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GÜNDEM
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1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 

2- Yönet�m Kurulu faal�yet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından

    ver�len raporların okunması ve müzakeres�, 2021 yılına a�t b�lânço ve 

    kâr -  zarar hesaplarının okunması, müzakeres� ve tasd�k�,

3- Yönet�m Kurulu’nun 2021 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tar�h� konusundak�

    öner�s�n�n kabulü, değ�şt�r�lerek kabulü veya redd�,

4- Yönet�m Kurulu Üyeler� ve Murahhas Üyen�n �bra ed�lmeler�,

5- Yönet�m Kurulu Üyeler�n�n ücretler�n�n tesp�t�,

6- Ş�rket Yönet�m Kurulu’nca, Denet�m Kom�tes�n�n öner�s� üzer�ne 2022 yılı

    hesap dönem� �ç�n seç�len Bağımsız Denetleme Kuruluşu seç�m�n�n 

    onaylanması,

7- 2021 yılı �ç�nde yapılan bağış ve yardımlar konusunda h�ssedarlara b�lg�

    ver�lmes� ve 2022 yılında yapılacak bağışlar �ç�n üst sınırın bel�rlenmes�,

8- Sermaye P�yasası Kurulu’nun düzenlemeler� kapsamında �l�şk�l� taraflarla

    yıl �çer�s�nde yapılan �şlemler hakkında ortaklara b�lg� ver�lmes�,

    Sermaye P�yasası Kurulu’nun düzenlemeler� gereğ�nce Ş�rket�m�z�n 3. k�ş�ler

    leh�ne verd�ğ� Tem�nat, Reh�n ve İpotekler [TRİ] ve elde ett�ğ� gel�r veya 

    menfaat hususunda h�ssedarlara b�lg� ver�lmes�,

    Yönet�m hak�m�yet�n� el�nde bulunduran pay sah�pler�ne, Yönet�m Kurulu 

    Üyeler�ne, üst düzey yönet�c�ler�ne ve bunların eş ve �k�nc� dereceye kadar 

    uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Ş�rket veya bağlı ortaklıkları �le çıkar 

    çatışmasına neden olab�lecek n�tel�kte �şlem yapab�lmeler�, rekabet 

    edeb�lmeler�, Ş�rket�n konusuna g�ren �şler�, b�zzat veya başkaları adına 

    yapmaları ve bu nev� �şler� yapan ş�rketlerde ortak olab�lmeler� ve d�ğer 

    �şlemler� yapab�lmeler� hususunda, Türk T�caret Kanunu’nun 395. ve 396.

    maddeler� ve SPK’nun Kurumsal Yönet�m İlkeler� gereğ�nce �z�n ver�lmes� ve

    yıl �çer�s�nde bu kapsamda gerçekleşt�r�len �şlemler hakkında Genel Kurul’a

    b�lg� ver�lmes�,

    D�lek ve temenn�ler.  

9-
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2021 YILI ÇALIŞMALARI

Genel B�lg�ler

1-   Raporun Dönem�

2-   Ortaklığın Ünvanı

3-   Yönet�m Kurulu ve Kom�teler

      Yönet�m Kurulu

: 01.01.2021 - 31.12.2021

: EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

: 29 N�san 2021 tar�hl�

  Genel Kurulda 3 yıllığına 

  seç�lm�şt�r. 

Ahmet GENÇER

Buket Gençer ŞAHİN

S�nan GENÇER

Em�rcan ŞAHİN

S�na KINAY

İhsan ERSAN

Cezm� ÖZTÜRK

Yönet�m Kurulu Başkanı

(Görevl� Murahhas Üye)

Yönet�m Kurulu Üyes�

(Başkan Vek�l�)

Yönet�m Kurulu Üyes�

Yönet�m Kurulu Üyes�

Yönet�m Kurulu Üyes�

Bağımsız Yönet�m Kurulu Üyes�

Bağımsız Yönet�m Kurulu Üyes�

:

:

:

:

:

:

:

Denet�m Kom�tes�

İhsan ERSAN

Cezm� ÖZTÜRK

R�sk�n Erken Saptanması Kom�tes�

İhsan ERSAN

S�na KINAY

Kurumsal Yönet�m Kom�tes�

Cezm� ÖZTÜRK

Em�rcan ŞAHİN

Yüksel TÜKENMEZ

4-   Sermaye ve Ortaklık Yapısı 

Ödenm�ş Sermaye 10.000.000 - TL:

Sermaye Yapısı:

Ş�rket�m�z�n sermayes� 10.000.000 TL.’dır. Bu sermaye

beher� 1 (b�r) kuruş nom�nal değerde 50.000.000 adet

A grubu nama yazılı, 950.000.000 adet B grubu 

ham�l�ne yazılı olmak üzere 1.000.000.000 paya

bölünmüştür.

Sermayen�n % 10'undan fazlasına sah�p ortaklarımızın

dağılımı aşağıdak� g�b�d�r.

Gençer Hold�ng A.Ş.

Recep GENÇER

D�ğer

Toplam

Pay Tutarı (TL)

3.837.000

1.552.000

4.611.000

10.000.000

Pay (%)

38,37

15,52

46,11

100,00

5-   Dönem Kârına İl�şk�n B�lg�ler

Ş�rket�m�z�n 2021/Ocak-Aralık dönem�ne a�t konsol�de ed�lm�ş verg�

önces� dönem kârı 160.627.359 TL.’dır. Bu kârdan verg� mevzuatına

göre hesaplanmış kurumlar verg�s� karşılığı ve ertelenen verg�

gel�rler�n�n hesaplanması sonucu ortaya çıkan net dönem kârımız,

konsol�de finansal tablolarımızda da görüleceğ� g�b� 117.972.873

TL.’dır.
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Ege Gübre Sanay�� A.Ş.’n�n konsol�dasyondan bağımsız olarak kend�

faal�yetler�nden elde ett�ğ� verg� önces� dönem kârı, 145.735.332 TL,

dönem net kârı �se 108.119.257 TL’d�r.  

6-   Kar Payı Oranları: Son üç yılda dağıtılan brüt kar payı

oranları 2018: %120, 2019: %200, 2020: %250

Ş�rket�m�z�n sermayes�n� tems�l eden payları Borsa İstanbul’a

kayıtlıdır. Paylarımız 31 Aralık 2021 tar�h�nde 225,00 TL’den

�şlem görmüştür.

7-   İşt�rakler�m�z

TCE EGE Konteyner Term�nal İşletmeler� A.Ş.

Sermayes�

Faal�yet Konusu

İşt�rak Payı

İşt�rak Oranı

:

:

:

:

77.827.100 - TL

Konteyner Term�nal� İşletmec�l�ğ�

77.827.100 - TL

%100

Ege Gübre Özel Antrepoculuk Tahm�l Tahl�ye Ltd. Şt�.

Sermayes�

Faal�yet Konusu

İşt�rak Payı

İşt�rak Oranı

:

:

:

:

10.000 - TL

Tahm�l, tahl�ye ve torbalama.

9.400 - TL

%94

Keyege T�caret Ltd. Şt�.

Sermayes�

Faal�yet Konusu

İşt�rak Payı

İşt�rak Oranı

:

:

:

:

220.000 - TL

Her nev� gübre ve k�myev� gübre �le

�lg�l� ham, yarı �şlenm�ş ve �şlenm�ş

maddeler�n alım satımı, �thalatı, �hracatı

ve bunlarla �lg�l� her türlü t�car� ve sına�

faal�yetlerde bulunmak.

110.000 - TL

%50

Nemrut Kılavuz ve Römorkör H�zmetler� A.Ş.

Sermayes�

Faal�yet Konusu

İşt�rak Payı

İşt�rak Oranı

:

:

:

:

60.000 - TL

L�man h�zmetler� �çer�s�nde gem�

kılavuzluk ve römorkörlük

faal�yetler�nde bulunmak.

10.000 - TL

%16,7

8-   Üst Düzey Yönet�c�ler

Genel Müdür (Vekaleten)

Ahmet GENÇER

Genel Müdür Yardımcısı

S�nan GENÇER

Muhasebe Müdürü

Şükrü ÖNDER

Yönet�m hak�m�yet�n� el�nde bulunduran pay sah�pler�ne,

Yönet�m Kurulu Üyeler�ne üst düzey yönet�c�ler�ne ve 

bunların �k�nc� dereceye kadar kan ve sıhr� yakınlarına;

ş�rket veya bağlı ortaklıkları �le çıkar çatışmasına neden

olab�lecek n�tel�kte �şlem yapab�lmeler�, rekabet 

edeb�lmeler�, ş�rket�n konusuna g�ren �şler� b�zzat veya

başkaları adına yapmaları ve bu nev� �şler� yapan ş�rketlere

ortak olab�lmeler� ve d�ğer �şlemler� yapab�lmeler�

hususunda 29 N�san 2021 tar�hl� genel kurulda �z�n ver�lm�ş

olmakla b�rl�kte, dönem �ç�nde yukarıda sayılan n�tel�kte

herhang� b�r �şlem gerçekleşmem�şt�r.
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FAALİYETLER
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9-   Pazar Durumu

Ş�rket�m�z, 2020 yılında 263.888 ton satış gerçekleşt�rm�şken 2021

yılı Ocak - Aralık dönem�nde 126.972 tonu üret�mden, 27.225 tonu

tedar�kten olmak üzere toplam 154.197 ton çeş�tl� c�nslerde gübre

satışı yapmış, üret�m�m�z �se 117.749 ton olarak gerçekleşm�şt�r.

(2020 yılı aynı dönemde: 115.367 ton.) 2020 yılı Ocak - Aralık

dönem�nde 148.290 ton 38.313.052 usd olan �thalatımız 2021 yılı

aynı dönem�nde toplam 132.454 ton ve 57.489.184 usd olarak

gerçekleşm�şt�r. 2021 Ocak-Aralık dönem�nde 26.405 ton 9.688.413

usd tutarında �hracatımız olmuştur. 2021 yıl sonu �t�bar�yle bay� 

sayımız 505 olarak gerçekleşm�şt�r. Gübre Üret�m kapas�tem�z

297.000 ton/yıl’dır.

10-   Mal ve H�zmetlere İl�şk�n B�lg�ler

A) Gübre Üret�m� ve Satışına İl�şk�n B�lg�ler

Üret�m

20.20.0

20.20.0 (Zn)

15.15.15

15.15.15 (Zn)

TOPLAM

31/12/2021

(TON)

50.482

2.494

40.450

24.323

117.749

31/12/2020

(TON)

40.291

9.552

27.921

37.603

115.367

Üret�mden Satışlar

20.20.0

20.20.0(Zn)

15.15.15

15.15.15(Zn)

TOPLAM

31/12/2021

(TON)

53.969

2.948

44.877

25.178

126.972

31/12/2020

(TON)

43.887

13.160

26.002

36.435

119.484

TOPLAM SATIŞLAR

B) L�mancılık H�zmetler�ne İl�şk�n B�lg�ler

L�manımızda Ege Gübre hammadde ve ürünler�n�n yükleme ve
boşaltılmasının yanı sıra 3. şahıslara konteyner, dökme katı, dökme
sıvı ve genel kargo yükleme - boşaltma h�zmetler� ver�lmekted�r.

İthal ve �hraç ürünler�n depolanmasına yönel�k olarak 120.000 ton
depolama kapas�tel� gümrüksüz ve 15.000 ton kapas�tel� A sınıfı
genel antrepo statüsünde kapalı depolarımız bulunmaktadır.

Konteyner stok ve d�ğer elleçleme, bağlantı yolu vs �şlemler� �ç�n 
kullanılmakta olan geç�ç� depolama statüsündek� alan toplamı
333.000 m2'd�r. İskelem�z�n tahm�l tahl�ye kapas�tes� genel kargo
ve dökme yük �ç�n yaklaşık 5.000.000 ton/yıl, sıvı yükler �ç�n �se
1.500.000 ton/yıl’dır. Konteyner elleçleme kapas�tes� �se 750.000
teu/yıl’dır. 

2020 yılı Ocak - Aralık dönem�nde 3.049.815 ton olarak gerçekleşen
yükleme - boşaltma h�zmet�, 2021 yılı aynı dönem�nde %20,35
azalarak 2.428.933 ton olarak gerçekleşm�şt�r. Bununla b�rl�kte 2020
yılı Ocak - Aralık dönem�nde 460.297 teu olan konteyner elleçlemes� 
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2021 yılı aynı dönem�nde %6,12 oranında artarak 488.507 teu olmuştur. Yukarıda

saydığımız tüm bu l�mancılık faal�yetler�m�zden 2021 yılı Ocak - Aralık dönem�nde elde

ett�ğ�m�z gel�r geçen yıla oranla %30,41 oranında yükselerek 318.839.121 TL’na

ulaşmıştır. (2020 yılının aynı dönem� �ç�n 244.484.888 - TL)

C) Tank Ç�ftl�ğ�

23 adet tanktan oluşan ve 19.290 m3 hac�ml� Tank Ç�ftl�ğ�nde muhtel�f k�myasallar

depolanmakta ve bu suretle üçüncü şahıslara h�zmet ver�lmekted�r. Özel antrepo

konumundak� tank ç�ftl�ğ�m�zde 2020 yılı Ocak - Aralık dönem�nde 12.114.960 TL

olan hasılat bu yıl %38,97 artış �le 16.836.000 TL olarak gerçekleşm�şt�r.

11-   Yatırım Faal�yetler� 

D�ğer Sab�t Kıymet Yatırımları

L�man faal�yetler�m�ze yönel�k konteyner elleçleme ve term�nal h�zmetler�m�zdek� büyüme
projeler�m�z çerçeves�nde son �k� yılda 5.966.000 Euro ve 11.450.000 USD bedell� �skele
v�nçler� satın alınmış olup kurulumları tamamlanmıştır.

Ş�rket�m�z 2021 Ocak - Aralık dönem�nde v�nç yatırımları har�c�nde �lave olarak 14.286.785
TL sab�t kıymet yen�leme yatırımı gerçekleşt�rm�şt�r.

Ş�rket�m�z�n l�man tes�sler�ndek� �k� �skelem�z�n ‘’kapas�te artışı ve d�p taraması’’ projes� �le
�lg�l� olarak Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı’na sunulan ÇED raporu, bakanlığın �nceleme ve
değerlend�rme kurulu tarafından �ncelenm�ş ‘’çevresel etk� değerlend�rmes� olumlu’’ kararı
ver�lm�şt�r. Bu karar İzm�r Val�l�ğ� ( Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğü ) 
tarafından �lan panosunda ve �nternet sayfasında askıya çıkarılmış ve �lan ed�lm�şt�r.

Söz konusu projem�ze a�t n�ha� ÇED raporu ve ekler�nde bel�rt�len hususlar �ç�n, mevzuat
uyarınca �lg�l� kurum ve kuruluşlardan alınacak gerekl� �z�nler �le yatırıma yönel�k gel�şmeler
KAP aracılığı �le sayın yatırımcıların b�lg�s�ne sunulacaktır.

7



8

12-  F�nansal Durum

31.12.2021 tar�h� �t�bar�yle bankalara 8.950.000 USD �şletme kred�s� �le bağlı ortaklığımız

TCE EGE A.Ş.’ne köprü kred�s� olarak kullandırdığımız 45.000.000 TL Spot kred� borcumuz

bulunmaktadır.

Bankalardak� döv�z ve Türk l�rası hesaplarımızda toplam 135.381.104 TL nak�t

bulunmaktadır. 2020 yılı sonunda 96.036.763 TL olan �şletme sermayes� açığımız bu 

dönemde 56.467.061 TL olarak tesp�t ed�lm�şt�r.

Dönem sonunda oluşan bu �şletme sermayes� açığı, 06 Aralık 2019 tar�h�nde 

gerçekleşt�r�len Tce Ege Konteyner Term�nal İşletmeler� A.Ş.’n�n satın alınmasının get�rd�ğ�

finansal yükten ve �skele v�nç yatırım ödemeler�m�zden kaynaklanmaktadır.

13-  D�ğer Konular

Yönet�m Kurulu Üyeler� �le üst düzey yönet�c�lere, faal�yet dönem� �ç�nde huzur hakkı,

ücret ve �kram�ye olarak sağlanan menfaatler�n toplamı brüt 6.038.812 -TL’dır. 

Ş�rket�m�z�n karlılık ve performansını arttırab�lmek �ç�n teknoloj�k alanda ve ekonom�k

gel�şmeler çerçeves�nde, �nceleme ve araştırmalar yapılmakta olup, �mkanlar

ölçüsünde yen�leme ve gel�şt�rme fırsatları araştırılmaktadır.

Ş�rket�n �kt�sap ett�ğ� kend� payı yoktur.

17.07.2020 tar�h� �t�bar�yle başlayan 2018 ve 2019 yıllarına �l�şk�n Kurumlar Verg�s�

kapsamında devam eden verg� �ncelemes� net�ces�nde ş�rket�m�z�n muhasebe kayıt ve

hesaplarında finansal tablolarımızı olumsuz yönde etk�leyecek b�r durum tesp�t ed�lmem�ş

olup raporlama tar�h� �t�bar�yle verg� �ncelemes� son bulmuştur. Böylel�kle 2021 yılı sonu

�t�bar�yle devam eden verg� �ncelemes� bulunmamaktadır.
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Rekabet Kurumu tarafından 26.08.2021 tar�h�nde ş�rket�m�ze tebl�ğ ed�len b�r yazı �le; 4054

sayılı Kanun’un 4. maddes�n�n �hlal ed�l�p ed�lmed�ğ�n�n tesp�t�ne yönel�k olarak ş�rket�m�z�n

de �ç�nde bulunduğu gübre üret�c�s� altı firma hakkında 4054 sayılı Kanun’un 41. maddes�

uyarınca soruşturma açılmasına karar ver�ld�ğ� b�ld�r�lm�şt�r. Devam eden bu soruşturmada

k� ş�rket�m�z� �lg�lend�ren gel�şmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda sayın 

yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

Sonuçları �t�bar�yle ş�rket�m�z�n mal� durumunu etk�leyeb�lecek n�tel�kle aleyh�m�ze açılmış

herhang� b�r dava mevcut değ�ld�r.

Mevzuat hükümler�ne aykırı uygulamalar neden�yle ş�rket ve yönet�m organı üyeler�

hakkında uygulanan �dar� ve adl� yaptırım olmamıştır.

Geçm�ş dönemlerde veya Genel Kurullarda alınıp da yer�ne get�r�lmem�ş herhang� b�r 

karar bulunmamaktadır.

Yıl �ç�nde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Ülkem�zde yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetler� �le bundan sonra

meydana geleb�lecek yangın ve sel afetler� sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı

olumsuz etk�leyen şartların �y�leşt�r�lmes�ne katkı sağlanması amacıyla, 12/8/2021 tar�hl�

ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le başlatılan yardım kampanyasına ş�rket�m�z 

100.000 TL bağışta bulunmuştur.

Bunun har�c�nde çeş�tl� kurum ve kuruluşlara, 2021 yılı �çer�s�nde madd� ve ayn� olmak 

üzere 170.000 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.

Ş�rket�m�z b�r Gençer Hold�ng A.Ş. �şt�rak� olmakla b�rl�kte Gençer Hold�ng veya onun

yönlend�rmes� �le h�çb�r hukuk� ve t�car� �şlem gerçekleşt�rmem�şt�r.



Ş�rket�m�z, döv�z poz�syonu açığı bulunması sebeb�yle kurdak� muhtel�f yüksel�şler�n

olumsuz etk�ler�n� en aza �nd�reb�lmek �ç�n nak�t varlıklarını yabancı para c�ns�nden mevduat

hesaplarında değerlenmekted�r.

Ş�rket�m�z önceden bel�rlenm�ş olan �ş akışları, görev tanımları ve �ç kontrol s�stemler�

da�res�nde, denet�m ve kontrol çalışmalarını mümkün olan en kısa zaman aralıklarında

gerçekleşt�rmekted�r. 

2021 faal�yet yılının sona ermes�nden sonra ş�rket�m�zde meydana gelen ve ortaklarımızın,

alacaklılarımızın ve d�ğer �lg�l� k�ş� ve kuruluşların haklarını etk�leyeb�lecek n�tel�kte özel

önem taşıyan herhang� b�r olay vuku bulmamıştır.

Sayın Ortaklarımız,

Ş�rket�m�z 2021 faal�yet yılında yaptığı çalışmalar sonunda 117.749 ton gübre üret�m�,

154.197 ton gübre satışı ve d�ğer faal�yetler� �le b�rl�kte 829.471.928.-TL net satış hasılatı elde

etm�ş olup b�lançosunu 117.972.873.-TL net karla kapatmıştır.

Açıklamalarımızın ışığında sunduğumuz gündeme geç�l�p Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z�n 2021 

yılı hesaplarından dolayı �bralarını tekl�f eder, yüksek görüş ve mütalaalarınızın ışığı altında

Ş�rket�m�z�n gelecek yıllarda daha başarılı çalışmalarla S�z Ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve

Türk ekonom�s�ne h�zmetler vermes� üm�d� ve Sayın Genel Kurulumuzun �t�mat ve desteğ�n�n

devamı d�leğ� �le saygılar sunarız.

YÖNETİM KURULU
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KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO (SOLO)

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar
Nak�t ve Nak�t Benzerler�
T�car� Alacaklar
- İl�şk�l� Taraflardan T�car� Alacaklar 
- İl�şk�l� Olmayan Taraflardan T�car� Alacaklar
D�ğer Alacaklar
- İl�şk�l� Taraflardan D�ğer Alacaklar
- İl�şk�l� Olmayan Taraflardan D�ğer Alacaklar
Stoklar
Peş�n Ödenm�ş G�derler
Car� Dönem Verg�s�yle İlg�l� Varlıklar
D�ğer Dönem Varlıklar

Duran Varlıklar
F�nansal Yatırımlar
Kullanım Hakkı Varlıkları
Madd� Duran Varlıklar
Madd� Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenm�ş Verg� Varlığı
Peş�n Ödenm�ş G�derler
D�ğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

510.754.520
135.381.104

29.724.986
24.894.459

4.830.527
45.172.861
45.000.000

172.861
293.865.550

2.164.986
7.213

4.437.820

260.745.548
104.393.764

23.728.614
20.325.011
3.403.603

55.315.197
55.000.000

315.197
68.185.931

2.394.014
180.368

6.547.660

01 Ocak-
31 Aralık 2021

01 Ocak-
31 Aralık 2020

423.266.491
58.133.175

2.629.943
355.064.976

163.397
-

7.275.000
-

934.021.011

363.594.668
58.122.075

110.452
259.113.753

102.662
2.771.363

42.024.363
1.350.000

624.340.216

KAYNAKLAR
01 Ocak - 

31 Aralık 2021
01 Ocak - 

31 Aralık 2020

Kısa Vadel� Yükümlülükler
Kısa Vadel� Borçlanmalar
 - İl�şk�l� Taraflara Kısa Vadel� Borçlar
 - İl�ş�k�l� Olmayan Taraflara Kısa Vadel� Borçlar
Uzun Vadel� Borçlanmaların Kısa Vadel� Kısımları
 - İl�şk�l� Taraflara Uzun Vadel� Borçlanmaların
Kısa Vadel� Kısımları
 - İl�şk�l� Olmayan Taraflara Uzun Vadel�
Borçlanmaların Kısa Vadel� Kısımları
T�car� Borçlar
 - İl�şk�l� Taraflara T�car� Borçlar
 - İl�şk�l� Olmayan Taraflara T�car� Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
D�ğer Borçlar
 - İl�şk�l� Taraflara D�ğer Borçlar
 - İl�şk�l� Olmayan Taraflara D�ğer Borçlar
Ertelenm�ş Gel�rler
Dönem Karı Verg� Yükümlülüğü
Kısa Vadel� Karşılıkları
 - D�ğer Kısa Vadel� Karşılıklar
Uzun Vadel� Yükümlülükler
Uzun Vadel� Borçlanmalar
 - İl�şk�l� Olmayan Taraflara Uzun Vadel� Borçlanmalar
D�ğer Borçlar
 - İl�şk�l� Olmayan Taraflara D�ğer Borçlar
Uzun Vadel� Karşılıklar
 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İl�şk�n
   Uzun Vadel� Karşılıklar
Ertelenm�ş Verg� Yükümlülüğü
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

ÖZKAYNAKLAR
Ödenm�ş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Paylara İl�şk�n Pr�mler
Kar veya Zararda Yen�den Sınıflandırılmayacak
 B�r�km�ş D�ğer Kapsamlı Gel�rler veya G�derler
 - Tanımlanmış Fayda Planları Yen�den
     Ölçüm Kayıpları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
D�ğer Yedekler
Geçm�ş Yıllar Karları
Net Dönem Karı
TOPLAM KAYNAKLAR

520.133.625
163.170.320

-
163.170.320

1.236.743

1.236.743
314.597.174

534.788
314.062.386

4.781.243
26.019.285

40.592
25.978.693

2.457.319
7.861.877

9.664
9.664

39.490.552

-

296.986.477
212.343.974

-
212.343.974

77.240

-

77.240
54.569.730

1.574.385
52.995.345

3.223.257
21.488.589

7.233.578
14.255.011
1.435.996

9.664
9.664

35.658.023
-

29.724.091
29.724.091

5.933.932

5.933.932
-

332.644.500

29.362.375
29.362.375

7.789.903

7.789.903
1.137.247

559..624.177

374.396.834
10.000.000
67.495.762

1.727.741

65.221

65.221
10.615.442

1.897.611
174.475.800
108.119.257
934.021.011

291.695.716
10.000.000
67.495.762.

1.727.741

139.882

139.882
8.165.442
1.402.299

112.154.784
90.609.806

624.340.216

3.838.027

1.201.027
1.201.027
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KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU (SOLO)

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Mal�yet� (-)
T�car� Faal�yetlerden Brüt Kar

697.776.022
(446.784.829)

250.991.193

638.509.155
(466.258.531)

172.250.624

1 Ocak -
31 Aralık 2021

1 Ocak -
31 Aralık 2020

BRÜT KAR
Pazarlama G�derler� (-)
Genel Yönet�m G�derler� (-)
Esas Faal�yetlerden D�ğer Gel�rler
Esas Faal�yetlerden D�ğer G�derler (-)

250.991.193
(13.059.431)
(29.647.176)

45.058.365
(52.863.263)

172.250.624
(17.528.226)
(33.536.913)

20.193.537
(34.881.507)

ESAS FAALİYET KARI
Yatırım Faal�yetler�nden G�derler (-)
Yatırım Faal�yetler�nden Gel�rler

200.479.688
(36.901.947)

10.028.196

106.497.515
(18.030.075)

9.810.423

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ
FAALİYET KARI
F�nansman Gel�rler�
F�nansman G�derler� (-)

173.605.937
43.552.141

(71.422.746)

98.277.863
36.154.915

(33.948.880)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
  VERGİ ÖNCESİ KARI
Sürdürülen Faal�yetler Verg� G�der�
      - Dönem Verg� G�der�
      - Ertelenm�ş Verg� (G�der� / Gel�r�)

145.735.332
(37.616.075)
(33.688.800)

(3.927.275)

100.483.898
(9.874.092)

(11.874.817)
2.000.725

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
  DÖNEM KARI 108.119.257 90.609.806

DÖNEM KARI

DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)

Kar veya Zararda Yen�den
Sınıflandırılmayacaklar (74.661) 684.043

Tanımlanmış Fayda Planları Yen�den
       Ölçüm (Kayıpları / Kazançları)
Kar veya Zararda Yen�den Sınıflandırılmayacak
       D�ğer Kapsamlı (Gel�re / G�dere) İl�şk�n Verg�

(93.326) 855.054

18.665 (171.011)

Kar veya Zarar Olarak Yen�den
Sınıflandırılacaklar

- -

DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR

(74.661)
108.044.596

684.043
91.293.849

108.119.257 90.609.806
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

1. Sınırlı Olumlu Görüş
Ege Gübre Sanay�� A.Ş."n�n ("Ş�rket") ve bağlı ortaklarının (hep b�rl�kte "Topluluk" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2021 tar�hl�
konsol�de finansal durum tablosu �le aynı tar�hte sona eren hesap dönem�ne a�t; konsol�de kar veya zarar ve d�ğer kapsamlı gel�r
tablosu, konsol�de özkaynak değ�ş�m tablosu ve konsol�de nak�t akış tablosu �le öneml� muhasebe pol�t�kalarının özet� de dah�l
olmak üzere konsol�de finansal tablo d�pnotlarından oluşan konsol�de finansal tablolarını denetlem�ş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde bel�rt�len konunun muhtemel etk�ler� har�ç olmak üzere �l�ş�ktek�
konsol�de finansal tablolar, Topluluğun 31 Aralık 2021 tar�h� �t�barıyla konsol�de finansal durumunu ve aynı tar�hte sona eren hesap
dönem�ne a�t konsol�de finansal performansını ve konsol�de nak�t akışlarını, Türk�ye Muhasebe Standartlarına ("TMS'lere") uygun
olarak tüm öneml� yönler�yle gerçeğe uygun b�r b�ç�mde sunmaktadır.

2. Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı
Ş�rket 6 Aralık 2019 tar�h�nde TCEEGE Konteyner Term�nal İşletmeler� A.Ş.'y� tüm akt�f ve pas�fler� �le satın almıştır Topluluk,
TCEEGE Konteyner Term�nal İşletmeler� A.S.'n�n b�rleşme tar�h�ndek� bazı öneml� tanımlanab�l�r varlık ve üstlen�len tanımlanab�l�r
yükümlülükler�n�n gerçeğe uygun değerler�n� bel�rlemed�ğ� �ç�n söz konusu bağlı ortaklığın finansal tablolarını mal�yet
bedeller�nden konsol�de etm�şt�r. İlg�l� muhasebeleşt�rme sonucunda 31 Aralık 2021 tar�hl� konsol�de finansal tablolarda 79.518.119
TL tutarında şerefiye bulunmaktadır. TFRS 3 'İşletme B�rleşmeler�' standardı uyarınca TCEEGE Konteyner Term�nal İşletmeler�
A.S.'n�n tanımlanab�l�r varlıkları ve üstlen�len tanımlanab�l�r yükümlülükler�n�n b�rleşme tar�h�ndek� gerçeğe uygun değerler�n�n
tesp�t ed�l�p, bu tutarların Topluluk konsol�de finansal tablolarına konsol�de ed�lmes� ve şerefiye hesaplamasının gerçeğe uygun
değerler d�kkate alınarak yapılması gerekmekted�r. TCE EGE Konteyner Term�nal İşletmeler� A.S.'n�n tanımlanab�l�r varlıkları ve
üstlen�len tanımlanab�l�r yükümlülükler�n�n b�rleşme tar�h�nde gerçeğe uygun değerler� tesp�t ed�lemed�ğ� �ç�n �lg�l� tutarlarda ve
şerefiye tutarında herhang� b�r düzeltmen�n gerek�p gerekmed�ğ� tesp�t ed�lemem�şt�r.
Yaptığımız bağımsız denet�m, Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türk�ye
Denet�m Standartlarının b�r parçası olan Bağımsız Denet�m Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar
kapsamındak� sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetç�n�n Konsol�de F�nansal Tabloların Bağımsız Denet�m�ne İl�şk�n
Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı b�r şek�lde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetç�ler �ç�n Et�k Kurallar
(Bağımsızlık Standartları Dah�l “Et�k Kurallar") �le konsol�de finansal tabloların bağımsız denet�m�yle �lg�l� mevzuatta yer alan et�k 
hükümlere uygun olarak Topluluktan bağımsız olduğumuzu beyan eder�z. Et�k Kurallar ve mevzuat kapsamındak� et�ğe �l�şk�n d�ğer 
sorumluluklar da tarafımızca yer�ne get�r�lm�şt�r. Bağımsız denet�m sırasında elde ett�ğ�m�z bağımsız denet�m kanıtlarının, sınırlı 
olumlu görüşümüzün oluşturulması �ç�n yeterl� ve uygun b�r dayanak oluşturduğuna �nanıyoruz.

3. K�l�t Denet�m Konuları
K�l�t denet�m konuları, meslek� muhakemem�ze göre car� döneme a�t konsol�de finansal tabloların bağımsız denet�m�nde en çok
önem arz eden konulardır. K�l�t denet�m konuları, b�r bütün olarak konsol�de finansal tabloların bağımsız denet�m� çerçeves�nde ve
konsol�de finansal tablolara �l�şk�n görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı b�r görüş
b�ld�rm�yoruz. Tarafımızca; Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde açıklanan konuya �lave olarak aşağıda açıklanan konular
k�l�t denet�m konuları olarak bel�rlenm�ş ve raporumuzda b�ld�r�lm�şt�r.

K�l�t denet�m konuları

Stok alımlarında dönemsell�k
Topluluk ürett�ğ� mamuller�n �çer�s�nde kullanılan
hammaddeler�n ve satışını gerçekleşt�rd�ğ� t�car� malların
öneml� b�r kısmını yurt dışından �thal etmekted�r. 31
Aralık 2021 tar�h� �t�barıyla r�sk� Topluluk’a transfer
olmuş olan stokların bel�rlenmes� Yönet�m�n tahm�n ve
varsayımlarını da �çermekted�r. Bu sebeplerle stok
alımlarındak� dönemsell�k hususu denet�m�m�z
bakımından öneml� b�r konudur.

Denet�mde konunun nasıl ele alındığı

Gerçekleşt�rd�ğ�m�z bağımsız denet�m sırasında, stok
alımlarındak� dönemsell�k hususu �le �lg�l� aşağıdak�
denet�m prosedürler� uygulanmıştır:
- Topluluk'un �thalat uygulaması �le �lg�l� muhasebe
pol�t�kasının anlaşılması ve uygunluğunun
değerlend�r�lmes�,
- Topluluk'un satın alım departmanı yönet�c�ler� �le
gerçekleşt�r�len �thalatlardak� dönemsell�k r�sk� �le �lg�l�
görüşülmes�,
- 1 Kasım 2021 ve 18 Ocak 2022 tar�hler� arasındak�
gerçekleşt�r�len �thalat �şlemler�yle �lg�l� tüm belgeler�n
�ncelenmes�,
- Car� dönemde muhasebeleşt�r�len dönemsell�k kaydının,
geçm�ş dönemde muhasebeleşt�r�len dönemsell�k kaydı �le
karşılaştırılarak değerlend�r�lmes�.
Stok alımlarındak� dönemsell�kle �lg�l� gerçekleşt�rd�ğ�m�z
denet�m prosedürler� net�ces�nde öneml� b�r aykırılıkla
karşılaşılmamıştır.

Madd� duran varlıklar değer düşüklüğü
31 Aralık 2021 tar�hl� konsol�de finansal tablolardak� madd�
duran varlıkların net defter değerler� toplam varlıkların
yaklaşık %41'�n� oluşturmaktadır. TMS 36 ‘ Varlıklarda Değer
Düşüklüğü’ standardı her b�r raporlama dönem� sonu 
�t�barıyla, Topluluk’un sah�p olduğu varlıklarının değer
düşüklüğüne uğramış olab�leceğ�n� gösteren herhang� b�r
bel�rt�n�n bulunup bulunmadığının değerlend�rmes�n�
gerekt�r�r. Topluluk yönet�m�n�n gerçekleşt�rd�ğ� bu
değerlend�rme Yönet�m�n tahm�n ve varsayımlarını da 
�çermekted�r. Bu sebeplerle �lg�l� husus denet�m�m�z 
bakımından öneml� b�r konudur.

Gerçekleşt�rd�ğ�m�z bağımsız denet�m sırasında,
madd� duran varlıklarda değer düşüklüğü olab�leceğ�n�
gösteren herhang� b�r bel�rt�n�n bulunup bulunmadığı
�le �lg�l� aşağıdak� denet�m prosedürler� uygulanmıştır:
- Topluluk yönet�m�n�n gerçekleşt�rd�ğ�
değerlend�rmen�n anlaşılması ve TMS 36 'Varlıklarda
Değer Düşüklüğü' standardına uygunluğunun
değerlend�r�lmes�,
- Gerçekleşt�r�len değerlend�rme kapsamında Topluluk
yönet�m� �le görüşülmes�,
Topluluk'un sah�p olduğu varlıkların değer düşüklüğüne
uğramış olab�leceğ�n� gösteren herhang� b�r bel�rt�n�n
bulunup bulunmadığının değerlend�r�lmes� �le �lg�l�
gerçeklest�rd�ğ�m�z denet�m prosedürler� net�ces�nde
öneml� b�r aykırılıkla karşılaşılmamıştır.



4. D�kkat Çek�len Husus
Sonucu etk�lememekle b�rl�kte, �l�ş�ktek� konsol�de finansal tablolarda görüleceğ� üzere, 31 Aralık 2021 tar�h� �t�barıyla,
Topluluk'un konsol�de kısa vadel� yükümlülükler� konsol�de dönen varlıklarını 56.467.061 TL aşmakta olup, bu durum, çalışma
sermayes� eks�kl�ğ�n� göstermekted�r.

5. Yönet�m�n ve Üst Yönet�mden Sorumlu Olanların Konsol�de F�nansal Tablolara İl�şk�n Sorumlulukları
Topluluk yönet�m�; konsol�de finansal tabloların TMS'lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun b�r b�ç�mde
sunumundan ve hata veya h�le kaynaklı öneml� yanlışlık �çermeyecek şek�lde hazırlanması �ç�n gerekl� gördüğü �ç kontrolden
sorumludur.
Konsol�de finansal tabloları hazırlarken yönet�m; Topluluğun sürekl�l�ğ�n� devam ett�rme kab�l�yet�n�n değerlend�r�lmes�nden,
gerekt�ğ�nde sürekl�l�kle �lg�l� hususları açıklamaktan ve Topluluğu tasfiye etme ya da t�car� faal�yet� sona erd�rme n�yet� ya da
mecbur�yet� bulunmadığı sürece �şletmen�n sürekl�l�ğ� esasını kullanmaktan sorumludur.
Üst yönet�mden sorumlu olanlar, Topluluğun finansal raporlama sürec�n�n gözet�m�nden sorumludur.

6. Bağımsız Denetç�n�n Konsol�de F�nansal Tabloların Bağımsız Denet�m�ne İl�şk�n Sorumlulukları
B�r bağımsız denet�mde, b�z bağımsız denetç�ler�n sorumlulukları şunlardır:
Amacımız, b�r bütün olarak konsol�de finansal tabloların hata veya h�le kaynaklı öneml� yanlışlık �çer�p �çermed�ğ�ne �l�şk�n makul
güvence elde etmek ve görüşümüzü �çeren b�r bağımsız denetç� raporu düzenlemekt�r. BDS'lere uygun olarak yürütülen b�r
bağımsız denet�m sonucunda ver�len makul güvence; yüksek b�r güvence sev�yes�d�r ancak, var olan öneml� b�r yanlışlığın her
zaman tesp�t ed�leceğ�n� garant� etmez. Yanlışlıklar hata veya h�le kaynaklı olab�l�r. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak,
finansal tablo kullanıcılarının bu konsol�de tablolara �st�naden alacakları ekonom�k kararları etk�lemes� makul ölçüde beklen�yorsa
bu yanlışlıklar öneml� olarak kabul ed�l�r.
BDS'lere uygun olarak yürütülen bağımsız denet�m�n gereğ� olarak, bağımsız denet�m boyunca meslek� muhakemem�z�
kullanmakta ve meslek� şüphec�l�ğ�m�z� sürdürmektey�z. Tarafımızca ayrıca:

• Konsol�de finansal tablolardak� hata veya h�le kaynaklı "öneml� yanlışlık" r�skler� bel�rlenmekte ve değerlend�r�lmekte; bu
r�sklere karşılık veren denet�m prosedürler� tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşk�l edecek yeterl� ve
uygun denet�m kanıtı elde ed�lmekted�r. H�le; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı �hmal, gerçeğe aykırı beyan veya �ç kontrol �hlal�
fi�ller�n� �çereb�ld�ğ�nden, h�le kaynaklı öneml� b�r yanlışlığı tesp�t edememe r�sk�, hata kaynaklı öneml� b�r yanlışlığı tesp�t
edememe r�sk�nden yüksekt�r.

• Topluluğun �ç kontrolünün etk�nl�ğ�ne �l�şk�n b�r görüş b�ld�rmek amacıyla değ�l ama duruma uygun denet�m prosedürler�n�
tasarlamak amacıyla denet�mle �lg�l� �ç kontrol değerlend�r�lmekted�r.

• Yönet�m tarafından kullanılan muhasebe pol�t�kalarının uygunluğu �le yapılan muhasebe tahm�nler�n�n ve �lg�l� açıklamaların
makul olup olmadığı değerlend�r�lmekted�r.

• Elde ed�len denet�m kanıtlarına dayanarak, Topluluğun sürekl�l�ğ�n� devam ett�rme kab�l�yet�ne �l�şk�n c�dd� şüphe
oluşturab�lecek olay veya şartlarla �lg�l� öneml� b�r bel�rs�zl�ğ�n mevcut olup olmadığı hakkında ve yönet�m�n �şletmen�n sürekl�l�ğ�
esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Öneml� b�r bel�rs�zl�ğ�n mevcut olduğu sonucuna varmamız
hål�nde, raporumuzda, konsol�de finansal tablolardak� �lg�l� açıklamalara d�kkat çekmem�z ya da bu açıklamaların yeters�z olması
durumunda olumlu görüş dışında b�r görüş vermem�z gerekmekted�r. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetç� raporu tar�h�ne kadar
elde ed�len denet�m kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla b�rl�kte, gelecektek� olay veya şartlar Topluluğun sürekl�l�ğ�n� sona
erd�reb�l�r.

• Konsol�de finansal tabloların, açıklamalar dâh�l olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve �çer�ğ� �le bu tabloların, temel�n� oluşturan
�şlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şek�lde yansıtıp yansıtmadığı değerlend�r�lmekted�r.

• Konsol�de finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Topluluk �çer�s�ndek� �şletmelere veya faal�yet bölümler�ne �l�şk�n
finansal b�lg�ler hakkında yeterl� ve uygun denet�m kanıtı elde ed�lmekted�r. Topluluk denet�m�n�n yönlend�r�lmes�nden,
gözet�m�nden ve yürütülmes�nden sorumluyuz. Verd�ğ�m�z denet�m görüşünden de tek başımıza sorumluyuz.
D�ğer hususların yanı sıra, denet�m sırasında tesp�t ett�ğ�m�z öneml� �ç kontrol eks�kl�kler� dah�l olmak üzere, bağımsız denet�m�n
planlanan kapsamı ve zamanlaması �le öneml� denet�m bulgularını üst yönet�mden sorumlu olanlara b�ld�rmektey�z.
Bağımsızlığa �l�şk�n et�k hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönet�mden sorumlu olanlara b�ld�rm�ş bulunmaktayız. Ayrıca
bağımsızlık üzer�nde etk�s� olduğu düşünüleb�lecek tüm �l�şk�ler ve d�ğer hususlar ve varsa �lg�l� önlemler� üst yönet�mden sorumlu
olanlara �letm�ş bulunmaktayız.
Üst yönet�mden sorumlu olanlara b�ld�r�len konular arasından, car� döneme a�t konsol�de finansal tabloların bağımsız denet�m�nde
en çok önem arz eden konuları yan� k�l�t denet�m konularını bel�rlemektey�z. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına �z�n
vermed�ğ� durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu
yararını aşacağının makul şek�lde beklend�ğ� oldukça �st�sna� durumlarda, �lg�l� hususun bağımsız denetç� raporumuzda
b�ld�r�lmemes�ne karar vereb�l�r�z.

B. Mevzuattan Kaynaklanan D�ğer Yükümlülüklere İl�şk�n Rapor
1. 6102 sayılı Türk T�caret Kanunu'nun ("TTK") 398. Maddes�'n�n dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen R�sk�n Erken Saptanması
S�stem� ve Kom�tes� Hakkında Denetc� Raporu 24 Şubat 2022 tar�h�nde Ş�rket'�n Yönet�m Kurulu'na sunulmuştur.
2. TTK'nın 402. Maddes�'n�n dördüncü fıkrası uyarınca, Ş�rket'�n 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönem�nde defter tutma
düzen�n�n, kanun �le Ş�rket esas sözleşmes�n�n finansal raporlamaya �l�şk�n hükümler�ne uygun olmadığına da�r öneml� b�r hususa
rastlanmamıştır.
3. TTK'nın 402. Maddes�'n�n dördüncü fıkrası uyarınca, Ş�rket Yönet�m Kurulu tarafımıza denet�m kapsamında �stenen açıklamaları
yapmış ve �stenen belgeler� verm�şt�r.
Bu bağımsız denet�m� yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetç� Bora Akgüngör’dür.

Aren Bağımsız Denet�m ve SMMM A.Ş.
a member of Reanda Internat�onal

Bora Akgüngör, SMMM
Sorumlu Denetç�

İstanbul, 24 Şubat 2022
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FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

VARLIKLAR 31 Aralık 2021

Dönen Varlıklar

Nak�t ve Nak�t Benzerler�
T�car� Alacaklar
    - İl�şk�l� Taraflardan T�car� Alacaklar
    - İl�şk�l� Olmayan Taraflardan T�car� Alacaklar
D�ğer Alacaklar
Stoklar
Peş�n Ödenm�ş G�derler
Car� Dönem Verg�s�yle İlg�l� Varlıklar
D�ğer Dönen Varlıklar

Duran Varlıklar
F�nansal Yatırımlar
Kullanım Hakkı Varlıkları
Madd� Duran Varlıklar
Madd� Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- D�ğer Madd� Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenm�ş Verg� Varlığı
Peş�n Ödenm�ş G�derler
D�ğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

KAYNAKLAR

Kısa Vadel� Yükümlülükler

Uzun Vadel� Yükümlülükler
K�ramala İşlemler�nden Kaynaklanan
Yükümlülükler
D�ğer Borçlar
Uzun Vadel� Karşılıklar
   -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İl�şk�n
          Uzun Vadel� Karşılıklar
Ertelenm�ş Verg� Yükümlülüğü

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa A�t Özkaynaklar
Ödenm�ş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Paylara İl�şk�n Pr�mler
Kar veya Zararda Yen�den Sınıflandırılmayacak
   B�r�km�ş D�ğer Kapsamlı Gel�rler veya G�derler
    - Tanımlanmış Fayda Planları Yen�den Ölçüm Kayıpları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
D�ğer Yedekler
Geçm�ş Yıllar Karları
Net Dönem Karı

163.824.510
-

2.629.154
325.880.778

534.788
325.345.990

7.130.493
26.422.931

40.592
26.382.339

2.517.834
8.302.954

12.427.436

1.867.125
10.560.311

49.070.051

1.703.719
29.362.375
12.081.108

12.081.108
5.922.849

40.078.805

953.357
29.724.091

9.235.664

9.235.664
165.693

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

492.669.029

140.075.618
39.397.687

256.066
39.141.621

858.060
294.233.532

2.701.060
7.213

15.395.859

503.173.256
35.530

3.354.033
412.556.398

79.914.767
79.518.119

396.648
-

7.312.528
-

995.842.285

217.075.438

107.808.166
25.994.961

-
25.994.961

678.260
68.350.157

2.837.372
188.887

11.217.635

24.430
720.018

314.401.402
79.769.387
79.518.119

251.268
2.771.363

42.041.875
1.350.000

441.078.475

658.153.913

5

27
8
9

10
11
25
17

D�pnot
Referansı

6
12
12

13

25
11
17

Kısa Vadel� Borçlanmalar
Uzun Vadel� Borçlanmaların Kısa Vadel� Kısımları
K�ralama İşlemler�nden Kaynaklanan
Yükümlülükler
T�car� Borçlar
- İl�şk�l� Taraflara T�car� Borçlar
- İl�şk�l� Olmayan Taraflara T�car� Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
D�ğer Borçlar
- İl�şk�l� Taraflara D�ğer Borçlar
- İl�şk�l� Olmayan Taraflara D�ğer Borçlar
Ertelenm�ş Gel�rler
Dönem Karı Verg� Yükümlülüğü
Kısa Vadel� Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İl�şk�n,
         Kısa Vadel� Karşılıklar
- D�ğer Kısa Vadel� Karşılıklar 
             

549.136.090

31 Aralık 2020

212.773.208
669.706

2.035.458
59.839.224

1.574.385
58.264.839

4.134.762
21.699.782

7.233.578
14.466.206

1.496.083
3.838.027
6.625.951

830.158
5.795.793

313.112.201

598.206.141 353.191.006

397.636.144 304.962.907

397.636.144 304.962.907
10.000.000
67.495.762

1.727.741

768.339
768.339

10.615.442
1.897.611

187.158.37
117.972.873

10.000.000
67.495.762

1.727.741

724.497
724.497

8.165.442
1.402.299

113.245.168
102.201.998

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR

-
995.842.285

-
658.153.913

7
7

7
27

8
15

27
9

11
25

15
14

7
9
9

15
25

18
18
18

18
18
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GELİR TABLOSU

TL D�pnot
Referansları

01 Ocak - 
31 Aralık 2021

01 Ocak - 
31 Aralık 2020

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Satışların Mal�yet� (-)
T�car� Faal�yetlerden Brüt Kar

BRÜT KAR

Pazarlama G�derler� (-)
Genel Yönet�m G�derler� (-)
Esas Faal�yetlerden D�ğer Gel�rler
Esas Faal�yetlerden D�ğer G�derler (-)

ESAS FAALİYET KARI

Yatırım Faal�yetler�nden Gel�rler
Yatırım Faal�yetler�nden G�derler (-)

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ
FAALİYET KARI

F�nansman Gel�rler�
F�nansman G�derler� (-)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
  VERGİ ÖNCESİ KARI

Sürdürülen Faal�yetler Verg� G�der�
 - Dönem Verg� G�der�
 - Ertelenm�ş Verg� (G�der�) / Gel�r�

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
  DÖNEM KARI

DÖNEM KARI

DÖNEM KARININ DAĞILIMI
     - Kontrol Gücü Olmayan Paylar
     - Ana Ortaklık Payları

Pay Başına Kazanç
- - Sürdürülen Faal�yetlerden
       Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI (GİDER) / GELİR

Kar veya Zararda Yen�den
Sınıflandırılmayacaklar

Tanımlanmış Fayda Planları Yen�den Ölçüm 
(Kayıpları)/Kazançları
Kar veya Zararda Yen�den Sınıflandırılmayacak D�ğer 
Kapsamlı Gel�re /(G�dere) İl�şk�n Verg�

Kar veya Zarar Olarak Yen�den Sınıflandırılacaklar

DİĞER KAPSAMLI (GİDER)/GELİR

TOPLAM KAPSAMLI GELİR

TOPLAM KAPSAMLI GELİRİN DAĞILIMI
     - Kontrol Gücü Olmayan Paylar
     - Ana Ortaklık Payı

19
19

20
20
22
22

23
23

24
24

25
25

26

18

25

829.471.928
(529.677.847)

299.794.081

299.794.081

(13.059.431)
(57.477.470)

53.547.190
(55.147.825)

735.304.836
(526.280.489)

209.024.347

209.024.347

(17.528.226)
(51.679.915)

18.513.427
(32.632.974)

227.686.545
10.028.196

(36.901.947)

125.696.659
9.810.423

(18.030.075)

200.812.794 117.477.007

46.285.739
(86.471.174)

160.627.359

(42.654.486)
(34.136.928)

(8.517.558)

117.972.873

117.972.873

117.972.873
-

0,1180

43.842

54.803

(10.961)

43.842

118.016.715

-
118.016.715

38.463.345
(43.864.262)

112.076.090

(9.874.092)
(11.874.817)

2.000.725

102.201.998

102.201.998

-
102.201.998

0,1022

1.346.813

1.683.517

(336.704)

1.346.813

103.548.811

-
103.548.811
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FİNANSAL ORANLAR

TL

      L�k�d�te Oranları:

Car� Oran

1-

=
Dönen Varlıklar

Kısa Vadel� Borçlar

492.669.029

549.136.090

= % 90

L�k�t�de Oranı =
Dönen Varlıklar - Stoklar

Kısa Vadel� Borçlar

198.435.497

549.136.090

= % 36

Mal� Bünye Oranları:

Toplam Borçların Toplam
Akt�flere Oranı
(F�nansal Kaldıraç)

2-

=
Kısa Vadel� Borçlar + Uzun Vad. Borçlar

Toplam Varlıklar

598.206.141

995.842.285

= % 60

Öz Sermaye / Top. Borçlar Oranı =
Öz Sermaye

Kısa Vadel� Borçlar + Uzun Vad. Borçlar

397.636.144

598.206.141

= % 66

Faal�yet Karlılık Oranları:

Satışların Karlılık Oranı

3-

=
Verg� Önces� Kar

Net Satışlar

160.627.359

829.471.928

= 0,19

Akt�fler�n Karlılık Oranı =
Verg� Önces� Kar

Toplam Varlıklar

160.627.359

995.842.285

= 0,16

Özkaynakların Karlılık Oranı =
Net Dönem Karı

Öz Sermaye

117.972.873

397.636.144

= 0,30
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NAKİT AKIM TABLOSU

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT ARTIŞLARI
Dönem Karı
Dönem Net Karı Mutabakatı �le İlg�l� Düzeltmeler
Verg� g�der�/gel�r� �le �lg�l� düzeltmeler
Amort�sman ve �tfa g�der� �le �lg�l� düzeltmeler
Kıdem tazm�natı karşılığı �le �lg�l� düzeltmeler
Kullanılmayan �z�n karşılığı �le �lg�l� düzeltmeler
Stoklar üzer�ndek� vade farklı �le �lg�l� düzeltmeler
Dava karşılığı �le �lg�l� düzeltmeler
Bağlılık pr�m� karşılığı �le �lg�l� düzeltmeler
Fa�z gel�r� �le �lg�l� düzeltmeler
Fa�z g�der� �le �lg�l� düzeltmeler
İskonto ed�lm�ş mal�yet �le �lg�l� düzeltmeler
Kar zarar mutabakatı �le �lg�l� düzeltmeler

İşletme Sermayes�nde Gerçekleşen Değ�ş�mler
T�car� alacaklardak� azalışla �lg�l� düzeltmeler
D�ğer dönen varlıklardak� artışla �le �lg�l� düzeltmeler
Stoklardak� azalışla �lg�l� düzeltmeler
Peş�n ödenm�ş g�derlerdek� artışla �lg�l� düzeltmeler
D�ğer alacaklardak� artışla �lg�l� düzeltmeler
D�ğer duran varlıkla �le �lg�l� düzeltmeler
T�car� borçlardak� azalışla �lg�l� düzeltmeler
D�ğer borçlardak� artışla �lg�l� düzeltmeler
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardak� artışlarla �lg�l� düzeltmeler
Ertelenm�ş gel�rlerdek� artışla �lg�l� düzeltmeler

Faal�yetlerde Kullanılan Nak�t Akışları
Verg� Ödemeler�
Çalışanlara sağlanan faydalara �l�şk�n karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler
İşletme faal�yetler�nden elde ed�len (kullanılan) net nak�t

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Mad�� ve madd� olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nak�t çıkışları
Madd� ve madd� olmayan duran varlık satışından kaynaklanan nak�t g�r�şler�
Bağlı ortaklıkların kontrolünün elde ed�lmes�ne yönel�k alışlara �l�şk�n 
nak�t çıkışları/g�r�şler�
Başka �şletmeler�m veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının ed�n�m�
�ç�n yapılan nak�t çıkışları
Yatırım faal�yetler�nde elde ed�len/(kullanılan) net nak�t

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ARTIŞLARI
Borçlanmadan kaynaklanan nak�t g�r�şler�
Borç ödemeler�ne �l�şk�n nak�t çıkışları
Ödenen Temettüler
K�ra sözleşmeler�nden kaynaklanan borç ödemeler�ne �l�şk�n nak�t g�r�şler�
K�ra sözleşmeler�nden kaynaklanan borç ödemeler�ne �l�şk�n nak�t çıkışları
Alınan Fa�zler
Ödenen Fa�zler
F�nansman faal�yetler�nden elde ed�len net nak�t

Yabancı Para Çev�r�m Farklarının Etk�s�nden Önce Nak�t
ve Nak�t Benzerler�ndek� Net Artış

D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT
VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ( A+B+C+D+E)

D�pnot 
Referansları

01 Ocak - 
31 Aralık 2021

01 Ocak - 
31 Aralık 2020

117.972.873
113.149.891
42.654.486
26.176.936

1.798.266
1.036.967
(323.499)

750.160
4.014.358

(1.500.599)
13.455.557

295.502
24.791.757

102.201.998
63.979.080

9.874.092
19.985.024

2.550.225
(398.962)

41.715
(18.089)

(1.334.089)
(2.778.428)
20.591.008

74.065
15.392.519

67.799.441
(13.478.482)

(4.178.224)
(225.559.876)

34.865.659
(179.800)
1.350.000

265.821.808
5.140.874
2.995.731
1.021.751

(15.222.651)
(4.954.025)
(5.030.525)
73.693.178

(40.669.161)
(391.341)
2.250.000

(58.975.101)
19.413.106

884.321
(1.443.103)

(30.709.128)
(29.490.327)

(1.218.801)

(8.896.868)
(8.225.677)

(671.191)
268.213.077 142.061.559

(126.343.568)
3.031.707

(24.050.610)

(77.922.677)
3.559.251

(18.294.583)

(11.100)
(147.373.571) (92.658.009)

303.496.570
(350.621.357)

(25.000.000)
-

(1.901.910)
1.500.599

(16.045.956)
(88.572.054)

275.734.242
(212.483.692)

(20.000.000)
298.687

(733.921)
2.778.428

(20.591.008)
25.002.736

32.267.452 74.406.286

- -

32.267.452 74.406.286NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ

107.808.166 33.401.880

140.075.618 107.808.166
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MALİ TABLO DİPNOTLARI

DİPNOT 1 - TOPLULUĞUN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Ege Gübre Sanay�� A.Ş. Topluluğu (‘Topluluk’) Ege Gübre Sanay�� A.Ş. (‘Ş�rket’) �le b�r bağlı ortaklıktan 
oluşmaktadır.

Topluluk’un ana faal�yet konusu; kompoze gübre ve organ�k çözücüler üret�m� ve satışıdır. Topluluk
ayrıca, �skele yükleme, boşaltma ve depolama h�zmet� de sunmaktadır. Tank Ç�ftl�ğ� Tes�sler�’nde üçüncü
şahıslara petrol ürünler� depolama h�zmet� ver�lmekted�r. Ş�rket, 11 Ocak 1973 tar�h�nde kurulmuş ve 
Türk�ye’de tesc�l ed�lm�şt�r.
Ş�rket’�n merkez adres� aşağıdak� g�b�d�r:
Ege Perla B Kule Çınarlı Mah. Ozan Abay Cad. No:10 K:8 Da�re:81 Konak/İzm�r – Türk�ye.

Ş�rket, Sermaye P�yasası Kurulu (SPK)’ya kayıtlıdır ve h�sseler� 6 Ocak 1986 tar�h�nden ber� Borsa 
İstanbul A.Ş.’de �şlem görmekted�r. 31 Aralık 2021 tar�h� �t�barıyla Ş�rket’�n ortaklık yapısı aşağıdak� 
g�b�d�r:

Adı
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Gencer Hold�ng A.Ş.
Recep Gencer
D�ğer (*)
Toplam
 (*) Halka açık kısım �le %1'den az pay oranına sah�p h�ssedarı kapsamaktadır.

Pay Oranı
%38,37
%15,52
%46,11

%100,00

Pay Oranı
%38,37
%15,52
%46,11

%100,00

Aylık ücretl�
Saat ücretl�
Toplam

31 Aralık 2021
390

67
457

31 Aralık 2020
361

74
435

Ş�rket Ünvanı
TCE EGE

Doğrudan ve
dolaylı ortaklık

oranı(%)
100,00

Etk�n
ortaklık

oranı (%)
100,00

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
Doğrudan ve

dolaylı ortaklık
oranı(%)
100,00

Etk�n
ortaklık

oranı (%)
100,00

Sermayey� oluşturan h�sse senetler� A ve B grubu olmak üzere �k� gruba ayrılmakta olup, A grubu h�sse 
sened� sah�pler�n�n Genel Kurul toplantılarında üçer oy kullanma hakkı bulunmaktadır.

Konsol�dasyona Dah�l Ed�len Ş�rketler
Konsol�dasyona dah�l ed�len ş�rketler�n faal�yet konuları ve faal�yet grupları aşağıda ver�lm�şt�r:

Bağlı ortaklıklar                                                                                                            Faal�yet Konusu

TCE EGE Konteyner Term�nal İşletmeler� A.Ş. (‘TCE EGE’) Konteyner Elleçleme, Yükleme, Boşaltma ve 
Term�nalc�l�k H�zmetler�

Ş�rket’�n konsol�de ed�lmeyen �şt�rakler�, �ş ortaklıkları ve bağlı ortaklıklardak� yatırımları aşağıdak� g�b�d�r:

İşt�rakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardak� Yatırımlar                                                                 Faal�yet Konusu

Ege Gübre Özel Antrepoculuk Tahm�l Tahl�ye Ltd. Şt� 
Key Ege T�caret Ltd. Şt�
Nemrut Klavuz ve Romorkor H�zmetler� A.Ş.

Yükleme ve boşaltma h�zmetler�
Gübre alım satımı

Klavuz ve römorkör h�zmetler�

* İşt�rak oranı %94’tür. Ş�rket, finansal tabloları açısından öneml�l�k teşk�l etmemes� sebeb�yle konsol�de 
ed�lmem�şt�r ve mal�yet bedel� üzer�nden finansal yatırımlar olarak sınıflandırılmıştır.

** İşt�rak oranı %50’d�r. Ş�rket, finansal tabloları açısından öneml�l�k teşk�l etmemes� sebeb�yle konsol�de 
ed�lmem�şt�r ve mal�yet bedel� üzer�nden finansal yatırımlar olarak sınıflandırılmıştır.

*** İşt�rak oranı %17’d�r. Ş�rket, finansal tabloları açısından öneml�l�k teşk�l etmemes� sebeb�yle konsol�de 
ed�lmem�şt�r ve mal�yet bedel� üzer�nden finansal yatırımlar olarak sınıflandırılmıştır.

31 Aralık 2021 tar�h� �t�barıyla finansal poz�syonu ve aynı tar�hte sona eren yıla a�t faal�yet sonucu, gerek
tek başına gerekse topluca, Topluluk’un konsol�de finansal tablolarına göre parasal öneml�l�k arz 
etmeyen bağlı ortaklık, �ş ortaklıkları ve �şt�rakler�n finansal tabloları konsol�de ed�lmem�şt�r. Bu bağlı 
ortaklıklar, �ş ortaklıkları ve �şt�rakler, Topluluk’un konsol�de finansal tablolarında, finansal yatırımlar 
olarak sınıflandırılmışlardır.

DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE 
UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI

2.1 Sunuma İl�şk�n Temel Esaslar

l�ş�ktek� konsol�de finansal tablolar Sermaye P�yasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haz�ran 2013 tar�h ve 28676
sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan Ser� II, 14.1 No’lu “Sermaye P�yasasında F�nansal Raporlamaya 
İl�şk�n Esaslar Tebl�ğ�” hükümler�ne uygun olarak hazırlanmış olup Tebl�ğ�n 5. Maddes�ne �st�naden Kamu
Gözet�m� Muhasebe ve Denet�m Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan 
Türk�ye Muhasebe Standartları / Türk�ye F�nansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) �le bunlara
�l�şk�n ek ve yorumları esas alınmıştır. Ayrıca KGK tarafından 2 Haz�ran 2016 tar�h�nde 30 sayılı kararla
yayınlanan TMS taksonom�s�ne uygun olarak sunulmuştur.

SPK, 17 Mart 2005 tar�h�nde almış olduğu b�r kararla, Türk�ye’de faal�yette bulunan halka açık ş�rketler 
�ç�n, 1 Ocak 2005 tar�h�nden �t�baren geçerl� olmak üzere enflasyon muhasebes� uygulamasının gerekl� 
olmadığını �lan etm�şt�r. Topluluk konsol�de finansal tabloları bu karar çerçeves�nde hazırlanmıştır.

Ş�rket (ve Türk�ye’de kayıtlı olan bağlı ortaklıkları), muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanun� 
finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prens�plere ve şartlara, Türk T�caret 
Kanunu (“TTK”), verg� mevzuatı ve Türk�ye Cumhur�yet� Mal�ye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen 
Hesap Planını esas almaktadır. Konsol�de finansal tablolar, gerçeğe uygun değer� �le göster�len finansal 
varlık ve yükümlüklüler�n dışında, tar�h� mal�yet esası baz alınarak Türk L�rası olarak hazırlanmıştır. 
Konsol�de finansal tablolar, tar�h� mal�yet esasına göre hazırlanmış kanun� kayıtlara TMS/TFRS uyarınca
doğru sunumun yapılması amacıyla gerekl� düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenm�şt�r.

Geçerl� ve Sunum Para B�r�m�

Topluluk’un her �şletmes�n�n kend� finansal tabloları faal�yette bulunduğu ülkede geçerl� olan para b�r�m� 
(fonks�yonel para b�r�m�) �le sunulmuştur. Her �şletmen�n finansal durumu ve faal�yet sonuçları, Ş�rket’�n 
fonks�yonel para b�r�m� olan ve konsol�de finansal tablolar �ç�n sunum para b�r�m� olan Türk L�rası (“TL”) 
c�ns�nden �fade ed�lm�şt�r.

Yüksek Enflasyon Dönemler�nde F�nansal Tabloların Düzelt�lmes�

SPK’nın 17 Mart 2005 tar�h ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türk�ye’de faal�yette bulunan ve SPK 
Muhasebe Standartları’na (TMS/TFRS uygulamasını ben�mseyenler dah�l) uygun olarak finansal tablo 
hazırlayan ş�rketler �ç�n, 1 Ocak 2005 tar�h�nden �t�baren geçerl� olmak üzere enflasyon muhasebes�
uygulamasına son ver�lm�şt�r. Buna �st�naden, 1 Ocak 2005 tar�h�nden �t�baren UMSK tarafından 
yayımlanmış 29 No.lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonom�lerde F�nansal Raporlama” Standardı ( “TMS 29”) 
uygulanmamıştır.

İşletmen�n Sürekl�l�ğ� Varsayımı

Konsol�de finansal tablolar, Ş�rket’�n ve konsol�dasyona dah�l ed�len bağlı ortaklığın önümüzdek� b�r yılda
ve faal�yetler�n�n doğal akışı �çer�s�nde varlıklarından fayda elde edeceğ� ve yükümlülükler�n� yer�ne
get�receğ� varsayımı altında �şletmen�n sürekl�l�ğ� esasına göre hazırlanmıştır

Karşılaştırmalı B�lg�ler ve Öncek� Dönem Tar�hl� F�nansal Tabloların Düzelt�lmes�

F�nansal durum ve performans trendler�n�n tesp�t�ne �mkan vermek üzere, Topluluk’un car� dönem 
konsol�de finansal tabloları öncek� dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Topluluk, 31 Aralık 
2021 tar�h� �t�bar�yle konsol�de finansal durum tablosunu, 31 Aralık 2020 tar�h� �t�bar�yle hazırlanmış 
konsol�de finansal durum tablosu �le; 1 Ocak -31 Aralık 2021 hesap dönem�ne a�t konsol�de kar veya 
zarar ve d�ğer kapsamlı gel�r, konsol�de nak�t akım ve konsol�de özkaynaklar değ�ş�m tablolarını �se 
1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönem� �le karşılaştırmalı olarak düzenlem�şt�r. Car� dönem konsol�de 
finansal tabloların sunumu �le uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı b�lg�ler gerekl� 
görüldüğünde yen�den sınıflandırılır ve öneml� farklılıklar açıklanır.

Ş�rket’�n 31 Aralık 2021 tar�hl� konsol�de finansal tabloları hazırlanırken tesp�t ed�len geçm�ş dönem
sınıflandırma hataları TMS 8 ‘Muhasebe Pol�t�kaları, Muhasebe Tahm�nler�nde Değ�ş�kl�kler ve Hatalar’ 
standardında bel�rt�ld�ğ� şek�lde ger�ye dönük yen�den düzenleme kapsamında düzelt�lm�şt�r. Bu 
kapsamda gerçekleşt�r�len yen�den düzenleme kayıtları şunlardır:

- 31 Aralık 2020 tar�h� �t�bar�yle yabancı para sab�t kıymet avanslarına �l�şk�n oluşan kur farkı gel�r ve 
g�derler�n�n ‘Esas Faal�yetlerden D�ğer Gel�rler’ ve ‘Esas Faal�yetlerden D�ğer G�derler’ finansal tablo 
kalem� �çer�s�nde sınıflandırıldığı tesp�t ed�lm�şt�r. Bu kapsamda 31 Aralık 2020 tar�hl� ‘Esas 
Faal�yetlerden D�ğerGel�rler’ ve ‘Esas Faal�yetlerden D�ğer G�derler’ finansal tablo kalemler� sırasıyla 
6.824.337 TL ve 4.728.278 TL tutarlarında azaltılmış, ‘Yatırım Faal�yetler�nden Gel�rler’ ve ‘Yatırım 
Faal�yetler�nden G�derler’ finansal tablo kalemler� sırasıyla 6.824.337 TL ve 4.728.278 TL tutarında 
arttırılmıştır.

- 31 Aralık 2020 tar�h� �t�bar�yle Ş�rket’�n k�ralama yükümlülükler�nden doğan borçlarının ‘Uzun Vadel� 
Borçlanmaların Kısa Vadel� Kısımları’ ve ‘Uzun Vadel� Borçlanmalar’ finansal tablo kalemler� �çer�s�nde 
sınıflandırıldığı tesp�t ed�lm�şt�r. Bu kapsamda 31 Aralık 2020 tar�hl� ‘Uzun Vadel� Borçlanmaların Kısa 
Vadel� Kısımları’ ve ‘Uzun Vadel� Borçlanmalar’ finansal tablo kalemler� sırasıyla 2.039.278 TL ve 
953.357 TLtutarlarında azaltılmış, ‘Kısa Vadel� K�ralama İşlemler�nden Kaynaklanan Yükümlülükler ve 
Uzun Vadel� K�ralama İşlemler�nden Kaynaklanan Yükümlülükler’ finansal tablo kalemler� sırasıyla 
2.039.278 TL ve 953.357 TL tutarlarında arttırılmıştır.

Konsol�dasyona İl�şk�n Esaslar

Konsol�de finansal tablolar aşağıdak� maddelerde bel�rt�len esaslara göre hazırlanan Topluluk hesaplarını 
�çer�r. Konsol�dasyon kapsamına dah�l ed�len ş�rketler�n finansal tablolarının hazırlanması sırasında, 
Türk�ye Muhasebe Standartları’na uygunluk ve Topluluk tarafından uygulanan muhasebe pol�t�kalarına 
ve sunum b�ç�mler�ne uyumluluk açısından, gerekl� düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıştır. Bağlı 
ortaklıkların faal�yet sonuçları satın alma veya elden çıkarma �şlemler�ne uygun olarak söz konusu 
�şlemler�n geçerl�l�k tar�hler�nde dah�l ed�lm�ş veya har�ç bırakılmışlardır.

Bağlı Ortaklıklar

Kontrol, b�r �şletmen�n faal�yetler�nden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel pol�t�kaları 
üzer�nde kontrol gücünün olması �le sağlanır.

Bağlı ortaklıklar, Ş�rket’�n ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kend�s�ne a�t olan ve Ş�rket’�n üzer�nde 
oy haklarına sah�p olduğu h�sseler net�ces�nde ş�rketlerdek� h�sselerle �lg�l� oy hakkının %50’den fazlasını
kullanma yetk�s�ne sah�p olduğu ya da (b) oy hakkının %50’den fazlasını kullanma yetk�s�ne sah�p 
olmamakla b�rl�kte mal� ve �şletme pol�t�kaları üzer�nde fi�l� hâk�m�yet etk�s�n� kullanmak suret�yle, mal� ve �
şletme pol�t�kalarını Ş�rket’�n menfaatler� doğrultusunda kontrol etme yetk�s� ve gücüne sah�p olduğu ve
bu �şletme �le olan �l�şk�s�nden dolayı değ�şken get�r�lere maruz kaldığı ş�rketler� �fade eder.

Topluluk’un başka b�r ş�rket� kontrol ed�p etmed�ğ�n�n değerlend�r�lmes�nde dönüştürüleb�l�r veya 
kullanılab�l�r potans�yel oy haklarının varlığı da göz önünde bulundurulur.

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tar�hler� �t�barıyla konsol�dasyona tab� tutulan bağlı ortaklıklar, oy 
hakları ve etk�n ortaklık oranları D�pnot 1’de göster�lm�şt�r.

Bağlı ortaklıklar, faal�yetler� üzer�ndek� kontrolün Topluluk’a transfer olduğu tar�hten �t�baren 
konsol�dasyon kapsamına alınır ve kontrolün ortadan kalktığı tar�hte de konsol�dasyon kapsamından 
çıkartılır. Bağlı ortaklıklar �ç�n uygulanan muhasebe pol�t�kaları Topluluk tarafından uygulanan muhasebe 
pol�t�kaları �le tutarlılığın sağlanması amacıyla değ�şt�r�l�r.

Yıl �ç�nde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tar�h�nden sonra veya 
elden çıkarma tar�h�ne kadar konsol�de kapsamlı gel�r tablosuna dah�l ed�l�r. Satın almaya �l�şk�n 
mal�yetler oluştuğu dönemde kar veya zarar tablosunda muhasebeleşt�r�lm�şt�r.
Bağlı ortaklıklar’a a�t finansal durum tabloları ve kar veya zarar tabloları tam konsol�dasyon yöntem� 
kullanılarak konsol�de ed�lm�ş olup Ş�rket ve bağlı ortaklıkların sah�p olduğu payların kayıtlı �şt�rak 
değerler�, �lg�l� özkaynaklar �le karşılıklı olarak netleşt�r�lm�şt�r. Ş�rket �le bağlı ortaklıklar arasındak� grup
�ç� �şlemler ve bak�yeler konsol�dasyon �şlem� sırasında netleşt�r�lm�şt�r. Ş�rket’�n sah�p olduğu h�sseler�n 
kayıtlı değerler� ve bunlardan kaynaklanan temettüler, �lg�l� özkaynaklar ve kapsamlı gel�r tablosu 
hesaplarından netleşt�r�lm�şt�r.

Konsol�de bağlı ortaklıkların net varlıklarındak� ana ortaklık dışı paylar 
Topluluk’ un özkaynağının �ç�nde ayrı olarak bel�rt�l�r. Ana ortaklık dışı paylar, �lk �şletme b�rleşmeler�nde
oluşan bu paylar �le b�rleşme tar�h�nden �t�baren özkaynakta meydana gelen değ�ş�kl�klerdek� ana 
ortaklık dışı payların toplamından oluşur.

Konsol�de ed�len b�r bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı paya düşen b�r�km�ş zararları, söz konusu bağlı
ortaklığın ana ortaklık dışı özsermaye tutarını aşab�l�r. Bu durumda, b�r�km�ş zarar ve ana ortaklık dışı 
paya düşecek daha sonrak� car� yıl zararları, ana ortaklık dışı pay �le �l�şk�lend�r�l�r.

2.2 TMS’ye Uygunluk Beyanı

Topluluk, 31 Aralık 2021 tar�h�nde sona eren yıla �l�şk�n konsol�de finansal tablolarını SPK’nın Ser�: 
II–14.1 No’lu tebl�ğ� ve bu tebl�ğe açıklama get�ren duyuruları çerçeves�nde, hazırlamıştır. Konsol�de 
finansal tablolar ve notlar, SPK tarafından uygulanması tavs�ye ed�len formatlara uygun olarak ve 
zorunlu kılınan b�lg�ler dah�l ed�lerek sunulmuştur.

2.3 Türk�ye F�nansal Raporlama Standartları’ndak� (TFRS) Değ�ş�kl�kler
31 Aralık 2021 tar�h� �t�barıyla sona eren hesap dönem�ne a�t konsol�de finansal tabloların 
hazırlanmasında esas alınan muhasebe pol�t�kaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2021 tar�h� �t�barıyla 
geçerl� yen� ve değ�şt�r�lm�ş Türk�ye Muhasebe Standartları (“TMS”)/TFRS ve TMS/TFRS yorumları 
dışında öncek� yılda kullanılanlar �le tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların 
Topluluk’un mal� durumu ve performansı üzer�ndek� etk�ler� �lg�l� paragraflarda açıklanmıştır.

Topluluk Personel Yapısı



MALİ TABLO DİPNOTLARI DEVAMI

31 Aralık 2021 tar�h� �t�barıyla yürürlükte olan yen� standartlar �le mevcut öncek� standartlara 
get�r�len değ�ş�kl�kler ve yorumlar:

TFRS 7 ve TFRS 16 ‘dak� değ�ş�kl�kler - Gösterge fa�z oranı reformu Faz 2; 1 Ocak 2021 
tar�h�nde veya bu tar�hten sonra başlayan yıllık raporlama dönemler�nde geçerl�d�r. Bu Faz 2 
değ�ş�kl�kler�, b�r gösterge fa�z oranının alternat�fiyle değ�şt�r�lmes� de dah�l olmak üzere reformların 
uygulanmasından kaynaklanan hususları ele almaktadır. Faz 2 değ�ş�kl�kler�, IBOR reformundan 
doğrudan etk�lenen r�skten korunma �l�şk�ler�ne bel�rl� TMS 39 ve TFRS 9 r�skten korunma 
muhasebes� gerekl�l�kler�n�n uygulanmasında geç�c� ek kolaylıklar sağlar. Bu değ�ş�kl�ğ�n Topluluk’un 
finansal durumu ve performansı üzer�nde etk�s� bulunmamaktadır

31 Aralık 2021 tar�h� �t�barıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe g�rmem�ş olan standartlar
ve değ�ş�kl�kler:

TFRS 16 “K�ralamalar - COVID 19 K�ra �mt�yazları” kolaylaştırıcı uygulamanın uzatılmasına
�l�şk�n değ�ş�kl�kler; Mart 2021 �t�barıyla bu değ�ş�kl�k Haz�ran 2022'ye kadar uzatılmış ve 1 N�san 
2021'den �t�baren geçerl�d�r. COVID-19 salgını sebeb�yle k�racılara k�ra ödemeler�nde bazı �mt�yazlar 
sağlanmıştır. Bu �mt�yazlar, k�ra ödemeler�ne ara ver�lmes� veya ertelenmes� dah�l olmak üzere
çeş�tl� şek�llerde olab�l�r. 28 Mayıs 2020 tar�h�nde, UMSK UFRS 16 K�ralamalar standardında 
yayımladığı değ�ş�kl�k �le k�racıların k�ra ödemeler�nde COVID-19 sebeb�yle tanınan �mt�yazların, 
k�ralamada yapılan b�r değ�ş�kl�k olup olmadığını değerlend�rmemeler� konusunda �steğe bağlı 
kolaylaştırıcı b�r uygulama get�rm�şt�r. K�racılar, bu tür k�ra �mt�yazlarını k�ralamada yapılan b�r 
değ�ş�kl�k olmaması durumunda geçerl� olan hükümler uyarınca muhasebeleşt�rmey� seçeb�l�rler. Bu
uygulama kolaylığı çoğu zaman k�ra ödemeler�nde azalmayı tet�kleyen olay veya koşulun ortaya 
çıktığı dönemlerde k�ra �mt�yazının değ�şken k�ra ödemes� olarak muhasebeleşt�r�lmes�ne neden olur.

TMS 1, “F�nansal tabloların sunumu” standardının yükümlülükler�n sınıflandırılmasına �l�şk�n 
değ�ş�kl�ğ�; yürürlük tar�h� 1 Ocak 2024 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemler�ne 
ertelenm�şt�r. TMS 1, "F�nansal tabloların sunumu” standardında yapılan bu dar kapsamlı 
değ�ş�kl�kler, raporlama dönem� sonunda mevcut olan haklara bağlı olarak yükümlülükler�n car� veya
car� olmayan olarak sınıflandırıldığını açıklamaktadır. Sınıflandırma, raporlama tar�h�nden sonrak� 
olaylar veya �şletmen�n beklent�ler�nden etk�lenmemekted�r (örneğ�n, b�r �mt�yazın alınması veya 
sözleşmen�n �hlal�). Değ�ş�kl�k ayrıca, TMS 1'�n b�r yükümlülüğün “ödenmes�”n�n ne anlama geld�ğ�n� 
açıklığa kavuşturmaktadır.

• TFRS 3, TMS 16, TMS 37’de yapılan dar kapsamlı değ�ş�kl�kler ve TFRS 1, TFRS 9, TMS 41 ve 
TFRS 16’da yapılan bazı yıllık �y�leşt�rmeler; 1 Ocak 2022 tar�h�nde veya bu tar�hten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemler�nde geçerl�d�r.
• TFRS 3 “İşletme b�rleşmeler�”nde yapılan değ�ş�kl�kler; bu değ�ş�kl�k İşletme b�rleşmeler� �ç�n 
muhasebe gerekl�l�kler�n� değ�şt�rmeden TFRS 3’te F�nansal Raporlama �ç�n Kavramsal Çerçeveye 
yapılan b�r referansı güncellemekted�r.
• TMS 16 “Madd� duran varlıklar” da yapılan değ�ş�kl�kler; b�r ş�rket�n, varlık kullanıma hazır hale 
gelene kadar üret�len ürünler�n satışından elde ed�len gel�r�n madd� duran varlığın tutarından 
düşülmes�n� yasaklamaktadır. Bunun yer�ne, ş�rket bu tür satış gel�rler�n� ve �lg�l� mal�yet� kar veya 
zarara yansıtacaktır.

TMS 37, “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” da yapılan değ�ş�kl�kler’ bu değ�ş�kl�k 
b�r sözleşmeden zarar ed�p ed�lmeyeceğ�ne karar ver�rken ş�rket�n hang� mal�yetler� dah�l edeceğ�n�
bel�rler. Yıllık �y�leşt�rmeler, TFRS 1 “Uluslararası F�nansal Raporlama Standartları”nın �lk kez 
uygulanması”, TFRS 9 “F�nansal Araçlar”, TMS 41 “Tarımsal Faal�yetler” ve TFRS 16’nın açıklayıcı 
örnekler�nde küçük değ�ş�kl�kler yapmaktadır.

TMS 1, Uygulama B�ld�r�m� 2 ve TMS 8’dek� dar kapsamlı değ�ş�kl�kler; 1 Ocak 2023 tar�h�nde 
veya bu tar�hten sonra başlayan yıllık raporlama dönemler�nde geçerl�d�r. Bu değ�ş�kl�kler muhasebe 
pol�t�kası açıklamalarını �y�leşt�rmey� ve finansal tablo kullanıcılarının muhasebe tahm�nler�ndek� 
değ�ş�kl�kler �le muhasebe pol�t�kalarındak� değ�ş�kl�kler� ayırt etmeler�ne yardımcı olmayı
amaçlamaktadır.
TMS 12, Tek b�r �şlemden kaynaklanan varlık ve yükümlülüklere �l�şk�n ertelenm�ş verg�ye 
�l�şk�n değ�ş�kl�k, 1 Ocak 2023 tar�h�nde veya bu tar�hten sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemler�nde geçerl�d�r. Bu değ�ş�kl�kler, ş�rketler tarafından �lk defa finansal tablolara alındığında 
verg�lend�r�leb�l�r ve �nd�r�leb�l�r geç�c� farkların eş�t tutarlarda oluşmasına neden olan �şlemler 
üzer�nden ertelenm�ş verg� muhasebeleşt�rmeler�n� gerekt�rmekted�r.Söz konusu değ�ş�kl�kler�n, 
Topluluk’un finansal durumu ve performansı üzer�nde öneml� b�r etk�s�n�n olması beklenmemekted�r.

 2.4 Öneml� Muhasebe Pol�t�kalarının Özet�

Gel�rler�n Kayded�lmes�

Mal veya h�zmet devr� taahhüdü n�tel�ğ�ndek� ed�m yükümlülükler� �le alakalı hasılat, mal veya 
h�zmetler�n kontrolünün müşter�ler�n el�ne geçt�ğ�nde muhasebeleşt�r�l�r.
Topluluk, satışı yapılan mal veya h�zmet�n kontrolünün müşter�ye devr�n� değerlend�r�rken,
a) Topluluk’un mal veya h�zmete �l�şk�n tahs�l hakkına sah�pl�ğ�,
b) Müşter�n�n mal veya h�zmet�n yasal mülk�yet�ne sah�pl�ğ�,
c) Mal veya h�zmet�n z�lyetl�ğ�n�n devr�,
d) Müşter�n�n mal veya h�zmet�n mülk�yet�ne sah�p olmaktan doğan öneml� r�sk ve get�r�lere sah�pl�ğ�,
e) Müşter�n�n mal veya h�zmet� kabul etmes� koşullarını d�kkate alır.

Topluluk, sözleşmen�n başlangıcında, müşter�ye taahhüt ett�ğ� mal veya h�zmet�n dev�r tar�h� �le 
müşter�n�n bu mal veya h�zmet�n bedel�n� öded�ğ� tar�h arasında geçen süren�n b�r yıl veya daha az 
olacağını öngörmes� durumunda, taahhüt ed�len bedelde öneml� b�r finansman b�leşen�n�n etk�s� �ç�n 
düzeltme yapmamaktadır. D�ğer taraftan, hasılatın �çer�s�nde öneml� b�r finansman unsuru 
bulunması durumunda, hasılat değer� gelecekte oluşacak tahs�latların, finansman unsuru �çer�s�nde 
yer alan fa�z oranı �le �nd�rgenmes� �le tesp�t ed�l�r. Fark, tahakkuk esasına göre esas faal�yetlerden 
d�ğer gel�rler olarak �lg�l� dönemlere kayded�l�r.

Fa�z Gel�r�
Fa�z gel�r�, kalan anapara bak�yes� ve �lg�l� finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde ed�lecek 
tahm�n� nak�t g�r�şler�n� söz konusu varlığın net defter değer�ne get�ren etk�n fa�z yöntem� esas 
alınarak �lg�l� dönemde tahakkuk ett�r�l�r.
T�car� �şlemlere �l�şk�n fa�z gel�r ve kur farkı gel�rler�, esas faal�yetlerden d�ğer gel�rler olarak 
muhasebeleşt�r�lmekted�r.
Stoklar
Stoklar, mal�yet ve net gerçekleşeb�l�r değer�n düşük olanı �le değerlend�r�l�r. Mal�yet, ağırlıklı ortalama
mal�yet metodu �le hesaplanmaktadır. Stoklara dah�l ed�len mal�yet� oluşturan unsurlar malzeme, d�rekt
�şç�l�k ve genel üret�m g�derler�d�r. Kred� mal�yet� stok mal�yet�ne dah�l ed�lmemekted�r. Net gerçekleşeb�l�r
değer, olağan t�car� faal�yet �çer�s�nde oluşan tahm�n� satış fiyatından, tamamlanma mal�yet� ve satışı 
gerçekleşt�rmek �ç�ngerekl� satış mal�yetler�n�n �nd�r�lmes�yle elde ed�len tutardır. Stoklar, �lk madde ve
malzeme, yarı mamuller, mamuller, �şletme malzemes�, t�car� mallar, yoldak� mallar ve d�ğer stokları
kapsamaktadır (D�pnot 10).

Madd� Duran Varlıklar
Madd� duran varlıklar, elde etme mal�yet�nden b�r�km�ş amort�smanın ve kalıcı değer kayıplarının 
düşülmes� �le bulunan net değerler� �le göster�lmekted�r.
Mal ve h�zmetler�n üret�m�nde kullanılan veya �dar� amaçlı kullanılacak ve �nşa ed�lme aşamasındak� 
varlıklar, mal�yet değerler�nden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek göster�l�rler. Mal�yete yasal 
harçlar da dah�l ed�l�r. Kullanıma veya satışa hazır hale get�r�lmes� öneml� ölçüde zaman �steyen 
varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma mal�yetler� Ş�rket’�n �lg�l� muhasebe pol�t�kası uyarınca 
akt�fleşt�r�l�r. Bu tür varlıklar, d�ğer sab�t varlıklar �ç�n kullanılan amort�sman yöntem�nde olduğu g�b�, 
kullanıma hazır olduklarında amort�smana tab� tutulur. Araz� ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, 
madd� duran varlıkların mal�yet tutarları, beklenen faydalı ömürler�ne göre doğrusal amort�sman 
yöntem� kullanılarak amort�smana tab� tutulur. Araz� ve arsalar �ç�n sınırsız ömürler� olması sebeb� �le 

amort�sman ayrılmamaktadır. Beklenen faydalı ömür, artık değer ve amort�sman yöntem�, 
tahm�nlerde ortaya çıkan değ�ş�kl�kler�n olası etk�ler� �ç�n her yıl gözden geç�r�l�r ve tahm�nlerde b�r 
değ�ş�kl�k varsa �ler�ye dönük olarak muhasebeleşt�r�l�r.(D�pnot 12)

K�ralama �le alınan varlıklar, beklenen ekonom�k ömrü �le söz konusu k�ralama süres�nden kısa olanı
�le d�ğer madd� duran varlıklarla aynı şek�lde amort�smana tab� tutulur.

Madd� duran varlıkların, tahm�n ed�len ekonom�k ömürler� aşağıdak� g�b�d�r:

Yeraltı ve yerüstü düzenler�
B�nalar
Tes�s, mak�ne ve c�hazlar
Taşıtlar
Dem�rbaşlar

5-50 yıl
5-50 yıl
4-40 yıl

5 yıl
5-20 yıl

Ekonom�k Ömür 

Madd� duran varlıklar olası b�r değer düşüklüğünün tesp�t� amacıyla �ncelen�r ve madd� duran 
varlığın kayıtlı değer� ger� kazanılab�l�r değer�nden fazla �se, karşılık ayrılmak suret�yle kayıtlı değer� 
ger� kazanılab�l�r değer�ne �nd�r�l�r. Ger� kazanılab�l�r değer, �lg�l� madd� duran varlığın mevcut 
kullanımından gelecek net nak�t akışları �le satış mal�yet� düşülmüş gerçeğe uygun değer�nden 
yüksek olanı olarak kabul ed�l�r.

Madd� b�r duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, g�der olarak 
muhasebeleşt�r�lmekted�r. Madd� duran varlığın kapas�tes�n� gen�şleterek kend�s�nden gelecekte elde
ed�lecek faydayı arttıran n�tel�ktek� yatırım harcamaları, madd� duran varlığın mal�yet�ne eklenmekte
ve �lg�l� madd� duran varlığın kalan tahm�n� faydalı ömrü üzer�nden amort�smana tab� tutulmaktadır. 
Madd� duran varlıkların elden çıkarılması ya da b�r madd� duran varlığın h�zmetten alınması sonucu 
oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı �le varlığın net defter değer� arasındak� fark olarak bel�rlen�r 
ve car� dönemde “Yatırım faal�yetler�nden gel�rler/g�derler” hesaplarına yansıtılır.

Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Topluluk, tüm madd� ve madd� olmayan duran varlıkları �ç�n, her rapor tar�h�nde söz konusu varlığa
�l�şk�n değer düşüklüğü olduğuna da�r herhang� b�r gösterge olup olmadığını değerlend�r�r. Eğer 
böyle b�r gösterge mevcutsa, o varlığın taşınmakta olan değer�, kullanım veya satış yoluyla elde 
ed�lecek olan tutarlardan yüksek olanı �fade eden net gerçekleşeb�l�r değer �le karşılaştırılır. Eğer 
söz konusu varlığın veya o varlığın a�t olduğu nak�t üreten herhang� b�r b�r�m�n kayıtlı değer�, 
kullanım veya satış yoluyla ger� kazanılacak tutardan yüksekse, değer düşüklüğü meydana gelm�şt�r. 
Bu durumda oluşan değer düşüklüğü zararları kapsamlı gel�r tablosunda muhasebeleşt�r�l�r. Değer 
düşüklüğünün �ptal� neden�yle varlığın (veya nak�t üreten b�r�m�n) kayıtlı değer�nde meydana gelen 
artış, öncek� yıllarda değer düşüklüğünün finansal tablolara alınmamış olması hal�nde oluşacak olan 
defter değer�n� (amort�smana tab� tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. Değer 
düşüklüğünün �ptal� kapsamlı gel�r tablosunda muhasebeleşt�r�l�r.

Kullanım Hakkı Varlıkları

Topluluk, kullanım hakkı varlıklarını finansal k�ralama sözleşmes�n�n başladığı tar�hte 
muhasebeleşt�rmekted�r (örneğ�n, �lg�l� varlığın kullanım �ç�n uygun olduğu tar�h �t�bar�yla). Kullanım 
hakkı varlıkları, mal�yet bedel�nden b�r�km�ş amort�sman ve değer düşüklüğü zararları düşülerek 
hesaplanır. F�nansal k�ralama borçlarının yen�den değerlenmes� durumunda bu rakam da düzelt�l�r.

Kullanım hakkı varlığının mal�yet� aşağıdak�ler� �çer�r:

(a) K�ra yükümlülüğünün �lk ölçüm tutarı,
(b) K�ralamanın fi�len başladığı tar�hte veya önces�nde yapılan tüm k�ra ödemeler�nden, alınan tüm 
k�ralama teşv�kler�n�n düşülmes�yle elde ed�len tutar, ve
(c) Topluluk tarafından katlanılan tüm başlangıçtak� doğrudan mal�yetler.

Dayanak varlığın mülk�yet�n�n k�ralama süres� sonunda Topluluk’a devr� makul b�r şek�lde 
kes�nleşmed�ğ� sürece. Topluluk, kullanım hakkı varlığını, k�ralamanın fi�len başladığı tar�hten 
dayanak varlığın yararlı ömrünün sonuna kadar amort�smana tab� tutmaktadır.

Kullanım hakkı varlıkları değer düşüklüğü değerlend�rmes�ne tab�d�r.

K�ra Yükümlülükler�

Topluluk, k�ra yükümlülüğünü k�ralamanın fi�len başladığı tar�hte ödenmem�ş olan k�ra ödemeler�n�n 
bugünkü değer� üzer�nden ölçmekted�r.

K�ralamanın fi�len başladığı tar�hte, k�ra yükümlülüğünün ölçümüne dâh�l ed�len k�ra ödemeler�, 
dayanak varlığın k�ralama süres� boyunca kullanım hakkı �ç�n yapılacak ve k�ralamanın fi�len 
başladığı tar�hte ödenmem�ş olan aşağıdak� ödemelerden oluşur:

(a) Sab�t ödemeler,
(b) İlk ölçümü k�ralamanın fi�len başladığı tar�hte b�r endeks veya oran kullanılarak yapılan, b�r 
endeks veya orana bağlı değ�şken k�ra ödemeler�,
(c) Kalıntı değer taahhütler� kapsamında Ş�rket/Grup tarafından ödenmes� beklenen tutarlar
(d) Topluluk’un satın alma ops�yonunu kullanacağından makul ölçüde em�n olması durumunda bu 
ops�yonun kullanım fiyatı ve
(e) K�ralama süres�n�n Ş�rket’�n/Grup’un k�ralamayı sonlandırmak �ç�n b�r ops�yon kullanacağını 
göstermes� durumunda, k�ralamanın sonlandırılmasına �l�şk�n ceza ödemeler�.

B�r endekse veya orana bağlı olmayan değ�şken k�ra ödemeler�, ödemey� tet�kleyen olayın veya 
koşulun gerçekleşt�ğ� dönemde g�der olarak kayded�lmekted�r. Topluluk, k�ralama süres�n�n kalan 
kısmı �ç�n rev�ze ed�lm�ş �skonto oranını, k�ralamadak� zımnî fa�z oranının kolaylıkla bel�rleneb�lmes� 
urumunda bu oran olarak; kolaylıkla bel�rlenememes� durumunda �se Topluluk’un yen�den 
değerlend�rmen�n yapıldığı tar�htek� alternat�f borçlanma fa�z oranı olarak bel�rlemekted�r.

Topluluk, k�ralamanın fi�len başladığı tar�hten sonra, k�ra yükümlülüğünü aşağıdak� şek�lde ölçer:

(a) Defter değer�n�, k�ra yükümlülüğündek� fa�z� yansıtacak şek�lde artırır, ve
(b) Defter değer�n�, yapılan k�ra ödemeler�n� yansıtacak şek�lde azaltır.

Buna ek olarak, k�ralama süres�nde b�r değ�ş�kl�k, özü �t�bar�yle sab�t k�ra ödemeler�nde b�r değ�ş�kl�k 
veya dayanak varlığı satın alma ops�yonuna �l�şk�n yapılan değerlend�rmede b�r değ�ş�kl�k olması 
durumunda, finansal k�ralama yükümlülükler�n�n değer� yen�den ölçülmekted�r.

Kısa vadel� k�ralamalar ve dayanak varlığın düşük değerl� olduğu k�ralamalar

Topluluk, kısa vadel� k�ralama kayıt muafiyet�n�, kısa vadel� mak�ne ve teçh�zat k�ralama 
sözleşmeler�ne uygulamaktadır (yan�, başlangıç tar�h�nden �t�baren 12 ay veya daha kısa b�r 
k�ralama süres� olan ve b�r satın alma ops�yonu olmayan varlıklar). Aynı zamanda, düşük değerl� 
varlıkların muhasebeleşt�r�lmes� muafiyet�n�, k�ra bedel�n�n düşük değerl� olduğu düşünülen ofis 
ek�pmanlarına da uygulamaktadır. Kısa vadel� k�ralama sözleşmeler� ve düşük değerl� varlıkların
k�ralama sözleşmeler�, k�ralama süres� boyunca doğrusal yönteme göre g�der olarak kayded�l�r.
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MALİ TABLO DİPNOTLARI DEVAMI

Borçlanma Mal�yetler�

Banka kred�ler�, alındıkları tar�hlerde, �şlem mal�yetler� düşürülmüş gerçeğe uygun değerler� 
üzer�nden kayda alınırlar. Müteak�p dönemlerde etk�n fa�z oranı yöntem� kullanılarak �skonto ed�lm�ş 
bedeller�yle değerlen�r ve �şlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar �le �skonto ed�lm�ş mal�yet 
değer� arasındak� fark, kapsamlı gel�r tablosuna kred� dönem� süres�nce finansman mal�yet� olarak 
yansıtılır (D�pnot 7 ve D�pnot 24).

F�nansman faal�yetler�n�n �çer�s�nde kur farkı gel�rler� yer alması durumunda, söz konusu gel�rler 
akt�fleşt�r�lm�ş bulunan toplam finansman g�derler�nden �nd�r�l�r.

Kullanıma ve satışa hazır hale get�r�lmes� öneml� ölçüde zaman �steyen özell�kl� varlıklar söz konusu 
olduğunda, satın alınması, yapımı veya üret�m� �le �l�şk� kurulab�len borçlanma mal�yetler�, �lg�l� varlık 
kullanıma veya satışa hazır hale get�r�lene kadar varlığın mal�yet�ne dah�l ed�lmekted�r. D�ğer tüm 
borçlanma mal�yetler�, oluştukları dönemlerde kapsamlı gel�r tablosuna kayded�lmekted�r.

Banka kred�ler�ne �l�şk�n kur farkları, fa�z g�derler� �le �l�şk�lend�r�ld�kler� sürece akt�fleşt�r�l�rler. Fa�z 
g�derler�yle b�rl�kte akt�fleşt�r�lecek kur farkı gel�r ve g�derler� ş�rket�n kend� fonks�yonel para b�r�m�nde 
borçlanması hal�nde katlanacağı borçlanma g�derler� �le hâl�hazırda yabancı para c�ns�nden 
borçlanma yoluyla katlandığı borçlanma g�derler� arasındak� değer farkı göz önünde bulundurularak 
bel�rlen�r.

İl�şk�l� Taraflar

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, üst düzey yönet�m (genel müdür, genel müdür 
yardımcıları ve fabr�ka müdürler�) ve yönet�m kurulu üyeler�, a�leler� ve onlar tarafından kontrol 
ed�len ve öneml� etk�nl�ğe sah�p bulunulan ş�rketler �le konsol�dasyona dah�l ed�lmeyen bağlı 
ortaklıklar ve �şt�rakler “�l�şk�l� taraflar” olarak kabul ed�lm�şlerd�r (D�pnot 27).

Netleşt�rme/Mahsup
İçer�k ve tutar �t�barıyla öneml�l�k arz eden her türlü kalem, benzer n�tel�kte dah� olsa, finansal 
tablolarda ayrı göster�l�r. Öneml� olmayan tutarlar, esasları ve fonks�yonları açısından b�rb�r�ne 
benzeyen kalemler �t�barıyla toplanarak göster�l�r. Varlık ve yükümlülükler, gerekl� kanun� hak olması,
söz konusu varlık ve yükümlülükler� net olarak değerlend�rmeye n�yet olması veya varlıkların elde 
ed�lmes� �le yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes�n�n eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak 
göster�l�rler.

F�nansal Varlıklar

Sınıflandırma

Topluluk, finansal varlıklarını “�tfa ed�lm�ş mal�yet bedel�nden muhasebeleşt�r�len”, “gerçeğe uygun 
değer farkı d�ğer kapsamlı gel�r tablosuna yansıtılan” ve “gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara 
yansıtılan finansal varlıklar” olarak üç sınıfta muhasebeleşt�rmekted�r. Sınıflandırma, finansal 
varlıkların yönet�m� �ç�n �şletmen�n kullandığı �ş model� ve finansal varlığın sözleşmeye bağlı nak�t 
akışlarının özell�kler� esas alınarak yapılmaktadır. Ş�rket, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın 
alındıkları tar�hte yapmaktadır.

Topluluk’un finansal varlıkların yönet�m�nde kullandığı �ş model�n�n değ�şt�ğ� durumlar har�ç, finansal 
varlıklar �lk muhasebeleşt�r�lmeler�nden sonra yen�den sınıflanmazlar; �ş model� değ�ş�kl�ğ� 
durumunda �se, değ�ş�kl�ğ�n akab�nde tak�p eden raporlama dönem�n�n �lk gününde finansal varlıklar 
yen�den sınıflanırlar.

Muhasebeleşt�rme ve Ölçme

“İtfa ed�lm�ş mal�yet� üzer�nden ölçülen finansal varlıklar”, sözleşmeye bağlı nak�t akışlarının tahs�l 
ed�lmes�n� amaçlayan b�r �ş model� kapsamında elde tutulan ve sözleşme şartlarında bel�rl� tar�hlerde
sadece anapara ve anapara bak�yes�nden kaynaklanan fa�z ödemeler�n� �çeren nak�t akışlarının 
bulunduğu, türev araç olmayan finansal varlıklardır. Ş�rket’�n �tfa ed�lm�ş mal�yet bedel�nden 
muhasebeleşt�r�len finansal varlıkları, “nak�t ve nak�t benzerler�”, “t�car� alacaklar” ve “d�ğer alacaklar” 
kalemler�n� �çermekted�r. İlg�l� varlıklar, finansal tablolara �lk kayda alımlarında gerçeğe uygun 
değerler� �le sonrak� muhasebeleşt�rmelerde �se etk�n fa�z oranı yöntem� kullanılarak �skonto ed�lm�ş 
bedeller� üzer�nden ölçülmekted�r. İtfa ed�lm�ş mal�yet� üzer�nden ölçülen ve türev olmayan finansal 
varlıkların değerlemes� sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kar veya zarar tablosunda 
muhasebeleşt�r�lmekted�r.

“Gerçeğe uygun değer farkı d�ğer kapsamlı gel�re yansıtılan finansal varlıklar”, sözleşmeye bağlı 
nak�t akışlarının tahs�l ed�lmes�n� ve finansal varlığın satılmasını amaçlayan b�r �ş model� 
kapsamında elde tutulan ve sözleşme şartlarında bel�rl� tar�hlerde sadece anapara ve anapara 
bak�yes�nden kaynaklanan fa�z ödemeler�n� �çeren nak�t akışlarının bulunduğu türev araç olmayan 
finansal varlıklardır. İlg�l� finansal varlıklardan kaynaklanan kazanç veya kayıplardan, değer 
düşüklüğü kazanç ya da kayıpları �le kur farkı gel�r veya g�derler� dışında kalanlar d�ğer kapsamlı 
gel�re yansıtılır.

“Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, �tfa ed�lm�ş mal�yet� 
üzer�nden ölçülen ve gerçeğe uygun değer farkı d�ğer kapsamlı gel�re yansıtılan finansal varlıklar 
dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Söz konusu varlıkların değerlemes� sonucu oluşan
kazanç ve kayıplar kar veya zarar tablosunda muhasebeleşt�r�lmekted�r.

F�nansal Tablo Dışı Bırakma

Ş�rket, finansal varlıklarla �lg�l� sözleşme uyarınca meydana gelen nak�t akışları �le �lg�l� hakları sona 
erd�ğ�nde veya �lg�l� haklarını, bu finansal varlık �le �lg�l� bütün r�sk ve get�r�ler�n�n sah�pl�ğ�n� b�r alım 
satım �şlem�yle devrett�ğ�nde söz konusu finansal varlığı kayıtlarından çıkarır. Ş�rket tarafından 
devred�len finansal varlıkların yaratılan veya elde tutulan her türlü hak, ayrı b�r varlık veya 
yükümlülük olarak muhasebeleşt�r�l�r.

Değer Düşüklüğü

F�nansal varlıklar ve sözleşme varlıkları değer düşüklüğü "Beklenen Kred� Zararı" (BKZ) model� �le 
hesaplanmaktadır. Değer düşüklüğü model�, �tfa ed�lm�ş mal�yet finansal varlıklara ve sözleşme 
varlıklarına uygulanmaktadır.

Zarar karşılıkları aşağıdak� bazda ölçülmüştür;
− 12 aylık BKZ'ler: raporlama tar�h�nden sonrak� 12 ay �ç�nde olası temerrüt olaylarından 
kaynaklanan BKZ’lerd�r.
− Ömür boyu BKZ'ler: b�r finansal aracın beklenen ömrü boyunca muhtemel bütün temerrüt 
olaylarından 
kaynaklanan BKZ'lerd�r.
Ömür boyu BKZ ölçümü, raporlama tar�h�nde b�r finansal varlık �le �lg�l� kred� r�sk�n�n �lk 
muhasebeleşt�rme anından sonra öneml� ölçüde artması hal�nde uygulanır. İlg�l� artışın yaşanmadığı 
d�ğer her türlü durumda 12 aylık BKZ hesaplaması uygulanmıştır.

Topluluk, finansal varlığın kred� r�sk�n�n raporlama tar�h�nde düşük b�r kred� r�sk�ne sah�p olması 
durumunda, finansal varlığın kred� r�sk�n�n öneml� ölçüde artmadığını tesp�t edeb�l�r. Bununla b�rl�kte,
ömür boyu BKZ ölçümü (bas�tleşt�r�lm�ş yaklaşım), öneml� b�r finansman unsuru olmaksızın t�car� 
alacaklar ve sözleşme varlıkları �ç�n da�ma geçerl�d�r.

T�car� Alacaklar

Alıcıya ürün veya h�zmet sağlanması sonucunda oluşan t�car� alacaklar or�j�nal fatura değer�nden 
kayda alınan alacakların �zleyen dönemlerde elde ed�lecek tutarlarının etk�n fa�z yöntem� �le �tfa 
ed�lm�ş değer�nden muhasebeleşt�r�l�rler. Bel�rlenm�ş fa�z oranı olmayan kısa vadel� alacaklar, or�j�nal 
etk�n fa�z oranının etk�s�n�n çok büyük olmaması durumunda, fatura tutarından göster�lm�şt�r.

F�nansal tablolarda �tfa ed�lm�ş mal�yet bedel�nden muhasebeleşt�r�len ve öneml� b�r finansman 
b�leşen� �çermeyen (1 yıldan kısa vadel� olan) t�car� alacakların değer düşüklüğü hesaplamaları 
kapsamında “bas�tleşt�r�lm�ş yaklaşımı” uygulanmaktadır. Söz konusu yaklaşım �le, t�car� alacakların 
bel�rl� sebeplerle değer düşüklüğüne uğramadığı durumlarda (gerçekleşm�ş değer düşüklüğü 
zararları har�c�nde), t�car� alacaklara �l�şk�n zarar karşılıkları “ömür boyu beklenen kred� zararlarına” 
eş�t b�r tutardan ölçülmekted�r. (D�pnot 8 ve D�pnot 22).

Değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasını tak�ben, değer düşüklüğüne uğrayan alacak tutarının 
tamamının veya b�r kısmının tahs�l ed�lmes� durumunda, tahs�l ed�len tutar ayrılan değer düşüklüğü 
karşılığından düşülerek esas faal�yetlerden d�ğer gel�rlere kayded�l�r.

T�car� �şlemlere �l�şk�n vade farkı gel�rler�/g�derler� �le kur farkı kar/zararları, kar veya zarar 
tablosunda “Esas Faal�yetlerden D�ğer Gel�rler/G�derler” hesabı �çer�s�nde muhasebeleşt�r�l�rler. 
(D�pnot 22).

Nak�t ve Nak�t Benzerler�

Nak�t ve nak�t benzer� kalemler, eldek� nak�t, vades�z mevduat ve vadeler� 3 ay veya 3 aydan daha 
az olan, nakde kolayca çevr�leb�len ve öneml� tutarda değer değ�ş�kl�ğ� r�sk�n� taşımayan yüksek 
l�k�d�teye sah�p d�ğer kısa vadel� yatırımlardır (D�pnot 5). Vades� 3 aydan daha uzun 1 yıldan kısa 
olan banka mevduatları kısa vadel� finansal yatırımlar altında sınıflandırılır.

F�nansal Yükümlülükler

F�nansal yükümlülükler, �lk muhasebeleşt�r�lmes� sırasında gerçeğe uygun değer�nden ölçülür. İlg�l� 
finansal yükümlülüğün yüklen�m� �le doğrudan �l�şk�lend�r�leb�len �şlem mal�yetler� de söz konusu 
gerçeğe uygun değere �lave ed�l�r.

F�nansal yükümlülükler özkaynağa dayalı finansal araçlar ve d�ğer finansal yükümlülükler olarak 
sınıflandırılır.

T�car� Borçlar

T�car� borçlar, olağan faal�yetler �çer�s�nde tedar�kç�lerden sağlanan mal ve h�zmetlere �l�şk�n 
yapılması gereken ödemeler� �fade etmekted�r. T�car� borçlar, �lk olarak gerçeğe uygun değer�nden 
ve müteak�p dönemlerde etk�n fa�z yöntem�yle hesaplanan �tfa ed�lm�ş mal�yet�nden ölçülürler.
(D�pnot 8)

İşletme B�rleşmeler� ve Şerefiye

İşletme b�rleşmeler�, ayrı tüzel k�ş�l�kler�n veya �şletmeler�n raporlama yapan tek b�r �şletme şekl�nde 
b�rleşmes� olarak değerlend�r�lmekted�r. İşletme b�rleşmeler�, TFRS 3 kapsamında, satın alma 
yöntem�ne göre muhasebeleşt�r�l�r.

İkt�sap mal�yet�, alım tar�h�nde ver�len varlıkların gerçeğe uygun değer�, çıkarılan sermaye araçları, 
değ�ş�m�n yapıldığı tar�hte varsayılan veya katlanılan yükümlülükler ve buna �lave �kt�sapla 
�l�şk�lend�r�leb�lecek mal�yetler� �çer�r. İşletme b�rleşmes� sözleşmes� gelecekte ortaya çıkacak 
olaylara bağlı olarak mal�yet�n düzelt�leb�leceğ�n� öngören hükümler �çer�rse; bu düzeltmen�n 
muhtemel olması ve değer�n�n tesp�t ed�leb�lmes� durumunda, ed�nen �şletme b�rleşme tar�h�nde 
b�rleşme mal�yet�ne bu düzeltmeler� dah�l eder. Alıma �l�şk�n mal�yetler oluştukları dönemde 
g�derleşt�r�l�r. Bağlı ortaklık alımı, �şt�rak ed�n�m� ve �ş ortaklıklarının kurulmasından ortaya çıkan 
şerefiye ödenen bedel�n Topluluk’ un ed�n�len �şletmedek� net tanımlanab�l�r varlık, yükümlülük ve 
koşullu yükümlülükler�n gerçeğe uygun değer�n�n oranı ve ed�n�len �şletmedek� kontrol gücü olmayan 
pay tutarını aşan kısmıdır.

Değer düşüklüğü test� �ç�n şerefiye, nak�t üreten b�r�mlere dağıtılır. Dağıtım, şerefiyen�n oluştuğu 
�şletme b�rleşmes�nden fayda sağlaması beklenen nak�t üreten b�r�mlere veya nak�t üreten b�r�m 
gruplarına yapılır. Şerefiyen�n dağıtıldığı her b�r b�r�m veya b�r�m grubu �şletme �ç� yönetsel amaçlarla, 
şerefiyen�n �zlend�ğ� �şletmen�n en küçük varlık grubudur. Şerefiye faal�yet bölümler� bazında tak�p 
d�l�r. Şerefiyedek� değer düşüklüğü gözden geç�rmeler� yılda b�r kez veya olay veya şartlardak� 
değ�ş�kl�kler�n değer düşüklüğü �ht�mal�n� �şaret ett�ğ� durumlarda daha sık yapılmaktadır. Şerefiyen�n 
defter değer� kullanım değer� ve satış mal�yetler� düşülmüş gerçeğe uygun değer�n�n büyük olanı 
olan ger� kazanılab�l�r değer �le karşılaştırılır. Herhang� b�r değer düşüklüğü durumunda zarar derhal 
muhasebeleşt�r�l�r ve tak�p eden dönemde ger� çevr�lmez.

Pay Başına Kazanç

Konsol�de kar veya zarar tablosunda bel�rt�len pay başına kazanç, net karın �lg�l� yıl �ç�nde mevcut 
h�sseler�n ağırlıklı ortalama aded�ne bölünmes� �le tesp�t ed�l�r.

Türk�ye’dek� ş�rketler mevcut h�ssedarlara b�r�km�ş karlardan ve özkaynak enflasyon düzeltmes� 
farkları hesabından h�sseler� oranında h�sse dağıtarak (“bedels�z h�sseler”) sermayeler�n� arttırab�l�r. 
H�sse başına kazanç hesaplanırken, bu bedels�z h�sse �hracı çıkarılmış h�sseler olarak sayılır. 
Dolayısıyla pay başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı h�sse aded� ortalaması, çıkarılan 
bedels�z h�sseler�n ger�ye dönük olarak d�kkate alınması suret�yle elde ed�l�r (D�pnot 26).

Raporlama Tar�h�nden Sonrak� Olaylar

Topluluk, raporlama tar�h�nden sonra düzeltme gerekt�ren olayların ortaya çıkması durumunda, 
konsol�de finansal tablolara alınan tutarları bu yen� duruma uygun şek�lde düzelt�r. Raporlama 
tar�h�nden sonra ortaya çıkan düzeltme gerekt�rmeyen hususlar, finansal tablo kullanıcılarının 
ekonom�k kararlarını etk�leyen hususlar olmaları hal�nde konsol�de finansal tablo d�pnotlarında 
açıklanır.

Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar

Geçm�ş olaylardan kaynaklanan mevcut b�r yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yer�ne 
get�r�lmes�n�n muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güven�l�r b�r şek�lde tahm�n 
ed�leb�l�r olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.

Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe �l�şk�n r�sk ve bel�rs�zl�kler göz önünde bulundurularak, 
rapor tar�h� �t�barıyla yükümlülüğün yer�ne get�r�lmes� �ç�n yapılacak harcamanın tahm�n ed�lmes�
yoluyla hesaplanır. Paranın zaman değer� etk�s�n�n öneml� olduğu durumlarda, karşılık tutarı, 
yükümlülüğün yer�ne get�r�lmes� �ç�n gerekl� olması beklenen g�derler�n bugünkü değer� olarak 
bel�rlen�r. Karşılıkların bugünkü değerler�ne �nd�rgenmes�nde kullanılacak �skonto oranının 
bel�rlenmes�nde, �lg�l� p�yasalarda oluşan fa�z oranı �le söz konusu yükümlülükle �lg�l� r�sk d�kkate 
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alınır. Söz konusu �skonto oranı verg� önces� olarak bel�rlen�r ve gelecektek� nak�t akışlarının tahm�n� 
�le �lg�l� r�sk� �çermez. Karşılığın ödenmes� �ç�n gerekl� olan ekonom�k faydanın b�r kısmı ya da 
tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının beklend�ğ� durumlarda, tahs�l ed�lecek tutar, �lg�l� 
tutarın tahs�l ed�lmes�n�n hemen hemen kes�n olması ve güven�l�r b�r şek�lde ölçülmes� hal�nde varlık 
olarak muhasebeleşt�r�l�r (D�pnot 14).



MALİ TABLO DİPNOTLARI DEVAMI

F�nansal B�lg�ler�n Bölümlere Göre Raporlanması

Topluluk’un, yönet�m tarafından performanslarını değerlend�rme ve kaynak dağılımına karar vermek 
�ç�n kullandığı b�lg�ler� �çeren üç faal�yet bölümü bulunmaktadır. Topluluk’un bu faal�yet grupları 
k�myev� gübre, �skele h�zmetler�, tank ç�ftl�ğ� ve d�ğer grubudur. Bu bölümler r�sk ve get�r� açısından 
farklı ekonom�k durumlardan etk�lend�kler� �ç�n ayrı ayrı yönet�lmekted�r. Ş�rket yönet�m�, bölümler�n 
performansını değerlend�r�rken TFRS’ ye göre hazırlanan konsol�de finansal tablo faal�yet 
sonuçlarının �ncelenmes�n� yöntem olarak bel�rlem�şt�r (D�pnot 4).

Bölümlere göre raporlama, Topluluk’un faal�yetlere �l�şk�n karar almaya yetk�l� merc��ne yapılan 
raporlamayla yeknesaklığı sağlayacak b�ç�mde düzenlenm�şt�r. Topluluk’un faal�yetlere �l�şk�n karar 
almaya yetk�l� merc�, bölümlere tahs�s ed�lecek kaynaklara �l�şk�n kararların alınmasından ve 
bölümler�n performansının değerlend�r�lmes�nden sorumludur. “D�ğer” altında b�rleşt�r�len sektörler 
raporlanab�l�r bölüm olmak �ç�n yeterl� sayısal alt sınırları karşılayamamaları neden�yle bölümlere 
göre raporlamanın sunumu �ç�n b�rleşt�r�lm�şt�r.

B�r faal�yet bölümünün, raporlanab�l�r bölüm olarak bel�rleneb�lmes� �ç�n, �şletme dışı müşter�lere 
yapılan satışlar ve bölümler arası satışlar veya transferler de dah�l olmak üzere, hasılatının, �şletme
�ç� ve dışı tüm faal�yet bölümler�n�n toplam hasılatının %10’unu veya daha fazlasını oluşturması, 
raporlanan kâr veya zararının %10’u veya daha fazlası olması veya varlıklarının, tüm faal�yet 
bölümler�n�n toplam varlıklarının %10’u veya daha fazlası olması gerekmekted�r.

Yönet�m�n bölüme �l�şk�n b�lg�ler�n finansal tablo kullanıcıları �ç�n faydalı olacağına �nanması 
durumunda, yukarıdak� sayısal alt sınırlardan herhang� b�r�n� karşılamayan faal�yet bölümler� de 
raporlanab�l�r bölümler olarak değerlend�r�leb�l�r ve bunlara �l�şk�n b�lg�ler ayrı olarak açıklanab�l�r.

Dönem Verg� G�der� ve Ertelenen Verg�

Verg� g�der�, car� dönem verg� g�der�n� ve ertelenm�ş verg� g�der�n� kapsar. Verg�, doğrudan özkaynaklar
altında muhasebeleşt�r�len b�r �şlemle �lg�l� olmaması koşuluyla, kar veya zarar tablosuna dah�l ed�l�r
(D�pnot 25). Aks� takd�rde verg� de �lg�l� �şlemle b�rl�kte özkaynaklar altında muhasebeleşt�r�l�r.
Dönem verg� g�der�, rapor tar�h� �t�barıyla Ş�rket’�n bağlı ortaklarının ve özkaynak yöntem�yle değerlenen
yatırımlarının faal�yet gösterd�ğ� ülkelerde yürürlükte olan verg� kanunları d�kkate alınarak hesaplanır.
Ertelenm�ş verg�, yükümlülük yöntem� kullanılarak, varlık ve yükümlülükler�n finansal tablolarda yer alan
değerler� �le verg� değerler� arasındak� geç�c� farklar üzer�nden hesaplanır. Bununla b�rl�kte, �şletme 
b�rleşmeler� dışında, hem t�car� hem de mal� karı veya zararı etk�lemeyen varlık ve yükümlülükler�n �lk
defa finansal tablolara alınmaz. Ertelenm�ş verg� ve yükümlülükler�, yürürlükte olan veya rapor tar�h�
�t�barıyla yürürlüğe g�ren verg� verg� oranları ve verg� mevzuatı d�kkate alınarak, verg� varlığının 
gerçekleşeceğ� veya yükümlülüğünün �fa ed�leceğ� dönemde uygulanması  beklenen verg� oranları 
üzer�nden hesaplanır.

Başlıca geç�c� farklar, madd� duran varlıkların kayıtlı değerler� �le verg� değerler� arasındak� farktan, 
hâl�hazırda verg�den �nd�r�lemeyen/verg�ye tab� g�der karşılıklarından ve kullanılmayan verg� �nd�r�m 
ve �st�snalarından doğmaktadır.

Ertelenen verg� yükümlülüğü verg�lend�r�leb�l�r geç�c� farkların tümü �ç�n hesaplanırken, �nd�r�leb�l�r 
geç�c� farklardan oluşan ertelenen verg� varlıkları, gelecekte verg�ye tab� kar elde etmek suret�yle 
bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.

Aynı ülken�n verg� mevzuatına tab� olmak şartıyla ve car� verg� varlıklarının car� verg� 
yükümlülükler�nden mahsup ed�lmes� konusunda yasal olarak uygulanab�l�r b�r hakkın bulunması 
durumunda ertelenen verg� varlıkları ve yükümlülükler� karşılıklı olarak b�rb�r�nden mahsup ed�l�r.

Çalışanlara Sağlanan Faydalar

Kıdem tazm�natı karşılığı, Ş�rket’�n Türk İş Kanunu uyarınca personel�n emekl�ye ayrılmasından 
doğacak gelecektek� olası yükümlülükler�n�n tahm�n� toplam karşılığının bugünkü değer�n� �fade eder.
Türk�ye’de geçerl� olan çalışma hayatını düzenleyen yasalar ve Türk İş Kanunu uyarınca, Ş�rket, en 
az b�r yıllık h�zmet�n� tamamlayan kend� �steğ� �le �şten ayrılması veya uygunsuz davranışlar sonucu 
�ş akd�n�n feshed�lmes� dışında kalan sebepler yüzünden �şten çıkarılan, vefat eden veya emekl�ye 
ayrılan her personel�ne toplu olarak kıdem tazm�natı ödemekle yükümlüdür. Tanımlanmış sosyal 
yardım yükümlülüğünün bugünkü değer� �le �lg�l� ayrılan karşılık öngörülen yükümlülük yöntem� 
kullanılarak hesaplanır. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar kapsamlı gel�r tablosunda muhasebeleşt�r�l�r. 
(D�pnot 15)

Kullanılmamış �z�n haklarından doğan yükümlülükler, hak kazanıldıkları dönemlerde tahakkuk ed�l�r

Nak�t Akış Tablosu

Topluluk, net varlıklarındak� değ�ş�mler�, finansal yapısını ve nak�t akışlarının tutar ve 
zamanlamasında değ�şen şartlara göre yönlend�rme yeteneğ� hakkında finansal tablo kullanıcılarına
b�lg� vermek üzere, d�ğer finansal tabloların ayrılmaz b�r parçası olarak nak�t akış tablosu 
düzenlemekted�r. Döneme �l�şk�n nak�t akışları �şletme, yatırım ve finansman faal�yetler� olarak
sınıflandırılmaktadır.

İşletme faal�yetler�nden kaynaklanan nak�t akışları Topluluk’un faal�yetler�nden kaynaklanan nak�t 
akışlarını göster�r.

Yatırım faal�yetler� �le �lg�l� nak�t akışları, Topluluk’un yatırım faal�yetler�nde (sab�t yatırımlar ve 
finansal yatırımlar)kullandığı ve elde ett�ğ� nak�t akışlarını göster�r.

F�nansman faal�yetler�ne �l�şk�n nak�t akışları, Topluluk’un finansman faal�yetler�nde kullandığı 
kaynakları ve bu kaynakların ger� ödemeler�n� göster�r.

 2.5 Öneml� Muhasebe Değerlend�rme Tahm�n ve Varsayımları

Konsol�de finansal tabloların hazırlanması, rapor tar�h� �t�barıyla raporlanan varlık ve yükümlülükler�n 
tutarlarını, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler�n açıklanmasını ve hesap dönem� boyunca raporlanan
gel�r ve g�derler�n tutarlarını etk�leyeb�lecek tahm�n ve varsayımların kullanılmasını gerekt�rmekted�r. 
Muhasebe değerlend�rme, tahm�n ve varsayımları, geçm�ş tecrübe, d�ğer faktörler �le o günün 
koşullarıyla gelecektek� olaylar hakkında makul beklent�ler d�kkate alınarak sürekl� olarak
değerlend�r�l�r. Bu tahm�n ve varsayımlar, yönet�mler�n mevcut olaylar ve �şlemlere �l�şk�n en �y� 
b�lg�ler�ne dayanmasına rağmen, fi�l� sonuçlar, varsayımlardan farklılık göstereb�l�r. Gelecek finansal 
raporlama dönem�nde, varlık ve yükümlülükler�n kayıtlı değer�nde öneml� düzeltmelere neden 
olab�lecek tahm�n ve varsayımlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
Topluluk verg�ye esas finansal tabloları �le Türk�ye F�nansal Raporlama Standartlarına göre 
hazırlanmış finansal tabloları arasındak� farklılıklardan kaynaklanan geç�c� zamanlama farkları �ç�n 
ertelenm�ş verg� varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleşt�rmekted�r. Topluluk’un �nd�r�leb�l�r geç�c� 
farklardan oluşan ertelenm�ş verg� varlıkları bulunmaktadır. Ertelenm�ş verg� varlıklarının kısmen 
ya da tamamen ger� kazanılab�l�r tutarı mevcut koşullar altında tahm�n ed�lm�şt�r.

Değerlend�rme sırasında, gelecektek� kar projeks�yonları, car� dönemlerde oluşan zararlar ve d�ğer 
verg� varlıklarının son kullanılab�leceğ� tar�hler ve gerekt�ğ�nde kullanılab�lecek verg� planlama 
stratej�ler� göz önünde bulundurulmuştur.

Yapılan değerlend�rme net�ces�nde, 31 Aralık 2021 tar�h� �t�barıyla 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� 
Kanununun 32/A maddes� çerçeves�nde, �nd�r�ml� kurumlar verg�s�nden kaynaklanan geç�c� farklar 
üzer�nden öngörüleb�l�r ve verg� kanunları çerçeves�nde �nd�r�ml� kurumlar verg�s� hakkının devam 

edeb�leceğ� süre �çer�s�nde yararlanılab�leceğ� sonucuna varılan 668.761 TL (31 Aralık 2020: 
3.413.925 TL) �nd�r�ml� kurumlar verg�s� �ç�n ertelenm�ş verg� varlığı muhasebeleşt�r�lm�şt�r(D�pnot 25).

Topluluk’un finansal tabloları “İşletmen�n Sürekl�l�ğ�” �lkes� uyarınca hazırlanmıştır. Bununla b�rl�kte, 
31 Aralık 2021 tar�h� �t�bar�yle Topluluk’un kısa vadel� yükümlülükler�, toplam dönen varlıklarını 
56.467.061 TL tutarında aşmıştır. Dönem sonunda oluşan bu �şletme sermayes� açığı 6 Aralık 2019 
tar�h�nde gerçekleşt�r�len TCE EGE Konteyner Term�nal İşletmeler� A.Ş.’n�n satın alınmasının 
get�rd�ğ� finansal yükten kaynaklanmaktadır. Bu koşul, Topluluk’un sürekl�l�ğ�n� devam ett�rme 
kab�l�yet� üzer�nde öneml� b�r bel�rs�zl�ğ�n varlığına �şaret etmemekle b�rl�kte, çalışma sermayes� 
eks�kl�ğ�n� göstermekted�r.

DİPNOT 3 - DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR

Topluluk’un konsol�de etmed�ğ� bağlı ortaklığındak�, �ş ortaklığındak� ve �şt�rak�ndek� sah�pl�k payında 
herhang� b�r değ�ş�kl�k olmamıştır.

Topluluk’un, bağlı ortaklığı, �ş ortaklığı ve �şt�rak�n�n unvanı, faal�yet konusu ve sah�pl�k oranına �l�şk�n 
b�lg�ler D�pnot 1’de açıklanmıştır.

Topluluk’un bağlı ortaklığı, �ş ortaklığı ve �şt�rak� halka açık değ�ld�r.

Bağlı ortaklığın ve �ş ortaklığının 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tar�hler� �t�barıyla bağımsız 
denet�mden geçmem�ş yasal finansal ver�ler� aşağıdak� g�b�d�r:

Topluluk’un konsol�de etmed�ğ� bağlı ortaklığındak�, �ş ortaklığındak� ve �şt�rak�ndek� sah�pl�k payında 
herhang� b�r değ�ş�kl�k olmamıştır.

Topluluk’un, bağlı ortaklığı, �ş ortaklığı ve �şt�rak�n�n unvanı, faal�yet konusu ve sah�pl�k oranına �l�şk�n 
b�lg�ler D�pnot 1’de açıklanmıştır.

Topluluk’un bağlı ortaklığı, �ş ortaklığı ve �şt�rak� halka açık değ�ld�r.

Bağlı ortaklığın ve �ş ortaklığının 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tar�hler� �t�barıyla bağımsız 
denet�mden geçmem�ş yasal finansal ver�ler� aşağıdak� g�b�d�r:

Akt�f Toplamı
Hasılat
Dönem Net Karı(Zararı)
Özsermaye

Ege Gübre Özel Antrepoculuk
Tahm�l Tahl�ye Ltd. Şt�. Key Ege T�caret Ltd. Şt�.

31 Aralık 2021    31 Aralık 2020 31 Aralık 2021    31 Aralık 2020

265.129
1.744.844
(163.691)

172.843

402.777
1.412.648

59.094
336.534

403.867
-

(173.243)
368.681

977.110
2.689.140

124.390
541.924

DİPNOT 4 - FİNANSAL BİLGİLERİN BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI

Topluluk’un �ş alanları hakkındak� b�lg�ler, 31 Aralık 2021 ve 2020 tar�hler�nde sona eren yıla a�t elde
ed�len faal�yet karı b�lg�ler�n� �çermekted�r:

31 Aralık 2021

Hasılat 
Satışların Mal�yet� 

T�car� faal�yetlerden brüt kar

Genel Yöntem G�der�
Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler�
Esas Faal�yetlerden D�ğer Gel�rler
Esas Faal�yetlerden D�ğer G�derler

87.649.427

(25.793.043)
(13.059.431)

13.473.288
(43.723.536)

197.092.555

(29.875.596)
-

39.144.710
(8.408.873)

15.052.099

(1.778.831)
-

929.192
(3.015.416)

299.794.081

(57.447.470)
(13.059.431)

53.547.190
(55.147.825)

493.796.807
(406.147.380)

318.839.121
(121.746.566)

16.836.000
(1.783.901)

829.471.928
(529.677.847)

K�myaev�
Gübre

L�man
H�zmetler�

Tank
Ç�ftl�ğ�

Toplam

Esas Faal�yet Karı

F�nansal durum tablosu b�lgler�

Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler

18.546.705

796.107.719
524.904.789

197.952.796

165.123.726
58.402.144

227.686.545

995.842.285
598.206.141

31 Aralık 2020

Hasılat 
Satışların Mal�yet� 

T�car� faal�yetlerden brüt kar

Genel Yöntem G�der�
Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler�
Esas Faal�yetlerden D�ğer Gel�rler
Esas Faal�yetlerden D�ğer G�derler

42.950.643

(29.177.114)
(17.528.226)

5.763.526
(25.093.590)

156.101.032

(20.490.586)
-

12.352.416
(5.808.792)

9.972.672

(2.012.215)
-

397.485
(1.730.592)

209.024.347

(51.679.915)
(17.528.226)

18.513.427
(32.632.974)

478.704.988
(435.754.345)

244.484.888
(88.383.856)

12.114.960
(2.142.288)

735.304.836
(526.280.489)

K�myaev�
Gübre

L�man
H�zmetler�

Tank
Ç�ftl�ğ�

Toplam

Esas Faal�yet Karı

F�nansal durum tablosu b�lgler�

Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler

(18.546.705)

495.113.854
289.400.715

142.154.070

132.536.649
43.831.621

6.627.350

30.503.410
19.958.670

125.696.659

658.153.913
353.191.006

Kasa
Bankalar
Vades�z Mevduatlar
Türk L�rası
Yabancı Para
Vadel� Mevduatlar
Türk L�rası
Yabancı Para
D�ğer

DİPNOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

158.292
139.917.326

31.190.547
2.812.571

28.377.976
108.726.779

1.010.782
107.715.997

-
140.075.618

189.674
103.608.253

9.926.996
2.372.354
7.554.642

93.681.257
13.408.381
80.272.876

4.010.239
107.808.166
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DİPNOT 6 - FİNANSAL YATIRIMLAR

F�nansal yatırımlar aşağıdak� g�b�d�r.

Ege Gübre Özel Antrepoculuk
Tahm�l Tahl�ye Ltd. Şt�.
Key Ege T�caret Ltd. Şt�.
Nemrut Klavuz ve Romorkor
H�zmetler� A.Ş.
Değer düşüklüğü karşılığı
Toplam
Bağlı ortaklığın ve �ş ortaklığının F�nansal tablolarının �l�şk�dek� konsol�de finansal tabloları öneml�
ölçüde etk�lememes� neden�yle konsol�de ed�lmem�ş ve mal�yet bedel� üzer�nden değer kaybı �le �lg�l�
karşılık düşülerek göster�lm�şt�r.

31 Aralık 2021
İst�rak oranı
%94
%50

%17

İst�rak oranı
14.430

110.000

10.000
(110.000)

24.430

Kısa vadel� borçlanmalar
Uzun vadel� borçlanmaların kısa vadel� kısımları
K�ralama �şlemler�nden borçlar

163.824.510
-

2.629.154

31 Aralık 2021

Kısa vadel� finansal borçlar ve
d�ğer finansal yükümlülükler 166.453.664

K�ralama �şlemler�nden borçlar 1.703.719

Uzun vadel� finansal borçlar ve
d�ğer finansal yükümlülükler 1.703.719

Toplam finansal borçlar ve 
d�ğer finansal yükümlülükler 168.157.383

Ağırlıklı ortalama
yıllık etk�n fa�z oranı %
31 Aralık

2021

Orj�nal para
b�r�m� değer�

31 Aralık
2021

TL Karşılığı

31 Aralık
2021

Kısa vadel� borçlanmalar 
Türk L�rası kred�ler 
ABD Dolar kred�ler
Türk L�rası kred� kartı borçları
Uzun vadel� borçlanmaların
kısa vadel� kısımları: 
Türk L�rası kred�ler 
ABD Dolar k�ralama
�şlemler�nden borçlar 
Türk L�rası k�ralama 
�şlemler�nden borçlar 
Toplam kısa vadel� borçlanmalar
Uzun vadel� borçlanmalar 
ABD Doları k�ralama
�şlemler�nden borçlar
Türk L�rası k�ralama 
�şlemler�nden borçlar 
Toplam uzun vadel� borçlanmalar 
Toplam borçlanmalar

18,95
4,16

- 

-

6,00

17,69

6,00

17,69

45.646.820
9.105.785

7.370

-

73.041

1.681.258

-

19.172

1.454.918

ABD Doları kred�ler sab�t fa�zl� spot kred�lerden oluşmaktadır (31 Aralık 2020: ABD Dolar kred�ler
sab�t fa�zl� spot kred�lerden oluşmaktadır).

DİPNOT 8 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR 
a) Kısa vadel� t�car� alacaklar aşağıdak� g�b�d�r:

T�car� alacaklar
Alacak reeskontu (-)
Şüphel� alacaklar
Şüphel� alacak karşılığı (-)
Alınan çekler
İl�şk�l� taraflardan t�car� alacaklar
Toplam

34.545.477
(75.756)

50.091
(50.091)

4.671.900
256.066

39.397.687

31 Aralık 2021

26.012.670
(17.709)

50.091
(50.091)

-
-

25.994.961

31 Aralık 2020

31 Aralık 2021 tarihi itibariyle Topluluk'un vadeli mevduat hesaplarının ortalama vadeleri 30 günden az ve 
ağırlıklı ortalama yıllık etkin faiz oranı TL vadeli mevduatlar için yıllık %19,95, ABD Doları vadeli mevduatlar 
için %0,55'tir (31 Aralık 2020: Şirket'in vadeli mevduat hesaplarının ortalama vadeleri 30 günden az ve 
ağırlıklı ortalama yıllık etkin faiz oranı TL vadeli mevduatlar için yıllık %13,63, ABD Doları vadeli mevduatlar 
için %0,94'tür). 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle kasa 5.677 Avro ve 539 İngiliz Sterlini (31 Aralık 2020: kasa 
10.000 ABD Doları, 1.677 Avro ve 539 İngiliz Sterlini), yabancı para mevduatlar 10.477.629 ABD Doları, 
8.210 Avro içermektedir (31 Aralık 2020: 11.936.308 ABD Doları, 23.207 Avro). 31 Aralık 2021 tarihi 
itibarıyla diğer nakit benzerleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2020: diğer nakit benzerleri 30 gün vadeli kredi 
kartı alacaklarını içerir). Topluluk'un mevduatlarının bulunduğu bankaların kredi riskleri, bağımsız veriler 
dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Nakit ve nakit benzerlerinin piyasa değerleri, bilanço tarihindeki 
tahakkuk eden geliri de içeren taşınan değerlerine yaklaşmaktadır. 

31 Aralık 2020
İst�rak oranı
%94
%50

%17

İst�rak oranı
14.430

110.000

10.000
(110.000)

24.430

212.773.208
669.706

2.035.458

31 Aralık 2020

215.478.372

953.357

953.357

216.431.729

DİPNOT 7 - BORÇLANMALAR VE DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aralık
2020

31 Aralık
2020

31 Aralık
2020

12,89
4,49

- 

15,40

6,95

15,82

-

6,95

13,00

155.855.857
7.746.512

54.077
 

669.706

225.634

379.188

-

92.053

277.643

155.855.857
56.863.274

54.077
 

669.706

1.656.270

379.188

215.478.372

675.714

277.643
953.357

216.431.729

45.646.820
118.170.320

7.370

-

947.896

1.681.258

166.453.664

248.801

1.454.918
1.703.719

168.157.383

31 Aralık 2021 tar�h� �t�bar�yle TL c�ns�nden kısa vadel� t�car� alacaklar �ç�n hesaplanan tahakkuk
etmem�ş finansal gel�r hesaplamasında kullanılan etk�n ağırlıklı ortalama fa�z oranı yıllık %19,21
(31 Aralık 2020 TL c�ns�nden kısa vadel� t�car� alacaklar �ç�n yıllık %13,06) olup alacakların ağırlıklı
ortalama vadeler� 30 gün �çer�s�nded�r (31 Aralık 2020: 30 gün)

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tar�hler� �t�bar�yle t�car� alacakların vadeler� aşağıdak� g�b�d�r.

31 Aralık 2021
4.298.736

24.225.530
10.873.421
39.397.687

Vades� geçen alacaklar
0-30 gün vadel�
31-90 gün vadel�

31 Aralık 2021 tar�h� �t�bar�yle vades� geçm�ş ancak değer düşüklüğüne uğramamış 4.298.736 TL
tutarındak� t�car� alacak �ç�n herhang� b�r tem�nat alınmamıştır. (31 Aralık 2020: 4.438.696 TL
tutarındak� t�car� alacak �ç�n herhang� b�r tem�nat alınmamıştır.)

Topluluk’un t�car� alacakları �ç�n almış olduğu tem�natlar aşağıdak� g�b�d�r:

31 Aralık 2021
11.519.753
11.519.753

Tem�nat mektupları

1 Ocak - 31 Aralık tar�hler� �çer�s�nde şüphel� alacak karşılığının hareketler� aşağıdak� g�b�d�r:

2021
50.091

-
50.091

1 Ocak
Dönem �ç�nde ayrılan
31 Aralık

Kısa vadel� t�car� borçlar aşağıdak� g�b�d�r:

31 Aralık 2021
325.565.736

534.788
(219.746)

325.880.778

T�car� borçlar
İl�şk�l� taraflara t�car� borçlar
Borç reeskontu (-)
Toplam

DİPNOT 9 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

a) Kısa vadel� d�ğer alacaklar aşağıdak� g�b�d�r:

31 Aralık 2021
646.135

69.245
27.712

-
114.968
858.060

Personel avansları
İş avansları
Ver�len depoz�to ve tem�natlar
Dava Alacakları
D�ğer
Toplam

b) Kısa vadel� d�ğer borçlar aşağıdak� g�b�d�r:

31 Aralık 2021
24.212.506

1.827.174
342.659

40.592
26.422.931

Satın alma kapsamında borçlar (*)
Ödenecek verg� ve fonlar
Alınan depoz�to ve tem�natlar
�l�şk�l� taraflardan d�ğer borçlar
Toplam

c) Uzun vadel� d�ğer borçlar aşağıdak� g�b�d�r:

31 Aralık 2021
29.362.375
29.362.375

Satın alma kapsamında borçlar (*)
Toplam

DİPNOT 10 - STOKLAR

Stoklar aşağıdak� g�b�d�r:

T�car� mallar
İlk madde ve malzeme
Mamuller
D�ğer stoklar
Toplam

31 Aralık 2021
184.474.789

83.622.737
25.498.095

204.391
433.520

294.233.532

31 Aralık 2020
9.767.157

29.376.202
28.993.710

-
213.088

68.350.157

Hammadde ve malzemeler ağırlıklı olarak gübre üret�m�nde kullanılan k�myev� maddelerden
oluşmaktadır. 31 Aralık 2021 tar�h� �t�bar�yle stokların 104.390.123 TL (31 Aralık 2020: 15.596.507 TL)
tutarındak� kısmı yoldak� mallardan oluşmaktadır. 31 Aralık 2021 tar�h� �t�bar�yle stokların tamamı 
mal�yet bedel� �le değerlenm�şt�r.

Car� dönem �çer�s�nde g�derleşt�r�len ve satışların mal�yet� �le �l�şk�lend�r�len hammadde ve malzeme
mal�yet� tutarı 317.873.921 TL’d�r (1 Ocak - 31 Aralık 2020: 193.587.478 TL)
 
DİPNOT 11 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER

a) Kısa vadel� peş�n ödenm�ş g�derler aşağıdak� g�b�d�r:

31 Aralık 2021
1.845.967

855.093
2.701.060

Gelecek aylara a�t g�derler
Ver�len s�par�ş avansları
Toplam

31 Aralık 2020
1.585.844
1.251.528
2.837.372

b) Uzun vadel� peş�n ödenm�ş g�derler aşağıdak� g�b�d�r:

31 Aralık 2021
7.275.000

37.528
7.312.528

Ver�len sab�t kıymet avansları
Gelecek yıllara a�t g�derler
Toplam

31 Aralık 2020
42.024.363

17.512
42.041.875

Alınan avanslar
Toplam

31 Aralık 2021
2.517.834
2.517.834

31 Aralık 2020
1.496.083
1.496.083

DİPNOT 12 - MADDİ DURAN VARLIKLAR VE KULLANIM HAKKI VARLIKLARI
a) Madd� Duran Varlıklar:

31 Aralık 2020

Mal�yet değer�:
Araz� ve arsalar
Yeraltı ve yerüstü düzenler�
B�nalar
Tes�s, mak�ne ve c�hazlar
Taşıtlar
Mob�lya ve dem�rbaşlar
Özel mal�yetler
D�ğer madd� duran varlıklar
Yapılmakta olan yatırımlar

67.489.277
148.654.322

45.927.271
240.537.078

5.721.462
9.486.688
8.575.303
2.934.987

416.422
529.742.810

İlaveler

-
603.798

80.000
5.356.707

228.814
1.790.933

812.709
4.648.578

112.446.751
125.968.290

-
-
-
-

(70.397)
(1.779)

-
(2.910.360)

(112.764)
(3.095.300)

-
488.622

1.140.774
111.490.716

608.500
-
-
-

(113.728.612)
-

67.489.277
149.746.742

47.148.045
357.384.501

6.488.379
11.275.842
9.388.012
4.673.205
(978.203)

652.615.800

Çıkışlar Transferler 31 Aralık 2021

B�r�km�ş amort�sman:
Yeraltı ve yerüstü düzenler�
B�nalar
Tes�s, mak�ne ve c�hazlar
Taşıtlar
Mob�lya ve dem�rbaşlar
Özel mal�yetler

(59.107.469)
(20.097.611)

(119.031.157)
(4.997.963)
(7.002.980)
(5.104.228)

(215.341.408)
314.401.402

(5.269.132)
(995.314)

(16.953.447)
(304.485)
(686.031)
(573.178)

(24.781.587)

-
-
-

63.524
69

-
63.593

-
-
-
-
-
-
-

(64.376.601)
(21.092.925)

(135.984.604)
(5.238.924)
(7.688.942)
(5.677.406)

(240.059.402)
412.556.398

c) Kısa vadel� ertelenm�ş gel�rler aşağıdak� g�b�d�r:

31 Aralık 2020
339.819
148.238

1.150
80.850

108.203
678.260

31 Aralık 2020
12.616.185

1.673.012
179.007

7.233.578
21.699.782

31 Aralık 2020
29.724.091
29.724.091

(*)Satın alma kapsamında borçlar, Topluluk'un 6 Aralık 2019 tar�h�nde TCE EGE Konteyner 
Term�nal İşletmeler� A.Ş.'n�n %100 oranındak� payını satın alması sonucu A. Perez y C�a Soc�edad 
L�m�tada, Compan�a Aux�l�ar Del Puerto Soc�edad Anon�ma, W�ndmar Log�st�c Cooperat�e U.A. ve 
Ark Loj�st�k ve Taşımacılık ve T�caret L�m�ted Ş�rket�'ne olan borçlarından oluşmaktadır. ABD Doları 
c�ns�nden satın alma kapsamında borçlar �ç�n hesaplanan tahakkuk etmem�ş finansal g�der 
hesaplamasında kullanılan etk�n ağırlıklı ortalama fa�z oranı %1,95 (31 Aralık 2020: %1,95) 
olup borç tutarları toplamda 4.128.290 ABD Doları (31 Aralık 2020: 5.767.765 ABD Doları)'ndan 
oluşmaktadır. 

31 Aralık 2020
4.438.696

15.130.371
6.425.894

25.994.961

31 Aralık 2020
16.337.000
16.337.000

2020
50.091

-
50.091

31 Aralık 2020
58.321.195

1.574.385
(56.356)

59.839.224

31 Aralık 2021 tarihi itibariyle TL ve ABD Doları cinsinden kısa vadeli ticari borçlar için hesaplanan 
tahakkuk etmemiş finansal gider hesaplamasında kullanılan etkin ağırlıklı ortalama faiz oranları, sırasıyla, 
yıllık %19,21 ve %0,24 (31 Aralık 2020: TL ve ABD Doları cinsinden kısa vadeli ticari borçlar için, sırasıyla, 
yıllık %13,06 ve %0,08) olup borçların ağırlıklı ortalama vadeleri 96 gün içerisindedir 
(31 Aralık 2020: 62 gün). 

Net defter değer�



Mal�yet değer�:
Araz� ve arsalar
Yeraltı ve yerüstü düzenler�
B�nalar
Tes�s, mak�ne ve c�hazlar
Taşıtlar
Mob�lya ve dem�rbaşlar
Özel mal�yetler
D�ğer madd� duran varlıklar
Yapılmakta olan yatırımlar

31 Aralık 2019 İlaveler Çıkışlar Transferler 31 Aralık 2020

67.489.277
137.466.944

44.966.459
180.964.059

7.199.780
8.386.007
8.250.312
1.155.262

416.000
456.294.100

-
1.360.913

653.084
36.012.627

538.463
1.100.681

324.991
1.779.725

35.943.389
77.713.873

-
-

(1.147.782)
-

(2.016.781)
-
-
-

(1.597.812)
(4.762.375)

-
9.826.465
1.455.510

23.560.392
-
-
-
-

(34.345.155)
497.212

67.489.277
148.654.322

45.927.271
240.537.078

5.721.462
9.486.688
8.575.303
2.934.987

416.422
529.742.810

B�r�km�ş amort�sman:
Yeraltı ve yerüstü düzenler�
B�nalar
Tes�s, mak�ne ve c�hazlar
Taşıtlar
Mob�lya ve dem�rbaşlar
Özel mal�yetler

Net defter değer�

(54.082.699)
(19.370.909)

(108.912.319)
(4.828.275)
(5.953.921)
(4.555.991)

(197.704.114)
258.589.986

(5.024.770)
(896.956)

(10.118.838)
(1.202.558)
(1.049.059)

(548.237)
(18.840.418)

-
170.254

-
1.032.870

-
-

1.203.124

-
-
-
-
-
-
-

(59.107.469)
(20.097.611)

(119.031.157)
(4.997.963)
(7.002.960)
(5.104.228)

(215.341.408)
314.401.402

b) Kullanım Hakkı Varlıkları:

Mal�yet değer�:
Tes�s, mak�ne ve c�hazlar
Taşıtlar

B�r�km�ş amort�sman
Tes�s, mak�ne ve c�hazlar
Taşıtlar

Net defter değer�

31 Aralık 2020 İlaveler Çıkışlar Transferler 31 Aralık 2021

1.988.128
868.898

2.857.026

(1.877.677)
(259.331)

(2.137.008)

720.018

(1.121.968)
(386.961)

(1.508.929)

-
-

-

3.641.457

1.370.383
5.011.840

(1.011.515)
(646.292)

(1.657.807)

3.354.033

3.641.459
501.485

4.142.944

(1.988.130)
-

(1.988.130)

-
-
-

1.988.130
-

1.988.130

Mal�yet değer�:
Tes�s, mak�ne ve c�hazlar
Taşıtlar

B�r�km�ş amort�sman
Tes�s, mak�ne ve c�hazlar
Taşıtlar

Net defter değer�

31 Aralık 2019 İlaveler Çıkışlar Transferler 31 Aralık 2020

3.211.055
753.460

3.964.515

(1.818.054)
(273.350)

(2.091.404)

1.873.111

(785.338)
(370.533)

(1.155.871)

1.988.128

868.898
2.857.026

(1.877.677)
(259.331)

(2.137.008)

720.018

-
499.990

499.990

-
384.552

384.552

725.715
-

725.715

-
384.552

384.552

(1.222.927)
-

(1.222.927)

Dönem�n amort�sman ve �tfa payı g�derler�n�n 1.217.692 TL tutarındak� kısmı (1 Ocak - 31 Aralık 2020: 983.644 TL)
üret�m mal�yet�ne, 22.674.296 TL tutarındak� kısmı (1 Ocak - 31 Aralık 2020: 16.326.273 TL) satılan h�zmet 
mal�yet�ne, 1.633.085 TL tutarındak� kısmı (1 Ocak - 31 Aralık 2020: 2.174.208 TL) genel yönet�m g�derler�ne, 
580.726 TL tutarındak� kısmı (1 Ocak - 31 Aralık 2020: 503.677 TL) çalışmayan kısım g�derler�ne, 343.478 TL 
tutarındak� kısmı (1 Ocak - 31 Aralık 2020: 343.478 TL) sab�t kıymet yen�leme fonu �çer�s�ne dah�l ed�lm�şt�r.

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tar�hler� �t�barıyla madd� duran varlıklar üzer�nde �potek ya da tem�nat
bulunmamaktadır.

31 Aralık 2021 tar�h� �t�barıyla akt�f değerler üzer�ndek� toplam s�gorta tem�nat tutarı 412.556.398 TL'd�r (31 Aralık
2020: 314.401.402 TL).

1 Ocak
Dönem �ç�nde oluşan

31 Aralık 2021
79.518.119

-
79.518.119

31 Aralık 2021
79.518.119
79.518.119

31 Aralık 2020
79.518.119
79.518.119

31 Aralık 2021

8.879.465
1.680.846

10.560.311

4.865.107
930.686

5.795.793

31 Aralık 2020

Şerefiye tutarının bağlı ortaklıklar �t�barıyla detayı aşağıdak� g�b�d�r:

TCE EGE Konteyner Term�nal İşletmeler� A.Ş.

DİPNOT 13 - ŞEREFİYE

a) Kısa vadel� borç karşılıkları:
Bağlılık pr�m� karşılığı
Dava karşılığı

Şerefiye tutarının dönem �ç�ndek� değ�ş�mler� aşağıdak� g�b�d�r:

31 Aralık 2020
79.518.119

-
79.518.119

DİPNOT 14 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR

b) Bağlılık pr�m� karşılığının dönem �çer�s�ndek� hareket� aşağıdak� g�b�d�r:

1 Ocak
Satın alma etk�s�
Dönem �çer�s�nde ayrılan karşılık
Dönem �çer�s�nde ödenen/�ptal olan karşılık
31 Aralık

c) Dava g�der karşılığının dönem �çer�s�ndek� hareket� aşağıdak� g�b�d�r:

1 Ocak
Satın alma etk�s�
Dönem �çer�s�nde ayrılan karşılık
Dönem �çer�s�nde ödenen/�ptal olan karşılık
31 Aralık

d) Alınan tem�natlar:

Tem�nat mektupları
Tem�nat çekler�

e) Ver�len tem�natlar:
Tem�nat mektupları

2021

4.865.107

2020

17.510.209
(13.495.851)

8.879.465

4.865.107
(6.199.196)

4.865.107

6.199.196

2021

930.686
750.160

-
1.680.846

11.519.753
142.753

11.662.506

23.470.092
23.470.092

16.337.000
40.703

16.377.703

19.238.043
19.283.043

2020

948.775
-

(18.089)
930.686

2021 2020

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tar�hler� �t�bar�yle Topluluk’un tem�nat/reh�n/�potek (’’TRİ’’) poz�syonuna 
�l�şk�n tabloları aşağıdak� g�b�d�r

31 Aralık 2021
Döv�z C�ns� Tutarı TL Karşılığı Döv�z C�ns� Tutarı TL karşılığı

31 Aralık 2020

Topluluk tarafından ver�len Trİ’ler:
A. Kend� Tüzel K�ş�l�ğ�
Adına Verm�ş Olduğu
TRİ’ler�n Toplam Tutarı

B. Tam Konsol�dasyon
Kapsamına Dah�l Ed�len
Ortaklıklar Leh�ne Verm�ş
Olduğu TRİ’ler�n Toplam Tutarı

C. Olağan T�car� Faal�yetler�
Yürütlmes� Amacıyla
D�ğer 3. K�ş�ler�n Borcunu
Tem�n Amacıyla Verm�ş Olduğu
Trİ’ler�n Toplam Tutarı

D. D�ğer Ver�len Trİ’ler�n
Toplam Tutarı

�. Ana Ortak Leh�ne Verm�ş
Olduğu TRİ’ler�n Toplam Tutarı

��. B ve C maddeler� Kapsamına
G�rmeyen D�ğer Grup Ş�rketler�
Leh�ne Verm�ş Olduğu
TRİ’ler�n Toplam Tutarı

���. C Maddes� Kapsamına
G�rmeyen 3. K�ş�ler Leh�ne
Verm�ş Oldsuğu TRİ’ler�n
Toplam Tutarı

Topluluk’un verm�ş olduğu d�ğer
TRİ’ler�n Topluluk’un
özkaynaklarına oranı

f) Devam etmekte olan öneml� davalar:
Topluluk aleyh�ne açılmış 1.680.846 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2020: 930.686 TL) tutarında muhtel�f davalar
bulunmakta olup tamamı �ç�n sürekl� karşılık konsol�de finansal tablolarda ayrılmıştır.

g) Taahhütler:
Yoktur (31 Aralık 2020: Yoktur)

23.470.092
23.470.092

-
23.470.092

-
TL

Avro
TL

Avro
15.634.883

400.000

19.238.043
15.634.883

3.603.160

23.470.092 19.238.043

h) Şarta bağlı varlıklar:
Al�ağa Beled�yes� tarafından 10.08.2020 tar�h�nde Ş�rket'e tebl�ğ ed�len yazı �le, Beled�ye Encümen�'n�n
29.07.2020 tar�h�ndek� toplantısında, mülk�yet� Ş�rket'e a�t olan ve konteyner stok sahası olarak
kullanılan alandak� zem�ne ruhsat almaksızın beton atılmasının �mar kanununa aykırılık teşk�l
ett�ğ�nden bah�sle, aynı kanunun 42/2 a, b, c, bentler�ne göre 395.542 TL, c bend�ne göre de
7.889.584 TL �dar� para cezası ver�lmes� kararı alındığı b�ld�r�lm�şt�r. Al�ağa Beled�yes�'n�n uygulanmasına
karar verd�ğ� söz konusu �dar� para cezaları karşılığında 2020 yılı Ek�m ayı �çer�s�nde Al�ağa Beled�yes�'ne
8.268.726 TL ödeme yapılmıştır.

Encümen kararları b�rer �dar� �şlem olmak yönü �le �t�raza konu ed�leb�len, �t�raz aşamasında
düzelt�leb�len, �t�razın redd� hal�nde �se dava yolu �le �ptal ed�leb�l�r kararlardır. Bu �t�barla, Ş�rket'�n
hukuk b�r�mler�nce anılan kararlara kanun� süres� �ç�nde dava yolu �le �t�raz ed�lm�şt�r.

DİPNOT 15 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

a) Çalışanlara sağlanan kısa vadel� faydalar kapsamında borçlar

Ödenecek sosyal güvenl�k kes�nt�ler�
Personele borçlar
Toplam

31 Aralık 2021
5.225.664
1.904.829
7.130.493

31 Aralık 2020
2.900.892
1.233.870
4.134.762

b) Çalışanlara sağlanan faydalara �l�şk�n kısa vadel� karşılıklar

İz�n karşılığı
Toplam

31 Aralık 2021
1.867.125
1.867.125

31 Aralık 2020
830.158
830.158

İz�n karşılığının dönem �çer�s�ndek� hareket� aşağıdak� g�b�d�r.

2021
830.1581 Ocak

Dönem �çer�s�nde ayrılan karşılık
Dönem �çer�s�nde ödenene/�ptal olan karşılık
31 Aralık

c) Çalışanlara sağlanan faydalara �l�şk�n uzun vadel� karşılıklar

Kıdem tazm�natı karşılığı
Toplam

1.036.967
-

1.867.125

2020

31 Aralık 2020
9.235.664
9.235.664

12.081.108
12.081.108

31 Aralık 2021

1.229.120

94.610
(493.572)

830.158

Türk�ye'de yürürlüktek� İş Yasası hükümler� uyarınca, çalışanlardan kıdem tazm�natına hak kazanacak
şek�lde �ş sözleşmes� sona erenlere hak kazandıkları yasal kıdem tazm�natlarının ödenmes�
yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal S�gortalar Kanunu'nun 6 Mart
1981 tar�h, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tar�h, 4447 sayılı Yasalar �le Değ�ş�k 60'ıncı Maddes� hükmü
gereğ�nce kıdem tazm�natını alarak �şten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazm�natlarını
ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emekl�l�k önces� h�zmet şartlarıyla �lg�l� bazı geç�ş karşılıkları, �lg�l�
kanunun 23 Mayıs 2002 tar�h�nde değ�şt�r�lmes� �le Kanun'dan çıkarılmıştır.

31 Aralık 2021 tar�h� �t�barıyla ödenecek kıdem tazm�natı tutarı her h�zmet yılı �ç�n b�r aylık maaş
üzer�nden 8.284,51 TL (31 Aralık 2020: 7.117,17 TL) tavanına tab�d�r. Topluluk'un kıdem tazm�natı
karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2022 tar�h�nden �t�baren geçerl� olan 10.848,59 TL tavan tutarı
d�kkate alınmıştır (31 Aralık 2019: 1 Ocak 2020 tar�h�nden �t�baren geçerl� olan 7.638,96 TL)

Kıdem tazm�natı yükümlülüğü zorunluluk olmadığından dolayı herhang� b�r fonlamaya tab� değ�ld�r.

Kıdem tazm�natı yükümlülüğü ş�rket�n çalışanlarının emekl� olmasından doğan gelecektek� olası
yükümlülüğün bugünkü değer�n�n tahm�n�ne göre hesaplanır. TMS 19 "Çalışanlara Sağlanan
Faydalar", �şletmen�n yükümlülükler�n� tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme
yöntemler� kullanılarak hesaplanmasını öngörür.

Toplam yükümlülükler�n hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r.
Aktüeryal kayıp / (kazanç) kapsamlı gel�r tablosunda "Tanımlanmış Fayda Planları Yen�den Ölçüm
Kazançları /Kayıpları" �çer�s�nde muhasebeleşt�r�lm�şt�r.
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Esas varsayım her h�zmet yılı �ç�n azam� yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla
uygulanan �skonto oranı gelecek enflasyon etk�ler�n�n düzelt�lmes�nden sonrak� beklenen reel fa�z
oranını �fade eder. Sonuçta 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tar�hler� �t�barıyla ekl� konsol�de finansal
tablolarda yükümlülükler çalışanların emekl�l�ğ�nden kaynaklanan geleceğe a�t olası yükümlülüğün
bugünkü değer� tahm�n ed�lerek hesaplanır. İsteğe bağlı �şten ayrılmalar net�ces�nde ödenmey�p
Topluluğa kalacak olan kıdem tazm�natı tutarlarının tahm�n� oranı da d�kkate alınmıştır. Çalışanların
emekl�l�ğe kadar �şten ayrılmama olasılığı 31 Aralık 2021 tar�h� �t�barıyla %99,54 (31 Aralık 2020: %99,52)'d�r.

Kıdem tazm�natı karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdak� g�b�d�r.

1 Ocak
H�zmet mal�yet�
Fa�z mal�yet�
Dönem �ç�nde yapılan ödemeler
Aktüeryal kayıp/kazanç
31 Aralık

2021
9.235.664
1.798.266
2.320.782

(1.218.801)
(54.803)

12.081.108

DİPNOT 16 - VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ

Varlıklarda değer düşüklükler�

Şüphel� t�car� alacaklar karşılığı (D�pnot 8)
Toplam

31 Aralık 2021
50.091
50.091

31 Aralık 2010
50.091
50.091

F�nansal varlıklardak� değer düşüklükler�
Key Ege T�caret Ltd. Şt�.
Toplam

31 Aralık 2021
110.000
110.000

31 Aralık 2020
110.000
110.000

DİPNOT 17 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a) D�ğer dönen varlıklar aşağıdak� g�b�d�r:

İade alınacak KDV
İade ÖTV
Devreden KDV
Toplam

31 Aralık 2021
12.126.118
1.759.104
1.510.637

15.395.859

DİPNOT 18 - SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
Ş�rket, Sermaye P�yasası Mevzuatına tab� ş�rketlere tanınan kayıtlı sermaye s�stem�n� uygulamakta olup
1 Kr nom�nal değere sah�p kayıtlı paylarını tems�l eden kayıtlı sermayes� �ç�n b�r tavan bel�rlem�şt�r.
Ş�rket'�n onaylanmış ve ödenm�ş nom�nal değerdek� sermayes�, 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020
tar�hler� �t�bar�yle aşağıdak� g�b�d�r:

Kayıtlı sermaye tavanı (tar�h� değer� �le)                   
Nom�nal değer� �le onaylanmış ve ödenm�ş sermaye

10.000.000
10.000.000

31 Aralık 2020

Türk�ye’dek� ş�rketler, nak�t arttırım dışındak� tüm �ç kaynakların sermayeye �laves� suret�yle b�r defaya
mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanını aşab�l�rler. Nak�t artırım suret�yle kayıtlı sermaye tavanı
açılamaz.

Ş�rket’�n 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tar�hler�ndek� pay sah�pler� ve sermaye �ç�ndek� payları tar�h�
değerlerle aşağıdak� g�b�d�r:

Pay
Sah�pler�
Gencer Hold�ng A.Ş.
Recep Gencer
D�ğer (*)
Ödenm�ş Sermaye

31 Aralık 2021
Pay

Oranı (%)
38,37
15,52
46,11

100,00

Pay
Tutarı(TL)
3.837.000
1.552.000
4.611.000

10.000.000

31 Aralık 2020
Pay

Tutarı(TL)
3.837.000
1.552.000
4.611.000

10.000.000

Pay
Tutarı(TL)

38,37
15,52
46,11

100.00

(*) Halka açık kısım �le%1'den az pay oranına sah�p h�ssedarları kapsamaktadır.

Beher� 1 Kr olan 1.000.000.000 adet (31 Aralık 2020: 1.000.000.000 adet) pay bulunmaktadır.
Sermayey� oluşturan h�sse senetler� A ve B grubu olmak üzere �k� gruba ayrılmakta olup, A grubu h�sse
sened� sah�pler�n�n Genel Kurul toplantılarında üçer oy kullanma hakkı bulunmaktadır.

31 Aralık 2021 tar�h� �t�bar�yle 1.727.741 TL (31 Aralık 2020: 1.727.741 TL) tutarındak� paylara �l�şk�n
pr�mler �se Ş�rket’�n halka arz ed�len paylarının nom�nal tutarı �le satış tutarı arasındak� farkı tems�l
etmekted�r.

2020
9.040.147
1.344.047
1.206.178
(671.191)

(1.683.517)
9.235.664

31 Aralık 2020
8.970.522
1.154.819
1.092.294

11.217.635

b) D�ğer duran varlıklar aşağıdak� g�b�d�r:
31 Aralık 2021

-
-

31 Aralık 2020
1.350.000
1.350.000

Devreden KDV
Toplam

10.000.000
10.000.000

31 Aralık 2021

TMS-19 ‘’Çalışanlara Sağlanan Faydalar’’ standardındak� değ�ş�kl�kle b�rl�kte kıdem tazm�natı
karşılığının hesaplanmasında d�kkate alınan aktüeryal kayıp kazançların kar veya zarar tablosunda
muhasebeleşt�r�lmes�ne �z�n vermemekted�r. Aktüeryal varsayımların değ�şmes� sonucu oluşan kayıp ve
kazançlar özkaynaklar �çer�s�nde ‘’Tanımlanmış Fayda Planları Yen�den Ölçüm Kazançları ‘(Kayıpları)’
hesabında muhasebeleşt�r�lm�şt�r. Kıdem tazm�natı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu kar veya
zararda yen�den sınıflandırılmayacak n�tel�kted�r.

Kıdem tazm�natı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonundak� dönem �ç� değ�ş�m aşağıdak� g�b�d�r: 

1 Ocak
Car� dönem etk�s�
31 Aralık

724.497
43.842

768.339

2021

Kanun� defterlerdek� b�r�km�ş karlar, aşağıda bel�rt�len kanun� yedeklerle �lg�l� hüküm har�c�nde
dağıtab�l�rler.
Türk T�caret Kanunu’na göre yasal yedekler b�r�nc� ve �k�nc� tert�p yasal yedekler olmak üzere �k�ye
ayrılır. Türk T�caret Kanunu’na göre b�r�nc� tert�p yasal yedekler ş�rket�n ödenm�ş sermayes�n�n
%20 s�ne ulaşılıncaya kadar kanun� net karın %5'� olarak ayrılır. İk�nc� tert�p yasal yedekler �se dağıtılan
karın ödenm�ş sermayen�n %5'�n� aşan kısmının %10'u oranında ayrılır.
Halka açık ş�rketler temettü dağıtımlarını SPK tarafından yayımlanan standartlar ve tebl�ğler�n
öngördüğü esaslar çerçeves�nde yaparlar.

Türk T�caret Kanunu’nun �lg�l� maddes� gereğ�nce ayrılan ‘’Yasal Yedekler’’ kar dağıtımı dışındak� bell�
amaçlar (verg� avantajı elde edeb�lmek �ç�n ayrılan �şt�rak satış kazançları) �ç�n ayrılmış yasal yedekler
kayıtlardak� tutarları �le göster�lm�şt�r. Bu kapsamda TFRS esasları çerçeves�nde yapılan değerlemelerde 
ortaya çıkan ve rapor tar�h� �t�bar�yle kar dağıtımına veya sermaye artırımına konu ed�lmeyen enflasyon 
düzeltmeler�nden kaynaklanan farklılıkları geçm�ş yıllar karları / zararlarıyla �l�şk�lend�r�lm�şt�r. 

Yasal yedekler
Toplam

10.615.442
10.615.442

31 Aralık 2021Kardan Kısıtlanmış Yedekler

DİPNOT 19 - HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ

31 Aralık 2021Satışlar

Hasılat
Satış İskontaları
D�ğer �nd�r�mler
Satış �adeler�
Toplam

845.507.461
(13.239.067)

(2.288.759)
(507.707)

829.471.928

31 Aralık 2021Satışların Mal�yet�

İlk madde ve malzeme g�derler�
Doğrudan �şç�l�k g�derler�
Genel üret�m g�derler�
Amort�sman g�derler�
Mamül stoklarındak� değ�ş�m

317.873.921
1.156.749

23.045.440
1.798.418

10.190.073
354.064.601

Satılan t�car� malların mal�yet�
Ver�len h�zmetler�n mal�yet�

51.710.914
123.902.332
529.677.847

DİPNOT 20 - PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

01 Ocak -
31 Aralık 2021

Pazarlama satış ve dağıtım g�derler�
Genel yönet�m g�derler�

13.059.431
57.447.470
70.506.901

DİPNOT 21 - ÇEŞİT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ GİDERLERLER

İşç� ve personel ücret g�derler�
Nakl�ye g�der�
Personel taşıma g�der�
Avukat ve danışmanlık ücretler�
Personel yemek g�derler�
Amort�sman ve �tfa payları g�derler�
Yönet�m kurulu ücret g�der�
Verg� g�derler�
Bakım ve onarım g�derler�
Kıdem tazm�natı g�der�
Akaryakıt g�der�
Seyahat ve konaklama g�derler�
Elektr�k g�derler�
Al�ağa Beled�ye Başkanlığı’na ödenen
ceza(D�pnot 14)
D�ğer

35.352.580
10.631.124

2.638.007

1.700.307
1.633.085
1.556.865
1.205.785
1.169.208
1.101.309

594.847
488.446
344.008

-
10.175.797

70.506.901

DİPNOT 23 - YATIRIM FAALİYETLERİ GELİRLER VE GİDERLER

a) Esas faal�yetlerden d�ğer gel�rler:
01 Ocak-

31 Aralık 2021

T�car� faal�yetlerden kaynaklanan kur farkı gel�r�
S�gorta tazm�nat gel�rler�
Vade unsuru �çeren t�car� �şlemlerden kaynaklanan finansal gel�r
D�ğer

 

40.574.337
6.148.589
1.090.953
5.733.311

53.547.190

 

b) Esas faal�yetlerden d�ğer g�derler:

T�car� faal�yetlerden kaynaklanan kur farkı g�der�
Şüphel� t�car� alacak karşılık g�derler�
Dava karşılığı g�der�

DİPNOT 22 - ESAS FAALİYETLERDEN GELİRLER VE GİDERLER

a) Yatırım faal�yetlerden gel�rler:

Kur farkı gel�r�
Sab�t kıymet satış karı 9.530.271

280.152

9.810.423

b) Yatırım faal�yetlerden g�derler:

Kur farkı g�der�
Vade unsuru �çeren yatırım faal�yetler�nden 
kaynaklanan fa�z g�der�

17.456.411

573.664
18.030.075

DİPNOT 24 - FİNANSAL GELİR VE GİDERLERİ

a) F�nansman gel�rler�

Kur farkı gel�r�
Fa�z gel�r�

35.684.917
2.778.428

38.463.345

b) F�nansman g�derler�

Kur farkı g�der�
Fa�z g�der�
Banka masrafları
D�ğer

20.591.008
20.871.736

2.072.098
329.420

43.864.262

DİPNOT 25 - GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜKLERİ DAHİL)

Türk�ye’de kurumlar verg�s� oranı 31 Aralık 2021 �t�barıyla %25'd�r (31 Aralık 2020: %22). Bu oran,
kurumların t�car� kazancına verg� yasaları gereğ�nce �nd�r�ml� kabul ed�lmeyen g�derler�n �lave ed�lmes�,
verg� yasalarında yer alan �st�sna ve �nd�r�mler�n düşülmes� sonucu bulunacak verg� matrahına
uygulanır.

(622.316)
1.346.813

724.497

2020

8.165.442
8.165.442

31 Aralık 2020

31 Aralık 2020

749.212.714
(10.925.307)

(2.096.717)
(885.554)

735.304.836

31 Aralık 2020

193.587.478
1.401.922

20.931.069
1.487.321
3.686.267

221.094.057

214.634.899
90.551.533

526.280.489

17.528.226
51.679.915
69.208.141

26.324.806
16.150.223
2.065.524
2.610.024
1.257.207
2.172.647
1.030.263
1.006.471
1.146.985

943.035
369.286
695.045
270.186

8.280.045
4.886.394

69.208.141

01 Ocak -
31 Aralık 2020

01 Ocak -
31 Aralık 2021

01 Ocak -
31 Aralık 2020

1.915.533

Bağımsız Denetç�/Bağımsız Denet�m Kuruluşundan Alınan H�zmetlere İl�şk�n Ücretler 

Topluluk'un, KGK'nın 30 Mart 2021 tarihinde mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul Kararına 
istinaden hazırladığı ve hazırlanma esasları 19 Ağustos 2021 tarihli KGK yazısını temel alan bağımsız 
denetim kuruluşlarınca verilen hizmetlerin ücretlerine ilişkin açıklaması aşağıdaki gibidir: 

Raporlama dönem�ne a�t bağımsız denet�m ücret�
D�ğer güvence h�zmetler�n�n ücret� 

2021

141.000
10.000

151.000

2020

115.000
4.000

119.000

01 Ocak-
31 Aralık 2020

13.193.623
738.979

2.002.166
2.578.659

18.513.427

01 Ocak-
31 Aralık 2021

54.502.388
614.522

30.915
55.147.825

01 Ocak-
31 Aralık 2020

32.431.559
-

201.415
32.632.974

01 Ocak-
31 Aralık 2020

-
10.028.196

10.028.196

01 Ocak-
31 Aralık 2021

01 Ocak-
31 Aralık 2020

36.776.709

125.238
36.901.947

01 Ocak-
31 Aralık 2021

01 Ocak-
31 Aralık 2020

44.785.140
1.500.599

46.285.739

01 Ocak-
31 Aralık 2021

01 Ocak-
31 Aralık 2020

20.143.615
63.619.099

2.455.200
253.260

86.471.174

01 Ocak-
31 Aralık 2021

28



Dönem karı verg� varlığı/yükümlülüğü aşağıdak� g�b�d�r:

Dönem karı verg� yükümlülüğü
Eks�: Peş�n ödenen verg� ve fonlar (-)

11.874.817
(8.225.677)

3.649.140

1 Ocak - 31 Aralık 2021 ve 2020 yıllarına a�t kapsamlı gel�r tablolarında yer alan verg� g�der�:

Verg� g�der�
Ertelenm�ş verg� g�der�/gel�r�

(11.874.817)
2.000.725

(9.874.092)

1 Ocak - 31 Aralık 2021 ve 2020 yıllarına a�t sürdürülen faal�yetler verg� g�der�n�n mutabakatı:

31 Aralık 2020

Verg� önces� kar

1 Ocak-

Yürürlülüktek� verg� oranı kullanılarak hesaplanan verg�
Kanunen kabul ed�lmeyen g�derler verg� etk�s�
İnd�r�lecek gel�rler verg� etk�s�
İnd�r�ml� kurumlar verg�s� etk�s�D�ğer
Toplam verg� g�der�

112.076.090
24.656.740

3.186.481
(1.013.508)

(11.874.817)
(5.080.804)

9.874.092

Ertelenm�ş verg�ler

Verg�lend�r�leb�l�r
geç�c� farklar

Alacak reeskontu
Kıdem tazm�natı karşılığı
Verg�den mahsup ed�lecek
öncek� dönem zararları
Şüphel� alacak karşılığı
Dava karşılığı
İz�n karşılığı
Stoklarda vade farkı etk�s�
Kullanılmayan yatırım �nd�r�m�
Madd� ve madd� olmayan duran
varlıkların kayıtlı değer� �le verg�
matrahları arasındak� fark
Kullanım hakkı varlıkları etk�s�
Borç reeskontu
D�ğer 
Ertelenm�ş verg� 
(yükümlülükler�)/varlıkları - net

75.756
12.081.108

-
50.091

1.680.845
1.867.125

323.499
5.350.037

(48.674.971)
(592.776)

(94.508)
-

31 Aralık 2021

Ertelenm�ş verg� 
varlıkları/(yükümlülükler)

17.424
2.416.222

-
10.018

336.169
429.439

74.405
668.761

(9.734.994)
(118.556)
(21.737)

-

(5.922.849)

31 Aralık 2021

Ertelenm�ş verg� hareket� tablosu aşağıda bel�rtm�şt�r:

2020

1 Ocak
Car� dönem kar-zarar tablosuna yansıtılan
D�ğer kapsamlı gel�r tablosuna yansıtılan
31 Aralık

941.649
2.000.725
(336.704)
2.605.670

DİPNOT 26 - PAY BAŞINA KAZANÇ

Kapsamlı gel�r tablosunda beyaz ed�len pay başına kazan, net dönem karının �lg�l� dönem �ç�nde
mevcut payların ağırlığı ortalama aded�ne bölünmes� �le tesp�t ed�lm�şt�r.

Ş�rketler mevcut h�sselere b�r�km�ş karlardan payları oranında h�sse dağıtarak (’’Bedels�z H�sseler’’)
sermayeler�n� arttırab�l�r pay başına kayıp hesaplanırken, bu bedels�z pay �hracı çıkarılmış paylar olarak
sayılır. Dolayısıyla pay başına kayıp hesaplanmasında kullanılan ağırlıklı pay aded� ortalaması, payların
bedels�z olarak çıkarılmasını ger�ye dönük olarak uygulamak suret�yle elde ed�l�r. 

34.136.928
(25.841.187)

8.295.741

(34.136.928)
(8.517.558)

(42.654.486)

01 Ocak-
31 Aralık 2020

01 Ocak-
31 Aralık 2021

01 Ocak-
31 Aralık 2020

01 Ocak-
31 Aralık 2021

31 Aralık 2021
1 Ocak-

160.627.359
40.156.840

3.770.543
(2.453.327)
(3.309.644)
(4.490.074)
42.654.486

Topluluk ertelenm�ş gel�r verg�s� varlık ve yükümlülükler�n�, b�lanço kalemler�nde SPK F�nansal Raporlama 
Standartları ve Verg� Usul Kanunu arasındak� farklı değerlend�rmeler�n sonucunda ortaya çıkan geç�c� farkların 
etk�ler�n� d�kkate alarak hesaplamaktadır. 2021 yılı �ç�n kurumlar verg�s� oranı %25't�r (2020: %22). Müteak�p 
dönemlerde gerçekleşecek geç�c� farklar üzer�nden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenm�ş verg� 
varlıkları ve yükümlülükler� �ç�n uygulanan oran 2022 yılı �çer�s�nde gerçekleşecek geç�c� farklar �ç�n %23, daha 
sonrak� yıllarda gerçekleşecek olan geç�c� farklılıklar �ç�n 20'd�r. 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tar�hler� �t�bar�yle b�r�km�ş geç�c� farklar ve ertelenm�ş verg� varlık ve 
yükümlülükler�n�n b�lanço tar�hler� �t�bar�yle yürürlüktek� verg� oranları kullanılarak hazırlanan dökümü 
aşağıdak� g�b�d�r: 

3.896
1.186.786

1.542.030
10.018

2.126
-

9.177
3.413.925

(3.272.881)
(111.316)
(12.398)

(165.693)

2.605.670

31 Aralık 2020

17.709
5.933.932

7.710.148
50.091

9.664
-

41.715
31.035.686

(16.364.406)
(556.579)

(56.356)
(828.463)

31 Aralık 2020

2021

2.605.670
(8.157.558)

(10.961)
(5.922.849)

Pay başına esas kazanç, pay sah�pler�ne a�t net dönem karının çıkarılmış ad� payların �lg�l� yılk� ağırlıklı
ortalama aded�ne bölünmes� �le hesaplanır

Ana ortaklık konsol�de dönem karı

Ad� payların ağırlıklı ortalama aded�

Nom�nal değer� 1 Kr olan pay başına kazanç

A

B

A/B

1 Ocak -

31 Aralık 2021

117.972.873

1.000.000.000

0,1180

DİPNOT 27 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

�. İl�şk�l� tarafların bak�yeler�

İl�şk�l� taraflardan kısa vadel� t�car� alacaklar

Bagfaş Bandırma Gübre Fabr�kaları A.Ş.

Toplam

İl�şk�l� taraflara peş�n ödenm�ş g�derler

Ege Gübre Özel Antrepoculuk Tahmil Tahliye Ltd. Şti.

Nemrut Klavuz ve Romorkor Hizmetleri A.Ş. .

Toplam

İl�şk�l� taraflara kısa vadel� t�car� borçlar

Bagasan-Bagfaş Ambalaj Sanay�� A.Ş.

Bagfaş Bandırma Gübre Fabr�kaları A.Ş.

Ege Gübre Özel Antrepoculuk Tahm�t Tahl�ye Ltd. Şt�.

Badetaş S�gorta Aracılık H�zmetler� Ltd. Şt�.

Recep GencerVakfı

Toplam

İl�şk�l� taraflara kısa vadel� d�ğer borçlar

Ortaklara temettü borçları

Toplam

��. İl�şk�l� taraflar �le yapılan �şlemler:

Mal satışları

Key Ege T�caret Ltd. Şt�.

Bagfaş Bandırma Gübre

Fabr�kaları A.Ş.

H�zmet satışları

Bagfaş Bandırma Gübre

Fabr�kaları A.Ş.

Mal alımları

Bagfaş Bandırma Gübre

Fabr�kaları A.Ş.

Bagasan-Bagfaş Ambalaj

Sanay�� A.Ş.

Badetaş S�gorta Aracılık H�zmetler�
Ltd. Şt�.
Ege Gübre Özel Antrepoculuk
Tahm�l Tahl�ye Ltd. Şt�.

H�zmet alımları

31 Aralık 2021

22.358
12.744
35.102

350.986
86.336

-
97.130

336
534.788

40.592
40.592

1 Ocak -
31 Aralık 2021

-

-
-

1 Ocak -
31 Aralık 2021

1 Ocak -
31 Aralık 2021

1 Ocak -
31 Aralık 2021

8.294.778
20.857.567

12.562.789

3.560.011

1.744.844
5.304.855

Üst düzey yönet�c�lere sağlanan faydalar:
1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönem� �çer�s�nde Yönet�m Kurulu başkan ve üyeler�yle genel müdür,
genel müdür yardımcıları g�b� üst düzey yönet�c�lere sağlanan ücret ve benzer� menfaatler�n toplam
tutarı9.640.165 TL'd�r (1 Ocak - 31 Aralık 2020:  6.908.842 TL).

Tem�nat mektupları, Tem�nat Çek ve Senetler� �le İpotekler:
31 Aralık 2021 tar�h� �t�barıyla �l�şk�l� taraflardan alınmış ya da �l�şk�l� taraflara ver�lm�ş tem�nat
mektupları, tem�nat çek ve senetler� �le �potekler bulunmamaktadır (31 Aralık 2020 - Yoktur).

DİPNOT 28 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Sermaye R�sk Yönet�m�

Topluluk sermaye yönet�m�nde b�r yandan faal�yetler�n�n sürekl�l�ğ�n� sağlamaya çalışırken d�ğer yandan
da borç ve özkaynak denges�n� en ver�ml� şek�lde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemekted�r.
Ş�rket'�n sermaye yapısı D�pnot 7 ve 8'de açıklanan kred�ler� de �çeren borçlar, D�pnot 5'de açıklanan
nak�t ve nak�t benzerler� ve D�pnot 18'de açıklanan sırasıyla çıkarılmış sermaye, sermaye yedekler�, kar
yedekler� ve geçm�ş yıl karlarını da �çeren özkaynak kalemler�nden oluşmaktadır.

Topluluk'un sermaye mal�yet� �le b�rl�kte her b�r sermaye sınıfıyla �l�şk�lend�r�len r�skler Topluluk
Yönet�m� tarafından değerlend�r�l�r. Topluluk Yönet�m� değerlend�rmeler�ne dayanarak sermaye yapısını
yen� borç ed�n�lmes� veya mevcut olan borcun ger� ödenmes�yle olduğu kadar temettü ödemeler� ve
yen� h�sse �hracı yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır.

Topluluk sermayey� borç/toplam özkaynak oranını kullanarak �zler. Bu oran net borcun toplam
özkaynağa bölünmes�yle bulunur. Net borç, nak�t ve nak�t benzer� değerler�n toplam borç tutarından
(finansal durum tablosunda göster�ld�ğ� g�b� finansal borçlar ve yükümlülükler�, finansal k�ralama ve
t�car� borçları �çer�r) düşülmes�yle hesaplanır.

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tar�hler� �t�barıyla net borç/ toplam özkaynak oranı aşağıdak� g�b�d�r:

F�nansal ve t�car� borçlar
Eks�: Nak�t ve nak�t benzerler�
Net borç
Toplam özkaynak
Net borç / özkaynak oranı

31 Aralık 2021
494.038.161

(140.075.618)
353.962.543
397.636.144

0,89

Topluluk’un genel stratej�s�nde öncek� dönemden b�r farklılık göstermemekted�r.

Topluluk faal�yetler� neden�yle p�yasa r�sk� (kur r�sk�, gerçeğe uygun değer fa�z oranı r�sk�, nak�t akışı
F�nansal R�sk Faktörler�

fa�z oranı r�sk� ve fiyat r�sk�), kred� r�sk� ve l�k�d�te r�sk�ne maruz kalmamaktadır. Topluluk r�sk yönet�m�
programı genel olarak finansal p�yasalardak� bel�rs�zl�ğ�n, Topluluk finansal performansı üzer�ndek�
potans�yel olumsuz etk�ler�n�n m�n�m�ze ed�lmes� üzer�ne odaklanmaktadır.

Topluluk finansal araçlarını Mal� İşler departmanı vasıtasıyla Topluluk’un r�sk pol�t�kaları çerçeves�nde
yönetmekted�r. Topluluk’un nak�t g�r�ş ve çıkışları günlük olarak, aylık nak�t akış bütçeler� haftalık
raporlarla, yıllık nak�t akış bütçeler� �se aylık nak�t raporlarla �zlenmekted�r.

R�sk yönet�m� Yönet�m Kurulu tarafından onaylanan pol�t�kalar doğrultusunda yürütülmekted�r. R�sk
pol�t�kalarına �l�şk�n olarak �se finansal r�sk tanımlanır, değerlend�r�l�r ve Topluluk'un operasyon
ün�teler� �le b�rl�kte çalışmak suret�yle r�sk�n azaltılmasına yönel�k araçlar kullanılır. Yönet�m Kurulu
tarafından r�sk yönet�m�ne �l�şk�n olarak gerek yazılı genel b�r mevzuat gerekse de döv�z kuru r�sk�, fa�z
r�sk�, kred� r�sk�, türev ürünler�n�n ve d�ğer türevsel olmayan finansal araçların kullanımı ve l�k�d�te
fazlalığının nasıl değerlend�r�leceğ� g�b� çeş�tl� r�sk türler�n� kapsayan yazılı prosedürler oluşturulur.

a) Kred� R�sk� Yönet�m�
F�nansal aracları el�nde bulundurmak karşı tarafın anlaşmanın gerekler�n� yer�ne get�rememe r�sk�n� de
taşımaktadır. Topluluk Yönet�m� bu r�skler�, her anlaşmada bulunan karşı taraf �ç�n ortalama r�sk�
kısıtlayarak ve gerekt�ğ� takd�rde tem�nat alarak karşılamaktadır, Topluluk'un tahs�lat r�sk�, esas olarak
t�car� alacaklarından doğmaktadır. Topluluk, bay�ler�nden doğab�lecek bu r�sk�, bay�ler �ç�n bel�rlenen
kred� l�m�tler�n� alınan tem�natlar �le sınırlayarak yönetmekted�r. Kred� l�m�tler�n�n kullanımı Topluluk
tarafından sürekl� olarak �zlenmekte ve müşter�n�n finansal poz�syonu, geçm�ş tecrübeler ve d�ğer
faktörler göz önüne alınarak müşter�n�n kred� kal�tes� sürekl� değerlend�r�lmekted�r. T�car� alacaklar
Topluluk pol�t�kaları ve prosedürler� d�kkate alınarak değerlend�r�lmekte ve bu doğrultuda şüphel�
alacak karşılığı ayrıldıktan sonra konsol�de finansal durum tablosunda net olarak göster�lmekted�r
(D�pnot 8).

T�car� alacaklar çeş�tl� sektör ve coğrafi alanlara dağılmış çok sayıdak� müşter�y� kapsamaktadır.
Müşter�ler�n t�car� alacak bak�yeler� üzer�nden sürekl� olarak kred� değerlend�rmeler� yapılmaktadır.

1 Ocak -

31 Aralık 2020

102.201.998

1.000.000.000

0,1022

31 Aralık 2020

-
12.744
12.744

1.155.396
254.058
110.003
54.376

552
1.574.385

7.233.578
7.233.578

1 Ocak -
31 Aralık 2020

3.496.356

4.161
3.500.517

1 Ocak -
31 Aralık 2020

1 Ocak -
31 Aralık 2020

1 Ocak -
31 Aralık 2020

7.234.464

14.878.424
7.643.960

2.592.102

1.475.647
4.067.749

256.066
256.066

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

1.544.502

1.544.502

31 Aralık 2020
276.270.953

(107.808.166)
168.462.787
304.962.907

0,55

29



Raporlama tar�h� �t�bar�yle
maruz kalınan
azam� kred� r�sk�
(A+B+C+D+E) (2)
- Azam� r�sk�n tem�nat,
vs �le güvence altına
alınmış kısmı
A. Vades� geçmem�ş yada
değer düşüklüğüne
uğramamış finansal
varlıkların net defter değer�
B. Koşulların yen�den
görüşülmüş bulunan , aks�
takd�rde vades� geçm�ş
veya değer düşüklüğüne
uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değer�
C. Vades� geçm�ş ancak
değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların
net defter değer� (3)
- Tem�nat, vs �le güvence
altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan
varlıkların net defter değerler�
- Vades� geçm�ş
(brüt defter değer�)
-Değer düşüklüğü (-)
Net değer�n tem�nat,
vs �le güvence altına
alınmış kısmı
-Vades� geçmem�ş
(brüt defter değer�)
Değer düşüklüğü (-)
-Net değer�n tem�nat,
vs �le güvence altına alınmış kısmı
E. B�lanço dışı kred�
r�sk� �çeren unsurlar

İl�şk�l�
Taraflar

D�ğer
Taraflar

İl�şk�l�
Taraflar

D�ğer
Taraflar

Bankalardak�
Mevduat ve
D�ğer Nak�t
Benzerler�

Toplam

39.141.621 358.060 140.075.618 180.331.365

34.842.885 858.060 140.075.618 176.032.629

4.298.736 4.298.736

50.091
(50.091)

50.091
(50.091)

Alacaklar

T�car� Alacaklar(1) D�ğer Alacaklar

31 Aralık 2021

Raporlama tar�h� �t�bar�yle
maruz kalınan
azam� kred� r�sk�
(A+B+C+D+E) (2)
- Azam� r�sk�n tem�nat,
vs �le güvence altına
alınmış kısmı
A. Vades� geçmem�ş yada
değer düşüklüğüne
uğramamış finansal
varlıkların net defter değer�
B. Koşulların yen�den
görüşülmüş bulunan , aks�
takd�rde vades� geçm�ş
veya değer düşüklüğüne
uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değer�
C. Vades� geçm�ş ancak
değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların
net defter değer� (3)
- Tem�nat, vs �le güvence
altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan
varlıkların net defter değerler�
- Vades� geçm�ş
(brüt defter değer�)
-Değer düşüklüğü (-)

İl�şk�l�
Taraflar

D�ğer
Taraflar

İl�şk�l�
Taraflar

D�ğer
Taraflar

Bankalardak�
Mevduat ve
D�ğer Nak�t
Benzerler�

Toplam

25.994.961 678.260 107.808.166 134.481.387

21.556.265 678.260 107.808.166 130.042.691

4.438.696 4.438.696

50.091
(50.091)

50.091
(50.091)

Alacaklar

T�car� Alacaklar(1) D�ğer Alacaklar

31 Aralık 2020

256.066

256.066

Ş�rket’�n müşter�ler�nden aldığı tem�natların toplamı aşağıdak� g�b�d�r:

Tem�nat mektupları
Tem�nat çekler�

31 Aralık 2021
11.519.753

142.753
11.662.506

Vades� geçm�ş ancak değer düşüklüğüne uğramamış t�car� alacaklar aşağıdak� g�b�d�r:

Vades� üzer�nden 1-30 gün geçm�ş
Vades� üzer�nden 1-3 ay geçm�ş
Vades� üzer�nden 3-12 ay geçm�ş
Toplam vades� geçen alacaklar

31 Aralık 2021
4.291.417

3.559
3.760

4.298.736
-Tem�nat vs. �le güvence altına alınmış kısmı (-)

b) L�k�d�te R�sk Yönet�m�
Topluluk, nak�t akışlarını düzenl� olarak tak�p ederek finansal varlıkların ve yükümlülükler�n
vadeler�n�n eşleşt�r�lmes� yoluyla yeterl� fonların ve borçlanma rezerv�n�n devamını sağlayarak l�k�d�te
r�sk�n� yönet�r.

L�k�d�te R�sk Tabloları

İht�yatlı l�k�d�te r�sk� yönet�m� yeterl� ölçüde nak�t tutmayı yeterl� m�ktarda kred� �şlemler� �le fon
kaynaklarının kullanılab�l�rl�ğ�n� ve p�yasa poz�syonlarını kapatab�lme gücünü �fade eder.

Mevcut ve �ler�dek� muhtemel borç gereks�n�mler�n�n fonlanab�lme r�sk� yeterl� sayıda ve yüksek
kal�tedek� kred� sağlayıcılarının er�ş�leb�l�rl�ğ�n�n sürekl� kılınması suret�yle yönet�lmekted�r.

Aşağıdak� tablo, Topluluk’un konsol�de finansal yükümlülükler�n�n vade dağılımını göstermekted�r.
Aşağıdak� tablolar, Topluluk’un yükümlülükler� �skonto ed�lmeden ve ödemes� gereken en erken
tar�hler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzer�nden ödenecek  fa�zler aşağıdak�
tabloya dah�l ed�lm�şt�r.   

31 Aralık 2021 Sözleşme uyarınca
nak�t çıkışlar

çıkışlar toplamı
(I+II+III)

Defter
Değer�

3 aydan
kısa (I)

3 - 12 ay
arası (II)

1 - 5 yıl
arası (III)

Sözleşme uyarınca vadeler:
Türev Olmayan F�nansal
Yükümlülükler
Banka kred�ler�
K�ralama yükümlülükler�
T�car� borçlar
D�ğer borçlar

163.824.510
4.332.873

325.880.778
55.785.306

549.823.467

161.148.625
5.507.872

326.100.524
57.364.791

550.121.812

65.154.375
786.119

110.085.418
2.210.425

178.236.337

95.994.250
2.310.790

216.015.106
24.657.237

338.977.383

-
2.410.963

-
30.497.129
32.908.092

c) P�yasa R�sk Yönet�m�
Faal�yetler� neden�yle Topluluk,döv�z kurundak� ve fa�z oranındak� değ�ş�kl�kler �le �lg�l� finansal
r�sklere maruz kalmaktadır. Topluluk düzey�nde karşılaşılan p�yasa r�skler�, duyarlılık anal�zler� esasına
göre ölçülmekted�r. Car� yılda Topluluk’un maruz kaldığı p�yasa r�sk�nde ya da karşılaşılan r�skler� ele
alış yöntem�nde veya bu r�skler� nasıl ölçtüğüne da�r kullanıldığı yöntemde, öncek� seneye göre
b�r değ�ş�kl�k olmamıştır.

Kur R�sk Yönet�m�

Yabancı para c�ns�nden �şlemler, kur r�sk�n�n oluşmasına sebeb�yet vermekted�r. topluluk, faal�yet
gösterd�ğ� ülken�n ekonom�s�ne göre geçerl� fonks�yonel para b�r�m� dışında kalan para b�r�mler�n�
yabancı para b�r�m� olarak kabul etm�şt�r.
Topluluk’un yabancı para c�ns�nden parasal ve parasal olmayan varlıkları �le parasal ve parasal olmayan
yükümlülükler�n�n rapor tar�h� �t�barıyla dağılımı aşağıdak� g�b�d�r:

YABANCI PARA POZİZYONU TABLOSU �ç�n 32. sayfaya bakınız.

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tar�hler� �t�bar�yle döv�z kuru r�sk� duyarlılık anal�z� tablosu aşağıdak�
g�b�d�r.

31 Aralık 2021 Kar/Zarar
Yabancı
Paranın

değer
kazanması

Yabancı
Paranın

değer
kaybetmes�

Özkaynaklar
Yabancı
Paranın

değer
kazanması

Yabancı
Paranın

değer
kaybetmes�

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmes� hal�nde:

1- ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
2- ABD Doları r�sk�nden korunan kısmı(-)
3-ABD Doları Net Etk� (1+2)

(32.336.605)
-

(32.336.605)

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmes� hal�nde:

4- Avro net varlık / yükümlülüğü
5-Avro r�sk�nden korunan kısım(-)

(283.743)
-

6-Avro Net Etk� (4+5) (283.743)

   D�ğer döv�z kurlarının TL karşısında ortalama %değerlenmes� hal�nde
7-D�ğer döv�z net varlık/yükümlülüğü
8-D�ğer döv�z kuru r�sk�nden korunan kısım(-)
9-D�ğer döv�z Varlıkları Net Etk� (7+8)
TOPLAM (3+6+9)

940
-

940
(32.619.408)

Topluluk ‘un  banka kred�ler�n�n tamamı sab�t fa�zl� olduğu �ç�n herhang� b�r fa�z duyarlılık anal�z�
sunulmaktadır.

-Net değer�n tem�nat,
vs �le güvence altına
alınmış kısmı
-Vades� geçmem�ş
(brüt defter değer�)
Değer düşüklüğü (-)
-Net değer�n tem�nat,
vs �le güvence altına alınmış kısmı
E. B�lanço dışı kred�
r�sk� �çeren unsurlar

31 Aralık 2020
16.337.000

-
16.337.000

31 Aralık 2020
4.256.542

72.025
110.129

4.438.696
-

Sözleşme uyarınca vadeler:
Türev Olmayan F�nansal Yükümlülükler

31 Aralık 2020 Sözleşme uyarınca
nak�t çıkışlar

çıkışlar toplamı
(I+II+III)

Defter
Değer�

3 aydan
kısa (I)

3 - 12 ay
arası (II)

1 - 5 yıl
arası (III)

Sözleşme uyarınca vadeler:
Türev Olmayan F�nansal
Yükümlülükler
Banka kred�ler�
K�ralama yükümlülükler�
T�car� borçlar
D�ğer borçlar

213.442.914
2.988.815

59.839.224
51.423.873

327.694.826

213.475.573
3.335.737

59.895.580
53.128.597

329.835.486

78.081.003
779.207

49.659.253
9.085.597

137.605.060

135.394.570
1.482.384

10.236.327
12.845.880

159.959.160

-
1.074.145

-
31.197.120
32.271.266

31 Aralık 2020 Kar/Zarar
Yabancı
Paranın

değer
kazanması

Yabancı
Paranın

değer
kaybetmes�

Özkaynaklar
Yabancı
Paranın

değer
kazanması

Yabancı
Paranın

değer
kaybetmes�

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmes� hal�nde:

1- ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
2- ABD Doları r�sk�nden korunan kısmı(-)
3-ABD Doları Net Etk� (1+2)

1.366.569
-

1.366.569

(1.366.569)
-

(1.366.569)

1.366.569
-

1.366.569

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmes� hal�nde:

4- Avro net varlık / yükümlülüğü
5-Avro r�sk�nden korunan kısım(-)

22.415
-

(22.415)
-

(1.366.569)
-

(1.366.569)

(22.415)
-

22.415
-

6-Avro Net Etk� (4+5) 22.415 (22.415) 22.415 (22.415)
   D�ğer döv�z kurlarının TL karşısında ortalama %değerlenmes� hal�nde
7-D�ğer döv�z net varlık/yükümlülüğü
8-D�ğer döv�z kuru r�sk�nden korunan kısım(-)
9-D�ğer döv�z Varlıkları Net Etk� (7+8)
TOPLAM (3+6+9)

536
-

536
1.389.520

(536)
-

(536)
(1.389.520)

536
-

536
1.389.520

(536)
-

(536)
(1.389.520)

32.336.605
-

32.336.605

(32.336.605)
-

(32.336.605)

32.336.605
-

32.336.605

283.743
-

(283.743)
-

283.743
-

283.743 (283.743) 283.743

(940)
-

(940)
32.619.408

940
-

940
(32.619.408)

(940)
-

(940)
32.619.408
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DİPNOT 29 - FİNANSAL ARAÇLAR ( GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE  FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)

F�nansal araç Kategor�ler�

F�nansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer�

31 Aralık 2021
Kategor� 1 Kategor� 2 Kategor� 3 Toplam

Satılmaya hazır finansal varlıklar
Toplam varlıklar

- -
-

- -

31 Aralık 2020

Satılmaya hazır finansal varlıklar
Toplam varlıklar

- -
-

- -

F�nansal varlıkların ve yükümlülükler�n gerçeğe uygun değer� aşağıdak� g�b� bel�rlen�r:

Kategor� 1: F�nansal varlık ve yükümlülükler, b�rb�r�n�n aynı varlık ve yükümlülükler �ç�n akt�f p�yasada �şlem gören borsa fiyatlarından değerlenm�şt�r.
Kategor� 2: F�nansal varlık ve yükümlülükler, �lg�l� varlıklar ya da yükümlülüğün b�r�nc� kategor�de bel�rt�len borsa fiyatından başka d�rekt ya da end�rekt olarak p�yasada gözleneb�len fiyatının bulunmasında kullanılan g�rd�lerden 
değerlenm�şt�r.
Kategor� 3: F�nansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değer�n�n bulunmasında kullanılan p�yasada gözleneb�l�r b�r ver�ye dayanmayan g�rd�lerden değerlenm�şt�r.

DİPNOT 31 - FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSULAR

F�nansal Tabloların Onaylanması

Topluluk’un 31 Aralık 2021 tar�h�nde sona eren döneme a�t Sermaye P�yasası Kurulu’nun Ser�: II-14.1 sayılı Tebl�ğ hükümler�ne göre hazırlanan bağımsız denet�mden geçm�ş konsol�de finansal tabloları, Denet�mden Sorumlu Kom�te’n�n 
görüşü de d�kkate alınarak �ncelenm�ş olup; söz konusu konsol�de finansal tabloların faal�yet sonuçlarının gerçek durumunun yansıttığına ve Topluluk’un �zled�ğ� muhasebe �lkeler� �le Sermaye P�yasası Kurulu düzenlemeler�ne uygun ve 
doğru olduğuna ve Sermaye P�yasası Kurulu düzenlemeler� kapsamında gerekl� b�ld�r�mler�n yapılması Ş�rket Yönet�m Kurulu ‘nun 24 Şubat 2022 tar�hl� toplantısında karar ver�lm�şt�r.

İtfa ed�lm�ş
mal�yet� �le
değerlenen

finansal
varlık ve

yükümlülükler

Gerçeğe uygun
değer farkı

d�ğer kapsamlı
gel�re yansıtılan

finansal
varlık ve

yükümlülükler

Gerçeğe uygun
değer farkı kar

veya zarara
 yansıtılan

finansal
varlık ve

yükümlülükler

Defter
Değer� Not

F�nansal varlıklar
Nak�t ve nak�t benzerler�
T�car� alacaklar,
İl�şk�l� taraflardan alacaklar

107.808.166
25.994.961

-

-
-
-

-
-
-

107.808.166
25.994.961

-

5
8

27

F�nansal yükümlülükler
F�nansal borçlar
K�ralama yükümlülükler�
T�car� borçlar
İl�şk�l� taraflara borçlar
D�ğer borçlar

213.442.914
2.998.815

58.264.939
1.574.385

44.190.295

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

31 Aralık 2020 

213.442.914
2.998.815

58.264.939
1.574.385

44.190.295

7
7
8

27
9

İtfa ed�lm�ş
mal�yet� �le
değerlenen

finansal
varlık ve

yükümlülükler

Gerçeğe uygun
değer farkı

d�ğer kapsamlı
gel�re yansıtılan

finansal
varlık ve

yükümlülükler

Gerçeğe uygun
değer farkı kar

veya zarara
 yansıtılan

finansal
varlık ve

yükümlülükler

Defter
Değer� Not

F�nansal varlıklar
Nak�t ve nak�t benzerler�
T�car� alacaklar,
İl�şk�l� taraflardan alacaklar

140.075.618
39.141.621

256.066

-
-
-

-
-
-

5
8

27

F�nansal yükümlülükler
F�nansal borçlar
K�ralama yükümlülükler�
T�car� borçlar
İl�şk�l� taraflara borçlar
D�ğer borçlar

163.824.510
4.332.873

325.345.990
534.788

55.744.714

-

-

-

-

-

31 Aralık 2021 

7
7
8

27
9

140.075.618
39.141.621

256.066

163.824.510
4.332.873

325.345.990
534.788

55.744.714

-

-

-

-

-

YABANCI PARA POZİZYONU TABLOSU
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE
UYUM BEYANI

SPK'nun 10.12.2004 tar�h ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğ�nce, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) �şlem
gören ş�rketler�n 2004 yılına �l�şk�n faal�yet raporlarından başlamak üzere, faal�yet raporlarında ve varsa İnternet
s�teler�nde söz konusu Kurumsal Yönet�m İlkeler�'ne uyumu �le �lg�l� beyanlarına yer vermeler� uygun görülmüştür. Buna
göre Ege Gübre Sanay�� A.Ş. �çer�s�nde söz konusu �lkeler �le uyum konusunu �ncelemek üzere b�r ek�p oluşturularak,
Kurumsal Yönet�m İlkeler�ne Uyum Raporu hazırlanmış ve bu rapor ş�rket�m�z�n �nternet s�tes�nde pay sah�pler�n�n
b�lg�s�ne sunulmuştur.

6362 sayılı Sermaye P�yasası Kanunu'na uyum kapsamında hazırlanan Il-17.1 sayılı Kurumsal Yönet�m Tebl�ğ� 3 Ocak 2014
tar�h ve 28871 sayılı Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rm�şt�r. Payları BIST'de (Borsa �stanbul) �şlem gören
ş�rket�m�z de daha öncek� tebl�ğlere göre hazırlanmış olan Kurumsal Yönet�m İlkeler�ne Uyum Raporunu anılan tebl�ğe
göre yen�den düzenlem�şt�r.

BÖLÜM 1 - PAY SAHIPLERİ
1. Pay Sah�pler� �le İl�şk�ler B�r�m�
Ege Gübre Sanay�� A.Ş. 'de pay sah�pler� �le �l�şk�ler, Mal� �şler Genel Müdür yardımcılığı bünyes�nde oluşturulmuş sorumlu
b�r�m tarafından yürütülmekted�r. Yatırımcı İl�şk�ler� Bölüm Yönet�c�s� olarak Yüksel Tükenmez yetk�l� olup
yuksel.tukenmez@egegubre.com.tr adres�nden ma�l �le veya (0232) 625 12 50 telefon numarasından ulaşılarak b�lg�
alınab�l�r. B�r�m�n yürüttüğü başlıca faal�yetler arasında şunlar yer alır.

a) Pay sah�pler�ne �l�şk�n kayıtların sağlıklı, güvenl� ve güncel olarak tutulması,
b) Ş�rket Genel Kurul toplantısının yürürlüktek� mevzuata, esas sözleşmeye ve d�ğer ş�rket �ç� düzenlemelere uygun
olarak yapılması, pay sah�pler�n�n yararlanab�leceğ� dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere
gönder�lmes�,
c) H�ssedarlarımızın ve yatırımcılarımızın b�lg� talepler�ne cevap ver�lmes�,
d) SPK'nun Ser� Il-15.1 sayılı tebl�ğ� d�kkate alınarak gerekl� Özel Durum Açıklamalarının KAP' ta b�ld�r�lmes�,
e) Genel Kurul önces� toplantı hazırlıklarının yapılması, �lg�l� dokümantasyonun hazırlanması, ana sözleşme
değ�ş�kl�kler�ne �l�şk�n ön �z�nler�n alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması,
f) Sermaye P�yasası Kanunu �le �lg�l� mevzuatta meydana gelen değ�ş�kl�kler�n tak�p ed�lmes� ve ş�rket �lg�l�
b�r�mler�n�n d�kkat�ne sunulması,
g) Temettü ödemeler�n�n gerçekleşt�r�lmes�,
h) H�sse senetler� �le �lg�l� �şlemler�n gerçekleşt�r�lmes�,
�) Pay sah�pl�ğ� haklarının kullanımını etk�leyeb�lecek n�tel�ktek� b�lg� ve açıklamaların güncel olarak ş�rket�n
kurumsal �nternet s�tes�nden yatırımcılara duyurulması.

Pay sah�pler� �le �l�şk�ler konusunda d�ğer sorumlu çalışanlar:

Sükrü Önder            Muhasebe Müdürü              232 6251250    sukru.onder@egegubre.com.tr 
Hüsnü Bozkurt         Muhasebe Memuru             232 6251250    husnu.bozkurt@egegubre.com.tr

Faks: 0232 625 12 45

2021 yılı �çer�s�nde Ş�rket hakkında, mevcut ve potans�yel h�ssedarlara detaylı b�lg� aktarmak amacıyla; yurt dışı ve yurt
�ç�nde 300 - 350 yatırımcı �le görüşme gerçekleşt�r�lm�ş ve ş�rket�m�ze yönelt�len soruları yanıtlanmıştır.

2. Pay Sah�pler�n�n B�lg� Alma ve İnceleme Haklarının Kullanımı
Ege Gübre San. A.Ş.’de b�lg� alma ve �nceleme hakkının kullanımında, pay sah�pler� arasında ayrım yapılmamaktadır.
Dönem �ç�nde pay sah�pler�nden gelen b�lg� talepler� sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. Ş�rket faal�yetler�, Genel
Kurul'da tesp�t ed�len Bağımsız Denetç� (Aren SMMM) tarafından per�yod�k olarak denetlenmekted�r.

3. Genel Kurul B�lg�ler�
Elektron�k ortamda da katılımın mümkün olduğu 2020 faal�yet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 29 N�san 2021 tar�h�nde
yapılmıştır. Genel Kurula çoğunluğun katılımı sağlanmıştır. Ş�rket�n pay sah�pler� ( asaleten, tems�len ve vekaletname
vererek) ve medya toplantılara katılmıştır.

Pay sah�pler�n�n b�lg�lend�r�lmes� amacıyla; Genel Kurul gündem maddeler�ne �l�şk�n b�lg�lend�rme dokümanı hazırlanmış
ve toplantı tar�h�nden üç hafta önce �nternet s�tem�zde yayımlanmıştır.
Genel Kurul tutanakları aynı gün özel durum açıklaması �le KAP'ta ve �nternet s�tem�zde �lan ed�lm�şt�r.

Genel Kurul toplantısına davet; Türk T�caret Kanunu (TTK) , Sermaye P�yasası Kanunu ve ş�rket ana sözleşmes�
hükümler�ne göre, Yönet�m Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması �ç�n Yönet�m Kurulu kararı alındığı anda
BİST ve SPK’ya açıklamalar yapılarak kamuoyu b�lg�lend�r�lmekted�r.

Ayrıca Genel Kurul'dan en az 3 hafta önce (Toplantı ve �lan günler� har�ç), Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem,
varsa ana sözleşme değ�ş�kl�k taslakları ve vekaletname örneğ�, b�r� ş�rket merkez�nde d�ğer� Türk�ye baskılı olmak üzere 2 adet
günlük gazetede ve www.egegubre.com.tr adres�ndek� �nternet s�tem�zde yayımlanır. Bu �landa �lg�l� döneme a�t bağımsız
denet�mden geçm�ş mal� tabloların nerelerde �ncelemeye açık olduğu bel�rt�lmekted�r. Genel Kurul'da söz alan her
h�ssedar ş�rket faal�yetler� hakkında görüş bel�rt�p Ş�rket yönet�m�ne soru sorarak b�lg� talep edeb�lmekte ve kend�s�ne
yanıt ver�lmekted�r. Genel Kurulumuz Gümrük ve T�caret Bakanlığı Hükümet Kom�ser� gözet�m�nde yapılmaktadır.
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Genel Kurul Fabr�kamızda yapılmaktadır. Ortakların her türlü �ht�yaçları (ulaşım, y�yecek-�çecek vs.) Ş�rket�m�zce
karşılanmaktadır. Genel Kurul Tutanakları web s�tem�zde yer almaktadır. Ayrıca Ş�rket merkez�nde bu tutanaklar
h�ssedarlarımızın �ncelemes�ne açık olup talep edenlere ver�lmekted�r.

4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Ş�rket ana sözleşmes�n�n 16/b maddes�ne göre, Genel Kurul Toplantıları'nda A grubu h�sseler üçer oy hakkına sah�pt�r.
Ş�rket�m�z�n ortaklık yapısı aşağıdak� g�b�d�r.

Gençer Hold�ng A.Ş.
Recep GENÇER
D�ğer
Toplam:

3.837.000
1.552.000
4.611.000

10.000.000

38,37
15,52
46,11

100,00

Pay Tutarı (TL) Pay (%)

5. Kâr Dağıtım Pol�t�kası ve Kâr Dağıtım Zamanı
Karın dağıtımı, TTK' ya ve SPK'ya uygun şek�lde ana sözleşmem�zde bel�rlenm�ş usulde ve yasal süreler �ç�nde
gerçekleşmekted�r. Ş�rket�m�z yoğun yatırım faal�yet� �le sürekl� büyüdüğünden, zaman zaman elde ed�len karın
yatırımların finansmanında kullanılması söz konusu olmaktadır. Durum değ�şkenl�k arz ett�ğ�nden konu, Genel Kurulda
ortaklarımızın b�lg� ve onayına sunulmaktadır.

6. Payların Devr� 
Ş�rket ana sözleşmes�n�n 8. maddes� gereğ�nce 'Nama yazılı A grubu pay sah�pler� satacakları payları evvela "A" grubu pay
sah�b� olanlara tekl�f etmeye mecburdurlar.’

BÖLÜM 2 - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
7. Ş�rket B�lg�lend�rme Pol�t�kası
Ş�rket�m�z kamuyu aydınlatmaya �l�şk�n tüm uygulamalarda sermaye p�yasası mevzuatına ve BİST düzenlemeler�ne
uyum göstermekted�r.

Kamunun aydınlatılması �le �lg�l� olarak hazırlanan ve yönet�m kurulumuzun onayından geçen "B�lg�lend�rme Pol�t�kası"
web s�tem�z aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

B�lg�lend�rme pol�t�kasının oluşturulması, tak�b�, gözden geç�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�nden Ş�rket�m�z Yönet�m Kurulu yetk�l�
ve sorumludur. Kurumsal Yönet�m Kom�tes� ve Yatırımcı İl�şk�ler� B�r�m� Ş�rket�m�z Yönet�m Kuruluna "B�lg�lend�rme
Pol�t�kası" �le �lg�l� konularda b�lg� ver�r ve öner�lerde bulunur.

Yazılı ve görsel medyaya ve ver� dağıtım kanallarına yapılacak basın açıklamaları, Yönet�m Kurulu Başkanı, Genel Müdür
veya söz konusu k�ş�ler�n uygun göreceğ� d�ğer yetk�l�lerce yapılab�l�r. Sermaye P�yasası katılımcıları tarafından Ş�rkete
yönelt�len sorular yatırımcı �l�şk�ler� b�r�m� tarafından yazılı ve / veya sözlü olarak cevaplandırılır.

8. Özel Durum Açıklamaları
Yıl �ç�nde, Ş�rket�m�zce 14 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK ve BİST tarafından ek açıklama �stenen durum
olmamıştır. Ş�rket�m�z yurt dışı borsalara kote olmadığından SPK ve BİST dışında Özel durum açıklaması yapılması
gerekmemekted�r. Özel durum açıklamaları, kanunun öngördüğü süreçte yapıldığından SPK tarafından yaptırım
uygulanmamıştır.

9. Ş�rket İnternet S�tes� ve İçer�ğ�
Ş�rket�m�z, yatırımcı �l�şk�ler�n� daha etk�n ve hızlı şek�lde sürdüreb�lmek, h�ssedarlarla sürekl� �let�ş�m �ç�nde olmak
amacıyla, resm� web s�tes�, www.egegubre.com.tr de SPK' ya ver�len mal� tablolarını yayınlamaktadır. İnternet s�tes�nde;
aşağıdak� b�lg�ler yayınlanmaktadır.

�.
��.
���.
�v
v
v�.
v��.
v���.
�x.
x.
x�.
x��.
x���.
x�v.

T�caret S�c�l B�lg�ler�
Ortaklık Yapısı
Yönet�m Kurulu Üyeler�
Esas Sözleşmen�n Son Hal�
2004 Yılı ve İzleyen Hesap Dönemler�ne A�t Faal�yet Raporları
Özel Durum Açıklamaları
Kurumsal Yönet�m Uyum Raporu
Genel Kurul Toplantılarına Katılanlar Cetvel� ve Toplantı Tutanakları
Vekaleten Oy Kullanma Formu
Per�yod�k Mal� Tablo ve Bağımsız Denet�m Raporları
Genel Kurul Toplantısı Gündem�
Ş�rket B�lg�lend�rme Pol�t�kası
Yönet�m Kurulu ve Üst Düzey Ücret Pol�t�kası
Kar Dağıtım Pol�t�kası
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11. İçer�den Öğreneb�lecek Durumda Olan K�ş�ler�n Kamuya Duyurulması
Rapor tar�h� �t�bar�yle �çer�den öğreneb�lecek durumda olan k�ş�ler aşağıda göster�lm�şt�r.

Tüm Yönet�m Kurulu Üyeler�
Şükrü ÖNDER (Muhasebe Müdürü)
Yüksel TÜKENMEZ (F�nansman Müdürü)

BÖLÜM 3 - MENFAAT SAHİPLERİ
12. Menfaat Sah�pler�n�n B�lg�lend�r�lmes�
Menfaat sah�pler�, SPK düzenlemeler�, TTK, Rekabet Kanunu, Verg� Kanunları, Borçlar Kanunu çerçeves�nde SPK'nın özel
durum açıklamaları vasıtasıyla Ş�rket�n t�car� sır n�tel�ğ�nde bulunan b�lg�ler� har�c�nde b�lg�lend�r�lmekted�r.

13. Menfaat Sah�pler�n�n Yönet�me Katılımı
Ş�rket pol�t�kamızda menfaat sah�pler�n�n yönet�me katılmalarını engelleyen h�çb�r hüküm mevcut değ�ld�r.

14. İnsan Kaynakları Pol�t�kası
Ş�rket�m�zde İnsan Kaynakları Pol�t�kası kapsamında, personel alımına ve terfi mekan�zmasına �l�şk�n kr�terler yazılı olarak
bel�rlenm�şt�r. İnsan Kaynakları sürec� olarak amacımız;

H�ssedarlar TL H�sse (%)
Gençer Hold�ng
Recep GENÇER
D�ğer

3.837.000
1.552.000
4.611.000

38,37
15,52
46,11

�.
��.
���.
�v.
v.
v�.

Doğru İşe Doğru İnsan
Başarıya Bağlı L�yakat
Herkes İç�n Eş�t Fırsat
Ş�rket İç� ve Dışı Eğ�t�m Programları
Personel Dev�r Hızını En Aza İnd�rgeme
İş ve Görev Tanımlarının En İy� Şek�lde Uygulanması

Bu amaçla bel�rlenen �nsan kaynakları s�stemler�n�n �şley�ş� prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.
Ş�rket�m�z, çalışanları arasında d�n, d�l, ırk ve c�ns�yet ayrımı yapmaz.

Çalışan sayısının az olması neden�yle b�reb�r �l�şk�ler ön planda olduğu �ç�n tems�lc� ataması yapılmamıştır. İşç�lerden
geleb�lecek ş�kâyetler hızlı b�r şek�lde değerlend�rmeye alınarak sonuçlandırılmaktadır.

15. Müşter� ve Tedar�kç�lerle İl�şk�ler Hakkında B�lg�ler
Müşter� ve tedar�kç�ler mal ve h�zmetler�n pazarlanması ve satışında müşter� memnun�yet� öncel�kl� ve vazgeç�lmez
hedefim�zd�r. Müşter� memnun�yet� düzenl� olarak raporlanıp tak�p ed�lmekted�r.

16. Et�k Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Tarım sektörünün �ht�yaç duyduğu organ�k ve �norgan�k menşel� b�tk� bes�n maddeler� karışımlarının hazırlanması,
üret�lmes� veya tedar�k ed�lerek pazarlanması faal�yetler� amacı �le kurulan Ş�rket�m�z kuruluşundan �t�baren kamuya
saygılı, çevreyle dost, bölge halkıyla barışıktır.
Bünyes�nde bulunan Gübre üret�m ün�tes� ve Tank ç�ftl�ğ� ün�tes� ÇED yönetmel�ğ�n�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce
faal�yet�ne başlamıştır.Ş�rket�m�z, üret�me başladığı 1978 yılından �t�baren atık arıtım ün�tes�ne sah�p olup, tüm yasal ve
sosyal sorumluluklarının b�l�nc�yle faal�yetler�ne devam etmekted�r.

BÖLÜM 4- YÖNETİM KURULU

17. Yönet�m Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Ş�rket�m�z�n Yönet�m Kurulu �k�s� bağımsız üye olmak üzere 7 üyeden oluşmaktadır. Yönet�m Kurulu üyeler�n�n seç�ld�ğ�
Genel Kurul toplantılarını müteak�p, görev taks�m�ne �l�şk�n karar alma suret�yle Yönet�m Kurulu Başkan ve vek�l� tesp�t
ed�lmekted�r. Dönem �çer�s�nde Yönet�m Kurulu üyel�kler�nde boşalma olduğu takd�rde Türk T�caret Kanunu'nun 363.
maddes� hükümler� uygulanır.

Yönet�m Kurulu
Ahmet GENÇER
Buket GENÇER ŞAHİN
S�nan GENÇER
Em�rcan ŞAHİN
S�na KINAY
İhsan ERSAN
Cezm� ÖZTÜRK

Yönet�m Kurulu Başkanı ( Görevl� Murahhas Üye )
Yönet�m Kurulu Üyes� ( Başkan Vek�l� )
Yönet�m Kurulu Üyes�
Yönet�m Kurulu Üyes�
Yönet�m Kurulu Üyes�
Bağımsız Yönet�m Kurulu Üyes�
Bağımsız Yönet�m Kurulu Üyes�

Denet�m Kom�tes�
İhsan ERSAN
Cezm� ÖZTÜRK
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10. Gerçek K�ş� N�ha� Hak�m Pay Sah�b�/Sah�pler�n�n Açıklanması
Ş�rket�n 31 Aralık 2021 tar�h� �t�bar�yle sermaye yapısı aşağıdak� g�b�d�r.



R�sk�n Erken Saptanması Kom�tes�
İhsan ERSAN
S�na KINAY
Kurumsal Yönet�m Kom�tes�
Cezm� ÖZTÜRK
Em�rcan ŞAHİN
Yüksel TÜKENMEZ

18. Yönet�m Kurulu Üyeler�n�n N�tel�kler�
1. Ahmet GENÇER (Yönet�m Kurulu Başkanı - Murahhas Üye)
Balıkes�r'�n Gönen �lçes�nde 20 Temmuz 1956 yılında doğdu. Babasının görevler� neden�yle �lk ve orta tahs�l�n� değ�ş�k
�llerde yapıp, Kabataş Erkek L�ses�'nden mezun oldu. Yüksek öğren�m�n� İstanbul Ün�vers�tes� İşletme Fakültes�'nde yaptı.

Bagfaş Bandırma Gübre Fabr�kaları A.Ş.'n�n çeş�tl� kademeler�nde görev alarak Genel Müdür Yardımcılığı'na kadar
yükseld�. Halen Ege Gübre Sanay� A.Ş.'nde Yönet�m Kurulu Üyel�ğ� ve Murahhas Üyel�k , Genel Müdür Vek�ll�ğ�
görevler�n�n yanı sıra TCE EGE Konteyner Term�nal İşletmeler� A.Ş.'nde Yönet�m Kurulu Başkanlığı, BAGASAN Bagfaş
Ambalaj Sanay� A.Ş. �le BADETAŞ Bandırma Den�z Taşımacılığı A.Ş. Ş�rketler�n�n Yönet�m Kurulu Başkanlığı ve Genel
Müdürlük görevler�n� de yürütmekted�r. Ahmet Gençer evl� ve �k� çocuk babasıdır.

2. Buket GENÇER ŞAHİN (Yönet�m Kurulu Başkan Vek�l�)
1963 yılında Ankara'da dünyaya gelen Sn. Buket Gençer Şah�n sırasıyla, 1981 yılında Üsküdar Amer�kan Kız L�ses�'nden
1986 yılında �se İstanbul Ün�vers�tes� İkt�sat Fakültes�nden mezun oldu.

08.12.1983 yılında kurulan Gençer Hold�ng'�n kurucu ortağı olan ve kurulduğu tar�hten bugüne kadar da Yönet�m
Kurulu üyes� olan Sn. Buket Gençer Şah�n halen Gençer Hold�ng'�n Yönet�m Kurulu Başkanıdır.

Badetaş Bandırma Den�z Taşımacılığı A.Ş., Bagasan Bagfaş Ambalaj Sanay� A.Ş. ve Ş�rket�m�z�n Yönet�m Kurulu Başkan
Vek�ll�ğ�, TCE EGE Konteyner Term�nal �şletmeler� A.Ş.'nde Yönet�m Kurulu Üyel�ğ� görevler�n� yürütmekte olup, evl� ve
b�r çocuk annes�d�r.

3. S�nan GENÇER (Yönet�m Kurulu Üyes�)
S�nan Gençer 16 Mayıs 1983 tar�h�nde İstanbul'da doğdu. İlkokulu Terakk� Vakfı Ş�şl� Terakk� L�ses�, ortaokulu Fevz�ye
Mektepler� Vakfı Isık L�ses�'nde b�t�rd�. L�se eğ�t�m�ne Northfield Mount Hermon School'da devam ett�. Un�vers�ty of West
Georg�a'da Pazarlama bölümünden mezun oldu.

2008-2013 yılları arasında Keytrade AG. Ş�rket�nde 'Trader' ve 'Product Manager' görevler�nde bulundu. TCE EGE
Konteyner Term�nal İşletmeler� A.Ş.'nde Yönet�m Kurulu Başkan Vek�ll�ğ� ve 2018 yılından �t�baren Ege Gübre San. A.Ş.'de
Genel Müdür Yardımcılığı görevler�n� yürütmekted�r.
Evl� ve �k� çocuk babasıdır.

4. Em�rcan ŞAHİN (Yönet�m Kurulu Üyes�)
2 Şubat 1988 tar�h�nde İstanbul'da doğdu. İlköğret�m�n� Işık L�ses�nde, ortaöğret�m�n� Özel Sev Ortaokulunda ve l�se
öğren�m�n� de Üsküdar Amer�kan L�ses�nde tamamladı. 2005-2009 yılları arasında Boston Tufts Ün�vers�tes�nde Ekonom�
l�sans eğ�t�m� aldıktan sonra Londra'da Cass Bus�ness School'da Sh�pp�ng Trade F�nance masterı yaptı. İş hayatına
Barselona'da Grup Mar�t�m TCB SL firmasında başladı. Daha sonra Duba�'de Transammon�a firmasında çalıştı. Şu an
GENÇER Hold�ng bünyes�nde F�nans Uzmanı olarak çalışmaktadır.

5. S�na KINAY (Yönet�m Kurulu Üyes�)
5 Kasım 1973 tar�h�nde Par�s Fransa'da doğmuştur. S�na Kınay gem� acentel�ğ�, brokerl�k, gem� k�ralama, armatörlük, gem�
�sletmec�l�ğ�, loj�st�k ve maden t�caret� alanlarında faal�yet gösteren Kınay Ş�rketler Grubunun İcra Kurulu Başkanıdır. 1997
yılında mezun olduktan sonra, b�r yatırım bankacısı olarak çalışmış ve mevcut görev�n� 2004 yılından bu yana
sürdürmekted�r. Kınay Ş�rketler Grubuna katılmadan önce 2000-2004 yılları arasında Salomon Sm�th Barney, Londra
B�rleş�k Krallığı'nda (ş�md�k� adı C�t� Corporate Investment Bank) Taşımacılık ve Altyapı sektörüne odaklı Yatırım
Bankacılığı tecrübes�ne sah�pt�r. Salomon Sm�th Barney' den önce loj�st�k ve perakende sektörler�nde uzman yatırım
danışmanlık ş�rketler� Cambr�dge Partners, LLC and DKM Equ�ty Partners LLC �ç�n New York, Amer�ka B�rleş�k
Devletler�'nde çalıştı. Pennsylvan�a Ün�vers�tes�, Wharton Fakültes�'nden F�nansman ve G�r�ş�m Yönet�m�ne odaklı İkt�sat
L�sans Programı mezunudur (1993-1997).

6. İhsan ERSAN ( Bağımsız Yönet�m Kurulu Üyes�)
İstanbul Erkek L�ses� ve İ.Ü. İşletme Fakültes�'n� b�t�rd�kten sonra 1974-75 dönem�nde İng�ltere' de İng�l�z Bankacılığı
üzer�ne �ncelemeler yaptı. 1980-82 yılları arasında Zür�h' de İsv�çre Bankacılık Enst�tüsü' nde araştırmacı olarak çalışıp,
 "İsv�çre Bankalarının Dış İşlemler�" konulu doçentl�k çalışmasını tamamladı. "F�nansal Ürünler Üzer�ne Vadel� İşlemler"
adlı çalışması �le 1996 yılında profesör oldu. "Euro-pazarlar ve Türk�ye", "Bankalarda Döv�z Yönet�m�", "F�nansal
Türevler" adlı yapıtlarının yanı sıra uluslararası bankacılık ve finans alanında çok sayıda çalışmaları yayımlandı. İ.İ.E' de
MBA ve MS programlarında öğret�m üyes� ve program d�rektörü olarak yer aldı. Türk�ye Bankalar B�rl�ğ�'nde "F�nansal
Kr�zler & R�sk Yönet�m�, Vadel� İşlemler & Türev Ürünler" ve "Kred� Türevler�" konularında sürekl� sem�nerler veren
Prof. Dr. Ersan Almanca ve İng�l�zce b�lmekted�r.

36



7. Cezm� ÖZTÜRK (Bağımsız Yönet�m Kurulu Üyes�)
27.04.1957 tar�h�nde İstanbul'da doğdu. İlköğren�m�n� İstanbul Barbaros İlkokulu'nda, Orta ve L�se öğren�m�n� İstanbul
Erkek L�ses�'nde yaptıktan sonra, İstanbul Ün�vers�tes� İşletme Fakültes� İşletme F�nansı Bölümü'nden mezun olmuş, Master
öğren�m�n� de 1980 yılında aynı dalda tamamlamıştır.
Muhtel�f Ş�rketlerde Denet�m Kurulu Üyel�ğ� yaptıktan sonra 2007-2012 yılları arasında Tekst�l Bank A.Ş.'de Yönet�m
Kurulu Üyes�, 2013-2013 yıllarında Denet�m Kurulu Üyes�, 1982 yılından �t�baren de Delta Hold�ng ve bünyes�ndek�
ş�rketlerde Yönet�m Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönet�m Kurulu Üyes�, 2007 yılından �t�baren de GSD Hold�ng ve bağlı
ş�rketler�nde Yönet�m Kurulu Üyes�, Kurumsal Yönet�m Kom�tes� Üyes�, R�sk�n Erken Saptanması Kom�tes� Üyes� olarak
ayrıca muhtel�f Gem� Taşımacılığı ş�rketler�nde Yönet�m Kurulu Üyes� olarak görev yapmış ve yapmaktadır.

19. Ş�rket�m�z�n V�zyonu, Stratej�k Hedefi
Önümüzdek� yıllarda sanay�c� kuruluşlar arasındak� yer�m�z� daha çok güçlend�rerek üst sıralarda yer almak ve bu
başarıları ortaklarımızla paylaşmaktır.
Ege Gübre faal�yetler�nde, müşter�ler, ortaklar, sosyal çevres� ve rak�pler�n�n önünde �majını güçlend�rmey�, yasalara ve
�nsan� kurallara uygun davranmayı, çevreye ve doğaya değer vermey�, toplam kal�te kavramını sürekl� gel�şmen�n b�r aracı
olarak görmey�, çalışma barısını kurmayı ve sürdürmey�, katılımcı b�r yönet�m anlayışı ortamını gel�şt�rmey� ve ülkem�z
ekonom�s�ne olan katkısını sürdürmey� temel �lke olarak kabul etmekted�r.

20. R�sk Yönet�m ve İç Kontrol Mekan�zması
İç ve dış p�yasalar, Ş�rket pol�t�kaları ve ekonom�k ver�ler üst düzey yönet�m tarafından detaylı tak�p ed�lerek bel�rlenen
stratej�, plan ve pol�t�kalar çerçeves�nde r�sk yönet�m� gerçekleşt�r�l�r.
Ş�rkette kurulan etk�n b�r raporlama s�stem� �le en alt kademeden, en üst yönet�m kademeler�ne kadar kontrol
sağlanmakta olup, �ler� b�lg�sayar programları �le desteklenen anlık ver� transfer� �le �ç kontrol gerçekleşt�r�lmekted�r.

21. Yönet�m Kurulu Üyeler� �le Yönet�c�ler�n Yetk� ve Sorumlulukları
Yönet�m Kurulu ve yönet�c�ler faal�yetler�n� eş�tl�kç�, şeffaf, hesap vereb�l�r ve sorumlu b�r şek�lde mevzuat ve ana
sözleşme hükümler� çerçeves�nde yürütür.

22. Yönet�m Kurulunun Faal�yet Esasları
Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�, Ş�rket esas sözleşmes�n�n açıkça Yönet�m Kurulu kararına bağlanmasını
emrett�ğ� hususların, �lg�l� b�r�mlerce Ş�rket üst yönet�m� ve Yönet�m Kurulu üyeler�ne b�ld�r�lmes�yle bel�rlenmekted�r.
Yönet�m Kurulu, Ş�rket esas sözleşmes�n�n tesp�t ett�ğ� asgar� sayıda olmak üzere karar almaktadır.

23. Ş�rketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Yönet�m Kurulu üyeler�m�z�n TTK'nın "Ş�rketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı
maddeler� çerçeves�nde �şlem yapab�lmeler� ancak Genel Kurul'un onayı �le mümkündür. SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu
Kurumsal Yönet�m �lkes� uyarınca, yönet�m hâk�m�yet�n� el�nde bulunduran pay sah�pler�n�n, Yönet�m Kurulu üyeler�n�n,
üst düzey yönet�c�ler�n ve bunların eş ve �k�nc� dereceye kadar kan ve sıhr� yakınlarının, ş�rket veya bağlı ortaklıkları �le
çıkar çatışmasına neden olab�lecek n�tel�kte �şlem yapab�lmes� ve rekabet edeb�lmes� �ç�n Genel Kurul tarafından önceden
onay ver�lmel� ve söz konusu �şlemler hakkında Genel Kurul'da b�lg� ver�lmel�d�r. Bu düzenlemeler�n gereğ�n� yer�ne
get�reb�lmek amacıyla, söz konusu �zn�n ver�lmes� Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl �ç�nde bu
n�tel�kte gerçekleşt�r�lm�ş olan �şlemler hakkında ortaklarımız b�lg�lend�r�lecekt�r.

24. Et�k Kurallar
İş ahlakı �lkeler� Ş�rket kültürünün öneml� unsurlarından b�r�d�r. Amaç, Ş�rket�n ortak değerler�n� tanımlamak ve
yaygınlaştırmak, dolayısıyla b�r davranış b�rl�ğ� oluşturmaktır.
Ege Gübre çalışanları, ortakları, bay�ler� ve d�ğer ortakları �le beraber oluşturduğu yapı �çer�s�nde topluma, çevreye,
müşter�ler�ne, �s ortaklarına karşı olan sorumluluklarının b�l�nc�yle hareket eder.
Açık, şeffaf, hesap vereb�len ve et�k kuralları göz ardı etmeyen b�r yönet�m tarzını ben�mseyen Ege Gübre'n�n ortak
değerler� arasında; güven�l�rl�k ve dürüstlük, özgüven, müşter� duyarlılığı, takım ruhu ve dayanışma, sürekl� gel�ş�m ve
kal�te odaklılık, topluma duyarlılık yer alır.

25. Yönet�m Kurulunda Oluşturulan Kom�teler�n Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönet�m Kurulumuz kend� �ç�nden seçt�ğ� üyelerle; Denet�m Kom�tes�, R�sk�n Erken Saptanması Kom�tes� ve Kurumsal
Yönet�m Kom�tes� oluşturmuştur. Söz konusu kom�teler görev ve sorumluluk alanlarına g�ren konularda yönet�m kurulunu
per�yod�k olarak b�lg�lend�rmekted�r.

26. Yönet�m Kuruluna Sağlanan Mal� Haklar
Yönet�m Kurulu üyeler�ne sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. Yönet�m Kurulu üyeler� toplantı başına
Hakkı Huzur ücret� almaktadırlar. 19.04.2004 Tar�hl� Genel Kurul'da görevl� Murahhas Üyeye Yönet�m Kurulu ücret�ne
�lave olarak aylık ücret ver�lmes� h�ssedarlarca uygun görülmüştür.

Yönet�m Kurulu üyeler�ne ve yönet�c�lere borç para ver�lmemekte, kred� kullandırılmamaktadır. Bu k�ş�ler leh�ne kefalet
g�b� tem�natlar da ver�lmemekted�r.

Yönet�m Kurulu üyeler�m�ze sağlanan mal� hakların tutarları, kamuya açıklanan ara dönem ve yıllık finansal
raporlarımızın d�pnotlarında yer almaktadır.
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KAR DAĞITIM ÖNERİSİ
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Ş�rket�m�z 2021 yılı faal�yetler�n� brüt 160.627.359.-TL karla kapatmıştır.
Bu kardan ödenecek verg�ler, d�ğer yasal yükümlülükler ve 1. tert�p yasal yedek akçe
ayrıldıktan sonra kalan net 117.972.873.-TL tutarındak� dağıtılab�l�r karımız üzer�nden
S�z Sayın Ortaklarımıza ödenm�ş sermayeye göre brüt %300 net %270 oranında
nak�t kar payı dağıtılmasını ve kalan m�ktardan 2. tert�p yasal yedek akçe ayrıldıktan
sonra bak�yen�n olağanüstü yedeklere eklenmes�n� ve kar dağıtım tar�h�n�n tesp�t�ne
karar ver�lmes�n� tasv�pler�n�ze sunarız

Saygılarımızla,
Yönet�m Kurulu



TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

ERGİN GÜNDOĞDU AYDOĞAN TAŞDEMİR

TUTANAK YAZMANI

GÖKSEV APAK

AHMET GENÇER

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURLARI

AYKUT EVİN YÜKSEL TÜKENMEZ
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EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' n�n 2020 faal�yet yılına a�t Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 NİSAN 2021 tar�h�nde saat: 14:00' de 25.Cadde No:2 Çakmaklı
Mahalles� – Al�ağa - İZMİR adres�nde T�caret Bakanlığı İzm�r İl T�caret Müdürlüğünün 30.03.2021 tar�h, 62799724 sayılı yazılarıyla görevlend�r�len Bakanlık Tems�lc�ler�
Erg�n GÜNDOĞDU ve Aydoğan TAŞDEMİR gözet�m�nde yapılmıştır. 

Toplantıya a�t davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü g�b� ve gündem� �ht�va edecek şek�lde, Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�n�n 26 Mart 2021 tar�h, 10296 sayılı
nüshasında Sözcü gazetes�n�n 26 Mart 2021 ve Ege Telgraf gazetes�n�n 26 Mart 2021 tar�hl� nüshalarında �lan ed�lmek suret�yle ve ayrıca nama yazılı pay sah�pler� �le
önceden h�sse sened� tevd� ederek adres�n� b�ld�ren ham�l�ne yazılı pay sah�pler�ne 22 Mart 2021 tar�h�nde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündem�n�n b�ld�r�lmes�
ve Ş�rket�m�z�n www.egegubre.com.tr �nternet s�tes�nde ve Merkez� Kayıt Kuruluşu'nun Elektron�k Genel Kurul s�stem�nde 21 gün önce �lan ed�lmek suret�yle ,süres� �ç�nde
yapılmıştır. 
Hazır bulunanlar l�stes�' n�n tetk�k�nden, ş�rket�n 10.000.000.- TL'l�k sermayes�nden 66.532,55 TL'l�k kısma tekabül eden 6.653.255,1 payın asaleten , 5.399.003,98 TL'l�k
kısma tekabül eden 539.900.397,6 payın vekaleten olmak üzere toplam 5.465.536,527 TL'l�k sermayeye karşılık 546.553.652,7 adet h�ssen�n toplantıda tems�l ed�ld�ğ�
bel�rlenm�şt�r. Toplantıda ortaklık pay defter� ve Ana Sözleşmes� hazır bulundurulmuş, Yönet�m Kurulu ve Başkanı Murahhas Üye Ahmet Gençer �le Yönet�m Kurulu
Üyeler� S�nan Gençer, Em�rcan Şah�n ve Ş�rket Denetç�s� Toplantıya katılmışlardır. Böylece gerek Türk T�caret Kanunu ve Sermaye P�yasası Kanunu ve gerekse Ana
Sözleşmede öngörülen toplantı ve karar n�sabının mevcut olduğunun anlaşılması üzer�ne toplantı Yönet�m Kurulu Üyes� Sayın S�nan GENÇER tarafından açılmıştır.

1... Yönet�m Kurulu Üyes� Sayın S�nan GENÇER Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ahmet GENÇER'�n get�r�lmes�n� tekl�f ett�. Tekl�f 1.001 ret oyuna karşı,
6.456.063,99 kabul oyu �le oy çokluğuyla kabul ed�ld�. Genel Kurul Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Göksev APAK' ın, Oy Toplama Memurluklarına Sayın
Aykut EVİN ve Sayın Yüksel TÜKENMEZ'�n get�r�ld�kler�n� b�ld�rd�. Toplantı Başkanı elektron�k Genel kurul s�stem�n� kullanmak üzere " Merkez� Kayıt Kuruluşu elektron�k
Genel Kurul Sert�fikası uzmanlığı " bulunan Mustafa Şükrü ÖNDER, Hüsnü Hüsey�n BOZKURT ve Burcu Aydın ALTINDAL'ın atandığını b�ld�rmes�n� müteak�p toplantının
fiz�k� ve elektron�k olarak aynı anda görüşülmes�ne geç�lm�şt�r. 

Gündem�n d�ğer maddeler�n�n görüşülmes�ne geç�lmeden önce, Toplantı Başkanı Cumhur�yet�m�z�n kurucusu Gaz� Mustafa Kemal Atatürk ve ebed�yete �nt�kal eden
ş�rket ortak ve çalışanları �ç�n Genel Kurulu b�r dak�kalık saygı duruşunda bulunduktan sonra İst�klal Marşı okundu. Gündem maddeler�ne geç�lmeden önce Genel Kurul
Toplantı Başkanı Sayın Ahmet GENÇER oylama şekl� hakkında açıklamada bulundu. Elektron�k ortam oy sayımı düzenlemeler� saklı kalmak kaydıyla oylamanın, toplantıya
fiz�k� olarak katılan pay sah�pler�n�n açık ve el kaldırma usulü �le yapılacağını b�ld�rd�kten sonra gündem maddeler�n�n sıralamasında değ�ş�kl�k taleb�n�n bulunup
bulunmadığını sordu; bu konuda değ�ş�kl�k taleb� olmadığından gündem maddeler�n�n görüşülmes�ne geç�ld�.

2... Ş�rket�m�z�n 2020 yılına a�t Faal�yet Raporu Genel Kurul tar�h�nden en az üç hafta önce ş�rket�n �nternet s�tes�nden ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla
ortakların ve yatırımcıların b�lg� ve tetk�kler�ne sunulmuştur. İç�nde bulunduğumuz pandem� sürec� bağlamında, bu noktadan hareketle 01.01.2020 – 31.12.2020 tar�hl�
Faal�yet Raporumuz ve �çerd�ğ� ekler�n okunmaması hakkında ver�len takr�r oya sunuldu, oy çokluğuyla kabul ed�lerek gündem�n görüşülmes�ne devam ed�ld�. Hesaplar
hakkında başka söz alan bulunmadı. Başkan tarafından b�lanço ve kâr - zarar hesapları ayrı ayrı tasd�ke sunuldu ve b�lanço hesapları 1.000 ret oyuna karşı, 6.456.064,99
kabul oyu �le oy çokluğuyla kabul ed�ld�. Kâr - zarar hesapları 1.000 ret oyuna karşı, 6.456.064,99 kabul oyu �le oy çokluğuyla kabul ed�ld�. 

3... Gündem�n üçüncü maddes� gereğ�nce Yönet�m Kurulu'nun kâr dağıtımı hakkındak� tekl�fi okundu. Yönet�m Kurulu görüşü dışında başka b�r öner� olup olmadığı soruldu. 
Salonda söz alan olmadı. Elektron�k ortamda 2 öner� yapıldı. B�r�nc� öner�: 74.751.098 TL'n�n 74.000.000 TL's�n�n sermaye ye eklenerek bedels�z sermaye artırımı
yapılması öner�ld�. İk�nc� öner� dağıtılacak karın net % 212,50 yer�ne net % 250 olarak dağıtılması ve sermayen�n 10.000.000 TL den 50.000.000 TL ye yükselt�lmes�
öner�ld�. Bunların dışında yönet�m kurulunun kar dağıtımına �l�şk�n ödenm�ş sermayeye göre brüt %250 net %212,50 oranında nak�t kâr payı dağıtılması ve kalan m�ktardan
II. Tert�p yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra bak�yen�n olağanüstü yedeklere eklenmes� ve kâr dağıtım tar�h�n�n 24 Mayıs 2021 pazartes� olarak tesp�t� öner�s� okundu.
Bu öner�ler hakkında Yönet�m Kurulu Başkanı açıklamasında bedels�z sermaye artırımı talepler�n�n Ş�rket�n ve Ülkem�z�n ekonom�k anlamda menfaatler�ne herhang� b�r
fayda sağlamayacağı düşünces�nde oldukları , �ler�de ortamda farklılık oluşursa bu konunun göz önünde bulundurulacağını, b�r�km�ş kaynağın bedels�z sermaye olarak
dağıtmanın mümkün olmadığını ,�zlenen pol�t�kalarla 2001 yılından bu yana Ege Gübre'n�n tek b�r sermaye artırımı �le h�sse fiyatının nereden nereye geld�ğ�n�n ortada
olduğunu ve borsadak� h�sse senetler�m�z�n alım satımı �le �lg�m�z�n olmadığını beyan ett�. Yapılan oylamada Ş�rket�n 2020 yılı faal�yetler�n� brüt: 112.076.090.- TL kârla
kapattığı, bu kârdan ödenecek verg�ler, d�ğer yasal yükümlülükler ve 1. Tert�p yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net: 102.201.998.-TL tutarındak� dağıtılab�l�r kâr
üzer�nden Sayın Ortaklarımıza ödenm�ş sermayeye göre brüt %250 net %212,50 oranında nak�t kâr payı dağıtılması ve kalan m�ktardan II. Tert�p yasal yedek akçe
ayrıldıktan sonra bak�yen�n olağanüstü yedeklere eklenmes� ve kâr dağıtım tar�h�n�n 24 Mayıs 2021 pazartes� olarak tesp�t� öner�s� 1.000 ret oyuna karşı, 6.456.063,99
kabul oyu �le oy çokluğuyla kabul ed�ld�. 

4... Yönet�m Kurulu Üyeler� ve Murahhas Üyen�n ayrı ayrı �brası hususu oylamaya sunuldu. Yönet�m Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sayın Ahmet GENÇER �le Yönet�m
Kurulu Başkan
Vek�l� Sayın Buket GENÇER ŞAHİN �le Yönet�m Kurulu Üyeler� Sayın S�nan GENÇER, Em�rcan ŞAHİN, S�na KINAY ve Bağımsız Üyeler İhsan ERSAN ve Cezm� ÖZTÜRK
�brada sah�p oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadı. Yönet�m Kurulu Üyeler�'n�n �brası oylamaya katılmaya yetk�l� olanların 1.001 ret oyuna karşı, 6.395.137,78
kabul oyu �le oy çokluğuyla �bra ed�ld�. Murahhas Üye'n�n �brası oylamaya katılmaya yetk�l� olanların 1.001 ret oyuna karşı, 6.406.836,30 kabul oyu �le oy çokluğuyla
�bra ed�ld�. 

5... Yönet�m Kurulu Üyel�kler�ne, 3 yıl süre �le görev yapmak üzere, Sn. Ahmet GENÇER, Sn. Buket GENÇER ŞAHİN, Sn. S�nan GENÇER, Sn. Em�rcan ŞAHİN ve
Sn. S�na KINAY �le 18 Mart 2021 tar�h�nde yapılan Yönet�m Kurulu Toplantısında Kurumsal Yönet�m Kom�tes�n�n öner�s� �le Bağımsız Yönet�m Kurulu Üyeler� olarak Genel
Kurulun tasv�b�ne sunulmasına karar ver�len Sn. İhsan ERSAN ve Sn. Cezm� ÖZTÜRK' ün seç�lmeler� tekl�f ed�ld�. Tekl�f oya sunularak 1.000 ret oyuna karşı, 6.456.064,99
kabul oyu �le oy çokluğuyla kabul ed�ld�.

6... Yönet�m Kurulu Üyeler� ve Görevl� Murahhas Üye ücret�n�n tesp�t� konusunda ver�len b�r takr�rle Yönet�m Kurulu Üyeler� ve Murahhas Üye ücretler�n�n geçen yıldak�
şartlarla, Yönet�m Kurulu Üyeler�ne brüt 13.500,00 TL , Murahhas Üye'ye net 25.000,00 TL ödenmes� tekl�f ed�ld�. Tekl�f oya sunuldu. Yönet�m Kurulu Üyeler�n�n her b�r�ne
brüt 13.500,00 (onüçb�nbeşyüz) TL hakkı huzur ödenmes� oyb�rl�ğ� �le kabul ed�ld�. Ayrıca Görevl� Murahhas Üye'ye Yönet�m Kurulu ücret�ne �lave olarak net 25.000,00
(y�rm�beşb�n) TL aylık ücret ödenmes�ne 1.000 ret oyuna karşı, 6.456.064,99 kabul oyu �le oy çokluğuyla kabul ed�ld�. 

7... Ş�rket�n 2021 yılı faal�yetler�n�n denetlenmes� konusunda Yönet�m Kurulu Başkanı tarafından ver�len b�r takr�rle, Denet�m kom�tes�n�n öner�s� ve Yönet�m Kurulu'nun 25
Şubat 2021 tar�hl� toplantısında alınan kararla Ş�rket�n 2021 yılı faal�yetler�n� denetlemek üzere seç�len Aren Bağımsız Denet�m ve SMMM A.Ş.'n�n seç�m� onaylanmak
üzere tekl�f ed�ld� ve Genel Kurulun tasd�k�ne sunuldu. Ş�rket�n 2021 yılı faal�yetler�n� denetlemek üzere Aren Bağımsız Denet�m ve SMMM A.Ş. 1.001 ret oyuna karşı,
6.456.063,99 kabul oyu �le oy çokluğuyla kabul ed�ld�. 

8... 2020 yılı �ç�nde yapılan bağış ve yardımlar hakkında b�lg� ver�lerek yıl �ç�nde bağış ve yardımlar ve sosyal sorumluluk çerçeves�nde kurumlar verg�s� Kanunun 10. Md
kapsamında M�ll� dayanışma kampanyasına 250.000,00 TL ve Al�ağa Devlet Hastanes�'ne kend� bünyes�nde kuracağı Cov�d 19 labaratuvarı �ç�n 51.408,00 TL olmak üzere
toplam 301.408,00 TL bağış yapıldığı Genel Kurul'un b�lg�s�ne sunulmuş olup, 2021 yılında yapılab�lecek yardımların üst sınırı 800.000 TL olması 1.001 ret oyuna karşı,
6.456.063,99 kabul oyu �le oy çokluğuyla kabul ed�lerek Yönet�m Kurulu'na yetk� ver�lm�şt�r. 

9... Sermaye P�yasası Kurulu düzenlemeler� kapsamında �l�şk�l� taraflarla yıl �ç�nde yapılan �şlemler hakkında toplantı Başkanı ortaklara açıklamalarda bulunarak Ş�rket�m�z�n
kamuya açıklanmış olan 2020 tar�hl� finansal tablolarında SPK tebl�ğler�nde bel�rt�len büyüklükte, açıklamayı gerekt�recek �l�şk�l� taraf �şlemler� bulunmadığını 2020 yılı
�çer�s�nde �l�şk�l� taraflarla yapılan �şlemler�n, faal�yet raporumuzda da yer alan mal� d�pnotlarında yer aldığını bel�rtm�ş ve bu konuda ortakları b�lg�lend�rm�şt�r. 

10... Sermaye P�yasası Kurulu'nun 09.09.2009 tar�h ve 28/780 sayılı kararı gereğ�nce Ş�rket�m�z�n 3. k�ş�ler leh�ne verd�ğ� Tem�nat, Reh�n ve İpotekler [TRİ] ve elde ett�ğ�
gel�r veya menfaat hususunda h�ssedarlara b�lg� ver�lerek yıl �ç�nde bu şek�lde 3. k�ş�ler leh�ne Tem�nat, Reh�n ve İpotekler [TRİ] �n ver�lmed�ğ� ve herhang� b�r gel�r ve
menfaat tem�n ed�lmed�ğ� Genel Kurul'un b�lg�s�ne sunulmuştur. 

11... T.T.K.' nın 395. ve 396. Maddeler� uyarınca Yönet�m Kurulu' na yetk� ver�lmes� hususu müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönet�m
Kuruluna T.T.K.' nın 395. ve 396. Maddeler� uyarınca yetk� ver�lmes�ne oyb�rl�ğ� �le karar ver�ld�. Yönet�m hâk�m�yet�n� el�nde bulunduran pay sah�pler�ne, Yönet�m Kurulu
Üyeler�ne, üst düzey yönet�c�ler�ne ve bunların eş ve �k�nc� dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Ş�rket veya bağlı ortaklıkları �le çıkar çatışmasına neden olab�lecek
n�tel�kte �şlem yapab�lmeler�, rekabet edeb�lmeler�, Ş�rket�n konusuna g�ren �şler�, b�zzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev� �şler� yapan ş�rketlerde ortak olab�lmeler� 
ve d�ğer �şlemler� yapab�lmeler� hususunda, Türk T�caret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeler� ve SPK'nun Kurumsal Yönet�m İlkeler� gereğ�nce �z�n ver�lmes� hususu oya 
sunularak 1.001 ret oyuna karşı, 6.456.063,99 kabul oyu �le oy çokluğuyla kabul ed�ld�. Yıl �ç�nde bu kapsamda gerçekleşt�r�lm�ş b�r �şlem bulunmadığı hakkında Genel 
Kurul'a b�lg� ver�ld�.

12... Gündem�n d�lek ve temenn�ler bölümünde söz alan İsmet İşgüden geçt�ğ�m�z yıl �mar kanununa aykırılıktan Al�ağa Beled�yes� tarafından 8.500.000,00 TL lık ceza
ver�ld�ğ�n� ,bununla �lg�l� olarak b�r açıklama yapılmasını talep ett�. Devamla aynı katılımcı, yönet�c� sorumluluk s�gortası olup olmadığını sordu. Yönet�m Kurulu Başkanı
Sayın Ahmet GENÇER soruya cevaben yönet�c� sorumluluk s�gortası bulunmadığını beyan ett�. İmar para cezası hakkında da yasa ve mevzuata aykırı h�ç b�r �şlem
yapılmadığını, bu konuda hukuk� sürec�n devam ett�ğ�n� ve ş�rket�m�z�n menfaatler�n�n sonuna dek korunacağını b�ld�rd�. Elektron�k ortamda soru yönelten Kutay Zeng�n
�s�ml� yatırımcının l�man büyümes� ve ÇED raporu hakkında b�lg� talep ett�. Yönet�m Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Gençer bu konuda çalışmaların devam ett�ğ�n� , l�manın
ülke çapında büyüklüğe er�şt�ğ�n� gerekl� �z�nler�n alındığını ve bugüne dek bu konuda herhang� b�r olumsuz süreç yaşanmadığını b�ld�rerek �y� temenn�ler �le saat 15.02' de
toplantıya son verd�. 29.04.2021. 

    

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI ZAPTI 
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