taraflar 

   

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 2.876.276 2.503.181   

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 186.470 26.719 

Vadesi üzerinden 3-9 ay geçmiş 75.122 5.486 

   

 3.137.868 2.535.386  

   

Teminat ile güvence altına alınmış kısmı (1.534.546)  (2.417.223) 

 

b) Likidite riski 
 

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri 

ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. 

 

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, Şirket’in yeterli sayıda kredi 

sağlayıcılarının erişilebilirliğinin ve operasyonlardan yaratılan fonun yeterli miktarlarda olmasının sürekli 

kılınması suretiyle yönetilmektedir. Şirket yönetimi, kesintisiz likiditasyonu sağlamak için müşteri 

alacaklarının vadesinde tahsil edilmesi konusunda takip yapmakta, tahsilâtlardaki gecikmenin Şirket’e 

finansal herhangi bir yük getirmemesi için çalışmakta ve bankalarla yapılan çalışmalar sonucunda Şirket’in 

ihtiyaç duyması halinde kullanıma hazır nakdi ve gayrinakdi kredi limitleri belirlemektedir. 31 Aralık 2017 ve 

2016 tarihleri itibariyle finansal yükümlülük türleri itibariyle maruz kalınan likidite riski analizi aşağıdaki 

gibidir: 

 
31 Aralık 2017: 

  Sözleşme 

  uyarınca 

  nakit 

   çıkışlar 

 Defter toplamı 3 aydan 3 - 12 ay 1 - 5 yıl arası 

Sözleşme uyarınca vadeler değeri (=I+II+III) kısa ( I ) arası (II) (III) 

 

Türev olmayan finansal yükümlülükler 

Banka kredileri 21.500.421 22.365.371     -  22.365.371     - 

İlişkili taraflara ticari borçlar 1.115.926 1.121.753 1.121.753 - - 

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 12.218.362 12.282.166 11.958.567 161.799 161.800 

Diğer finansal yükümlülükler 2.053.121 2.053.121 - 2.053.121 -  

 

 36.887.830 37.822.411 13.080.320 24.580.291 161.800 
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DİPNOT 23 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(Devamı) 
 

31 Aralık 2016: 

 

  Sözleşme 

  uyarınca 

  nakit 

   çıkışlar 

 Defter toplamı 3 aydan 3 - 12 ay 1 - 5 yıl arası 

Sözleşme uyarınca vadeler değeri (=I+II+III) kısa ( I ) arası (II) (III) 

 

Türev olmayan finansal yükümlülükler 

Banka kredileri 24.218.762 24.349.436 130.149 22.096.619 2.122.668 

İlişkili taraflara ticari borçlar 1.041.535 1.093.387 786.771 306.616 - 

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 9.813.913 9.861.711 9.861.711 - - 

 

 35.074.210 35.304.534 10.778.631 22.403.235 2.122.668 

 

c) Piyasa Riski 
 

i) Döviz kuru riski 
 

Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur 

değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Şirket, kur riskini azaltabilmek için döviz 

pozisyonunu dengeleme amaçlı bir politika izlemektedir. Mevcut riskler Şirket’in Denetim Komitesi ve 

Yönetim Kurulu’nca yapılan düzenli toplantılarda izlenmekte ve Şirket’in döviz pozisyonu kurlar ile takip 

edilmektedir. 
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DİPNOT 23 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(Devamı) 

 

Aşağıdaki tablo 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle Şirket’in yabancı para pozisyonu riskini 

özetlemektedir. Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları yabancı para 

cinslerine göre aşağıdaki gibidir: 

 

Kur riski yönetimi 

 
31 Aralık 2017  Yabancı para pozisyonu tablosu  

 TL ABD  Diğer (TL 

 Karşılığı Doları Avro Karşılığı)  

 

1. Ticari Alacaklar 16.724.416 3.982.443 377.154 - 

2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa,    

Banka hesapları dahil) 62.805.333 16.645.511 4.107 1.585 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - 

3. Diğer 378.611 56.492 36.658 - 

4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 79.908.360 20.684.446 417.919 1.585 

5. Ticari Alacaklar - - - - 

6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - - 

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - 

7. Diğer - - - - 

8. Duran Varlıklar (5+6+7) - - - - 

9. Toplam Varlıklar (4+8) 79.908.360 20.684.446 417.919 1.585 

10. Ticari Borçlar (8.698.101)  (2.177.945)  (106.967) (101) 

11. Finansal Yükümlülükler (23.550.257) (6.243.606) - - 

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler (1.428.437) (378.705) - - 

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - 

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) (33.676.796)  (8.800.256)  (106.967) (101) 

14. Ticari Borçlar - - - - 

15. Finansal Yükümlülükler - - - - 

16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - 

16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - 

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) - - - - 

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) (33.676.796)  (8.800.256)  (106.967) (101) 

19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık/     

   (Yükümlülük ) Pozisyonu (19a-19b) - - - - 

19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı - - - - 

19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı - - - - 

20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük)     

   Pozisyonu (9-18+19) 46.231.564  11.884.190  310.952 1.484 

21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/     

   (Yükümlülük) Pozisyonu   

   (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 45.852.953  11.827.698  274.294  1.484 

22. Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal     

   Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri - - - - 

23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - - - 

24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - - - 

25. İhracat 17.758.450 4.671.069 - - 

26. İthalat 137.210.102 37.611.833  - - 
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DİPNOT 23 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(Devamı) 

 
31 Aralık 2016  Yabancı para pozisyonu tablosu  

 TL ABD  

 Karşılığı Doları Avro 

 

1. Ticari Alacaklar 22.699.280 6.258.387 181.882 

2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa,    

      Banka hesapları dahil) 56.562.947 15.501.774 541.552 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - 

3. Diğer - - - 

4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 79.262.227 21.760.161 723.434 

5. Ticari Alacaklar - - - 

6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - 

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - 

7. Diğer - - - 

8. Duran Varlıklar (5+6+7) - - - 

9. Toplam Varlıklar (4+8) 79.262.227 21.760.161 723.434 

10. Ticari Borçlar 5.110.791 1.418.498 32.026 

11. Finansal Yükümlülükler 21.819.040 6.200.000 - 

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - 

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - 

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 26.929.831 7.618.498 32.026 

14. Ticari Borçlar - - - 

15. Finansal Yükümlülükler 2.111.520 600.000 - 

16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - 

16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - 

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 2.111.520 600.000 - 

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 29.041.351 8.218.498 32.026 

19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık/  - - - 

   (Yükümlülük ) Pozisyonu (19a-19b) - - - 

19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı - - - 

19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı - - - 

20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük)     

      Pozisyonu (9-18+19) 50.220.876 13.541.663 691.408 

21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/     

    (Yükümlülük) Pozisyonu     

     (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 50.220.876 13.541.663 691.408 

22. Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal     

   Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri - - - 

23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - - 

24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - - 

25. İhracat 19.430.436 5.521.265 - 

26. İthalat 100.895.263 28.669.943 - 

 

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle aktif ve pasifte yer alan döviz bakiyeleri şu kurlarla çevrilmiştir: 3,7719 TL = 

1 ABD Doları, 4,5155 TL = 1 Avro, (31 Aralık 2016: 3,5192 TL = 1 ABD Doları,  

3,7099 TL = 1 Avro). 
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DİPNOT 23 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(Devamı) 

 
31 Aralık 2017  Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu  

  Kar/Zarar   Özkaynaklar  

 Yabancı Yabancı Yabancı Yabancı 

 paranın paranın paranın paranın 

 değer değer değer değer  

 kazanması kaybetmesi kazanması kaybetmesi 

 

ABD Doları’nın TL karşısında  

   %10 değerlenmesi halinde: 

 

1- ABD Doları net varlık/ yükümlülüğü 4.482.598  (4.482.598)  - - 

2- ABD Doları riskinden korunan kısmı (-) - - - - 

3- ABD Doları Net Etki (1+2) 4.482.598 (4.482.598)  - - 

 

Avro’nun TL karşısında  

   %10 değerlenmesi halinde: 

 

4- Avro net varlık/ yükümlülüğü 140.410 (140.410) - - 

5- Avro riskinden korunan kısım (-) - - - - 

6- Avro Net Etki (4+5) 140.410 (140.410) - - 

 

Diğer döviz kurlarının TL karşısında  

%10 değerlenmesi halinde: 

7- Diğer döviz net varlık/ yükümlülüğü 148 (148) - - 

8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) - - - - 

9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (4+5) 148 (148) - - 

 

Toplam (3+6+9) 4.623.156  (4.623.156)  - - 

 

31 Aralık 2016  Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu  

  Kar/Zarar   Özkaynaklar  

 Yabancı Yabancı Yabancı Yabancı 

 paranın paranın paranın paranın 

 değer değer değer değer  

 kazanması kaybetmesi kazanması kaybetmesi 

 

ABD Doları’nın TL karşısında  

   %10 değerlenmesi halinde: 

 

1- ABD Doları net varlık/ yükümlülüğü 4.765.582 (4.765.582) - - 

2- ABD Doları riskinden korunan kısmı (-) - - - - 

3- ABD Doları Net Etki (1+2) 4.765.582 (4.765.582) - - 

 

Avro’nun TL karşısında 

   %10 değerlenmesi halinde: 

 

4- Avro net varlık/ yükümlülüğü 256.505 (256.505) - - 

5- Avro riskinden korunan kısım (-) - - - - 

6- Avro Net Etki (4+5) 256.505 (256.505) - - 

 

Toplam (3+6) 5.022.087 (5.022.087) - - 
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DİPNOT 23 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(Devamı) 

 

ii) Faiz riski 
 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle Şirket’in değişken faizli finansal aracı bulunmamaktadır. 

 

iii) Fiyat riski 

 

Şirket’in operasyonel karlılığı ve operasyonlarından sağladığı nakit akışları, faaliyet gösterilen kâğıt 

sektöründeki rekabet ve hammadde fiyatlarındaki değişime göre değişkenlik gösteren kağıt fiyatlarından 

etkilenmekte olup, Şirket yönetimi tarafından söz konusu fiyatlar takip edilmekte ve maliyetlerin fiyat 

üzerindeki baskısını indirgemek amacıyla maliyet iyileştirici önlemler alınmaktadır. Şirket söz konusu 

risklerden korunmak için herhangi bir türev enstrüman kullanmamış ve benzer bir anlaşma da yapmamıştır. 

Mevcut riskler Şirket’in Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu’nca yapılan toplantılarda izlenmektedir. 

 

d) Sermaye riski yönetimi: 

 

Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri ve fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak 

amacıyla en uygun sermaye yapısıyla Şirket’in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. 

 

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını 

değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için kimi 

varlıklarını satabilir. 

 

Gerçeğe uygun değer, bir finansal aracın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında istekli taraflar 

arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi şekilde 

belirlenir. 

 

Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun 

değerleme yöntemleri kullanılarak tespit olunmuştur. Ancak, gerçeğe uygun değeri belirlemek için piyasa 

verilerinin yorumlanmasında tahminler gereklidir. Buna göre, burada sunulan tahminler, Şirket’ in bir güncel 

piyasa işleminde elde edebileceği tutarları göstermeyebilir. 

 

 

DİPNOT 24 -  FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE 

FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ 

AÇIKLAMALAR) 

 

Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, gerçeğe uygun değer değeri belirlenebilen finansal araçların gerçeğe uygun 

değer değerlerinin tahmininde kullanılmıştır: 

 

Finansal araçların sınıflandırılması 

 

Şirket sahip olduğu finansal varlık ve yükümlülüklerini krediler ve alacaklar olarak sınıflandırmıştır. Şirket’in 

finansal varlıklarından nakit ve nakit benzerleri, ticari alacaklar ve diğer alacaklar, krediler ve alacaklar 

olarak sınıflandırılmış; ve etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değerleri üzerinden 

gösterilmiştir. Şirket’in finansal yükümlülükleri, finansal borçlar, diğer finansal yükümlülükler, ticari borçlar 

ve diğer borçlardan oluşmakta olup iskonto edilmiş maliyetleri ile taşınan finansal yükümlülükler olarak 

sınıflandırılmış; ve etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değerleri üzerinden gösterilmiştir. 
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DİPNOT 24 -  FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE 

FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ 

AÇIKLAMALAR) (Devamı) 

 

Makul değer, bir finansal aracın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar arasındaki bir 

cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir. 

 

Finansal araçların tahmini makul değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme 

metodları kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, makul değer tahmini amacıyla piyasa verilerinin 

yorumlanmasında muhakeme kullanılır. Buna göre, burada sunulan tahminler, Şirket’in bir güncel piyasa 

işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir. 

 

Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul değerlerinin 

tahmininde kullanılmıştır: 

 

Finansal varlıklar 

 

Dönem sonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine 

yaklaştığı kabul edilmektedir. Nakit ve nakit benzerleri makul değerleri ile gösterilmektedir. Ticari ve ilişkili 

taraflardan alacakların rayiç bedellerinin, kısa vadeli olmaları sebebiyle makul değerlerinin defter değerlerine 

yaklaştığı varsayılmaktadır.  

 

Finansal yükümlülükler 

 

Ticari borçlar, ilişkili taraflara borçlar ve diğer parasal yükümlülüklerin iskonto edilmiş kayıtlı değerleri ile 

birlikte makul değerlerine yaklaşık tutarlar üzerinden gösterildiği tahmin edilmekte olup dönem sonu 

kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul 

edilmektedir. 

 

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle makul değerinden ölçülen varlık ve yükümlülük 

bulunmamaktadır. 

 

 

DİPNOT 25 - RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR  

 

Yoktur. 
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10) YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM ÖNERİSİ 
 

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.03.2018 tarihinde aldığı karara göre; 

Şirketin 2017 yılı faaliyetlerini içeren; Bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal 

Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara 

ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildi; 

a. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS) 'na uygun olarak 

düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 27.282.392,77 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamından 

tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 27.902.132,05 TL net dönem kârı olduğu görülmüştür, 

b. Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini 

buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur, buna göre 1.395.106,60 TL birinci tertip yasal 

yedek akçe olarak ayrılmasına, 

c. Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS' na göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş 

net dağıtılabilir dönem kârı 25.929.036,51 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr payı tebliği (II-19.1)' 

ne uygun olarak 5.185.807,30 TL' nın birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına, 

d. TMS/TFRS' ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârından Yönetim Kuruluna % 1 oranında, 258.872,86 

TL nakit kâr payı verilmesine, 

e. Geri kalan TMS/TFRS dağıtılabilir dönem kârının tamamını, TTK'nın 519. Maddesine göre ikinci yedek akçenin 

ayrılmasından sonra kalanın nakit dağıtılmasına, 

f. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 23.513.660,02 TL, net 19.986.611,02 TL dağıtılmasına, 

g. 1 TL nominal değerde hisse senedine % 44,7879 nispetinde ve 0,447879 TL brüt, % 38,0697 nispetinde ve 

0,380697 TL net nakit temettü ödenmesine, 

h. Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımına 25 Nisan 2018 tarihi itibariyle başlanılmasına, 

karar verilmiştir. 
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ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) 

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye   52.500.000,00 

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)   8.140.417,25 

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza 

ilişkin bilgi  
imtiyaz yoktur 

    SPK'ya Göre 
Yasal Kayıtlara (YK) 

göre 

3. Dönem Karı   34.310.657,00 35.102.073,28 

4. Vergiler (-)   7.028.264,23 7.199.941,23 

5. Net Dönem Karı (=) 27.282.392,77 27.902.132,05 

6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 0,00 

7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) 1.395.106,60 1.395.106,60 

8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) 25.887.286,17 26.507.025,45 

9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+) 41.750,34   

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 25.929.036,51   

11. Ortaklara Birinci Kar Payı     

   - Nakit   5.185.807,30   

   - Bedelsiz   0   

   - Toplam     5.185.807,30   

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 0   

13. Dağıtılan Diğer Kar Payı     

   - Yönetim Kurulu Üyelerine 258.872,86   

   - Çalışanlar   0   

   - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0   

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 0   

15. Ortaklara İkinci Kar Payı 18.327.852,72   

16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.114.753,29   

17. Statü yedekleri    0 0 

18. Özel yedekler   0 0 

19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK (*) 0,00 619.739,28 

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar   0 0,00 

 
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş 2017 YILINA AİT KAR PAYI ORANLARI TABLOSU 

 

  GRUBU 

TOPLAM  DAĞITILAN 

KÂR PAYI   

TOPLAM 

DAĞITILAN KAR 

PAYI/ NET 

DAĞITILABİLİR 

DÖNEM KARI 

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET 

EDEN KAR PAYI 

NAKİT (TL) BEDELSİZ 

(TL) 

ORAN (%) TUTARI (TL) ORAN (%) 

NET 

A 1.427,62   0,01 0,380697 38,0697 

B 1.142,09   0,00 0,380697 38,0697 

C 1.194,63   0,00 0,380697 38,0697 

D 42,64   0,00 0,380697 38,0697 

E 453.029,85   1,75 0,380697 38,0697 

F 19.529.774,19   75,44 0,380697 38,0697 

TOPLAM 19.986.611,02   77,21 0,380697 38,0697 
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11) FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
 

 

 

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

 

 

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na 

 

 

A. Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 

 

1. Görüş 

 

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin ("Şirket") 31 Aralık 2017 tarihli finansal durum tablosu ile aynı 
tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar 
değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere 
finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar Şirket'in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunu 
ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye 
Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde 
sunmaktadır. 

 

2. Görüşün Dayanağı 

 

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") 
tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim 
Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, 
raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" 
bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik 
Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik 
hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat 
kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim 
sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun 
bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

 

3. Kilit Denetim Konuları 

 

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız 
denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların 
bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış 
olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz. 
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Kilit denetim konuları Kilit denetim konuları için uygulanan denetim 

prosedürleri 

Ticari alacakların geri kazanılabilirliği: 

 

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 24.557.116 TL 
tutarındaki ilişkili olmayan taraflardan ticari 
alacaklar toplam varlıkların önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. 

 

Bununla birlikte, ticari alacaklar için hesaplanan 
değer düşüklüğü karşılıkları müşterilerden 
alınan teminatlar, müşterilerin geçmiş ödeme 
performansları ile alacak bakiyelerinin vade 
analizleri göz önünde bulundurularak yapılan 
tahminler sonucu muhasebeleştirilmektedir. 
Kullanılan bu tahminler gelecekte beklenen 
piyasa koşullarına oldukça duyarlıdır. Bu 
sebeplerle söz konusu alacakların geri 
kazanılabilirliği denetimimiz bakımından önemli 
bir konudur. 

Denetimimiz sırasında ilişkili olmayan ticari alacakların 
geri kazanılabilirliği ile ilgili aşağıdaki denetim 
prosedürleri uygulanmıştır: 

 

- Grup'un ilişkili olmayan taraflardan ticari 
alacaklarının tahsilat takibine ilişkin sürecinin 
anlaşılması, 

- Ticari alacak bakiyesine ilişkin herhangi bir 
anlaşmazlık veya dava durumu olup olmadığının 
araştırılması ve hukuk müşavirlerinden devam eden 
alacak takip davaları ile ilgili bilgi alınması, 

- Ticari alacak yaşlandırma listelerinin olası vadesi 
gecikmiş alacaklar için gözden geçirilmesi ve 
yaşlandırma modelinin incelenmesi, 

- Şüpheli ticari alacak karşılığının hesaplanmasında 
kullanılan yöntem ve varsayımların değerlendirilmesi, 

- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacak bakiyelerinin 
örneklem yoluyla doğrulama mektupları gönderilerek 
test edilmesi, 

- Müteakip dönemde yapılan tahsilatların örneklem 
yoluyla test edilmesi, 

- Müşterilerden alınan teminatların örneklem yoluyla 
test edilmesi, 

- İlişkili taraflardan olmayan ticari alacakların geri 
kazanılabilirliğine yönelik finansal tablo notlarında yer 
alan açıklamaların yeterliliğinin değerlendirilmesi. 

 

İlişkili taraflardan olmayan ticari alacakların geri 
kazanılabilirliğine ilişkin gerçekleştirdiğimiz bu 
çalışmalar neticesinde önemli bir bulgumuz 
olmamıştır. 
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4. Diğer Husus 

 

Şirket'in 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarının denetimi başka bir bağımsız 
denetim firması tarafından yapılmış, söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 28 
Şubat 2017 tarihli bağımsız denetim raporunda şartlı görüş verilmiştir. 

 

5. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları 

 

Şirket yönetimi; finansal tabloların TMS'lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde 
sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli 
gördüğü iç kontrolden sorumludur. 

 

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirket'i tasfiye etme ya 
da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını 
kullanmaktan sorumludur. 

 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket'in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 

 

6. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları 

 

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 

 

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip 
içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu 
düzenlemektir. BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul 
güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit 
edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya 
toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi 
makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı 
olabilirler ve tek başlarına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara dayanarak 
alacakları ekonomik kararları etkilemeleri makul ölçüde bekleniyorsa önemli olarak kabul edilirler. 
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BDS'lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki 
muhakememizi kullanmakta ve meslekî şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca: 

 

• Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve 
değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve 
uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 
edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali 
fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı 
önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir. 

 

• Şirket 'in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun 
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir. 

 

• Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe 
tahminleri ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 

 

• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin 
ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı 
hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasının kullanılmasının uygunluğu hakkında 
sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, 
raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların 
yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız 
sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. 
Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Şirket'in sürekliliğini sona erdirebilir. 

 

• Finansal tabloların açıklamaları dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu 
tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde 
yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir. 

 

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak 
üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst 
yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 

 

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş 
bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar 
ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız. 

 

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların 
bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. 
Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya 
açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının 
makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda 
bildirilmemesine karar verebiliriz. 
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B. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler 

 

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402. Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket'in  
1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin 
finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. 

 

2. TTK'nın 402. Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında 
istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir. 

 

3. TTK'nın 398. Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve 
Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 28 Şubat 2018 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. 

 

 

 

PwC Bağımsız Denetim ve 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 

 

 

 

 

 

Baki Erdal, SMMM 

Sorumlu Denetçi 

 

 

İstanbul, 28 Şubat 2018 
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12) YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ 

RAPORU 

 

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA 

İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na 

1. Görüş 

 

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine 
ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz. 

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile 
Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri 
kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve 
bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır. 

 

2. Görüşün Dayanağı 

 

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") 
tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim 
Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, 
raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin 
Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız 
Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik 
hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat 
kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim 
sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve 
uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

 

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz 

 

Şirket'in 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında  
28 Şubat 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz. 

 

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu 

 

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
sorumludur: 

 

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar. 

 

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu 
doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu 
raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine 
ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun 
değerlendirmesi de raporda yer alır. 
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c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir: 

* Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar, 

* Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, 

* Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, 
ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri 
teminatlar. 

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların 
yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır. 

 

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu 

 

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal 
bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak 
yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde 
ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve 
bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir. 

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere 
uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim 
Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin 
finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği 
yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir. 

 

PwC Bağımsız Denetim ve 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 

 

 

 

Baki Erdal, SMMM 

Sorumlu Denetçi 

 

İstanbul, 28 Şubat 2018 
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13) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 
 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 
 

 

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI  

 

30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu’na uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 

a) Şirketimiz, Tebliğin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerindeki uygulamakla zorunlu oldukları ilkeleri 

aşağıdaki istisna dışında uygulamaktadır. 

 

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasında yararlandığımız tek istisnamız (4.3.4) ilke maddesidir. Bağımsız 

yönetim kurulu üye sayısı kriterleri, şirketimizin de yer aldığı tebliğ’in 5 nci maddesinde tanımlanmış “üçüncü 

grup” ortaklıklar için uygulanmaz. Bu ortaklıklarda bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir. Şirketimizin 

ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü alınarak uygulanmayan İlkeleri bulunmamaktadır. 

 

b) Şirketimiz, uygulanması zorunlu olmayan İlkeleri uygulamaya özen göstermektedir. Şirketin yapmış olduğu tüm 

düzenlemelerin sonucunda, mevcudundaki yasal esas sözleşmesinden kaynaklanan kısıtlar nedeni ile şu an için 

uyuşmayan ilkeleri uygulayamamaktadır.  

 

Gelecekte, uygulanamayan bu İlkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarında, 

şirketimizin organı olan Kurumsal Yönetim Komitesi öncülüğünde gerekli araştırmaları yapacak, bunları 

Yönetim Kurulumuz ile paylaşacak, gerekli görülen düzenlemeleri yapmaya uygun yapıda ve düşüncededir. 

 

Bu ilkelere aşağıda açıkladığımız detaylar dışında uyulması zorunlu olmayan maddelerde uygulanmaktadır. 

 

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ  

 

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü  

 

Yatırımcı ilişkileri bölümümüz doğrudan şirket Genel Müdürümüz Sayın M. Tekin SALT’ a bağlıdır. Yürütülen 

Faaliyetlere ilişkin Yatırımcı İlişkiler Raporu 17.02.2017 Tarihinde Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 

 

Şirketimizin Yönetim Kurulu 15 Ekim 2015 Tarihinde toplanarak 2015/21 sayılı kararına göre; 

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 11. maddesi gereği oluşturulmuş olan Yatırımcı 

İlişkiler Bölümü görevinin Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesine karar verilmiştir. 

 

Yatırımcı ilişkiler yöneticimiz ve uzmanımızın sahip olduğu lisanslar; 

 

Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi, Kurum Yönetim Komitesi Üyesi Murat BALPINAR, "Sermaye Piyasası 

Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na, Yatırımcı İlişkiler 

Uzmanı Tuğra Erol “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı”na 

sahiptir. 

 

Şirketimiz Yatırımcı İlişkiler Bölümü iletişim bilgileri aşağıdadır: 
 

Murat Balpınar Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi  Tel: 0232 877 06 06 murat.balpinar@alkimkagit.com.tr 

Tuğra Erol  Yatırımcı İlişkileri Uzmanı Tel: 0232 877 06 06 tugra.erol@alkimkagit.com.tr 
 

Adres  : Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa / İZMİR 

 

Faks  : 0232 877 06 05 
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II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. Maddesinde Yatırımcı İlişkiler Bölümünün başlıca görevleri 

belirlenmiştir. Şirketimizin 2017 faaliyetleri şu şekilde olmuştur; 

 

• Yıl içinde yatırımcılar ile yapılan yazışmalar ve telefon görüşmeleri güncel olarak yazılı kayıt altına alınmış ve 

elektronik olarak arşivlenmiştir. 

 

• Ortaklardan yıl içerisinde elektronik posta ile alınan yazılı bilgi talepleri cevaplandırılmış, bu yazılı talep ve 

verilen cevaplar arşivlenmiştir.  

 

• Yönetim Kurulu faaliyet raporumuz Olağan Genel Kurula katılacak hissedarlarımızın incelemesi için Genel 

Kurul ilan tarihinden önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetmeliklerine ve Sermeye Piyasası Kurulunun 

tebliğlerine göre hazırlanmıştır. 

 

• Özel Durum Açıklamaları, güncellemeleri Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) kamuya duyurulmuştur. 

KAP Platformundaki (ŞGBF) Şirket Genel Bilgi Formu güncellemeleri sürekli olarak takip edilmiştir. 

 

• Özel durum açıklamalarımız internet sitemiz www.alkimkagit.com.tr Yatırımcı İlişkileri sekmesinde güncel 

olarak muhafaza edilmektedir. 

 

• Sermaye Piyasası Kurulu Bültenleri, Borsa İstanbul Genel Mektupları, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve KAP 

Kamuyu Aydınlatma Platformu duyuruları, T.C Resmi Gazetesi sürekli takip edilmiş ve şirketimizi ilgilendirilen 

konularda Şirket Genel Müdürümüz yazılı olarak bilgilendirilmiştir.  

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı  

 

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımına yardımcı olmak maksadı ile şirketimizin internet sitesindeki bilgi ve 

açıklamalar güncellenmektedir.  

 

Her pay sahibi, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 438. Maddesinde belirtildiği gibi Özel denetim talebini genel kurulda 

gündem maddesinde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir, ayrıca şirket esas sözleşmesinde Özel denetçi atanmasına 

dair bir düzenleme bulunmamaktadır.  

 

2017 Dönemi içerisinde özel denetçi atanması ile ilgili olarak herhangi bir pay sahibimizden talep gelmemiştir. 

 

2.3. Genel Kurul Toplantıları  

 

Şirketimizin Genel Kurulu 28.03.2017 tarihinde şirket merkez adresimiz olan Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 

Kırovası mevkii Kemalpaşa İzmir adresinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilanlar 

03.03.2017 tarihli Yeni Asır gazetesinde ve 03.03.2017 tarihli ve 9276 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 

yayımlanmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay 

sahiplerine 03.03.2017 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde 

yapılmıştır. 

 

Hazır bulunanlar listesinden şirket paylarının 52.500.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 14.925,00 TL 

olan, 14.925.000 payın bireysel temsilci ile temsilen, 598.416 TL olan, 598.416.000 tevdi temsilci ile temsilen, payın 

toplam itibari değeri 42.425.661,50 TL olan 4.242.661.500 payın asaleten olmak üzere toplam 43.039.002,50 TL 

sermaye ile toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. 

 

Şirketimizin Genel Kurul ilan tarihi itibari ile şirketimizin Faaliyet Raporu, Genel Kurula katılım vekalet formu ve 

Kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yasalar gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamalar internet sitemizde pay 

sahiplerimize duyurulur ve istenmesi durumunda tüm pay sahiplerimize ulaştırılmaktadır. Esas sözleşmemiz gereği Genel 

Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı 

sağlayacak yerel bir gazetede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitesinde, toplantı ve ilan tarihleri hariç 

Genel Kurul tarihinden üç hafta önce duyurulmaktadır. 

Toplantı esnasında, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir. 

Toplantı başkanı genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun 

doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya 

hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 iş günü içerisinde Pay Sahipleri ile 

http://www.alkimkagit.com.tr/
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İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanmaktadır. Son genel kurulda süre alınarak cevaplanması talep edilen soru 

olmamıştır. 

 

Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve 

pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Toplantı pay sahiplerinin 

sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır prensibine şirket yönetimi katılmakla birlikte, yeterli pay sahibinden bu 

konuda talep gelmediği için esas sözleşmede bu konu ile ilgili değişiklik gereği duyulmamıştır. Son dönem Genel Kurulu 

şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir; bu Genel Kurula ait tutanaklara şirket merkezinden veya şirket internet sitesinden 

de ulaşım sağlanabilir. 

 

Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilmektedir. Yine 

gündem hazırlanırken aynı zamanda pay sahiplerinin şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’ne yazılı olarak iletmiş 

olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, yönetim kurulu tarafından dikkate alınır. Yönetim kurulunun pay 

sahiplerinin gündem önerilerini kabul etmediği hallerde,  kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri genel kurul 

toplantısında açıklanır. Bu dönemde yönetim kuruluna ulaşan gündem ile ilgili talep olmamıştır. 

 

Yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve 

olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı işlemler bulunmadığından Genel Kurul gündemini 

oluşturmamıştır. 

  

Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikasında dönem içerisinde bir değişiklik olmamıştır. Genel kurul tarafından 

onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika 

değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmektedir. 

 

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan 

yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar 

çatışmasına neden olabilecek bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren 

ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa 

sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunun bulunmadığını bilgilerinize sunarız. Söz konusu işlemler olmadığı 

gibi bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında 

yaptıkları işlemler bulunmamaktadır. 

 

Toplantıya menfaat sahiplerinden de katılan olmakla birlikte basın mensuplarından katılan olmamıştır. Ayrıca Gündemde 

özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında 

sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel 

kurul toplantısında hazır bulunmaktadırlar. 

 

2017 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır. 

  

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları  

 

Genel kurul toplantılarında A, B, C, D ve E grubu hisse senedi sahiplerinin her hisse için 100 oy, “Oy Hakkı” vardır. 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Oyda İmtiyazlı Paylar” başlıklı 479(2) maddesi kapsamında, bir paya en çok on 

beş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği 

durumlarda uygulanmayacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret 

Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için ihtiyati tedbir talepli dava açılmasına ilişkin 

10.02.2014 tarihinde Yönetim Kurulu’nun kararımız mevcuttur, süreçte dava reddi olsada sözkonusu karar temyiz 

edilmiştir, dosyanın temyiz incelemesi devam etmektedir.  

 

Şirketimizin karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyemiz olan aynı zamanda bağlı ortağı 

olduğumuz ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. genel kurulda temsil edilmiş ve oy kullanmıştır. 

 

2017 dönemi içinde azlığın yönetimde temsili olmamakla birlikte azlık haklarının esas sözleşme ile sermayenin yirmide 

birinden daha düşük bir şekilde düzenleyen hüküm bulunmamaktadır. 

  

2.5. Kâr Payı Hakkı  

 

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.  
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Dağıtılacak kârın tespiti ve dağıtımı Şirket Ana sözleşmemizin 14.maddesinde tarif edildiği şekilde ve TTK ve Sermaye 

Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğleri ve düzenlemeleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim 

uygulamaları ve Şirketimizin uzun vadeli stratejilerine paralel oluşturulan yatırım ve finansal planlar dikkate alınarak 

yapılmaktadır. 

  

Şirketimizin azami kârın dağıtılması hedefi şirketimizin kâr dağıtım politikasını oluşturmaktadır. İnternet sitemizde 

bulunan kamuya duyurduğumuz kar dağıtım politikamız şu şekildedir; 

 

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili tebliğleri, Kurumsal Yönetim mevzuatı ve Türk 

Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin uzun vadeli stratejilerine paralel oluşturulan yatırım, finansal 

planlar dikkate alınarak yapılmaktadır.  

Hisse paylarının hiç birinde, kar payı dağıtımı konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.  

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul'un onayına sunar ve bu kar dağıtım önerisi 

Yasa ve mevzuata uygun şekilde kamu'ya açıklanır. Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya 

reddedebilir. Yönetim Kurulu, temettü dağıtmamayı önerecek ise, bunun sebeplerini pay sahiplerine açıklayacak ve 

faaliyet raporunda da belirtecektir. 

Dağıtılacak kar payı politikası; Genel Kurul'da alınacak karar paralelinde şirket dağıtılabilir net karının Sermaye 

Piyasası Kurulu’nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda nakit, bedelsiz hisse senedi veya her 

iki alternatifin belirli oranda uygulaması şeklinde olabilir.    

Temettü dağıtım tarihi, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar bir 

tarih Genel Kurul'da tespit edilmektedir.  

Sermaye Piyasası Kanunları ve Esas sözleşmemizin 22. Maddesine göre Genel Kurulun yetkisi ile Yönetim Kurulu Kar 

Payı avansı dağıtabilir. 

 

Bu politika ve çerçevesinde belirlenen 2016 yılına ait kâr dağıtım politikamız Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve ana 

sözleşmemizin ilgili maddelerine uygun olarak, şirketimizin gerek Faaliyet Raporunda gerekse Olağan Genel Kurul’da 

pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 

 

Genel Kurulda gündemin altıncı maddesi olarak Yönetim Kurulunun  kar dağıtımı ile ilgili olarak sunduğu karar 

görüşülmüş ve toplamda hissedarlara nakit kar payı olarak, brüt 22.028.375,07 TL, net 18.724.118,81 TL dağıtılmasına, 1 

TL nominal değerde hisse senedine %41,9588 nispatinde ve 0,419588 TL brüt, %35,6650 nispetinde ve 0,356650 TL net 

nakit temettü ödenmesine, yasal dağıtılabilir net dönem karından Yönetim Kuruluna %1 oranında 220.893,49 TL nakit 

kar payı verilmesine, kar dağıtımına 25 Nisan 2017 tarihi itibariyle başlanılması yönünde teklif oylanmıştır ve kar 

dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

 

2.6. Payların Devri 

 

Şirketin, borsalarda işlem gören payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştırıcı uygulamaları yoktur. Ana 

sözleşmemizde nama yazılı hisse senetlerinin devri ve satışı ile ilgili olarak şu hükümler bulunmaktadır; 

 

A. Nama yazılı hisselerin devri ve satışı: 

 

Nama yazılı hisselerin tamamını veya bir kısmını satmak isteyen ortak kendisine teklif edilen bedel üzerinden önce 

şirketin nama yazılı pay sahibi diğer ortaklarına teklif etmeye mecburdur. Satınalma opsiyonunun kullanılmasında; 

hisselerini satmak isteyen ortak kendisine teklif edilen bedeli satacağı payı, alıcı namzetinin hüviyet ve adresini şirkete 

Noter kanalıyla bildirecektir. Şirket, ortakların iş bu satış talebini derhal şirkette kayıtlı veya bilinen adreslerine taahhütlü 

mektupla tebliğ edecektir.  

 

Ortakların şirkette kayıtlı veya bilinen adreslerine şirketçe taahhütlü olarak gönderilen tebliğin herhangi bir nedenle 

muhataba varmayarak iadesi halinde şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gündelik bir gazete ile ilan edilir. 

İadeli mektupla tebliğden itibaren en geç 15 gün içerisinde, Tebligat yapılmayan ortağın ilandan itibaren 7 gün içinde 

satın alma opsiyonunu kullandığını bildirerek aynı süre içerisinde satın alma bedelini şirkete bloke etmediği takdirde hisse 

senedi satın almak istemediği kabul edilecektir. Her halukarda, hisselerini satmak isteyen ortağın yukarıda belirtilen 

şekilde bu isteğini alıcı namzedini Noter kanalıyla şirkete tebliğ etmesini takiben azami 30 gün içerisinde satın alma 

opsiyonu diğer ortak veya ortaklar tarafından kullanılmadığı taktirde ortağın namzet alıcıya serbestçe satış hakkı doğmuş 

olur. Satışa arz edilen nama yazılı payların, opsiyon hakkını kullananlara veya bu hakkın süresinde kullanılmaması 

halinde alıcısı adına devri ve pay defterine kayıt sureti ile gerçekleştirilir. 
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B. Nama yazılı hisselerin yakınlara devri kanuni intikaller: 

           

a) Ortaklar, eşine, çocuklarına ve kardeşlerine herhangi bir kayda tabi olmaksızın nama yazılı hisse senetlerinin bir 

kısmını veya tamamını pay defterine kayıt ettirerek devir edebilir veya satabilir.  

b) Veraset yolu ile intikallerde yasal hükümler saklıdır. 

c) Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. 

 

 

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK  

 

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği  

 

Şirketin kurumsal internet sitesi www.alkimkagit.com.tr adresidir. Şirket internet adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde 

Kurumsal Yönetim İlkelerinde uyulması zorunlu ilkelerde bahsedilen hususlara yer verilmektedir. 

Diğer ilkelerdeki hususlara da kamuyu aydınlatma ve şeffaflık adına mümkün mertebede yer verilmeye özen 

gösterilmektedir. İnternet sitemizin İngilizce bölümü bulunmaktadır, yabancı pay sahiplerimiz için genel kurul ile ilgili 

duyurular yapılmakta ve yatırımcı ilişkileri bölümünde şirketin finansal bilgilerine ulaşılabilmektedir. 

 

3.2. Faaliyet Raporu  

 

Yönetim kurulumuz, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını 

sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır. 

 

Yönetim kurulu faaliyet raporları, Kurumsal Yönetim İlkelerinde aşağıda sayılanların haricinde tüm bilgileri 

içermektedir;  

 

• Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlıkları ile ilgili beyanları bulunmakta birlikte faaliyet raporunda 

ayrıca yer verilmemiştir, 

  

• Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde 

çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine, 

 

• Yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna, 

 

• Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimleri, 

 

• Kişi bazında idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlere. 

 

 

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ  

 

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi  

 

Şirketimiz menfaat sahiplerini, şirket bilgilendirme politikası doğrultusunda bilgilendirmektedir. Şirket bilgilendirme 

politikası faaliyet raporumuzda ve internet sitemizde bulunmaktadır. 

 

Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuatına aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne 

veya Denetimden Sorumlu Komite’ sine iletebilmesi için Genel Müdürümüz tarafından gerekli departmanlar 

bilgilendirilmiş ve önlemleri alınmıştır. İlgili departmanlar ile komiteler arasındaki iletişim Genel Müdürümüz aracılığı 

ile sağlanmaktadır. 

 

 

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı  

 

Şirketimiz menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Ayrıca şirket yönetimi başka bir iç düzenleme ile de bir tasarrufa gitmemiştir 

 

Menfaat sahipleri, özellikle şirket çalışanları açısından sonuç doğuran önemli kararlarda Genel Müdür gözetiminde İnsan 

Kaynakları departmanı aracılığı ile ilişkiler kurulmakta, çalışanların gerekirse anketler ile yazılı görüşleri alınmakta ve 

değerlendirilmektedir. Diğer Menfaat sahipleri olan Müşteri ve Tedarikçilerinin Şirket Genel Müdürü gözetiminde Satış 

http://www.alkimkagit.com.tr/
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Müdürü, Mali İşler Yöneticisi ve Satınalma ve İdari İşler Müdürü ve diğer yöneticileri aracılığı ile görüşleri alınmakta ve 

değerlendirilmektedir.  

 

 

4.3. İnsan Kaynakları Politikası  

 

Çalışana değer veren, değişime açık, kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite 

standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştirerek insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır. 

Her düzeyde açık iletişimi desteklemek, çalışan ile  İnsan Kaynakları arasında güvene dayalı rahat paylaşıma imkan 

sağlayan bir iletişim ağı kurmak, 

  

Kurum kültürünü ve kurumsal değerleri benimseyen, etik ilkelere uyumlu çalışanlara sahip olmak 

  

Şirketimizde uygulanan açık kapı politikası ile çalışanlar, yakın amirleri dışında İdari Müdür ve İnsan Kaynakları 

Yöneticisi,  en üst amir olan şirket Genel Müdürü ile de görüşebilmektedirler. 

 

Şirketin İnsan Kaynakları Yöneticisi Ulaş Cemil Türkoğlu ’dur. Çalışanlarımızdan dönem içinde özellikle ayrımcılık 

konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir. 

 

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk  

 

Şirketimizin internet sitesinde Şirket Etik Kuralları kamuyla paylaşılmıştır.  

Şirketimiz sosyal sorumluluk alanında özellikle bulunduğu bölgede eğitim ve istihdam konularında ciddi katkılarda 

bulunmaktadır. Şirketimiz çevrenin, doğal hayatın ve insan sağlığının korunması için gereken özeni göstermektedir. 

Kültürel varlıklarımızın korunması amacı ile kültürel yayınlara ve faaliyetlere sponsorluk yaparak bu konuda da gereken 

desteği vermektedir. 

 

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU  

 

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 

  

Yönetim Kurulu üyelerimizin isimleri, ünvanları ile görev süreleri şu şekildedir; 
 

Ünvanlar       Başlangıç Süresi  Bitiş Süresi 

Yön.Kurulu Başkanı  FERİT KORA   24.03.2015 24.03.2018 

Yön.Kurulu Başkan Yard.  ADEM HALUK KORA  24.03.2015 24.03.2018 

Yön.Kurulu Üyesi   ARKIN KORA   24.03.2015 24.03.2018 

Yön.Kurulu Üyesi   ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.  

TEMSİLCİSİ TÜLAY ÖNEL  24.03.2015 24.03.2018 

Yön.Kurulu Üyesi   ÖZAY KORA    24.03.2015 24.03.2018 

Yön.Kurulu Üyesi   SVITLANA KORA  24.03.2015 24.03.2018 

Yön.Kurulu Üyesi   NİHAT ERKAN   24.03.2015 24.03.2018 

Yön.Kurulu Üyesi   HAKKI PINAR KILIÇ  24.03.2015 24.03.2018 

Yön.Kurulu Üyesi   MEHMET HALİT GÜVEN  24.03.2015 24.03.2018 

 

Şirketimiz Yönetim Kurulumuzun, icracı üyeleri Ferit Kora, Arkın Kora ve Nihat Erkan olup diğer üyeler icrada görevli 

olmayan üyelerdir.  

 

Şirketimizin Genel Müdürü Mehmet Tekin Salt’ tır.  

 

Aday gösterme komitesinin görevini de yapan Kurumsal yönetim komitesi, 2015 yılı içinde başvuran iki adayı Yönetim 

Komitesine teklif etmiştir. Yönetim kurulunun 27.02.2015 tarihinde toplanarak aldığı 2015/04 sayılı kararına göre; 

Kurumsal Yönetim Komitesince belirlenen ve yönetim kurulumuza teklif edilen; Yönetim Kurulu Bağımsız üyelikleri için 

13820416432 T.C. no'lu Sayın Hakkı Pınar Kılıç ve 30979010380 T.C. no'lu Sayın Mehmet Halit Güven 'in 

adaylıklarının kabulüne ve Olağan Genel Kuruluna teklif edilmesine karar verilmiştir. Yıl içinde yapılan Genel Kurulda 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmişlerdir.  

 

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başkaca görevler alması hakkında kısıtlayıcı bir durum bulunmamaktadır.  
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Yönetim kurulu üyelerimizin grup içi ve grup dışı aldıkları görevler aşağıdaki şekildedir: 
 

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. SODAŞ SODYUM A.Ş. 

    (Grup İçi)   (Grup Dışı)                    

 

FERİT KORA   Yönetim Kurulu Üyesi  Yönetim Kurulu Üyesi 

A.HALUK KORA   Yönetim Kurulu Başkan Yard. Yönetim Kurulu Başkanı  

ARKIN KORA   Yönetim Kurulu Üyesi  Yönetim Kurulu Üyesi 

TÜLAY ÖNEL   Yönetim Kurulu Üyesi  ---- 

ÖZAY KORA   Yönetim Kurulu Üyesi  Yönetim Kurulu Üyesi 

SVİTLANA KORA  Yönetim Kurulu Üyesi 

MEHMET HALİT GÜVEN  Yönetim Kurulu Üyesi  ---- 

 

Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz  Sn. Hakkı Pınar Kılıç saygın bir üniversitede akedemisyen olarak çalışmakta ve diğer 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mehmet Halit Güven ise Bilişim sektöründeki sahip olduğu şirketini 

yönetmektedir.  

 

Kurumsal ilkelerde %25 hedef oran olarak belirlenmiş olan kadın üye oranı şirketimizde ALKİM ALKALİ A.Ş.’nin 

bayan temsilcisi ile birlikte %33’ tür. 

 

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları  

 

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanmaktadır. Yönetim kurulu başkanı, diğer 

yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler.  

 

Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir.  Toplantılarda fiilen katılım çoğunluğu sağlanmıştır. 

2017 yılı içinde Yönetim Kurulumuz on üç  defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınmaktadır, her 

üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantılarda karşı görüş veya olumsuz görüş oluşmamıştır. Üyelere Ağırlıklı oy hakkı veya 

veto hakkı tanınmamıştır. 

 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler için Yönetim 

Kurulunda görüşmelerde karlı görüş, onaylamama durumu oluşmamıştır. Bu sebeple faaliyet döneminde Genel Kurula 

sunulan veya sunulacak ilgili madde yoktur. 

 

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararları için Alkim Kağıt olarak 

sigorta düzenlenmemiştir, fakat 29.12.2017 tarihinde Ana Ortağımız olan Alkim Alkali Kimya Sanayi A.Ş.’ nin borsada 

Özel Durum Açıklaması olarak kamuya duyurduğu Yönetici Sorumluluk Sigortası temin edilmiştir, poliçe bağlı ortaklığı 

da kapsamaktadır.     

 

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

 

Şirketimizin Yönetim Kurulu 03 Nisan 2017 Tarihinde toplanarak Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi 

ve Kurumsal Yönetim komitesinin üyelerini belirlemiştir. 

 

Denetim Komitemizin icrada görevli olmayan iki üyesi şu şekildedir; 

 

Hakkı Pınar Kılıç   Denetimden Sorumlu Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)   

Mehmet Halit Güven Denetimden Sorumlu Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)   

 

Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve 

şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun 

seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim 

kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. 

 

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite 

tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. 

 

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, 

sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik 

ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından 

belirlenir. 
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Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe 

ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız 

denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. 

 

Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa 

bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite 2017 hesap dönemi içinde yönetim 

kuruluna dört kez yazılı bildirimde bulunmuştur. 

 

Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini 

ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesinin icrada görevli olmayan üç üyesi şu şekildedir;  
 

Mehmet Halit Güven Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  

Özay Kora   Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan Yardımcısı (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Hakkı Pınar Kılıç   Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)   

 

  

Riskin erken saptanması komitesi;  şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken 

teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla 

sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. 

 

Türk Ticaret Kanunun 378. Maddesine göre pay senetleri borsada işlem gören şirketlerin Riskin erken saptanması 

komiteleri, komitenin ilk kuruluşundan sonra bir ay içinde ve devamında her iki ayda bir  yönetim kuruluna 

değerlendirme ve raporlama yapar, raporun bir kopyasını da denetçiye verilir. 

 

Kurumsal yönetim ilkelerince komitelerin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, 

ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden 

oluşması zorunludur. Komitelerin başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetimden sorumlu 

komitelerin tüm üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir. 

 

Bazı yönetim kurulu üyelerimiz şirketin mevcut yönetim kurulu yapılanmasından dolayı birden fazla komitede Kurumsal 

yönetim ilkeleri gereği yer alabilmektedir. 

 

Kurumsal yönetim komitesi, kurumsal yönetim tebliğince Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi bir üyesi ile birlikte toplamda beş 

üye olarak şu şekildedir; 
 

Hakkı Pınar Kılıç  Kurumsal Yönetim Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)   

Mehmet Halit Güven Kurumsal Yönetim Komite Başkan Yardımcısı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 

A. Haluk Kora  Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Başkan Yard.)   

Özay Kora  Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)   

Murat Balpınar  Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi)   
 

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise 

gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim 

kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını 

gözetir. 

 

Mevcut Kurumsal yönetim tebliğine göre, yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret 

komitesi oluşturulamaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine imkan 

ermektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulunun yapılanmasından dolayı Kurumsal yönetim komitesi aynı zamanda Aday 

Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir. 

 

Aday gösterme komitesi, 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 ve yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli 

değerlendirmeler yapmaktadır. Ayrıca bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna 

sunmaktadır. 

 

Ücret komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak 

ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemekte ve bunların gözetimini 
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yapmaktadır. Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari 

sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmaktadır. 

 

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması  

 

Riskin erken saptanması komitesi;  şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken 

teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla 

sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini gözden geçirmektedir. 

 

Payları Borsada işlem gören ortaklıklar, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, en az iki üyeden oluşan denetimden 

sorumlu komite kurmak zorundadırlar. Ortaklığın hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak 

hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kuruluna 

bildirilir. Yönetim kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca seçilecek denetim komitesini finansal raporlamadan 

sorumlu olarak belirler. Ancak bu husus, yönetim kurulunun finansal raporların hazırlanması, sunulması ve gerçeğe 

uygunluğuna ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 

Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve 

şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. 

  

Türk Ticaret Kanununun 366 ve 375. maddeleri ile ilgili hükümleri sermaye şirketlerinde yönetim kurulunun 

devredilemez ve vazgeçilemez görevlerinden birinin de iç denetim olduğunu ifade edebiliriz. Yine TTK’nın, 366. 

maddesinin 2. fıkrası, yönetim kurulunun işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, 

kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve 

komisyonlar kurabileceğini hükme bağlamıştır.  

 

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri  

 

Şirketimizin stratejik hedefleri; müşteri memnuniyeti odaklı, ülke ekonomisine ve sektör ihtiyaçlarına uygun, kaliteli ürün 

üretmek, var olan satış kanallarını büyütmek, yeni satış kanalları araştırmak, ürün çeşitliliğini ve kapasitesini arttırmak, 

karlılığı arttırmak uygun yatırım olanaklarını aramak, Şirketin karlılığını pay sahiplerine azami kar dağıtımı yaparak 

paylaşmak,  sektöründe, ülkesinde ve dünyada üst sıralarda, saygın bir üretim şirketi olmak. 

 

Yönetim Kurulu ve Yönetim, stratejik hedefler doğrultusunda Şirket'in durumunu sürekli olarak gözetim altında 

tutmaktadır. Sık aralıklarla ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında Şirket'in durumu gözden geçirilmekte, 

değişen koşullara uygun yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir. 

 

5.6. Mali Haklar  

 

28 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda yıl içerisinde uygulanacak ücretlendirme politikası görüşülmüş 

ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000 TL ödenmesi kararlaştırılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri aylık 

sabit ücret almaktadır. Yönetim Kurulumuzun ücretlendirme politikası internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.  

 

Esas sözleşmenin 14.maddesine istinaden ve Genel Kurul tarafından kabul edilmesi koşulu ile Yönetim Kurulu üyelerine 

safi karın %3'üne kadar kar payı dağıtılabilir. Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacak bu miktar ödenmiş sermayenin % 

10’unu aşamaz. 

 

Yönetim kurulunun Faaliyet raporunda da açıklandığı gibi aldıkları Huzur hakkı ve kar payları şu şekildedir;  

 

 

01 Ocak - 31 

Aralık 2017 

01 Ocak - 31 

Aralık 2016 

 

Huzur Hakkı 283.610 268.099 

Kar Payı 220.893 - 

 

Faaliyet döneminde Yönetim Kurulu Üyelerine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar 

verilmemiştir. 
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14) BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAYLARINA AİT ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI 

 

1. MEHMET HALİT GÜVEN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı) 

 

24.11.1955 tarihli İSTANBUL doğumludur. 1962 – 1974 yılları arasında ilk orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesinde 

tamamlamıştır. 1974 – 1979 yılları arasından Üniversite de Paris1- Sorbonne İşletme Fakültesi okumuştur. 1980 – 1990 

Alarko Holding A.Ş.’ de çalışmış Mali Planlama ve Finansman Grup Müdürü olarak görevinden ayrılarak 1991 yılından 

beri Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı kendi şirketinde çalışmaktadır. Evli, bir çocuk sahibidir. 
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2. HIDIR MEHMET ÇOLPAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı) 

 

28.10.1949 tarihli Sivrihisar doğumludur. Eğitimini ORTADOGU TEKNİK ÜNIVERSİTESİ’ nin EKONOMİ VE 

İSTATİSTIK BÖLÜMÜ’ nde 1973 yılında mezun olmuştur. EXETER ÜNİVERSİTESİ ’nden FİNANSMAN VE 

YATIRIM konularında 1979 yılında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 1975 -2004 yılları arasında TÜRKİYE 

CUMHURIYET MERKEZ BANKASI ’nda çalışmış ve emekli olmuştur. 
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ESKİ  
ŞİRKETİN ÜNVANI-TİCARET SİCİL NUMARASI VE VERGİ NUMARASI :  

 
MADDE .2. Şirketin Ticaret Ünvanı : ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ’ dir.  
 

Şirketin ticaret sicil numarası Merkez -90072-K-7834, olup, Hasan Tahsin vergi dairesine 

0540112263 no ile kayıtlıdır.  
  
Şirketin kurumsal web adresi: www.alkimkagit.com.tr 

 
ESKİ 
ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİL ve İLZAMI : 

 
MADDE .8.Şirket işlerinin yürütülmesi ve şirketin temsili, yönetim kuruluna aittir.  
 
 
 
 
a) Şirket adına kefalet verilmesi, şirket’e ait gayrimenkul ve menkul değerler üzerine 
ipotek ve rehin verilmesi, Şirket’e ait gayrimenkullerin devir ve satışı ile Şirket’e Bankalar 
veya Finans Kurumlarından kredi alınması münhasıran Yönetim Kurulu Kararı ile 
yapılabilir. Ayrıca 50.000.-$’ı aşan meblağlardaki her türlü sabit kıymet alımları yatırımlar 
makina teçhizat, nakil vasıtası alımları, fabrika ve tesislerdeki onarım ve tevsii işleri için 
Yönetim Kurulu Kararı alınması şarttır.  
Ana faaliyet konusunu sürdürebilmek için gerekli ham maddelerin peşin veya kredili 
alımları ile mamül mal satışları bu madde kapsamı dışındadır.  
 
b) Ancak, şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya 
üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya 
kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu 
değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması 
bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki 
işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlerle ilgili yönetim 
kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması 
gerekir. 
 
Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının 
bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin 
icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız 
yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası 
Kurulu’na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.  
 
c) Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul 
toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine 

YENİ  
ŞİRKETİN ÜNVANI-TİCARET SİCİL NUMARASI VE VERGİ NUMARASI:  

 
MADDE .2. Şirketin Ticaret Ünvanı : ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ’ dir.  
 

Şirketin ticaret sicil numarası Merkez -90072-K-7834, olup, 0540112263 vergi numarası 
ile kayıtlıdır.  
  
Şirketin kurumsal web adresi: www.alkimkagit.com.tr 
 
YENİ 
ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİL ve İLZAMI : 

 

MADDE .8.Şirket işlerinin yürütülmesi ve şirketin temsili, yönetim kuruluna aittir. Yönetim 

Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir 

veya birkaç yönetim kurulu üyesine, murahhas üyeye, genel müdür ve müdürlere 

veya üçüncü kişiye/kişilere devir ve tevdi edebilir. 
 
a) Şirket adına kefalet verilmesi, şirket’e ait gayrimenkul ve menkul değerler üzerine 
ipotek ve rehin verilmesi, Şirket’e ait gayrimenkullerin devir ve satışı ile Şirket’e Bankalar 
veya Finans Kurumlarından kredi alınması münhasıran Yönetim Kurulu Kararı ile 
yapılabilir. Ayrıca 50.000.-$’ı aşan meblağlardaki her türlü sabit kıymet alımları yatırımlar 
makina teçhizat, nakil vasıtası alımları, fabrika ve tesislerdeki onarım ve tevsii işleri için 
Yönetim Kurulu Kararı alınması şarttır.  
Ana faaliyet konusunu sürdürebilmek için gerekli ham maddelerin peşin veya kredili 
alımları ile mamül mal satışları bu madde kapsamı dışındadır. 
  
b) Ancak, şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya 
üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya 
kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu 
değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması 
bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki 
işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlerle ilgili yönetim 
kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının 
bulunması gerekir. 
 
Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının 
bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin 
icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız 
yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası 
Kurulu’na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.  
 
c) Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul 
toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine 

http://www.alkimkagit.com.tr/
http://www.alkimkagit.com.tr/


ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI 

Değişen Maddelerin Eski ve Yeni Şekilleri Karşılıklı olarak yer almaktadır. Hiçbir değişiklik yapılmayan ve aynı kalan maddeler burada yer almamaktadır.    
 

87 

 

getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy 
hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. 
 
d) Yönetim Kurulu, Murahhas Üye, Genel Müdür ve Müdürlere lüzumlu gördüğü her türlü 
yetkiyi devir ve tevdi edebilir. Genel Müdür, Müdür ve Müdür Yardımcıları düzeyindeki 
Yöneticilerin işe alınmaları, tayin ve terfileri, görevden alınmaları ve ücretleri, Yönetim 
Kurulunca tespit olunur. Yönetim Kurulu murahhas üye’yi ve Genel Müdür’ü dilediği zaman 
azledebileceği gibi verdiği yetkileri de her zaman geri alabilir. Genel Kurul Yönetim Kurulu 
üyelerinden herhangi birini veya tamamını Esas Sözleşme hükümlerine göre dilediği 
zaman değiştirebilir 

 
 
e) Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesini 
oluşturulur.  
Komitelerin görev süreleri yönetim kurulunun görev süreleri ile eş zamanlıdır.  
 
f) Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve ayda en az 1 defa 
toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Üyelerin çoğunluğunun 
kabulü halinde toplantılar Merkezden başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu 
Başkanının veya yardımcılarının daveti üzerine toplanır.  
 
Toplantı davetiyesi ile birlikte toplantıda görüşülecek işlerin gündemi 10 takvim günü 
öncesinden gönderilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, kararlar 
toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim 
sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir. 
 
Üyelerden herhangi biri toplantı isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları üyeden 
bir veya birkaçının muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı oyları alınmak 
suretiyle verilebilir.  
 
g) Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen 
yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda 
bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız yönetim kurulu 
üyelikleri A, B, C, ve E Grubu kontenjanından şirketin kurumsal yönetim komitesince 
belirlenen isimlerin yönetim kuruluna iletilmesi ve yönetim kurulunca Genel Kurula 
önerilmesi ile Genel Kurul tarafından seçilirler.   
 
h) Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat rehin ve ipotek 
verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı 
aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde bu 
durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri 
çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Sözkonusu genel 
kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir 
oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları 
sağlanır. Burada belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı 

getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy 
hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. 
 
d) Yönetim Kurulu, Murahhas Üye, Genel Müdür ve Müdürlere lüzumlu gördüğü her türlü 
yetkiyi devir ve tevdi edebilir. Genel Müdür, Müdür ve Müdür Yardımcıları düzeyindeki 
Yöneticilerin işe alınmaları, tayin ve terfileri, görevden alınmaları ve ücretleri, Yönetim 
Kurulunca tespit olunur. Yönetim Kurulu murahhas üye’yi ve Genel Müdür’ü dilediği zaman 
azledebileceği gibi verdiği yetkileri de her zaman geri alabilir. Genel Kurul Yönetim Kurulu 
üyelerinden herhangi birini veya tamamını Esas Sözleşme hükümlerine göre dilediği 
zaman değiştirebilir 
 
 
e) Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesini 
oluşturulur.  
Komitelerin görev süreleri yönetim kurulunun görev süreleri ile eş zamanlıdır.  
 
f) Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve ayda en az 1 defa 
toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Üyelerin çoğunluğunun 
kabulü halinde toplantılar Merkezden başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu 
Başkanının veya yardımcılarının daveti üzerine toplanır.  
 
Toplantı davetiyesi ile birlikte toplantıda görüşülecek işlerin gündemi 10 takvim günü 
öncesinden gönderilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, kararlar 
toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim 
sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir. 
 
Üyelerden herhangi biri toplantı isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları üyeden 
bir veya birkaçının muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı oyları alınmak 
suretiyle verilebilir.  
 
g) Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen 
yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda 
bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız yönetim kurulu 
üyelikleri A, B, C, ve E Grubu kontenjanından şirketin kurumsal yönetim komitesince 
belirlenen isimlerin yönetim kuruluna iletilmesi ve yönetim kurulunca Genel Kurula 
önerilmesi ile Genel Kurul tarafından seçilirler.   
 
h) Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat rehin ve ipotek 
verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı 
aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde bu 
durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri 
çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Sözkonusu genel 
kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir 
oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları 
sağlanır. Burada belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı 
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nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Belirtilen esaslara 
uygun olmayan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçerli sayılmaz. 
 
i) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı 
ödenebilir. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin şekil ve miktarları genel 
kurulca belirlenir. 
 
j) Yönetim Kurulu Başkanı şirketi en üst düzeyde temsil eder, Yönetim kurulunun düzenli 
bir biçimde toplanmasını ve çalışmasını koordine eder. Yönetim Kurulu Toplantı 
gündemini belirler. 
 

ESKİ 
DAVET VE İLANLAR  
 
MADDE .12. Şirkete ait davet ve ilanlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve Türk Ticaret 

Kanunu ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde 

yayınlanan günlük gazetelerden biriyle ve şirketin internet sitesinde en az 3 hafta 

evvelden yayınlanır.  
Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile ön görülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla 
sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim 
vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta öncesinden yapılır. 
 

 
ESKİ 
KANUNİ HÜKÜMLER 
 
MADDE .20. Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır Yönetim 
Kurulu, şirket işlerinin idaresiyle ilgili olmak üzere Kanuna ve Esas Sözleşmeye aykırı 

olmamak şartı ile iç talimatlar hazırlamaya yetkilidir.  

 

 

nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Belirtilen esaslara 
uygun olmayan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçerli sayılmaz. 
 
i) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı 
ödenebilir. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin şekil ve miktarları genel 
kurulca belirlenir. 
 
j) Yönetim Kurulu Başkanı şirketi en üst düzeyde temsil eder, Yönetim kurulunun düzenli 
bir biçimde toplanmasını ve çalışmasını koordine eder. Yönetim Kurulu Toplantı 
gündemini belirler. 
 
YENİ 
DAVET VE İLANLAR  
 
MADDE .12. Şirkete ait davet ve ilanlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve Türk 
Ticaret Kanunu ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla şirketin internet sitesinde yayınlanır.  
 
 
Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile ön görülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla 
sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim 

vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 
asgari 3 hafta öncesinden yapılır. 

 
YENİ 
KANUNİ HÜKÜMLER 
 
MADDE .20. Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır Yönetim 
Kurulu, şirket işlerinin idaresiyle ilgili olmak üzere Kanuna ve Esas Sözleşmeye aykırı 

olmamak şartı ile iç yönergeler hazırlamaya yetkilidir.  

 

 

 


