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CİHAT KORA 
Eczacı 

(1927 – 2020) 
 
1927 yılında İstanbul’da doğan Cihat Kora, öğrenim 
hayatını da burada sürdürdü. Haydarpaşa Lisesi’nde 
parasız yatılı olarak okudu. 1950 yılında İstanbul 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olup, 
İzmir Alsancak’ta Eczane işleten Cihat Kora 8 yıl Ege 
Bölgesi Eczacılık Odası başkanlığını da yaptı. 
1962 Yılında Kardeş kuruluşumuz Alkim bünyesine 
katıldı. 1975 yılında elim bir uçak kazası sonucu 
Ağabeyi Vedat KORA’yı kaybeden Cihat Kora 1975 
yılında Alkim’in Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. 
1974 yılında şirketimizin kurulma çalışmalarını 
yürüten Cihat Kora, Yönetim’de çeşitli kademelerde 
görev aldıktan sonra 1991-2005 seneleri arasında 
15 yıl aralıksız Şirketimizin Yönetim Kurulu 
Başkanlığını yürütmüş, 2005 yılından bu yana da 
Onursal başkanımız olarak şirketimize büyük katkı 
sağlamış, tüm çalışanlara önderlik etmiştir.  
Ülkemize ve eğitime katkıları, yaptırdığı okullar ile iz 
bırakan hayırsever Cihat Kora, 13 Haziran 2020 
tarihinde 94 yaşında vefat etmiştir. 
 

 VEDAT KORA 
Kimya Yüksek Mühendisi 

(1923 – 1975) 
 

1923 yılında İstanbul’da doğan Vedat Kora, 
Haydarpaşa Lisesi’nde parasız yatılı olarak okudu. 
1946 yılında İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi’nden Yüksek Kimya Mühendisi olarak 
mezun olmuştur. T.C. Tekel İdaresi’nde çalışma 
hayatına başlayan Vedat Kora, 1948 yılında kimyevi 
madde üretimi gayesiyle küçük bir imalathane 
kurarak sanayileşme yolunda adımını atmıştır. 
1952 yılından Alkali Madencilik Ltd.Şti.ni kuran 
Vedat Kora, 1963 yılında Amerikan Essex Interore 
Chemicals ortaklığı ile Alkim Alkali Kimya A.Ş. 
Şirketini kurmuştur. Bazı önemli kimyasalların 
üretimi ile ilgili geliştirdiği proses ve teknikleri birçok 
patent altında topladı. (Toplamda 6 Adet Sınai 
Üretim Patenti bulunmaktadır.)  
1974 yılında şirketimizin kurulma çalışmalarını da 
yürüten Vedat Kora, 52 yaşında hayatının en verimli 
çağında 30 Ocak 1975 tarihinde elim bir uçak kazası 
sonucunda vefat etmiştir.  
 

Merhum Vedat Kora ve Merhum Cihat Kora’yı özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz… 
 

 



  
 

 

     

23.03.2021 

Saygıdeğer Ortaklarımız ve Değerli Yatırımcılarımız, 

Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Olağan Genel Kurul toplantımıza hoş 
geldiniz. 

Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alarak başlayan ve ne zaman sonlanacağı tam 
anlamıyla henüz bilinmeyen bir pandemi dönemi yaşamaktayız. Küresel anlamda ülke 
ekonomilerini zor durumda bıraktığı, çok önemli bazı sektörlerin üretimlerine uzun bir 
süre ara verdiği ve ayrıca toplumsal yaşamları derinden etkilediği bir dönem 
geçirmekteyiz. Bu olağanüstü süreçte şirketimiz her türlü önlemleri alarak bir önceki 
yıldaki gibi istikrarlı sürdürebilirliğini gerçekleştirmiştir. 

01.Ocak.2020 – 31.Aralık.2020 dönemi içerisinde 48.712 Ton Rafine Sodyum Sülfat, 
82.509 Ton Tuz olmak üzere üretimden satış gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlerimiz 
sonucunda Vergi Usul Kanuna göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunda vergi öncesi 
brüt 13.951.775 TL, vergi sonrası net 10.578.454 TL kâr elde edilmiştir. Mali tablolarımız 
faaliyet raporumuzda ayrıntılı bir biçimde yer alıp bilgilerinize sunulmaktadır.  

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden aldığımız, Konya ili Ereğli ilçesindeki 
arama ruhsat sahamıza ilave olarak bu yıl yeni alınan Ankara ili Beypazarı ilçesindeki 
arama ruhsat sahalarımızda arama çalışmalarımız devam etmektedir. 

Ve bu yıl, içerisinde Kora ailesinin saygın temel ilkeleri doğrultusunda şirketimize büyük 
emekler veren, önemli katkıları ile bugünlere gelmemize öncülük eden çok değerli 
büyüğümüz, Onursal Başkanımız, hayırsever insan Sayın Cihat KORA’yı kaybetmenin 
derin üzüntüsünü yaşadık. Kendisini rahmetle, saygıyla ve özlemle anıyoruz. Mekânı 
cennet olsun. 

2021 yılında ekonomik gelişmelerde olağanüstü durumlar yaşanmadığı takdirde 56.000 
ton Rafine Sodyum Sülfat ve 85.000 ton Ham Tuz üretimi ve satışı gerçekleştirmeyi 
hedeflemekteyiz. 

Değerli ortaklarımız ve yatırımcılarımız, şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi 
faaliyetlerimizin Bilanço ve Kar–Zarar hesaplarını onaylarınıza sunarken, Şirketimizin 
başarısı için özveri ile çalışan yöneticilerimize ve tüm çalışanlarımıza en içten 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.   

En iyi dileklerimizle sizleri Yönetim Kurulumuz olarak saygı ile selamlıyoruz, 

 

Adem Haluk KORA 

Yönetim Kurulu Başkanı 

 

  



  
 

 

     

1. GENEL BİLGİLER; 

1.1 RAPORUN DÖNEMİ  :  01.01.2020 – 31.12.2020 

1.2 ORTAKLIĞI TANITICI BİLGİLER  :  

a. Ticaret Unvanı  : SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 

b. Merkez Adresi   
: 

1476 Sokak No:2 Aksoy Residence K:13/A D:42 
35220 – Alsancak – Konak / İZMİR 

c. Fiili Yönetim Adresi  
: 

1476 Sokak No:2 Aksoy Residence K:13/A D:42 
35220 – Alsancak – Konak / İZMİR 

d. Şube Adresleri  
 
: 

Cumhuriyet Mah. Minnetoğlu Cad. No:5  

20350 – Çardak / DENİZLİ 

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No: 13 Kat: 3  
34437 – Taksim – Beyoğlu / İSTANBUL 

e. Üretim Tesislerinin Bulunduğu 
Adresler 

 
 
 
: 

Cumhuriyet Mah. Minnetoğlu Cad. No:5  

20350 – Çardak / DENİZLİ 

Acıgöl Tesisleri Gemiş 20350 – Çardak / DENİZLİ 

Sarıkavak Açık Saha Tesisleri  
Sarıkavak – Dazkırı / AFYONKARAHİSAR 

f. Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili 
Müdürlüğü  

: T.C. İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü 
Mersis No: 0772-0023-7370-0019 

g. Ticaret Sicil Numarası  : 35734/K-654 

h. Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 16.03.1974 

i. Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : Süresiz 

j. Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve 
Vergi Sicil Numarası  

: Kordon V.D. 
772 002 3737 

k. Esas Sözleşmeye Göre Amaç ve 
Faaliyet Konusu  

: Göl Madenciliği 

l. Telefon ve Faks Numaraları  : 0 (232) 463 59 33 – 0 (232) 463 49 20 

m.  İnternet Adresi : www.sodas.com.tr 

n. Elektronik Posta Adresi 
     PTT KEP adresi 
    TNB KEP adresi 
    UETS adresi 

: sodas@sodas.com.tr 
sodassodyum@hs01.kep.tr 
sodassodyum@hs02.kep.tr 
25999-72226-26735 

o. Bilinen Ortak Sayısı : Bilinmiyor 
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ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI  

a) Ortaklığın sermayesi: Şirketimizin esas sermayesi 15.000.000,-TL. olup, tamamı ödenmiştir. 

 

b) Kayıtlı Sermaye Tavanı: Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir. 

 

c) Şirketimizin ortak sayısı; Kuruluşundan beri halka açık olan şirketimiz pay senetleri Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun 03.06.2011 tarih ve 17/519 sayılı kararı uyarınca 14.05.2012 tarihinden itibaren, Borsa 

İstanbul A.Ş. (BİST) Piyasa öncesi İşlem Platformunda “SODSN” kodu ile işlem görmektedir. Dolayısıyla 

ortaklarımızın bir kısmı sahibi oldukları pay senetlerini bu platformda satmış ya da satmak amaçlı 

olarak aracı kurumlara devretmişlerdir. Bu nedenle işbu faaliyet raporunun tanzim tarihi itibariyle 

ortak sayısı tam olarak bilinememektedir. 

 

d) Ortaklık sermayesinin % 10' undan fazlasına sahip olan ortağımız: 

Adı Soyadı 
Pay Miktarı 

( Beheri 1 Krş değerinde ) 

Sermayedeki Oranı 

% 

Arkın Kora 193.000.250 adet 12,87 

 

 

e) Sermayeyi temsil eden paylara ilişkin bilgi; 

Sermaye, A ve B grubu paylardan müteşekkil olup tamamı hamiline yazılıdır. 

 

A grubu paylar;  

Beher Payın Nominal değeri; 1 kuruş. 

Toplam Nominal değeri: 442.500,- TL. 

Sermaye içindeki oranı: % 2,95 

Sahip Olduğu İmtiyazlar:  

1. Yönetim Organı Seçimi: Yönetim Organının 5 üyeden oluşması halinde 3 üyesi, 6 üyeden oluşması 

halinde 4 üyesi, 7 üyeden oluşması halinde 5 üyesi “A” grubu pay senedi sahiplerinin göstereceği 

ortaklar arasından seçilmektedir. 

2. Oy Kullanma: Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan “A” grubu pay sahibi ortakların her pay 

için 10 (on) oyu bulunmaktadır 

3. Kâr Dağıtımı: Dağıtılabilir kar matrahının %10’u “A” grubu pay sahiplerine dağıtılır. 

4. Fesih ve Tasfiye Hali; Fesih ve tasfiye halinde, şirketin borçları ödendikten sonra kalan mevcuttan 

evvela “A” grubu paylar ödenir. 

 

B grubu paylar; 

Beher Payın Nominal değeri; 1 kuruş. 

Toplam Nominal değeri: 14.557.500,- TL. 

Sermaye içindeki oranı: %97,05 

Sahip Olduğu İmtiyazlar: Yok 

 

f) Şirket Yönetim Organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işler;  

Yok 

  



  
 

 

     

1.3 ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ; 

a) Yönetim Organı: 

• Ana sözleşmemizin 9’ncu maddesi gereğince seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerimizin ad ve 
soyadları ile görev ve süreleri aşağıda belirtilmiştir: 

Adı Soyadı Görevi Süresi 

A. Halûk KORA Yönetim Kurulu Başkanı 27.03.2018 – 27.03.2021 

M. Reha KORA Yönetim Krl. Bşk. Yard. 27.03.2018 – 27.03.2021 

Ferit KORA Üye 27.03.2018 – 27.03.2021 

Arkın KORA Üye 27.03.2018 – 27.03.2021 

Özay KORA Üye 27.03.2018 – 27.03.2021 

• Yetki sınırları: T.T.K. ve şirket Ana Sözleşmesinde belirtilmiştir. 
 

b) Üst Düzey Yöneticiler;  

Genel Müdür  Serdar Salancı 

Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Bülent Dinçsoy 

İşletmeler ve Fabrika Müdürü Necati Demirer 

 

c) Toplu sözleşme uygulamaları: 

Şirket ile Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmenin 
yürürlük tarihi “01.Ocak.2019 – 31. Aralık. 2021” dir. 
 

d) Personel Sayısı; 

 2020 2019 

İdari personel 21 21 

Mühendis 4 4 

Teknisyen 40 39 

İşçi 54 52 

TOPLAM 119 116 

 

e) Yönetim Organı üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar; 

Yönetim Organı Üyeleri kendi iradeleri ile Şirketten herhangi bir ücret almamaktadır. 
Üst düzey yöneticilere sağlanan ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi 
imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarı: 636.996,- TL’dir.(söz konusu tutar cari yıl 
mali tablolarına gider olarak kaydedilen tutar olup, bunun dışında,  yönetim organı üyelerine önceki 
yıl karından 937.927 TL temettü ödemesi yapılmıştır.) 

  

Sarıkavak Açık Saha İşletmesi 



  
 

 

     

1.4 ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI: 

a) Yapılan Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları; 

Tesislerimizdeki Rafine Sodyum Sülfat (Na2SO4) ve Sodyum Klorür (NaCl) temel üretimlerinin yanı 
sıra, Ar-Ge kapsamında olmamakla birlikte, laboratuvar ve pilot ölçekli tesisatlarla, Magnezyum 
Klorür (MgCl2), Magnezyum Hidroksit (Mg(OH)2), Magnezyum Potasyum Sülfat, Potasyum Sülfat 
(K2SO4) ve Sodyum Sülfid (Na2S) gibi kimyasal maddelerin, endüstriyel üretimleri için araştırma ve 
çalışmalar yapılmaktadır.  
 

b) Elde Edilen Sonuçlar;  

Çalışmalar devam etmektedir.  
 

1.5 MENKUL KIYMETLER: 

Faaliyet dönemi içerisinde; tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, intifa senedi ve benzeri 
menkul kıymet çıkarılmamıştır. 

  

Bobcat - Kanal Açma Aparatı 

Harvester Tuz-Sülfat  
Toplama Makinesi  

Harvester Tuz-Sülfat  Toplama Makinesi  
ve Romörklü Toplama 



  
 

 

     

2. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER; 

2.1 Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör;  

Üretim ve satışlarımız deterjan ve tekstil sektörüne yöneliktir. 
 

2.2 Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:  

Cari yıldaki yatırım harcamalarının toplam tutarı 1.625.328,- TL’dir.  
a) Açık saha tesislerinde; 

Motopomp, saç platform ve benzeri yatırım harcamaları ile açık sahalarda iyileştirici takviyeler 
yapılmıştır.  

 
b) Sodyum Sülfat fabrikasında; 

Faaliyetin gerektirdiği ekipmanlar ile ihtiyaç duyulan diğer Maddi duran varlık alımları yapılmıştır. 
 

2.3 Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki 

görüşü:  

Şirket içinde bütün süreçleri kontrol edecek bir iç denetim mekanizması yoktur. Ama şirket yönetimi 
yeterli kontrolleri gerçekleştirmektedir. Şirkette gerekli görev dağılımları yapılmakta ve yetkisi dışındaki 
işlemlere izin verilmemektedir. Mali tablolar zamanında ve tam olarak hazırlanmaktadır. İçinde 
bulunulan yıldaki kar ve verimlilik oranı geçtiğimiz yıllarla kıyaslanır, önümüzdeki sene için tahminlerde 
bulunulur. Gerçekleşen ve gerçekleşmesi beklenenler rapor edilir. Sonuç olarak şirket yönetimi riskleri 
göz önüne alarak nasıl takip ve kontrol edeceğine karar verir. 
Gerekli riskleri öngörmek için şirketin yeterli kontrolleri bulunmaktadır.  
 

2.4 Şirketin Gelişmesi ve karşılaşması muhtemel riskler: 

Şirket kurulduğundan beri sürekli gelişme göstermektedir. Mevcut üretimlere ilaveten yeni ürünler 
konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Şirketin tahsilat riski bulunmamakta, şirket yönetimince cari 
ekonomik koşullar göz önüne alınarak müşterilere gerekli tolerans sağlanmaktadır. Mevcut ve muhtemel 
yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilebilmesi için yeterli miktarda nakit ve benzeri kaynağı 
bulundurarak likidite riskini elimine etmekte, kur riskine karşı varlıklarını yükümlülükleri ile uyumlu 
olarak değerlendirmektedir. 
 

2.5 Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:  

Şirketin doğrudan ya da dolaylı iştiraki yoktur. 
 

2.6 Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:  

Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir. 
 

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

Hesap dönemi içinde şirketimiz özel veya kamusal denetim geçirmemiştir. 
 

2.8 Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve 

olası sonuçları hakkında bilgiler:  

Yoktur. 
 

2.9 Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında 

uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:  

Yoktur. 
  



  
 

 

     

 

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

getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin 

bilgiler ve değerlendirmeler:  

Hedeflere ulaşılmıştır. 
 

2.11 Yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan 

kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: 

Yıl içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır. 
 

2.12 Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde 

yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:  

Şirket hesap dönemi içinde kamu kurum ve kuruluşlarına 113.729 TL bağışta bulunmuştur. 
 
 
 
 

  
Çardak Fabrikamız 

Çardak Fabrika  
Rafine Sodyum Sülfat Siloları 



  
 

 

     

3. MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER 

Sarıkavak ve Gemiş Açık Saha İşletmeleri ile Çardak tesislerimizdeki üretim faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir. 

 

3.1 AÇIK SAHA İŞLETMELERİNDEKİ ÜRETİM FAALİYETLERİ 

a) Tüvenan Kristal Sodyum Sülfat: 

 İZAHAT  TON 

Önceki yıldan devrolan Ham Tüvenan Kristal Sodyum Sülfat + 33.684  

Önceki yıldan devrolan Dökme Tüvenan Kristal Sodyum Sülfat + 1.388 

Cari Yıl içinde üretilen Ham Tüvenan Kristal Sodyum Sülfat + 130.057 

Cari Yıl içinde Yıkanmış Kristal Sodyum Sülfat Üretiminde kullanılan - 0 

Cari Yıl içinde Rafine Sodyum Sülfat Üretiminde kullanılan - 150.169 

Cari Yıl içinde satılan - 0 

YILSONU STOKU (Maden Sahasında) = 5.263 

YILSONU STOKU (Fabrika Stok Sahasında) = 9.697 

 

b) Tuz 

İZAHAT  TON 

Önceki yıldan devrolan Ham Tuz (maden sahasında stoklanan) + 12.599 

Önceki yıldan devrolan Dökme tuz (maden sahası dışında stoklanan) + 21.232 

Cari Yıl içinde üretilen Ham Tuz + 82.877 

Cari Yıl içinde Fabrikanın kendi ihtiyacında kullanılan - 0 

Cari Yıl içinde satılan - 82.509 

YILSONU STOKU (Maden Sahasında) = 13.048 

YILSONU STOKU (Maden Sahası Dışında) = 21.151 

 

 

 
  

Sarıkavak Kristal Üretim Havuzu 

Gemiş Açık Saha İşletmesi  

Sarıkavak Açıksaha İşletmesi 
Ham Kristal Toplama 

 



  
 

 

     

3.2 ÇARDAK TESİSLERİMİZDEKİ ÜRETİM FAALİYETLERİ: 

 Rafine Sodyum Sülfat: 

İZAHAT  TON 

SİLO   

Önceki yıldan devrolan silo stoku + 475  

Cari Yıl Üretimi + 49.529 

Cari Yıl içindeki kullanımlar (paketleme ünitesine verilen)  - 49.700 

Cari Yıl içinde silodan yapılan satışlar - 0 

YILSONU SİLO STOKU (YARI MAMUL) = 304 

   

AMBALAJLI ÜRÜN   

Önceki yıldan devrolan ambalajlı ürün stoku + 5.025 

Cari Yıl üretimi (fason üretimden) + 0 

Cari Yıl üretimi (silodan) + 49.700 

Cari yıl içinde yapılan satışlar - 48.712 

YILSONU AMBALAJLI ÜRÜN STOKU = 6.013 

 

 

 
  

ÜRÜNLERİMİZ 

Ham Tuz Stok Sahası 



  
 

 

     

 
3.3 ÜRETİM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO: 

Açık Saha ve Fabrika üretimleri bir önceki dönem ile "miktar", "birim maliyet" ve "tutar" bazında 
karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 

 
a) Açık Saha Üretimleri: 

CİNSİ 

MİKTAR BİRİM MALİYET TUTAR 

(TON) (TL / TON ) (TL) 

2020 2019 % 2020 2019 % 2020 2019 

Tüvenan Kristal 
Sodyum Sülfat 

130.057 135.980 -4 31,41 25,19 25 4.085.629 3.425.637 

Ham Hafif Tip 
Sodyum Sülfat 

0 0 - 0 0 - 0 0 

Ham Tuz 82.877 82.300 1 27,36 28,86 -5 2.267.622 2.375.271 

 

b) Fabrika Üretimleri: 

CİNSİ 

MİKTAR BİRİM MALİYET TUTAR 

(TON) (TL / TON ) (TL) 

2020 2019 % 2020 2019 % 2020 2019 

İşlenmiş Hafif Tip 
Sodyum Sülfat 

0 0 - 0 0 - 0 0 

Rafine Sodyum 
Sülfat 

49.529 62.676 -21 393,89 351,91 12 19.508.701 22.056.529 

Rafine Sodyum 
Sülfat (Fason) 

0 0 - 0 0 - 0 0 

 

 

 

  

Çardak Fabrika 
Kristal Sodyum Sülfat Stok Sahası 

Çardak Fabrika 
Kristal Sodyum Sülfat Stok Sahası 



  
 

 

     

 
c) Genel Kapasite Oranları: 

Şirketimizin genel kapasitesi ve kapasite kullanım oranları aşağıda gösterildiği gibidir. 

RAFİNE SODYUM SÜLFAT 2020 2019 

Kapasite 58.000 Ton 58.000 Ton 

Üretim 49.529 Ton 62.676 Ton 

Kapasite Kullanım Oranı 85 % 108 % 

 
 

  

Çardak Fabrika  
Rafine Sodyum Sülfat Tesisi 



  
 

 

     

3.4 SATIŞ FAALİYETLERİMİZ 

Faaliyet dönemi içerisinde gerçekleşen satışlarımız ürün bazında aşağıda gösterilmiştir. 2020 yılında 
ihracatımız yoktur. (2019 yılında yapılan İhracat: Yoktur)  
Yıl içinde USD 15.991 tutarında yedek parça ithalatı yapılmıştır. (2019 yılında ithalatımız USD 9.689) 
a) Bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak satış faaliyetlerimiz aşağıda özetlenmiştir.  

(Satış tutarları nettir) 

MALIN CİNSİ 

SATIŞ MİKTARLARI ORT.SATIŞ FİATI SATIŞ TUTARI 

(TON) (TL / TON) (TL) 

2020 2019 % 2020 2019 % 2020 2019 

HAM KRİSTAL  
SODYUM SÜLFAT 

0 0 - 0 0 - 0 0 

YIKANMIŞ KRİSTAL 
SODYUM SÜLFAT 

0 0 - 0 0  0 0 

İŞLENMİŞ HAFİF TİP 
SODYUM SÜLFAT 

0 0 - 0 0 - 0 0 

RAFİNE SODYUM 
SÜLFAT 

48.712 61.668 -21 713,67 589,90 21 34.764.249 36.378.432 

RAFİNE SODYUM 
SÜLFAT (TİCARİ) 

0 0 - 0 0 - 0 0 

HAM TUZ 82.509 83.953 -2 94,28 81,89 15 7.779.068 6.875.190 

DÖKME TUZ  
(TİCARİ) 

0 0 - 0 0 - 0 0 

RAFİNE TUZ 
(TİCARİ) 

0 0 - 0 0 - 0 0 

DİĞER SATIŞLAR 
(Amb. Hammadde 
vs.) 

0 0 - 0 0 - 332.856 292.035 

TOPLAM TUTAR 42.876.173 43.545.657 

 
 
 

 
  

Çardak Fabrika 
Rafine Sodyum Sülfat Yüklemesi 

Çardak Fabrika 
Rafine Sodyum Sülfat Depoları 



  
 

 

     

 
b) Bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak satışların maliyetleri aşağıda özetlenmiştir. 

MALIN CİNSİ 

SATIŞ MİKTARLARI ORTALAMA MALİYET MALİYET TUTARI 

(TON) (TL / TON) (TL) 

2020 2019 % 2020 2019 % 2020 2019 

HAM KRİSTAL 
SODYUM SÜLFAT 

0 0 - 0 0 - 0 0 

YIKANMIŞ KRİSTAL 
SODYUM SÜLFAT 

0 0 - 0 0 - 0 0 

İŞL. HAFİF TİP 
SODYUM SÜLFAT 

0 0 - 0 0 - 0 0 

RAFİNE SODYUM 
SÜLFAT 

48.712 61.668 -21 405,04 361,29 12 19.730.137 22.280.432 

RAFİNE SODYUM 
SÜLFAT (TİCARİ) 

0 0 - 0 0 - 0 0 

HAM TUZ 82.509 83.953 -2 27,38 27,81 -2 2.259.068 2.334.469 

DÖKME TUZ 
(TİCARİ) 

0 0 - 0 0 - 0 0 

RAFİNE TUZ  
(TİCARİ) 

0 0 - 0 0 - 0 0 

DİĞER SATIŞLAR 
(HAMMADDE VS.) 

0 0 - 0  0  -  177.319 148.110 

TOPLAM TUTAR 22.166.524 24.763.011 

 
 
  

Gemiş Açık Saha  
Ham Kristal Sodyum Sülfat Toplama 

Sarıkavak Açık Saha  
Ham Kristal Sodyum Sülfat Toplama 



  
 

 

     

4. FİNANSAL DURUM 

Hesap dönemi için öngörülen hedeflere ulaşılmış olup, geçmiş yıllarla karşılaştırmalı satış değerleri, kârlılık, 

borç/öz kaynak ilişkisi ile şirket faaliyetlerinin sonuçları, şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığı, mali 

denge durumu ve kâr dağıtımına ilişkin bilgiler takip eden tablolarda gösterilmiştir. 

 

4.1 GENEL KURUL'A SUNULACAK AYRINTILI BİLANÇO 

(Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir) 
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş 

Bağımsız denetimden 

 Geçmemiş Geçmemiş 

 31.12.2020 31.12.2019 

AKTİF (VARLIKLAR)   

DÖNEN VARLIKLAR 37.056.177,92 28.827.932,99 

   HAZIR DEĞERLER 27.247.912,93 18.347.951,43 

       KASA 1.866,56 6.593,63 

       ALINAN ÇEKLER  0,00 0,00 

       BANKALAR 27.246.046,37 18.341.357,80 

       VERİLEN ÇEKLER      ( - ) 0,00 0,00 

    MENKUL KIYMETLER 2.643.530,98 4.045.415,58 

       KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 0,00 0,00 

       DİĞER MENKUL KIYMETLER (YATIRIM FONLARI) 2.643.530,98 4.045.415,58 

       MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-) 0,00 0,00 

    TİCARİ ALACAKLAR 1.755.178,05 1.381.592,18 

       ALICILAR 1.305.373,89 982.924,43 

       ALACAK SENETLERİ 457.349,25 400.000,00 

       ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) -7.545,09 -1.332,25 

       VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 0,00 

       DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 0,00 0,00 

       ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 102.227,05 102.227,05 

       ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI  (-) -102.227,05 -102.227,05 

    DİĞER ALACAKLAR 0,00 0,00 

       ORTAKLARDAN ALACAKLAR 0,00 0,00 

       İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 0,00 0,00 

       PERSONELDEN ALACAKLAR 0,00 0,00 

       DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 0,00 0,00 

    STOKLAR 5.000.853,38 4.733.207,46 

       İLK MADDE MALZEME 691.992,43 820.387,22 

       YARI MAMULLER 1.728.300,25 2.070.200,99 

       MAMULLER 2.536.152,85 1.794.192,55 

       TİCARİ MALLAR 0,00 0,00 

       DİĞER STOKLAR 0,00 0,00 

       VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI  44.407,85 48.426,70 

    GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK. 399.356,28 319.243,25 

       GELECEK AYLARA AİT GİDERLER  369.918,35 271.718,76 

       GELİR TAHAKKUKLARI 29.437,93 47.524,49 



  
 

 

     

 31.12.2020 31.12.2019 

   DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 9.346,30 523,09 

      DEVREDEN K.D.V. 0,00 0,00 

      İNDİRİLECEK K.D.V. 0,00 0,00 

      DİĞER K.D.V. 0,00 0,00 

      PEŞİN ÖDENEN VERGİLER 0,00 0,00 

      İŞ AVANSLARI 9.215,80 413,00 

      PERSONEL AVANSLARI 0,00 0,00 

      DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 130,50 110,09 

DURAN VARLIKLAR 14.545.387,17 14.080.820,28 

   TİCARİ ALACAKLAR 547.150,26 405.519,26 

      ALICILAR 0,00 0,00 

      ALACAK SENETLERİ 0,00 0,00 

      ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 0,00 0,00 

      VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 547.150,26 405.519,26 

   MALİ DURAN VARLIKLAR 94,24 94,24 

      BAĞLI MENKUL DEĞERLER 94,24 94,24 

   MADDİ DURAN VARLIKLAR 12.978.209,49 12.818.896,59 

      ARAZİ VE ARSALAR 17.255,00 17.255,00 

      YERALTI-YERÜSTÜ DÜZENLERİ 6.916.038,08 6.850.999,97 

      BİNALAR 12.123.135,85 12.123.135,85 

      TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR 14.478.552,51 14.398.090,28 

      TAŞITLAR 2.270.772,57 1.630.603,38 

      DEMİRBAŞLAR 3.882.930,83 3.670.220,98 

      DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 

      BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR  (-) -26.803.475,35 -25.871.408,87 

      YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 93.000,00 0,00 

      VERİLEN AVANSLAR 0,00 0,00 

   MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 366.048,31 342.718,34 

      HAKLAR 602.417,91 632.452,02 

      ÖZEL MALİYETLER 199.846,89 107.398,95 

      FİNANSAL KİRALAMA KONUSU KIYMETLER 0,00 0,00 

      DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 201.752,63 196.614,15 

      BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - ) -637.969,12 -593.746,78 

   ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 615.446,85 513.591,85 

      ARAMA GİDERLERİ 615.446,85 513.591,85 

   GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK. 38.438,02 0,00 

      GELECEK YILLARA AİT GİDERLER  38.438,02 0,00 

      GELİR TAHAKKUKLARI  0,00 0,00 

   DİĞER DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 

      DİĞER K.D.V. 0,00 0,00 

      DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 

                    AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI 51.601.565,09 42.908.753,27 



  
 

 

     

 

4.1 GENEL KURUL'A SUNULACAK AYRINTILI BİLANÇO 

(Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir) 
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş 

Bağımsız denetimden 

 Geçmemiş Geçmemiş 

 31.12.2020 31.12.2019 

 PASİF (KAYNAKLAR)   

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3.864.113,64 4.552.723,89 

   MALİ BORÇLAR 0,00 0,00 

      BANKA KREDİLERİ 0,00 0,00 

      FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0,00 0,00 

      ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETL. 0,00 0,00 

      UZUN VAD. KREDİ TAKSİT VE FAİZ 0,00 0,00 

      DİĞER MALİ BORÇLAR 0,00 0,00 

   TİCARİ BORÇLAR 2.097.763,88 2.717.272,40 

      SATICILAR  2.082.767,13 2.670.758,53 

      BORÇ SENETLERİ 0,00 0,00 

      BORÇ SENETLERİ REESKONTU ( - ) 0,00 0,00 

      KREDİ KARTINDAN BORÇLAR 14.996,75 46.513,87 

      ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 0,00 

      DİĞER TİCARİ BORÇLAR 0,00 0,00 

   DİĞER BORÇLAR  163.028,83 220.927,00 

      ORTAKLARA BORÇLAR 131.042,77 113.286,68 

      İŞTİRAKLERE BORÇLAR 0,00 0,00 

      PERSONELE BORÇLAR 31.986,06 107.640,32 

      DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR  0,00 0,00 

   ALINAN AVANSLAR 14.204,08 79.084,98 

      ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 14.204,08 79.084,98 

   ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 830.515,02 621.198,91 

      ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 592.659,95 417.671,36 

      ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 230.191,19 195.780,51 

      ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 7.663,88 7.747,04 

   BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI  329.261,59 499.334,07 

      DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞ. 3.373.320,90 3.197.715,84 

      DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜM.(-) -3.044.059,31 -2.698.381,77 

      KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 0,00 0,00 

      MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI 0,00 0,00 

      DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0,00 0,00 

   GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAK. 429.340,24 414.906,53 

      GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 0,00 0,00 

      GİDER TAHAKKUKLARI  429.340,24 414.906,53 

   

   



  
 

 

     

 31.12.2020 31.12.2019 

   DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00 0,00 

      HESAPLANAN KDV 0,00 0,00 

      DİĞER K.D.V. 0,00 0,00 

      SAYIM TESELLÜM FAZLALARI 0,00 0,00 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 8.185.378,38 6.934.979,50 

   MALİ BORÇLAR 0,00 0,00 

      BANKA KREDİLERİ 0,00 0,00 

      FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0,00 0,00 

      ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA  MALİYETL. 0,00 0,00 

   TİCARİ BORÇLAR  0,00 0,00 

      SATICILAR 0,00 0,00 

      ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 0,00 

      DİĞER TİCARİ BORÇLAR  0,00 0,00 

   ALINAN AVANSLAR 0,00 0,00 

      ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 0,00 0,00 

   BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI  8.185.378,38 6.934.979,50 

      KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 8.185.378,38 6.934.979,50 

   GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHK. 0,00 0,00 

      GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 0,00 0,00 

      GİDER TAHAKKUKLARI   0,00 0,00 

ÖZ KAYNAKLAR 39.552.073,07 31.421.049,88 

   ÖDENMİŞ SERMAYE 15.000.000,00 8.700.152,99 

      SERMAYE 15.000.000,00 6.000.000,00 

      SERMAYE HES. ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI 0,00 2.700.152,99 

   SERMAYE YEDEKLERİ 0,00 4.885,07 

      HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ 0,00 4.885,07 

      MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI 0,00 0,00 

      İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 0,00 0,00 

      DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ 0,00 0,00 

   KAR YEDEKLERİ 6.026.227,43 5.077.255,00 

      YASAL YEDEKLER (TTK 466/1) 6.026.227,43 5.077.255,00 

      STATÜ YEDEKLERİ (TTK466/2) 0,00 0,00 

      OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 0,00 0,00 

      DİĞER KAR YEDEKLERİ 0,00 0,00 

      ÖZEL FONLAR  0,00 0,00 

   GEÇMİŞ YIL KARLARI 7.947.391,37 7.012.076,68 

   GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-) 0,00 0,00 

   DÖNEM NET KÂRI  ( ZARARI ) 10.578.454,27 10.626.680,14 

   

PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI ) 51.601.565,09 42.908.753,27 

 

  



  
 

 

     

4.2 GENEL KURUL'A SUNULACAK AYRINTILI GELİR TABLOSU 

     (Tutarlar Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) 

(Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir) 
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş 

Bağımsız denetimden Geçmemiş 

 01.01.2020 
31.12.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

  A- BRÜT SATIŞLAR 44.882.745,96 46.441.491,87 

        600 -Yurtiçi Satışlar 44.873.656,80 46.429.682,02 

        602 -Diğer Gelirler 9.089,16 11.809,85 

  B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 2.006.573,35 2.895.834,87 

        610 -Satıştan İadeler  64.201,87 16.849,50 

        611 -Satış Iskontoları  499.633,53 395.799,27 

        612 -Diğer İndirimler  1.442.737,95 2.483.186,10 

  C- NET SATIŞLAR 42.876.172,61 43.545.657,00 

  D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 22.131.551,77 24.763.010,93 

        620 -Satılan Mamuller Maliyeti 21.954.232,23 24.614.901,42 

        621 -Satılan Ticari Mallar Maliyeti  177.319,54 148.109,51 

BRÜT SATIŞ KARI 20.744.620,84 18.782.646,07 

  E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 7.546.873,76 6.752.720,54 

        631 -Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 2.546.842,59 2.402.919,04 

        632 -Genel Yönetim Giderleri  5.000.031,17 4.349.801,50 

FAALİYET KARI 13.197.747,08 12.029.925,53 

  F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 8.480.723,44 4.057.754,77 

        642 -Faiz Gelirleri 521.643,44 1.143.848,86 

        645 -Menkul Kıymet Satış Karları 341.050,16 359.558,45 

        646 -Kambiyo Kârları 7.540.431,16 2.490.493,12 

        647 -Reeskont Faiz Gelirleri 1.332,25 8.238,14 

        649 -Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 76.266,43 55.616,20 

  G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 4.334.937,10 1.157.871,77 

        656 -Kambiyo Zararları 4.327.392,01 1.156.539,52 

        657 -Reeskont Faiz Giderleri 7.545,09 1.332,25 

  H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00 0,00 

OLAĞAN KAR 17.343.533,42 14.929.808,53 

  I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 560.778,23 377.394,16 

        677 -Olağandışı Hasar Gelirleri 334.510,90 14.956,81 

        679 -Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 226.267,33 362.437,35 

  J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 3.952.536,48 1.482.806,71 

        680 -Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları 3.595.207,62 1.434.959,33 

        687 -Olağandışı Hasar Giderleri 68.530,75 16.750,18 

        689 -Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar  288.798,11 31.097,20 

DÖNEM KARI 13.951.775,17 13.824.395,98 

  K- VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 3.373.320,90 3.197.715,84 

DÖNEM NET KARI 10.578.454,27 10.626.680,14 

 



  
 

 

     

4.3 FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenen ve önceki sayfalarda gösterilen bilânço ve gelir 
tablosundan yararlanmak suretiyle başlıca oransal ilişkiler, bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak 
aşağıda belirtilmiştir. 

1- LİKİDİTE ORANLARI 2020 2019 

a) Cari oran 9,59 6,33 

b) Likidite oranı 8,19 5,20 

c) Nakit oranı 7,74 4,92 

   

2- FAALİYET ORANLARI   

a) Aktif devir hızı 0,83 1,01 

b) Alacak devir hızı 20,87 18,76 

c) Alacakların Tahsil Süresi (gün) 17,49 19,45 

d) Stok devir hızı 15,46 25,30 

   

3- FİNANSAL YAPI ORANLARI   

a) Toplam Borç / Özsermaye 0,30 0,37 

b) Kısa vd. borçlar / Aktif toplamı 0,07 0,11 

c) Uzun vd. borçlar / Aktif toplamı 0,16 0,16 

d) M.D. Varlıklar / Özsermaye+ Uzun vd. borçlar 0,27 0,33 

   

4- KARLILIK ORANLARI   

a) Net dönem karı /Aktif toplamı 0,21 0,25 

b) Net dönem karı / Öz sermaye 0,27 0,34 

c) Brüt Kar Marjı 0,48 0,43 

d) Ödenen vergi / dönem karı 0,24 0,23 

   

5- MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILAMA ORANLARI   

a) Mali yükümlülükleri karşılama oranı - - 

b) Borç karşılama oranı - - 

   

6- PAY BAŞINA BİLGİLER   

a) Pay sayısı 1.500.000.000 600.000.000 

b) Pay başına net satışlar 0,03 0,07 

c) Pay başına net kar (TL) 0,00705 0,01771 

d) Payın defter değeri (TL) 0,02637 0,05237 

   

7- BÜYÜME ORANLARI   

a) Esas faaliyet kârında 9,71% 61,47% 

b) Net kârda -0,45% 49,03% 

 
 
  



  
 

 

     

4.3  31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) 

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

  Cari dönem Geçmiş dönem 

 

 
Bağımsız 

Denetimden 
Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Dönen Varlıklar    

Nakit ve Nakit Benzerleri 3 29.920.882 22.440.892 

Finansal Yatırımlar    

Ticari Alacaklar  1.735.674 1.360.974 

-     İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 1.735.674 1.360.974 

Diğer Alacaklar    

-    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar  - - 

Stoklar 7 4.959.805 4.667.640 

Peşin ödenmiş giderler  452.764 320.145 

-     İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4 334.219 246.098 

-     İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8 118.545 74.047 

Diğer Dönen Varlıklar  9.346 523 

-     İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar  9.346 523 

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR  37.078.471 28.790.174 

Duran Varlıklar     

Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar  94 94 

Diğer Alacaklar   547.150 405.519 

 -    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar  6 547.150 405.519 

Maddi Duran Varlıklar 9 10.055.543 9.758.332 

-     Arazi ve Arsalar  17.255 17.255 

-     Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri  1.952.965 2.107.842 

-     Binalar  3.919.835 4.199.151 

-     Tesis, Makine ve Cihazlar  1.927.144 2.186.694 

-     Taşıtlar  1.745.611 1.113.410 

-     Mobilya ve Demirbaşlar  306.367 133.980 

-     Yapılmakta Olan Yatırımlar  97.000 - 

-     Özel Maliyetler  89.366 - 

Kullanım Hakkı Varlıkları 9 122.421 246.409 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 637.079 723.777 

 -    Diğer Haklar  637.079 723.777 

Peşin ödenmiş giderler   - - 

Ertelenmiş Vergi Varlığı 21 2.052.563 1.675.902 

TOPLAM DURAN VARLIKLAR  13.414.850 12.810.033 

TOPLAM VARLIKLAR  50.493.321 41.600.207 

  



  
 

 

     

4.4 31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) 

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

  Cari dönem Geçmiş dönem 

 

 
Bağımsız 

Denetimden 
Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

KAYNAKLAR Notlar 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Kısa Vadeli Yükümlülükler     

Kısa Vadeli Borçlanmalar  - - 

Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler (kısa vd)  308.901 124.704 

Ticari Borçlar  2.070.097 2.688.090 

-     İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4 583.561 516.445 

 -    İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 1.486.536 2.171.645 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 866.296 838.020 

Diğer Borçlar   7.473.337 113.287 

-     İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4 7.473.337 113.287 

Ertelenmiş gelirler  14.204 79.085 

-    İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler  14.204 79.085 

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21 338.934 499.334 

Diğer Kısa vadeli Yükümlülükler  1.684.004 1.057.005 

-    İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa vd. Yükümlülükler 14 1.684.004 1.057.005 

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER  12.755.773 5.399.525 

Uzun Vadeli Yükümlülükler    

Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler   8.171 143.966 

Uzun Vadeli Karşılıklar 12 6.492.724 4.323.302 

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karş.  5.964.392 4.323.302 

- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar  528.332  

TOPLAM UZUNA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER  6.500.895 4.467.268 

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER  19.256.668 9.866.793 

ÖZKAYNAKLAR    

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar  31.236.653 31.733.414 

Ödenmiş Sermaye 15 15.000.000 6.000.000 

Sermaye Düzeltmesi Farkları 15 - 2.705.038 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer 
Kapsamlı Gelirler ve Giderler  (2.307.104) (1.460.287) 

- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)  (2.307.104) (1.460.287) 

    - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları  (2.307.104) (1.460.287) 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15 5.924.394 5.077.255 

- Yasal Yedekler  5.924.394 5.077.255 

Geçmiş Yıllar Karları   2.479.583 7.967.646 

Net Dönem Karı   10.139.780 11.443.762 

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR  31.236.653 31.733.414 

TOPLAM KAYNAKLAR  50.493.321 41.600.207 

 



  
 

 

     

4.4 01 OCAK – 31 ARALIK 2020 VE 2019 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI 
GELİR TABLOLARI 

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

   Cari dönem Geçmiş dönem 

 
 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

KAR VE ZARAR KISMI 
Dip 

Notlar 

1 Ocak – 
31 Aralık 

2020 

1 Ocak – 
31 Aralık 2019 

Hasılat 16 44.309.821 46.017.033 

Satışların Maliyeti (-) 16 (30.433.933) (31.633.901) 

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar   13.875.888 14.383.132 

Brüt Kar  13.875.888 14.383.132 

Genel Yönetim Giderleri (-) 17 (3.745.810) (3.081.321) 

Pazarlama Giderleri (-) 17 (235.559) (149.749) 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18 8.203.464 3.764.527 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 18 (4.679.701) (1.218.754) 

ESAS FAALİYET KARI  13.418.282 13.697.835 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 19 544.434 701.361 

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 19 (37.751) (4) 

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI   13.924.965 14.399.192 

Finansman Gelirleri    

Finansman Giderleri (-) 20 (567.148) (63.580) 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI  13.357.817 14.335.612 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri 21 (3.218.037) (2.891.850) 

-Dönem Vergi Gideri  (3.382.994) (3.085.699) 

-Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)  164.957 193.849 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI  10.139.780 11.443.762 

DÖNEM KARI  10.139.780 11.443.762 

Pay Başına Kazanç  0,68 1,91 

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Krş Nominal  
Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 

22 0,68 1,91 

DİĞER KAPSAMLI (GİDER) / GELİR TABLOSU    

Kar ve Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar:  (846.817) (276.210) 

 -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ 
(Kayıpları) 

12 (846.817) (276.210) 

DİĞER KAPSAMLI (GİDER) / GELİR  (846.817) (276.210) 

TOPLAM KAPSAMLI GELİR  9.292.963 11.167.552 

 
 
 
 



  
 

 

     

4.5 01 Ocak - 31 Aralık 2020 ve 2019 Tarihli Özkaynak Değişim Tabloları 

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

 

  

Kar veya Zararda 
Yeniden 

Sınıflandırılmayacak 
Birikmiş Diğer Kapsamlı 

Gelirler veya Giderler     

 
Ödenmiş 
Sermaye 

Sermaye 
Düzeltmesi 

Farkları 

Tanımlanmış Fayda 
Planları Yeniden Ölçüm 

Kazançları / Kayıpları 

Kardan Ayrılan 
Kısıtlanmış 

Yedekler 
Geçmiş Yıllar 

Karları 
Net Dönem 

Karı 
Toplam 

Özkaynaklar 

1 Ocak 2019   6.000.000 2.705.038 (1.184.077) 4.456.275 7.328.436 7.769.989 27.075.661 

Transferler - - - - 7.769.989 (7.769.989) - 

Kar payları (Dipnot 4.ii.d) - - - 620.980 (7.130.779) - (6.509.799) 

Toplam kapsamlı gelir - - (276.210) - - 11.443.762 11.167.552 

  - Dönem karı - - - - - 11.443.762 11.443.762 

  - Diğer kapsamlı gider - - (276.210)) - - - (276.210) 

31 Aralık 2019 6.000.000 2.705.038 (1.460.287) 5.077.255 7.967.646 11.443.762 31.733.414 

        

1 Ocak 2020 6.000.000 2.705.038 (1.460.287) 5.077.255 7.967.646 11.443.762 31.733.414 

Transferler - - - - 11.443.762 (11.443.762) - 

Kar payları (Dipnot 4.ii.d) - - - 847.139 (10.636.863) - (9.789.724) 

Sermaye Artırımı 9.000.000 (2.705.038)   (6.294.962)   

Toplam kapsamlı gelir - - (846.817) - - 10.139.780 9.292.963 

   - Dönem karı - - - - - 10.139.780 10.139.780 

   - Diğer kapsamlı gelir - - (846.817) - - - (846.817) 

31 Aralık 2020 15.000.000 - (2.307.104) 5.924.394 2.479.583 10.139.780 31.236.653 

 



  
 

 

     

4.6 01 Ocak - 31 Aralık 2020 ve 2019 hesap dönemlerine ait nakit akış tablosu 

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

  
Bağımsız 

Denetimden 
Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

  01 Ocak- 01 Ocak- 
 Dipnotlar 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN Nakit AKIŞLARI  11.821.389 15.694.514 

Dönem net karı  10.139.780 11.443.762 

Dönem Net Karı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler  6.047.459 3.502.681 

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 13 1.371.279 1.445.236 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile 
ilgili düzeltmeler 

12 885.143 714.867 

Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 18,19 (864.026) (1.503.408) 

Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 20 567.148 63.580 
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından 
kaynaklanan kazançlar /(kayıplar) ile ilgili düzeltmeler 

19 (165.633) (341.798) 

Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler  1.035.511 232.441 

Vergi (gideri)/geliri ile ilgili düzeltmeler 21 3.218.037 2.891.850 

Stok değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler  - (87) 

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler  (1.384.145) 2.236.706 

Varlık ve kaynaklardaki değişimler    

Ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler 4, 5 (374.700) 711.501 

Stoklardaki azalışlar/(artışlar) ile ilgili düzeltmeler 7 (292.165) 536.894 

Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış/(artış) 8 (132.619) (9.808) 

Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış/(artış)  (8.823) 1.892 

Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış/(artış)  (141.631) (65.209) 

Ticari borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler 4 (617.993) 626.157 

Ertelenmiş gelirlerdeki artış/(azalış) 8 (64.881) 79.085 

Çalışanlara sağlanan fayd.kaps.borçlardaki artış/(azalış) 12 28.276 275.882 

Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış ile ilgili düzlt.  220.391 80.312 

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları  14.803.094 17.183.149 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 
kapsamında yapılan ödemeler 

12 (302.337) (204.793) 

Vergi (ödemeleri) 21 (3.543.394) (2.787.250) 
Alınan faiz  864.026 1.503.408 
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları     
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklı nakit çıkışları  (1.717.187) (2.035.429) 
Maddi olmayan duran varlık alımından kayn. nakit çıkış.  (5.138) (62.453) 
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklı nakit girişl.  578.543 691.328 
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit, net   (1.143.782) (1.406.554) 
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları     
Ödenen temettüler 4 (2.447.431) (6.509.800) 

Ödenen Faiz  (567.148) - 
Kira Sözleşmeleinden Kaynaklanan borç ödemelerine 
ilişkin nakit çıkışları 

 (183.038) (184.740) 

Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit, net  (3.197.617) (6.694.540) 

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)  7.479.990 7.593.420 
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri  22.440.892 14.847.472 
Dönem sonu nakit ve nakit benzerler   29.920.882 22.440.892 

 

  



  
 

 

     

4.7 01 Ocak - 31 Aralık 2020 Hesap Dönemine ait Finansal Tablolara İlişkin açıklayıcı dipnotlar 

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

DİPNOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (“Şirket”), 1974 yılında Denizli İli Çardak İlçesinin müteşebbis ortakları tarafından 
kurulmuştur. 

Şirket’in ana sözleşmesinde ifade edildiği şekliyle, fiili faaliyet konusu; maden sahaları işletilmesi ve üretimi, her 
nevi kimyasal maddeler üretimi ve satışıdır. 

Halka açıklık oranı %100 olan (31 Aralık 2019: %100) şirket hisselerinin %98,78’ü MKK nezdinde kayden 
izlenmektedir. MKK nezdinde kayden izlenen %98,78’in içindeki %22,92’lik kısıma tekabül eden hissedarlar, sahip 
oldukları hisseleri BİST piyasa öncesi işlem platformunda satmak kaydıyla aracı kurumlara devretmiştir, kalan 
%75,86 halen MKK da kayıt altında ama ortakların iradesi dâhilinde satılma prosedürü tamamlanmamıştır 
(Dipnot 15). 

Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ve yıl içindeki ortalama personel sayısı sırasıyla 116 ve 119’dır (31 Aralık 
2019: 113 ve 116). 

Şirket’in kayıtlı olduğu adresi aşağıdaki gibidir: 

1476 Sokak No: 2, Aksoy Residence, Kat 13/A Daire 42 PK :35220 Alsancak / İzmir  

 

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR  

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

Uygulanan Finansal Raporlama Standartları 

İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Seri II–14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” 
hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesi’ne istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları (“TFRS”) esas alınmıştır.  

Finansal tablolar, KGK tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan “TMS Taksonomisi Hakkında Duyuru” ile 
SPK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş olan formatlara uygun 
olarak sunulmuştur. 

Şirket muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından 
çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından 
çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır.  

Finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz 
alınarak hazırlanmış, kanuni kayıtlara TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve 
sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiş, Şirket’in fonksiyonel para birimi olan Türk Lirası (“TL”) olarak ölçülmüş 
ve sunulmuştur. 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler için, 1 
Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan 
etmiştir. Şirket’in finansal tabloları bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır. 

 

2.2 Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki Değişiklikler 

a) 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen 
değişiklikler ve yorumlar: 

TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki değişiklikler; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 1 “Finansal Tabloların Sunuluşu” ve TMS 8 
“Muhasebe Politikaları, Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve Hatalar” daki değişiklikler ile bu 
değişikliklere bağlı olarak diğer TFRS’lerdeki değişiklikler aşağıdaki gibidir:  



  
 

 

     

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

i) TFRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı önemlilik tanımı kullanımı  

ii) önemlilik tanımının açıklamasının netleştirilmesi ve 

iii) önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1 ‘deki bazı rehberliklerin dahil edilmesi   

 

TFRS 3’teki değişiklikler – işletme tanımı; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle birlikte işletme tanımı revize edilmiştir. UMSK 
tarafından alınan geri bildirimlere göre, genellikle mevcut uygulama rehberliğinin çok karmaşık olduğu 
düşünülmektedir ve bu işletme birleşmeleri tanımının karşılanması için çok fazla işlemle 
sonuçlanmaktadır. 

TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 ‘deki değişiklikler- Gösterge faiz oranı reformu; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler gösterge faiz oranı 
reformu ile ilgili olarak belirli kolaylaştırıcı uygulamalar sağlar. Bu uygulamalar korunma muhasebesi ile 
ilgilidir ve IBOR reformunun etkisi genellikle riskten korunma muhasebesinin sona ermesine neden 
olmamalıdır. Bununla birlikte herhangi bir riskten korunma etkinsizliğinin gelir tablosunda kaydedilmeye 
devam etmesi gerekir. IBOR bazlı sözleşmelerde korunma muhasebesinin yaygın olması göz önüne 
alındığında bu kolaylaştırıcı uygulamalar sektördeki tüm şirketleri etkileyecektir. 

TFRS 16 ‘Kiralamalar - COVID 19 Kira imtiyazlarına ilişkin’  değişiklikler; 1 Haziran 2020 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. COVID-19 salgını sebebiyle kiracılara kira 
ödemelerinde bazı imtiyazlar sağlanmıştır. Bu imtiyazlar, kira ödemelerine ara verilmesi veya ertelenmesi 
dahil olmak üzere çeşitli şekillerde olabilir. 28 Mayıs 2020 tarihinde, UMSK UFRS 16 Kiralamalar 
standardında yayımladığı değişiklik ile kiracıların kira ödemelerinde COVID-19 sebebiyle tanınan 
imtiyazların, kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını değerlendirmemeleri konusunda isteğe bağlı 
kolaylaştırıcı bir uygulama getirmiştir. Kiracılar, bu tür kira imtiyazlarını kiralamada yapılan bir değişiklik 
olmaması durumunda geçerli olan hükümler uyarınca muhasebeleştirmeyi seçebilirler. Bu uygulama 
kolaylığı çoğu zaman kira ödemelerinde azalmayı tetikleyen olay veya koşulun ortaya çıktığı dönemlerde 
kira imtiyazının değişken kira ödemesi olarak muhasebeleştirilmesine neden olur. 

 

b) 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla geçerli olan diğer tüm yeni standartlar, mevcut standartlardaki 
değişiklikler ve yorumlar, Şirket’in faaliyetleri ile ilgili olmadığından veya finansal tablolar üzerinde 
önemli etkisi olmadığından listelenmemiştir.  

 

c) 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve 
değişiklikler: 

● TMS 1, “Finansal tabloların sunumu” standardının yükümlülüklerin sınıflandırılmasına ilişkin değişikliği; 
1 Ocak 2022 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 1, 
"Finansal tabloların sunumu” standardında yapılan bu dar kapsamlı değişiklikler, raporlama dönemi 
sonunda mevcut olan haklara bağlı olarak yükümlülüklerin cari veya cari olmayan olarak sınıflandırıldığını 
açıklamaktadır. Sınıflandırma, raporlama tarihinden sonraki olaylar veya işletmenin beklentilerinden 
etkilenmemektedir (örneğin, bir imtiyazın alınması veya sözleşmenin ihlali). Değişiklik ayrıca, TMS 1'in bir 
yükümlülüğün “ödenmesi”nin ne anlama geldiğini açıklığa kavuşturmaktadır. 

● TFRS 3, TMS 16, TMS 37’de yapılan dar kapsamlı değişiklikler ve TFRS 1, TFRS 9, TMS 41 ve TFRS 16’da 
yapılan bazı yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2022 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir.  

✓ TFRS 3 ‘İşletme birleşmeleri’nde yapılan değişiklikler; bu değişiklik İşletme birleşmeleri için muhasebe 
gerekliliklerini değiştirmeden TFRS 3’te Finansal Raporlama için Kavramsal Çerçeveye yapılan bir 
referansı güncellemektedir. 



  
 

 

     

✓ TMS 16 ‘Maddi duran varlıklar’ da yapılan değişiklikler; bir şirketin, varlık kullanıma hazır hale gelene 
kadar üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirin maddi duran varlığın tutarından düşülmesini 
yasaklamaktadır. Bunun yerine, şirket bu tür satış gelirlerini ve ilgili maliyeti kar veya zarara 
yansıtacaktır. 

✓ TMS 37, ‘Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’ da yapılan değişiklikler’ bu değişiklik bir 
sözleşmeden zarar edilip edilmeyeceğine karar verirken bir şirketin hangi maliyetleri içerdiğini belirtir. 

Yıllık iyileştirmeler, TFRS 1, ‘Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın ilk kez uygulanması’ TFRS 9 
‘Finansal Araçlar’, TMS 41 ‘Tarımsal Faaliyetler’ ve TFRS 16’nın açıklayıcı örneklerinde küçük değişiklikler 
yapmaktadır. 

 

d)  Yabancı para çevrimi 

✓ Fonksiyonel ve raporlama para birimi 

Şirket finansal tablo kalemleri, söz konusu şirketin içinde bulunduğu ve operasyonlarının sürdürdüğü ana 
ekonomide geçerli olan para birimi cinsinden ölçülmüştür (“fonksiyonel para birimi”). Finansal tablolar 
Şirket’in fonksiyonel para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden hazırlanmış ve sunulmuştur. 

✓ İşlemler ve bakiyeler 

Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı günkü döviz kurlarından fonksiyonel para 
birimine çevrilmiştir. Bu işlemlerin gerçekleşmesinden ve yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve 
yükümlülüklerin yıl sonu döviz kurlarından çevrilmesinden kaynaklanan kur farkı gelir ve giderleri nakit 
akış ve net yatırımın koruması olarak değerlendirilip özkaynak kalemi altında takip edilenler dışında 
kapsamlı gelir tablosunda esas faaliyetlerden diğer gelirler/giderler ile finansman gelir/gider altında 
muhasebeleştirilir. 

 

2.3 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar 

Yeni bir standardın ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, şayet varsa, geçiş 
hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün yer 
almadığı değişiklikler, muhasebe politikasında isteğe bağlı yapılan önemli değişiklikler veya tespit edilen 
muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden 
düzenlenmektedir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı 
cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik olarak 
uygulanır.  

 

2.4 Netleştirme/ Mahsup 

İçerik ve tutar itibarıyla önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı 
gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibarıyla 
toplulaştırılarak gösterilir. İşlem ve olayın özünün mahsubu gerekli kılması sonucunda, bu işlem ve olayın net 
tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların, değer düşüklüğü düşüldükten sonraki tutarları üzerinden 
izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak değerlendirilmez. Şirket’in normal iş akışı içinde 
gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, “Hasılat” başlıklı kısımda tanımlanan gelirler dışında elde ettiği gelirler, işlem 
veya olayın özüne uygun olması şartıyla, net değerleri üzerinden gösterilir.  

 

2.5 Karşılaştırılmalı Bilgiler  

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları bir önceki 
dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla finansal durum tablosunu 
(bilançosunu), 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanmış finansal durum tablosu (bilançosu) ile; 1 Ocak - 31 Aralık 
2020 dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir, nakit akış ve özkaynaklar değişim tablolarını ise 1 Ocak 
- 31 Aralık 2019 dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. 

  



  
 

 

     

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir: 

2.6.1 Hasılat 

Şirket, taahhüt edilmiş bir mal veya hizmeti müşterisine devrederek edim yükümlülüğünü yerine getirdiğinde 
veya getirdikçe hasılatı finansal tablolarına kaydeder. Bir varlığın kontrolü müşterinin eline geçtiğinde (veya 
geçtikçe) varlık devredilmiş olur.  

Şirket aşağıda yer alan temel prensipler doğrultusunda hasılatı finansal tablolarına kaydetmektedir: 

(a) Müşteriler ile sözleşmelerin belirlenmesi, 

(b) Sözleşmedeki performans yükümlülüklerinin belirlenmesi, 

(c) Sözleşmedeki işlem fiyatının saptanması, 

(d) İşlem fiyatının sözleşmedeki performans yükümlülüklerine bölüştürülmesi, 

(e) Her performans yükümlülüğü yerine getirildiğinde hasılatın muhasebeleştirilmesi, 

Bu modele göre öncelikle müşterilerle yapılan her bir sözleşmede taahhüt edilen mal veya hizmetler 
değerlendirilmekte ve söz konusu mal veya hizmetleri devretmeye yönelik verilen her bir taahhüdü ayrı bir edim 
yükümlülüğü olarak belirlenmektedir. Sonrasında ise edim yükümlülüklerinin zamana yayılı olarak mı yoksa 
belirli bir anda mı yerine getirileceği tespit edilmektedir. Şirket, bir mal veya hizmetin kontrolünü zamanla 
devreder ve dolayısıyla ilgili satışlara ilişkin edim yükümlülüklerini zamana yayılı olarak yerine getirirse, söz 
konusu edim yükümlülüklerinin tamamen yerine getirilmesine yönelik ilerlemeyi ölçerek hasılatı zamana yayılı 
olarak finansal tablolara alır. Mal veya hizmet devri taahhüdü niteliğindeki edim yükümlülükleri ile alakalı hasılat, 
mal veya hizmetlerin kontrolünün müşterilerin eline geçtiğinde muhasebeleştirilir. 

Şirket aşağıdaki şartların tamamının karşılanması durumunda müşterisi ile yaptığı bir sözleşmeyi hasılat olarak 
muhasebeleştirir:  

(a) Sözleşmenin tarafları sözleşmeyi (yazılı, sözlü ya da diğer ticari teamüller uyarınca) onaylamış ve kendi 
edimlerini ifa etmeyi taahhüt etmektedir, 

(b) Şirket her bir tarafın devredeceği mal veya hizmetlerle ilgili hakları tanımlayabilmektedir, 

(c) Şirket devredilecek mal veya hizmetlerle ilgili ödeme koşulları tanımlayabilmektedir, 

(d) Sözleşme özü itibarıyla ticari niteliktedir, 

(e) Şirket'in müşteriye devredilecek mal veya hizmetler karşılığı bedel tahsil edecek olması muhtemeldir. Bir 
bedelin tahsil edilebilirliğinin muhtemel olup olmadığını değerlendirirken işletme, sadece müşterinin bu 
bedeli vadesinde ödeyebilmesini ve buna ilişkin niyetini dikkate alır. 

 

Ürün satışlarından kaynaklanan hasılat  

Şirket,maden sahaları işletip her nevi kimyasal maddeler, üreterek ve satarak hasılat elde etmektedir.  Hasılat, 
ürünlerin kontrolü müşteriye devredildiğinde kaydedilir. 

Şirket, satışı yapılan mal veya hizmetin kontrolünün müşteriye devrini değerlendirirken; 

•  Mal veya hizmete ilişkin tahsil hakkına sahipliği, 

•  Müşterinin mal veya hizmetin yasal hakkına sahipliği, 

•  Malın fiziki zilyetliğinin devri, 

•  Malın mülkiyetinin getirdiği önemli risk ve getirilerine sahipliği, 

•  Müşterinin mal veya hizmeti kabul etmesi şartlarını dikkate alır. 

Her bir edim yükümlülüğü için Şirket, sözleşme başlangıcında edim yükümlülüğünü zamanla yerine getirip 
getirmediğini ya da edim yükümlülüğünün zamanın belli bir anında yerine getirip getirmediğini belirler. Şirket, 
ürün satışlarından kaynaklanan hasılatı kontrolün müşteriye devrini takiben finansal tablolarına kaydeder. 

  



  
 

 

     

2.6.1 Hasılat (Devamı) 

Şirket, müşterilerinden tamamlanan ediminin müşteri açısından değerine doğrudan karşılık gelen bir bedelin 

tahsiline hak kazanması durumunda (ürünlerin tesliminde), faturalama hakkına sahip olduğu tutar kadar 

hasılatı finansal tablolara almaktadır. 

Şirket, bir müşteriden tahsil ettiği bedelin bir kısmını veya tamamını bu müşteriye geri ödemeyi bekliyorsa, 

finansal tablolara bir iade yükümlülüğü yansıtır. İade yükümlülüğü, işletmenin tahsil ettiği (veya edeceği) 

bedelin hak etmeyi beklemediği kısmı üzerinden hesaplanır. İade yükümlülüğü, şartlardaki değişiklikler göz 

önünde bulundurularak her raporlama dönemi sonunda güncellenir. 

 

2.6.2  Stoklar 

Şirket’in hammadde stoklarının önemli bir bölümü toz kömür ve yedek parça stoklarından, yarı mamul ve mamul 
stokları sodyum sülfat ve sodyum klorürden oluşmaktadır. 

Stoklar, maliyetin veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Net gerçekleşebilir değer, normal 
piyasa şartlarındaki tahmini satış fiyatından ürünün tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için 
gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır. Stokların maliyeti tüm satın alma 
maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan 
diğer maliyetleri içerir. Stok maliyeti hesaplama sistemi safha maliyeti olup, Şirket stoklarını aylık ağırlıklı 
ortalama maliyet yöntemine göre değerlemektedir. (Dipnot 7).  

 

2.6.3 Maddi duran varlıklar 

Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL’nin  
31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden, 
1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş 
amortisman ve mevcutsa kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile finansal 
tablolara yansıtılmaktadır.  

Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri ile makine, tesis ve cihazlar, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır 
olduğu ve fiziksel durumlarının belirlenen üretim kapasitesini karşılayacağı durumlarda aktifleştirilir ve 
amortismana tabi tutulmaya başlanırlar. Maddi duran varlıkların hurda değerinin önemli tutarda olmadığı 
tahmin edilmektedir. 

Maddi duran varlık alımları için verilmiş olan avanslar, ilgili varlık aktifleştirilene kadar diğer duran varlıklar duran 
varlıklar altında peşin ödenmiş giderler altında takip edilmektedir. Her raporlama döneminde, maddi duran 
varlıkların hurda değeri yaklaşık ekonomik ömürler gözden geçirilmekte ve gerekli düzeltmeler ileriye dönük olarak 
yapılmaktadır.  

Bilanço tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiş maddi duran varlıkların üzerinden doğrusal amortisman 
yöntemi uygulanarak amortisman hesaplanmaktadır (Dipnot 9). Araziler sonsuz ömre sahip oldukları varsayılarak 
amortismana tabi tutulmamıştır. Maddi duran varlıkların yaklaşık ekonomik ömürleri aşağıdaki gibidir: 

 

 Yıllar 

Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 5 – 50 

Makine, tesis ve cihazlar 3 – 25 

Demirbaşlar  3 – 15 

Taşıt araçları 2 – 20 

 

Bilanço tarihi itibarıyla varlıkların faydalı ömürleri gözden geçirilmekte, gerektiğinde düzeltilmektedir.  

  



  
 

 

     

2.6.3 Maddi duran varlıklar (Devamı) 

Aktifleştirmeden sonraki harcamalar, gelecekte ekonomik fayda sağlanmasının kuvvetle muhtemel olması ve ilgili 
harcamanın maliyetinin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi durumunda ilgili varlığın maliyetine eklenir veya ayrı bir 
varlık olarak finansal tablolara yansıtılır. Maddi duran varlıklar; taşınır değerlerin, geri kazanılabilir değerlerinden 
daha fazla olabileceğini gösteren koşullarda değer düşüklüğü için gözden geçirilmektedir. Değer düşüklüğü 
saptanması için varlıklar, nakit üreten birimler olan en alt seviyede gruplanır (nakit üreten birim). Bir maddi duran 
varlığın taşıdığı değer, geri kazanılabilir değerinden fazla ise karşılık ayrılarak defter değeri geri kazanılabilir 
değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, maddi duran varlığın kullanımdaki değeri veya varlığın satışı için 
katlanılacak giderler düşüldükten sonraki net satış fiyatından yüksek olanıdır.  

Bakım ve onarım giderleri oluştukları dönemin kapsamlı gelir tablosuna gider olarak kaydedilirler. Şirket, yapılan 
yenilemeler doğrultusunda değiştirilen parçaların diğer bölümlerden bağımsız bir şeklide amortismana tabi tutulup 
tutulmadığına bakmaksızın taşınan değerlerini bilançodan çıkarır. Başlıca yenilemeler, ilgili maddi duran varlığın 
kalan ömrünün veya yenilemenin kendisinin ekonomik ömrünün kısa olanı baz alınarak amortismana tabi 
tutulurlar. Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasında elde edilen kar ya da zarar, maddi duran varlığın taşıdığı 
değere göre belirlenir ve ilgili gelir ve gider hesaplarına kaydedilir (Dipnot 19).  

 

2.6.4 Maddi olmayan duran varlıklar 

Maddi olmayan varlıklar, iktisap edilmiş hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir. Bu 
varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce elde edilen kalemler için TL’nin 31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade 
edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra elde edilen kalemler için ise elde 
etme maliyetleri üzerinden, birikmiş itfa payları ve mevcutsa değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net 
değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. Bu varlıklar, elde etme maliyetleriyle kaydedilmiştir ve elde edilme 
tarihinden itibaren  5 ile 20 yıl arasındaki ekonomik ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi uygulanarak 
itfa edilmektedir (Dipnot 10). Bilgisayar yazılım programlarının bakım ve onarım maliyetleri hizmet gerçekleştiğinde 
giderleştirilir. Maddi olmayan duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kayıp ve kazançlar veya bu varlıklarla 
ilgili endekslenmiş değerleri üzerinden ayrılan değer düşüklüğü kayıpları ilgili gelir ve gider hesaplarında gösterilir. 
Maddi olmayan duran varlıkların hurda değerlerinin önemli tutarda olmadığı tahmin edilmiştir. Maddi olmayan 
duran varlıklar, taşınan değerlerinin geri kazanılabilir değerlerinden daha yüksek olabileceğini gösteren koşullarda, 
değer düşüklüğü testine tabi tutulur.  

Değer düşüklüğü testi için maddi olmayan duran varlıklar tanımlanabilir en küçük nakit üreten birimlere ayrıştırılır. 
Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir tutara 
indirilir. Geri kazanılabilir değer, maddi olmayan duran varlığın kullanımdaki değeri veya net satılabilir değerinden 
yüksek olanıdır. 

 

2.6.5 Varlıklarda değer düşüklüğü 

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü: 

İtfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen finansal varlıklar 

Şirket, finansal tablolarda yer alan itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen ticari alacakları önemli bir 
finansman bileşeni içermediği için değer düşüklüğü hesaplamaları için kolaylaştırılmış uygulamayı seçerek 
karşılık matrisi kullanmaktadır. Bu uygulama ile Şirket, ticari alacaklar belirli sebeplerle değer düşüklüğüne 
uğramadığı durumlarda, beklenen kredi zarar karşılığını ömür boyu beklenen kredi zararlarına eşit bir tutardan 
ölçmektedir. Beklenen kredi zararlarının hesaplamasında, geçmiş kredi zararı deneyimleri ile birlikte, Şirket’in 
geleceğe yönelik tahminleri de dikkate alınmaktadır. 

  



  
 

 

     

TFRS 16 - Kiralamalar 

Şirket - kiracı olarak 

Şirket, bir sözleşmenin başlangıcında, sözleşmenin kiralama niteliği taşıyıp taşımadığını ya da kiralama işlemi 
içerip içermediğini değerlendirir. Sözleşmenin, bir bedel karşılığında tanımlanan varlığın kullanımını kontrol etme 
hakkını belirli bir süre için devretmesi durumunda, bu sözleşme kiralama niteliği taşımaktadır ya da bir kiralama 
işlemi içermektedir. Şirket, bir sözleşmenin tanımlanan bir varlığın kullanımını kontrol etme hakkını belirli bir 
süre için devredip devretmediğini değerlendirirken aşağıdaki koşulları göz önünde bulundurur: 

✓ Sözleşmenin tanımlanan varlık içermesi; bir varlık genellikle sözleşmede açık veya zımni bir şekilde belirtilerek 
tanımlanır. 

✓ Varlığın işlevsel bir bölümünün fiziksel olarak ayrı olması veya varlığın kapasitesinin tamamına yakınını temsil 
etmesi. Tedarikçinin varlığı ikame etme yönünde aslî bir hakka sahip olması ve bundan ekonomik fayda 
sağlaması durumunda varlık tanımlanmış değildir. 

✓ Tanımlanan varlığın kullanımından sağlanacak ekonomik yararların tamamına yakınını elde etme hakkının 
olması, 

✓ Tanımlanan varlığın kullanımını yönetme hakkının olması. Şirket, varlığın nasıl ve ne amaçla kullanılacağına 
ilişkin kararların önceden belirlenmiş olması durumunda varlığın kullanım hakkına sahip olduğunu 
değerlendirmektedir. Şirket varlığın kullanımını yönetme hakkına aşağıdaki durumlarda sahip olmaktadır: 

i.  Şirket’in, kullanım süresi boyunca varlığı işletme hakkına sahip olması (veya varlığı kendi belirlediği 
şekilde işletmeleri için başkalarını yönlendirmesi) ve tedarikçinin bu işletme talimatlarını değiştirme 
hakkının bulunmaması veya 

ii.  Şirket’in, kullanım süresi boyunca varlığın nasıl ve ne amaçla kullanılacağını önceden belirleyecek şekilde 
varlığı (ya da varlığın belirli özelliklerini) tasarlamış olması. 

Şirket, kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal tablolarına bir kullanım hakkı varlığı ve bir kira yükümlülüğü 
yansıtır. 

 

Kullanım hakkı varlığı 

Kullanım hakkı varlığı ilk olarak maliyet yöntemiyle muhasebeleştirilir ve aşağıdakileri içerir: 

✓ Kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı, 

✓ Kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira ödemelerinden alınan tüm kiralama 
teşviklerinin düşülmesiyle elde edilen tutar, 

✓ Şirket tarafından katlanılan tüm başlangıçtaki doğrudan maliyetler ve 

✓ Dayanak varlığın, kiralamanın hüküm ve koşullarının gerektirdiği duruma getirilmesi için restore edilmesiyle 
ilgili olarak Şirket tarafından katlanılan maliyetler (stok üretimi için katlanılan maliyetler hariç). 

 

Şirket maliyet yöntemini uygularken, kullanım hakkı varlığını: 

✓ Birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmüş ve 

✓ Kira yükümlülüğünün yeniden ölçümüne göre düzeltilmiş maliyeti üzerinden ölçer. 

 

Şirket, kullanım hakkı varlığını amortismana tabi tutarken TMS 16, “Maddi Duran Varlıklar” standardında yer alan 
amortisman hükümlerini uygular. 

Kullanım hakkı varlığının değer düşüklüğüne uğramış olup olmadığını belirlemek ve belirlenen herhangi bir değer 
düşüklüğü zararını muhasebeleştirmek için TMS 36, “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” standardını uygular. 

 

  



  
 

 

     

Kira yükümlülüğü 

Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, Şirket kira yükümlülüğünü o tarihte gerçekleşmemiş olan kira ödemelerinin 
bugünkü değeri üzerinden ölçer. Kira ödemeleri, kiralamadaki zımnî faiz oranının kolaylıkla belirlenebilmesi 
durumunda, bu oran kullanılarak; zımnî faiz oranın kolaylıkla belirlenememesi durumunda ise kiracının alternatif 
borçlanma faiz oranı kullanılarak iskonto edilir. 

Şirket’in kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil olan ve kiralamanın fiilen başladığı tarihte gerçekleşmemiş olan 
kira ödemeleri aşağıdakilerden oluşur: 

✓ Sabit ödemelerden her türlü kiralama teşvik alacaklarının düşülmesiyle elde edilen tutar, 

✓ Bir endeks ya da orana bağlı olan, ilk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks veya oran 
kullanılarak yapılan kira ödemeleri, 

✓ Kiralama süresinin kiracının kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon kullanacağını göstermesi durumunda, 
kiralamanın sonlandırılmasına ilişkin ceza ödemeleri. 

Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra Şirket, kira yükümlülüğünü aşağıdaki şekilde ölçer: 

✓ Defter değerini, kira yükümlülüğündeki faizi yansıtacak şekilde artırır, 

✓ Defter değerini, yapılmış olan kira ödemelerini yansıtacak şekilde azaltır ve 

✓ Defter değerini, varsa yeniden değerlendirmeleri ve yeniden yapılandırmaları yansıtacak şekilde yeniden 
ölçer.  

Şirket, kira yükümlülüğünün yeniden ölçüm tutarını, kullanım hakkı varlığında düzeltme olarak finansal 
tablolarına yansıtır. 

 

Uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları 

Kiralama yükümlülüğü, sözleşmelerdeki uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları dikkate alınarak 
belirlenmektedir. Sözleşmelerde yer alan uzatma ve erken sonlandırma opsiyonlarının büyük kısmı Şirket ve 
kiralayan tarafından müştereken uygulanabilir opsiyonlardan oluşmaktadır. Şirket kiralama süresini, söz konusu 
uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları ilgili sözleşmeye göre Şirket’in inisiyatifindeyse ve opsiyonların 
kullanımı makul derecede kesinse kiralama süresine dâhil ederek belirlemektedir. Eğer şartlarda önemli bir 
değişiklik olursa yapılan değerlendirme Şirket tarafından gözden geçirilmektedir. 

 

Kolaylaştırıcı uygulamalar 

Kiralama süresi 12 ay ve daha kısa olan kısa vadeli kiralama sözleşmeleri ile Şirket tarafından düşük değerli olarak 
belirlenen depo kiralamalarına ilişkin sözleşmeler, TFRS 16, “Kiralamalar” standardının tanıdığı istisna 
kapsamında değerlendirilmiş olup, bu sözleşmelere ilişkin ödemeler oluştukları dönemde gider olarak 
muhasebeleştirilmeye devam edilmektedir. Makul ölçüde benzer özelliklere sahip kiralamalardan oluşan bir 
portföye (benzer bir ekonomik ortamdaki benzer bir varlık sınıfı için geri kalan kiralama süresi benzer olan 
kiralamalar gibi) tek bir iskonto oranı uygulanmıştır. 

 

Şirket - kiralayan olarak 

Şirket'in kiralayan olarak faaliyetleri önemli bir tutar içermemektedir. 

 

2.6.6 TFRS 9 - Finansal varlıklar 

Sınıflandırma ve ölçüm 

Şirket, finansal varlıklarını itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen finansal varlıklar ve gerçeğe uygun 
değer farkı diğer kapsamlı gelire kaydedilen varlıklar olarak muhasebeleştirmektedir. Sınıflandırma, finansal 
varlıklardan faydalanma amaçlarına göre belirlenen iş modeli ve beklenen nakit akışları esas alınarak 
yapılmaktadır. Şirket, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapar. 

  



  
 

 

     

İtfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen finansal varlıklar. 

Yönetimin sözleşmeye dayalı nakit akışlarını tahsil etme iş modelini benimsediği ve sözleşme şartlarının belirli 
tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içerdiği, sabit veya belirli 
ödemeleri olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev araç olmayan finansal varlıkları itfa edilmiş maliyet 
bedelinden muhasebeleştirilen varlıklar olarak sınıflandırılır. Vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa 
ise dönen varlıklar, 12 aydan uzun ise duran varlıklar olarak sınıflandırılırlar. İtfa edilmiş maliyet bedelinden 
muhasebeleştirilen varlıklar, finansal durum tablosunda “ticari alacaklar”,“nakit ve nakit benzerleri” ve “diğer 
alacaklar” kalemlerini içermektedir. 

 

Değer düşüklüğü 

Şirket, finansal tablolarda yer alan itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen ticari alacakları önemli bir 
finansman bileşeni içermediği için değer düşüklüğü hesaplamaları için kolaylaştırılmış uygulamayı seçerek 
karşılık matrisi kullanmaktadır. Bu uygulama ile Şirket, ticari alacaklar belirli sebeplerle değer düşüklüğüne 
uğramadığı durumlarda, beklenen kredi zarar karşılığını ömür boyu beklenen kredi zararlarına eşit bir tutardan 
ölçmektedir. Beklenen kredi zararlarının hesaplamasında, geçmiş kredi zararı deneyimleri ile birlikte, Şirket'in 
geleceğe yönelik tahminleri de dikkate alınmaktadır. Şirket yönetimi, söz konusu hesaplamanın 31 Aralık 2020 
tarihi itibarıyla etkisini değerlendirmiş olup, beklenen kredi zararları hesaplamasının finansal tablolara önemli 
bir etkisi bulunmamaktadır. 

TFRS 9 kapsamında finansal varlık ve yükümlülüklerin sınıflandırmasına ilişkin değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. 
Bu kapsamda yapılan sınıflandırmalara ilişkin değişikliklerin finansal varlıkların ölçümüne ilişkin bir etkisi 
bulunmamaktadır. 

 TMS 39’a göre   TFRS 9’a göre 
 önceki sınıflandırma yeni sınıflandırma 

Finansal varlıklar 

Nakit ve nakit benzerleri Krediler ve alacaklar  İtfa edilmiş maliyet 

Finansal yatırımlar  Satılmaya hazır finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkı 
  diğer kapsamlı gelire yansıtılan 

Türev araçlar  Gerçeğe uygun değeri farkı Gerçeğe uygun değeri farkı 
     -kar veya zarara yansıtılan    -kar veya zarara yansıtılan 

Ticari alacaklar  Krediler ve alacaklar  İtfa edilmiş maliyet 

Diğer alacaklar   Krediler ve alacaklar İtfa edilmiş maliyet 

 

 TMS 39’a göre  TFRS 9’a göre 
  önceki sınıflandırma   yeni sınıflandırma 

Finansal yükümlülükler 

Finansal borçlar İtfa edilmiş maliyet İtfa edilmiş maliyet 

Ticari borçlar İtfa edilmiş maliyet İtfa edilmiş maliyet 

Türev araçlar Gerçeğe uygun değeri farkı Gerçeğe uygun değeri farkı 
    -kar veya zarara yansıtılan    -kar veya zarara yansıtılan 

Diğer borçlar  İtfa edilmiş maliyet  İtfa edilmiş maliyet 

  



  
 

 

     

2.6.7 Pay başına kazanç 

Kapsamlı gelir tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net dönem karının, dönem boyunca bulunan paylarının 
ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur (Dipnot 22). 

Şirketler, mevcut pay sahiplerine birikmiş karlardan payları oranında pay dağıtarak (“Bedelsiz Paylar”) 
sermayelerini arttırabilir. Pay başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz pay ihracı çıkarılmış paylar olarak sayılır. 
Dolayısıyla pay başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı pay adedi ortalaması, payların bedelsiz olarak 
çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. 

Temettü dağıtılması söz konusu olması durumunda ise pay başına düşecek kazanç payların ağırlıklı ortalamasının 
adedi üzerinden değil, mevcut pay adedi dikkate alınarak belirlenecektir. 

 

2.6.8 Bilanço tarihinden sonraki olaylar 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya 
açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi 
arasındaki tüm olayları kapsar. 

Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara 
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme 
gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları halinde 
finansal tablo dipnotlarında açıklanır. 

 

2.6.9 Karşılıklar, koşullu varlıklar ve yükümlülükler 

Geçmişteki olaylardan kaynaklanan ve gerçekleşmesi gelecekte Şirket’in tamamıyla kontrolünde olmayan, bir 
veya birden fazla olayın olması veya olmaması durumuna bağlı olan olası varlık ve yükümlülükler, şarta bağlı 
varlık ve yükümlülükler olarak kabul edilmektedir (Dipnot 11). Şirket, şarta bağlı varlık ve yükümlülükleri 
kayıtlarına yansıtmamaktadır. Şarta bağlı yükümlülükler, ilgili bir ekonomik fayda çıkışı olasılığı uzak olmadığı 
sürece finansal tablo dipnotlarında açıklanmıştır. Şarta bağlı varlıklar ise ancak ekonomik faydaların girişi 
muhtemel ise finansal tablo dipnotlarında açıklanmıştır. 

Karşılıklar, Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir 
yükümlülüğünün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının 
gerçekleşme olasılığının olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda 
muhasebeleştirilmektedir. Birden fazla sayıda benzer yükümlülüğün bulunduğu durumlarda, gerekli olabilecek 
ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkış olasılığı aynı sınıftaki yükümlülüklerin tamamı dikkate alınarak 
değerlendirilir. Aynı sınıfta bulunan yükümlülüklerden herhangi bir tanesine ilişkin kaynak çıkışı ihtimali az bile 
olsa karşılık ayrılmaktadır. Gelecekteki operasyonel zararlarla ilgili olarak karşılık ayrılmamaktadır. 

 

i. Çalışanlara sağlanan faydalar/ kıdem tazminatları 

Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, Türk İş Kanunu uyarınca personelin emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki 
olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder. Türkiye’de geçerli olan sosyal 
mevzuat ve Türk İş Kanunu uyarınca; Şirket, en az bir yıllık hizmetini tamamlayan, kendi isteğiyle işten ayrılması 
veya uygunsuz davranışlar sonucu iş akdinin feshedilmesi dışında kalan sebepler yüzünden işten çıkarılan veya 
emekliye ayrılan her personeline toplu olarak kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.  Tanımlanmış sosyal yardım 
yükümlülüğü aktüer varsayımlar uyarınca net bugünkü değerine göre indirgenmiş ve finansal tablolara 
yansıtılmıştır. Söz konusu karşılığın ölçülmesinde her kullanılan aktüer varsayımlarındaki değişimlerden kaynaklı 
aktüer kazanç ve kayıplar diğer kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilerek mali tablolara yansıtılır. 

 

ii. Birikmiş izin karşılığı 

Şirket, bilanço tarihi itibarıyla çalışanların kullanmadıkları hak edilmiş izin günleri ile ilgili gelecekteki olası 
yükümlülüklerin tahmini toplam karşılığını birikmiş izin karşılığı olarak finansal tabolarına yansıtmaktadır. 

 



  
 

 

     

2.6.10 İlişkili taraflar 

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

Söz konusu kişinin; 

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

(ii) Şirket üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda, 

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

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

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

(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya 
da iş ortaklığı olması halinde. 

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

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

(v) İşletmenin, Şirket’in ya da Şirket ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma 
sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. Şirket’in kendisinin böyle bir plânının olması 
halinde, sponsor olan işverenler de Şirket ile ilişkilidir. 

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

(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya 
söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi 
olması halinde. 

İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da 
yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. 

 

2.6.11 Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması 

Faaliyet bölümleri, Şirket’in faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili organlara veya kişilere sunulan iç raporlama 
ve stratejik bölümlere paralel olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu bölümlere tahsis edilecek kaynaklara 
ilişkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla Şirket’in faaliyetlerine ilişkin 
stratejik karar almaya yetkili organlar ve kişiler, Şirket’in üst düzey yöneticileri olarak tanımlanmıştır.  

Şirket üst düzey yöneticileri Şirket’in tek bir alanda faaliyet göstermesini göz önünde bulundurarak, stratejik 
kararlarını Şirket’in tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde almaktadırlar. Bu nedenle, TFRS 8 “Faaliyet 
Bölümleri”ndeki ilgili hükümler doğrultusunda, Şirket’in, tek bir raporlanabilecek faaliyet bölümü bulunmakta 
olup, finansal bilgiler faaliyet bölümlerine göre raporlanmamıştır. 

 

2.6.12 Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler  

Dönemin kar ve zararı üzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari yıl vergisi ve ertelenmiş vergiyi içermektedir. 
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi 
oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü içermektedir. Geçmiş yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme 
kayıtları ise diğer faaliyet giderleri kalemi altında muhasebeleştirilmektedir.  

Ertelenmiş vergi geliri veya gideri ertelenmiş verginin doğrudan özkaynak veya diğer kapsamlı gelir altında 
muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmadığı durumlarda, dönemin kar veya zararına dahil edilir. Ertelenmiş vergi 
özkaynaklar ve diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilen bir işlemden kaynaklanıyorsa, ilgili özkaynaklar 
kalemi ve diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilir. 

  



  
 

 

     

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen değerleri 
ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre 
vergi etkilerinin bilanço tarihi itibarıyla yasalaşmış veya büyük ölçüde yasalaşmış ilgili geçici farkların ortadan 
kalkacağı tarihlerde geçerli olan vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. 

Ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde 
ödenecek vergi tutarlarında yapılacağı tahmin edilen artış ve azalış oranlarında finansal tablolara 
yansıtılmaktadırlar. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar için hesaplanırken 
ertelenmiş vergi varlığı gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan 
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla finansal tablolara alınır. Ertelenmiş vergi varlığının bir kısmının 
veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel 
olmadığı ölçüde, ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır (Dipnot 21). 

 

2.6.13 Nakit akış tablosu  

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansal faaliyetlerine dayalı bir biçimde 
sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları, Şirket’in faaliyetlerinden 
kaynaklanan nakit akışlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde 
(duran varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve bu faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışlarını gösterir. 
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu 
kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli 
nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları 
içermektedir. 

 

2.6.14 Ticari alacaklar ve değer düşüklüğü 

Şirket tarafından bir alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar ertelenen finansman 
gelirinden netleştirilmiş olarak gösterilirler. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, faiz tahakkuk 
etkisinin çok büyük olmaması durumunda, orijinal fatura değerleri üzerinden gösterilmiştir (Dipnot 6). 

Şirket tahsil imkanının kalmadığına dair objektif bir delil olduğu takdirde ilgili ticari alacak için şüpheli alacak 
karşılığı ayırmaktadır. Objektif deliller, alacağın dava veya icra safhasında veya hazırlığında olması, alıcının, 
önemli finansal zorluk içine düşmesi, alıcının temerrüde düşmesi veya önemli ve süresi öngörülemeyen bir 
gecikme yaşanacağının muhtemel olması gibi durumlardır. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri 
ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil 
edilebilecek meblağlar dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas 
alınarak iskonto edilen değeridir. Ayrıca Şirket, finansal tablolarda yer alan itfa edilmiş maliyet bedelinden 
muhasebeleştirilen ticari alacakları önemli bir finansman bileşeni içermediği için değer düşüklüğü hesaplamaları 
için kolaylaştırılmış uygulamayı seçerek karşılık matrisi kullanmaktadır. Bu uygulama ile Şirket, ticari alacaklar 
belirli sebeplerle değer düşüklüğüne uğramadığı durumlarda, beklenen kredi zarar karşılığını ömür boyu 
beklenen kredi zararlarına eşit bir tutardan ölçmektedir. Beklenen kredi zararlarının hesaplamasında, geçmiş 
kredi zararı deneyimleri ile birlikte, Şirket’in geleceğe yönelik tahminleri de dikkate alınmaktadır. 

Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil 
edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek kar veya zarar tablosuna 
gelir olarak kaydedilir (Dipnot 18). 

 

2.6.15 Ticari borçlar  

Ticari borçlar indirgenmiş maliyet bedeli üzerinden ölçülmektedir. 

 

  



  
 

 

     

2.6.16 Maden arama, değerlendirme ve geliştirme giderleri 

Lisans öncesi maliyetleri gerçekleştikleri dönemde giderleştirilir.  

Lisans alım sonrası maden arama ve değerlendirme giderleri, bir maden sahasının ilk prospeksiyon ve arama 
aşamalarından, madencilik projesinin gerçekleştirilmesine kadar her türlü teknik hizmeti içermektedir. Bu teknik 
hizmetler; madencilik faaliyetleriyle ilgili prospeksiyondan, rezerv hesabına kadar her türlü jeolojik çalışma, 
işletilebilir rezerv hesaplamasından, üretim yöntemi, optimizasyonu ve organizasyonuna kadar her türlü cevher 
üretim planlaması, proses mineralojisinden, komple akım şeması tespitine yönelik cevher zenginleştirme 
projelerinin yapımı ve uygulaması, pazar analizlerinden, gerekli finansman kaynağına kadar her kapsamda 
fizibilite çalışması, gibi faaliyetleri içermektedir. 

Maden sahası geliştirme maliyetleri, sözkonusu madenden gelecekte bir ekonomik faydanın elde edilmesinden 
kuvvetle muhtemel olduğu, belirli maden alanları için tanımlanabildiği ve maliyetlerin güvenilir bir şekilde 
ölçülebildiği durumlarda aktifleştirilir (Dipnot 10). Araştırma ve değerlendirme sırasında katlanılan maliyetler, 
maden sahasının geliştirilmesi ile birebir ilişkili olduğu sürece aktifleştirilir.  

Maden sahasında üretime karar verildiği noktada, yapılan tüm maliyetler maden varlıkları hesabına transfer 
edilir. Ancak, her raporlama döneminde yapılan değerlendirmeler ışığında halihazırda aktifleştirilen arama 
giderlerine ilişkin gelecekte bir ekonomik fayda elde edilemeyeceğine karar verildiğinde, yapılan tüm maliyetler 
kar veya zarar tablosuna yansıtılır. İşletme ruhsatının alınması ve hafriyat sonrasında üretimin başlaması 
itibarıyla ilgili varlıklar için amortisman ayrılmaya başlanmaktadır. 

Üretime devam edilen maden sahalarının kullanım ömrü sonunda ıslah edilmesine ilişkin rehabilitasyon gider 
karşılıkları hesaplanmaktadır. Üretim safhasında olan maden sahaları için hesaplanan rehabilitasyon karşılığı aynı 
dönemde stok üretim maliyetleri ile ilişkilendirilmektedir. 

 

2.6.17 Sermaye ve temettüler 

Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde 
birikmiş karlardan indirilerek kaydedilir. Alınan temettüler ise tahsil etme hakkının ortaya çıktığı tarihte gelir olarak 
kaydedilir. 

 

2.6.18 Devlet teşvik ve yardımları 

Devlet teşvik ve yardımları, teşviklerin alınacağına dair makul bir güvence olduğu ve Şirket’in asgari koşulları 
yerine getirmesi durumunda, gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilir. Aktifleştirilen proje maliyetlerine 
ilişkin devlet teşvik ve yardımları, ilgili maddi ve maddi olmayan duran varlıkların maliyetlerinden netleştirilerek 
muhasebeleştirilmektedir. Aktife konu edilmeyen teşvikler ise kar veya zarar tablosunda diğer gelir olarak 
gösterilmektedir. 

 

2.6.19 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları 

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını, şarta 
bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin 
tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, 
Şirket yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar 
varsayımlardan farklılık gösterebilir. Şirket’in önemli muhasebe varsayım ve tahminleri şunlardır: 

a) Finansal tablolarda aktifleştirilen arama giderlerine ilişkin değer düşüklüğü analizi her raporlama 
döneminde Şirket yönetiminin önemli seviyede tahmin ve değerlendirme yapmalarını gerektirmektedir. 
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket yönetimi tarafından mevcut devam etmekte olan sondaj faaliyetleri 
ön fizibilite çalışmalarında elde edilen değerler ile önemli derecede bir sapma göstermediği görülmektedir. 
Dolayısıyla yapılan değerlendirme ve tahminler doğrultusunda, maden arama giderleri olarak 
aktifleştirilen 872.091 TL (31 Aralık 2019: 866.953 TL) tutarındaki varlığa ilişkin değer düşüklüğüne işaret 
eden önemli bir gösterge olmadığı tespit edilmiştir (Dipnot 10). 

  



  
 

 

     

b) Şirket sodyum sülfat ve sodyum klorürden oluşan stoklarını TMS 2 uyarınca maliyetin veya net 
gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile muhasebeleştirmektedir. Şirket hammadde ihtiyacını Acıgöl’den 
havuzlara getirilen suyun içerisindeki kristal sodyum sülfat (tüvenan) cevherinden karşılamaktadır. Stok 
maliyeti hesaplama yöntemi safha maliyeti olup bu sistem kompleks hesaplamalar ve varsayımlar 
içermektedir ve yapılan maliyetlendirme çalışmalarına baz olan mevcut stok miktarları Şirket bünyesinde 
bulunan uzmanlar tarafından hesaplanmaktadır.  

c) Aralık 2019’da başlayan COVID-19 salgınının Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi ilan 
edilmesiyle birlikte dünya ülkeleri sosyal ve ekonomik anlamda etkilenmeye başlamıştır. Yaşanan bu 
durumun genel ekonomiye etkilerinin yanısıra, Şirket’in faaliyetleri üzerindeki etkileri Şirket Yönetimi 
tarafından kapsamlı olarak değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirme neticesinde 31 Aralık 2020 tarihi 
itibarıyla hazırlanan finansal tablolarda önemli nitelikte bir değer düşüklüğü öngörülmemiştir. 

d) Üretime devam edilen maden sahalarının kullanım ömrü sonunda ıslah edilmesine ilişkin rehabilitasyon 
gider karşılıkları hesaplanmaktadır. Üretim safhasında olan maden sahaları için hesaplanan rehabilitasyon 
karşılığı aynı dönemde stok üretim maliyetleri ile ilişkilendirilmektedir. Hesaplama yöntemi, Şirket 
bünyesinde bulunan uzmanlar tarafından hesaplanmakta olup çekitli varsayımlar içermektedir. 

e) 3213 sayılı Maden Kanunu’na göre maden ruhsat sahibi işletmelerin yaptıkları üretim miktarları üzerinden, 
devlet hakkı payı ödemeleri gerekmektedir. Devlet hakkı payı, anılan Kanunun 3. maddesinde, “maden 
istihracı ile sağlanacak gelirden devlet payına düşen kısım” olarak tanımlanmıştır. Maden Kanunu 
Uygulama Yönetmeliğinin 76. maddesinde “Ocak başı satış tutarı üzerinden alınır. Ocak başı satış tutarı 
ocaktan üretilen tüvanan cevherin bedelidir.” şeklinde tanımlanmıştır. Şirket, maden ruhsatları için, ilgili 
ruhsat üzerinden yapılan üretim ve satış miktarları baz alarak, bir sonraki yılın Ocak ayında yayınlanacak 
olan baz birim fiyatı ile maden vergisi hesaplanır. Baz birim fiyatın rapor tarihi itibariyle henüz 
yayınlanmamış olması sebebiyle karşılık tutarı ilgili baz satış fiyatı tahmini ile muhasebeleştirilmiştir. 

 
2.7  TFRS’ye ve KGK tarafından yayınlanan ilke kararlarına uygunluk beyanı 

Şirket yönetimi, finansal tabloların KGK tarafından yayımlanan TFRS’lere ve KGK ilke kararlarına göre 
hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Şirket yönetimi, cari ve önceki döneme ait finansal 
tablolar ile önemli muhasebe politikalarının özeti ve dipnotların TFRS’lere uygun olarak hazırlanıp sunulduğunu 
beyan etmiştir. 

 
DİPNOT 3 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Kasa 1.867 6.594 

Bankalar   
   - TL vadeli mevduat 895.259 5.076.954 

   - TL vadesiz mevduat 576.292 191.750 

   - Yabancı para vadeli mevduat 25.794.659 13.115.008 

   - Yabancı para vadesiz mevduat 9.274 5.170 

B tipi likit yatırım fonları 2.643.531 4.045.416 

Nakit ve nakit benzerleri 29.920.882 22.440.892 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla TL vadeli mevduatların vadesi 1 aydan az olup (2019: 1 aydan az) etkin faiz oranı 
yıllık ortalama %16,50’dir (2019: Yıllık %11,09). 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yabancı para vadeli mevduatların 
vadesi 1 aydan az olup (2019: 1 aydan az) etkin faiz oranı yıllık ortalama %2,06’dır (2019: %2,16). 

Şirket’in 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri üzerinde herhangi bir blokaj 
bulunmamaktadır.  

Şirket mevduatlarının bulunduğu bankaların kredi riskleri, bağımsız veriler dikkate alınarak 
değerlendirilmektedir. Nakit ve nakit benzerlerinin piyasa değerleri, bilanço tarihindeki tahakkuk eden faiz 
gelirini de içeren taşınan değerlerine yaklaşmaktadır. 



  
 

 

     

DİPNOT 4 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar bakiyeleri ile dönem 
içinde ilişkili taraflarla yapılan önemli işlemlerin özeti aşağıda sunulmuştur: 

i) İlişkili tarafların bakiyeleri: 

a) İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler: 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Alkim Sigorta Ltd.Şti. (1) 334.219 246.098 

 334.219 246.098 

(1) Şirket’in %10’dan fazla hissesine sahip olan ortakların kontrol ettiği ilişkili taraf şirketler. 

 
b) İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar: 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Alkim Sigorta Ltd.Şti. (1) 318.769 240.477 

Alkim Alkali Kimya A.Ş. 264.792 275.968 

 583.561 516.445 

(1) Şirket’in %10’dan fazla hissesine sahip olan ortakların kontrol ettiği ilişkili taraf şirketler. 

c) İlişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar: 

Ortaklara borçlar (*) 7.473.337 113.287 

 7.473.337 113.287 

(*) Ortaklara borçlar geçmiş dönemlerden gelen ödenecek temettü borçlarını ifade etmektedir. 

 
ii) İlişkili taraflar ile olan işlemler: 

a) İlişkili taraflara yapılan mal ve hizmet satışları: 

 1 Ocak – 31 Aralık 2020  1 Ocak – 31 Aralık 2019 

Alkim Kağıt A.Ş. (1) 48.264 34.000 

Alkim Alkali Kimya A.Ş.(1) 5.850 4.000 

Korasu Gayrimenkul Ltd. Şti.(1) 5.400 4.068 

 59.514 42.068 

b) İlişkili taraflardan yapılan mal alımları: 

Alkim Kağıt A.Ş. (1) 3.147 1.678 

 3.147 1.678 

c) İlişkili taraflardan yapılan hizmet alımları: 

Alkim Alkali Kimya A.Ş. (1) (*) 3.234.160 2.933.488 

Alkim Sigorta Ltd. Şti.(1) (**) 334.656 259.090 

Alkim Kağıt A.Ş.(1)(***) 3.894 - 

 3.572.710 3.192.578 

(1) Şirket’in %10’dan fazla hissesine sahip olan ortakların kontrol ettiği ilişkili taraf şirketler. 

(*) Maden sahalarının kullanımına ilişkin ödenen royalty bedelleri ile depolama, transfer hizmetlerinden 
oluşmakta olup; satılan malın maliyeti hesabında muhasebeleştirilmektedir. 

(**) Sigorta hizmeti alınmakta ve satılan malın maliyeti ve genel yönetim gideri hesaplarında 
muhasebeleştirilmektedir. 



  
 

 

     

d) İlişkili taraflara ödenen temettüler  

 1 Ocak – 31 Aralık 2020  1 Ocak – 31 Aralık 2019 

Yönetim kurulu üyeleri 937.927 2.501.352 

Diğer hissedarlar 1.509.504 4.008.448 

 2.447.431 6.509.800 

 

e) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar: 

Üst düzey yöneticiler, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşmakta olup, bu 
yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir: 

Yöneticilere sağlanan faydalar 636.996 529.672 

 636.996 529.672 

 

DİPNOT 5 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR 

a) İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar: 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Müşteri cari hesapları 1.399.483 1.082.132 

Vadeli çekler ve alacak senetleri 457.349 400.000 

 1.856.832 1.482.132 

Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (121.158) (121.158) 

 1.735.674 1.360.974 

31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR İÇİN AĞIRLIKLI ORTALAMA VADELERİ 30 GÜNDÜR. 
(31 ARALIK 2019: 30 GÜN).  

 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in alacaklarının 430.842 TL’si tek müşterisinden olan ticari alacaklarından 
oluşmaktadır (31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla alacaklarının 229.770 TL’si tek bir müşterisinden olan alacaktır). 
Ayrıca Şirket, 2020 yılına ait net satışlarının yaklaşık %34’ünü yine bu müşterisine yaptığı satışlardan elde etmiştir 
(2019: %43). 

 

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla ticari alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Vadesi geçmiş 445.854 387.245 

0 - 30 gün vadeli 1.008.944 921.649 

31 - 60 gün vadeli 266.109 52.080 

61 - 90 gün vadeli 14.767 - 

 1.735.674 1.360.974 

Şirket yönetiminin geçmiş tecrübeler ve müteakip dönem tahsilatları göz önüne alarak yaptığı değerlendirme 
sonucu 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1.735.674 TL tutarındaki alacak (31 Aralık 2019: 1.360.974 TL) için tahsilat 
riski yaşanmayacağı öngörülmektedir. 

 

  



  
 

 

     

b) İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar: 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Satıcılar cari hesapları 1.471.539 2.125.132 

Diğer 14.997 46.513 

 1.486.536 2.171.645 

Ticari borçların ortalama vadesi 45 gündür (31 Aralık 2019: 45 gün) içerisindedir. 

 

DİPNOT 6 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar: 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Verilen depozito ve teminatlar (*) 547.150 405.519 

 547.150 405.519 

(*) Verilen depozito ve teminatların önemli bir kısmı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne ve TEDAŞ’a verilen 
depozito ve teminatlardan oluşmaktadır. 

 

DİPNOT 7 - STOKLAR 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Yarı mamul stokları 691.992 2.055.641 

Mamul stokları 1.732.300 1.791.612 

Hammadde ve malzemeler 2.535.513 820.387 

 4.959.805 4.667.640 

Cari dönem içerisinde giderleştirilen ve satışların maliyeti ile ilişkilendirilen stokların toplam tutarı 924.357 TL' 
dir (31 Aralık 2019: 775.718 TL) (Dipnot 13). Stoklar maliyet değerinden değerlenmiş olup satışı gerçekleştirmek 
için gerekli maliyetler sonrası net gerçekleşebilir değer üzerinden değerlenen herhangi bir stok 
bulunmamaktadır. 

 

DİPNOT 8 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER 

Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler 

 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Gelecek aylara ait giderler (*) 74.137 25.620 

Stoklar için verilen sipariş avansları 44.408 48.427 

 118.545 74.047 

(*) Gelecek aylara ait peşin ödenmiş giderlerin önemli bir kısmı peşin ödenmiş sigorta primlerinden 
oluşmaktadır. 



  
 

 

     

DİPNOT 9 - MADDİ DURAN VARLIKLAR  

 

1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 1 Ocak 2020 İlaveler Çıkışlar  Transferler  31 Aralık 2020 

Maliyet değeri: 

Araziler 17.255 - - - 17.255 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 6.877.058 36.390 -  28.648 6.942.096 

Binalar 12.130.809 - - - 12.130.809 

Makine, tesis ve cihazlar 14.358.609 94.126  (13.664) - 14.439.071 

Döşeme ve demirbaşlar 3.667.417 212.709 -  - 3.880.126 

Motorlu taşıtlar 1.633.515 1.155.866  (515.699) - 2.273.682 

Yapılmakta olan yatırımlar - 125.648 -  (28.648) 97.000 

Diğer duran varlıklar 3.122 -  - - 3.122 

Özel maliyetler 103.399  92.448  - -  195.847 

 38.791.184 1.717.187 (529.363) - 39.979.008 

Birikmiş amortismanlar: 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri  (4.769.267)  (219.864) - -  (4.989.131) 

Binalar  (7.931.658)  (279.316) - -  (8.210.974) 

Makine, tesis ve cihazlar  (12.172.815)  (350.906)  11.794 -  (12.511.927) 

Döşeme ve demirbaşlar  (3.530.842)  (42.917) - -  (3.573.759) 

Motorlu taşıtlar  (521.749) (110.981) 104.659 - (528.071) 

Diğer duran varlıklar  (3.122) -  - - (3.122) 

Özel maliyetler  (103.399)  (3.082) - - (106.481) 

 (29.032.852) (1.007.066) 116.453 - (29.923.465) 

Net defter değeri 9.758.332    10.055.543 

2020 yılında açık hava tesislerinde ekskavatör, traktör, motopomp ve benzeri yatırım harcamaları yapılmıştır.  



  
 

 

     

1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 1 Ocak 2019 İlaveler Çıkışlar  Transferler  31 Aralık 2019 

Maliyet değeri: 

Araziler 17.255 - - - 17.255 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 6.652.638 90.800 -  133.620  6.877.058 

Binalar 11.908.703 222.106 - - 12.130.809 

Makine, tesis ve cihazlar 14.094.601 926.874  (662.866) - 14.358.609 

Döşeme ve demirbaşlar 3.659.511 20.229  (12.323) - 3.667.417 

Motorlu taşıtlar 1.511.924 641.800  (520.209) - 1.633.515 

Yapılmakta olan yatırımlar - 133.620 -  (133.620) - 

Diğer duran varlıklar 3.122 - - - 3.122 

Özel maliyetler 103.399 - - - 103.399 

 37.951.153 2.035.429  (1.195.398) - 38.791.184 

Birikmiş amortismanlar: 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri  (4.447.855)  (321.412) - -  (4.769.267) 

Binalar  (7.680.080)  (251.578) - -  (7.931.658) 

Makine, tesis ve cihazlar  (12.419.149)  (424.891)  671.225  -  (12.172.815) 

Döşeme ve demirbaşlar  (3.478.310)  (66.312) 13.780 -  (3.530.842) 

Motorlu taşıtlar  (509.328)  (173.285) 160.864 -  (521.749) 

Diğer duran varlıklar  (3.122) - - -  (3.122) 

Özel maliyetler  (103.399) - - -  (103.399) 

 (28.641.243) (1.237.478) 845.869 - (29.032.852) 

Net defter değeri 9.309.910    9.758.332 

2019 yılında açık hava tesislerinde ekskavatör, traktör, motopomp ve benzeri yatırım harcamaları; sodyum sülfat fabrikasında ise çift kefeli paketleme ve tartı 
kontrol makinası yatırımı yapılmıştır.  



  
 

 

     

Cari dönem amortisman ve itfa payı giderlerinin 601.269 TL (2019: 1.033.856 TL) tutarındaki kısmı satılan malın 
maliyetine, 497.633 TL (2019: 267.959 TL) tutarındaki kısmı genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir. 

 

DİPNOT 10 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

1 Ocak – 31 Aralık 2020 ve 2019 hesap dönemlerindeki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 1 Ocak 2020 İlaveler 31 Aralık 2020 

Maliyet değeri: 

Haklar 385.657 -  385.657 

Arama giderleri 866.953 5.138 872.091 

Birikmiş itfa payları  (528.833)  (91.836) (620.669) 

Net defter değeri 723.777 (86.698) 637.079 

 

 1 Ocak 2019 İlaveler 31 Aralık 2019 

Maliyet değeri: 

Haklar 351.048 34.609 385.657 

Arama giderleri 839.109 27.844 866.953 

Birikmiş itfa payları (464.496) (64.337) (528.833) 

Net defter değeri 725.661 (1.884) 723.777 

 

DİPNOT 11 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR  

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

a) Alınan teminatlar: 

Banka teminat mektubu 1.175.000 1.075.000 

İpotekler 250.000 400.000 

  1.425.000 1.475.000 

b) Verilen teminatlar: 

Şirket’in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu 432.697 TL (2019: 373.765 TL) tutarındaki teminat mektuplarının 
225.197 TL’si (2019: 166.265 TL ) Avro cinsindendir. 

  

Gemiş Açıksaha İşletmesi 
Flamingolar



  
 

 

     

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir: 

  31 Aralık 2020   31 Aralık 2019  

  Döviz Cinsi Tutarı TL karşılığı Döviz Cinsi Tutarı TL karşılığı 

Şirket tarafından verilen TRİ'ler: 

A.Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu 

 TRİ'lerin Toplam Tutarı TL 207.500 207.500 TL 207.500 207.500 

  Avro 25.000 225.197 Avro 25.000 166.265 

B.Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen  

 Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı  - -  - - 

C.Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla  

 Diğer 3. Kişiler’in Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu  

 TRİ'lerin Toplam Tutarı  - -  - - 

D.Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı  - -  - - 

 i.   Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı  - -  - - 

   ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup  

    Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı  - -  - - 

   iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine  

    Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı  - -  - - 

TOPLAM   432.697   373.765 

Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Şirket’in  

   Özkaynaklarına oranı   %0   %0 



  
 

 

     

c) Maden sahası ruhsatları: 

Şirket’in maden sahalarında faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla temin ettiği ruhsatlarla ilgili detaylar aşağıdaki 
gibidir: 

     Ruhsat Başlangıç Ruhsat Bitişi 
Ruhsat yeri Sicil no Ruhsat no Hektar Süresi Tarihi Tarihi 

Sodyum sülfat ve sodyum klorür üretim sahaları 

Denizli-Çardak 705 1703 1.853,43 15 yıl 05.03.2012 05.03.2027 

Denizli-Çardak 629 2354 954,95 10 yıl 11.06.2019  11.06.2029 

Denizli-Çardak 52161 52161 126,26 10 yıl 16.05.2018  16.05.2028 

Denizli-Çardak 52162 52162 391,22 10 yıl 16.05.2018 16.05.2028 

Denizli-Çardak 20066635 2066635 190,69 10 yıl 22.06.2020 22.06.2030 

Afyon-Dazkırı 1013 1711 1.605,62 40 yıl 11.09.2006 11.09.2046 

 

Sodyum sülfat ve sodyum klorür arama sahaları: 

Konya-Ereğli - 201500776 2.000 7 yıl 02.07.2015  02.07.2022 

Ankara / Beypazarı - 202000221 1.986,02 3 yıl 29.01.2020 20.01.2023 

 

d) Devlet teşvik ve yardımları: 

4857 ve 5763 sayılı kanunla getirilen yatırımı ve istihdamı teşvik kapsamında şirketin üretim tesislerinde istihdam 
edilen işçilerin ödeyeceği SGK primlerine devlet desteği sağlanmakta olup, 2020 yılında sağlanan teşvik tutarı: 
483.795 TL’dir (2019: 466.486 TL).  

 

e) Devam eden vergi incelemleri: 

14 Ekim 2020 tarihinde, Şirket'in 2017 ve 2018 hesap dönemlerine ilişkin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi 
Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından vergi incelemesi başlatılmış olup söz konusu inceleme finansal tabloların 
onay tarihi itibarıyla henüz sonuçlanmamıştır. 

 

DİPNOT 12 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR  

a) Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Ödenecek ücretler 459.554 479.751 

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 230.191 195.780 

Ücret gelir vergisi 176.551 162.489 

 866.296 838.020 

 

b) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 

Kıdem tazminatı karşılığı 5.936.815 4.295.489 

İzin karşılığı 27.577 27.813 

 5.964.392 4.323.302 

  



  
 

 

     

Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya emekli olan 25 hizmet 
(kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere 
çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 

Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 7.638,96 
TL (31 Aralık 2019: 6.379,86 TL) ile sınırlandırılmıştır. 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı 
bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel 
yükümlülüğün bilanço tarihindeki değerinin aktüeryal öngörüler doğrultusunda tahminiyle hesaplanır. 

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. Böylece 
uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranını gösterir. Şirket’in kıdem 
tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli 
olan 7.638,96 TL (1 Ocak 2020: 6.730,15 TL) üzerinden hesaplanmaktadır. 

 

Toplam karşılığın hesaplanmasına yönelik aşağıdaki aktüeryal öngörüler kullanılmıştır: 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Yıllık iskonto oranı (%) 3,67 4,57 

Emeklilik olasılığı (%) 99,22 98,96 

 

Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 2020 2019 

1 Ocak itibarıyla 4.295.489 3.449.507 

Faiz maliyeti 525.411 449.500 

Dönem içerisindeki artış 359.732 256.012 

Yıl içinde ödenen (-) (302.337) (204.793) 

Aktüeryal kayıp 1.058.520 345.263 

31 Aralık itibarıyla 5.936.815 4.295.489 

 

c) Diğer uzun vadeli karşılıklar 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Rehabilitasyon karşılığı 528.332 - 

 528.332 - 

Maden sahalarının ıslahı, rehabilitasyonu ve kapanması için bir karşılık hesaplanmaktadır. Üretim safhasında 
olan alanlar için hesaplanan bu rehabilitasyon karşılığı aynı dönemde stok üretim maliyetleri ile 
ilişkilendirilmektedir. 

 
  



  
 

 

     

DİPNOT 13 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 

 1 Ocak – 31 Aralık 2020 1 Ocak – 31 Aralık 2019 

Personel giderleri 9.996.909 9.785.789 

Enerji giderleri 8.788.075 10.153.504 

Nakliye 2.617.948 3.417.036 

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 1.807.378 724.476 

Amortisman ve itfa payı 1.098.902 1.301.812 

Kıdem tazminatı karşılığı 134.376 337.985 

Hammadde ve malzeme 924.357 775.718 

Diğer 9.047.357 8.368.651 

 34.415.302 34.864.971 

 

DİPNOT 14 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Ödenecek vergiler ve fonlar 1.674.567 1.006.460 

Diğer 9.437 50.545 

 1.684.004 1.057.005 

 

DİPNOT 15 - SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ 

Şirket’in onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 kuruş kayıtlı nominal bedeldeki 1.500.000.000 hisseden 
oluşmaktadır (31 Aralık 2019: 600.000.000). Şirket kayıtlı sermaye tavanı sistemine tabi değildir. 

Şirket’in 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerindeki %10’dan büyük paya sahip hissedarları ve sermaye içindeki payları 
tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir: 

  31 Aralık 2020   31 Aralık 2019  

Pay Sahipleri Pay Tutarı  Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı  

 (TL) (%) (TL) (%) 

Arkın Kora 1.930.003 12,87 772.001 12,87 

Diğer 13.069.997 87,13 5.227.999 87,13 

 

Ödenmiş sermaye 15.000.000 100 6.000.000 100 

Sermaye düzeltmesi farkları (*) -  2.705.038  

Toplam ödenmiş sermaye 15.000.000  8.705.038  

(*) Sermaye düzeltilmesi farkları ödenmiş sermayeye yapılan ve nakit benzeri ilavelerin enflasyona göre 
düzeltilmiş toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade eder. 

24 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden Şirket’in çıkarılmış sermayesi,  
6.000.000 TL'den 2.705.038 TL’si sermaye düzeltmesi farkları, 6.294.962 TL’lik kısmı geçmiş yıl karlarından olmak 
üzere toplam 9.000.000 TL sermaye artırımı ile 15.000.000 TL’ye arttırılmıştır. Şirket sermaye artırımını Türkiye 
Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 1 Nisan 2020 tarihinde onaylanmış ve 6 Nisan 2020 tarihinde Ticaret Sicil 
Gazetesinde yayınlanmıştır. 

  



  
 

 

     

Şirket sermayesi A ve B grubu hamiline paylardan oluşmakta olup A grubu hisse senetlerinin yönetim kuruluna 
aday göstermede ve genel kurulda oy hakkında imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim Kuruluna seçilecek adayların 
yarıdan bir fazlası “A” grubu pay sahipleri tarafından seçilir. Genel Kurul toplantılarında kullanacakları her oy 10 
adet “B” grubu oy anlamı taşımaktadır. Temettü dağıtımında “A” grubu pay sahiplerine net dağıtılabilir dönem 
kâr'ı üzerinden %10 ilave temettü verilir. Tasfiye halinde ilk evvela “A” grubu paydaşlar haklarını alırlar. Denetçi 
seçiminde seçilecek denetçilerin biri “A” grubu paydaşların göstereceği adaylar arasından seçilir. 

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk 
Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, 
kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın 
%10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece 
zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. 

Yukarıda bahsi geçen tutarların Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış 
Yedekler” içerisinde sınıflandırılması gerekmektedir. Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kardan ayrılan 
kısıtlanmış yedeklerinin tutarı 5.924.394 TL’dir (31 Aralık 2019: 5.077.255 TL). 

Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 no’lu 
Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar. 

Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari bir dağıtım oranı 
tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikalarında belirlenen şekilde kar payı 
öderler. Ayrıca, kar payları eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecektir ve ara dönem finansal 
tablolarda yer alan kar üzerinden nakden kar payı avansı dağıtabilecektir. 

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için 
belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi 
sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay 
dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere 
kardan pay dağıtılamaz. 

Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye artırımı; 
nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farkları, 
nakit kar dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır. 

Halka açıklık oranı %100 olan (31 Aralık 2019: %100) şirket hisselerinin %98,78‘ü MKK nezdinde kayden 
izlenmektedir. MKK nezdinde kayden izlenen %98,78’in içindeki %22,92’lik kısıma tekabül eden hissedarlar, sahip 
oldukları hisseleri BİST piyasa öncesi işlem platformunda satmak kaydıyla aracı kurumlara devretmiştir, kalan 
%75,86 halen MKK da kayıt altında ama ortakların iradesi dâhilinde satılma prosedürünü tamamlamamıştır. 

Türkiye’deki şirketler, nakit artırım dışındaki tüm iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle bir defaya mahsus 
olmak üzere kayıtlı sermaye tavanını aşabilirler. Öte yandan, nakit artırım suretiyle kayıtlı sermaye tavanı 
aşılamaz. 

 

Ödenen temettü 

Şirket’in 24 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2019 yılı dağıtılabilir net dönem 
karından brüt 9.687.891 TL, kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler tutarından 101.833 TL olmak üzere toplam brüt 
9.789.724 TL temettü dağıtılmasına, ilgili dağıtım 1 Kuruş nominal değerde bir adet pay senedine, “A” grubu pay 
senetleri için brüt 0,07484 TL, “B” grubu pay senetleri için brüt 0,01417 TL temettü olarak gerçekleştirilmesine 
karar verilmiştir. 

7244 Sayılı Kanun’un 12. Maddesi gereğince dağıtılabilir karın %25’i olan 2.447.431 TL brüt kâr payı hisse 
sahiplerinin hesaplarına aktarılmak suretiyle 20 Nisan 2020 tarihinde nakit olarak ödenmiştir.  

  



  
 

 

     

Geriye kalan 7.342.293 TL tutarındaki temettü borcunun 6.204.719 TL tutarındaki kısmı 6 Ocak 2021 tarihinde 
nakden ödenmiştir (Şirket’in 26 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2018 yılı 
dağıtılabilir net dönem karından brüt 6.509.799 TL, net 5.533.330 TL temettü dağıtılmasına karar verilmistir. İlgili 
dağıtım, 1 Kurus nominal değerde bir adet pay senedine “A” grubu pay senetleri için 0,04971 TL brüt, 0,04225 
TL net, “B” grubu pay senetleri için 0,00942 TL brüt, 0,00801 TL net temettü ödemesinin hisse sahiplerinin 
hesaplarına aktarılması suretiyle yapılmıstır). 

 

DİPNOT 16 - HASILAT 

 1 Ocak – 31 Aralık 2020 1 Ocak – 31 Aralık 2019 

Yurt içi satışlar 44.873.657 46.429.682 

Brüt satışlar 44.873.657 46.429.682 

Eksi: İndirimler ve iadeler (563.836) (412.649) 

Net satışlar 44.309.821 46.017.033 

Satışların maliyeti (30.433.933) (31.633.901) 

Brüt kar 13.875.888 14.383.132  

 

DİPNOT 17 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ 

a) Pazarlama giderleri: 

 1 Ocak – 31 Aralık 2020 1 Ocak – 31 Aralık 2019 

Personel giderleri 232.913 146.101 

Diğer 2.646 3.648 

 235.559 149.749 

b) Genel yönetim giderleri: 

Personel giderleri 2.166.046 1.515.961 

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 287.233 225.005 

Amortisman ve itfa payı 497.633 267.959 

Kıdem tazminatları 134.376 337.985 

Vergi, resim ve harçlar 53.134 39.911 

Diğer 607.388 694.500 

 3.745.810 3.081.321 

  



  
 

 

     

 

DİPNOT 18 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 

a) Esas faaliyetlerden diğer gelirler: 

 1 Ocak – 31 Aralık 2020 1 Ocak – 31 Aralık 2019 

Banka mevduatları kur farkı geliri 7.536.035 2.488.159 

Mevduat faiz gelirleri 522.976 1.143.849 

Malzeme satış gelirleri, net 27.796 13.548 

Diğer 116.657 118.971 

 8.203.464 3.764.527 

b) Esas faaliyetlerden diğer giderler: 

Banka mevduatları kur farkı gideri (4.307.701) (1.155.682) 

Diğer (372.000) (63.072) 

 (4.679.701) (1.218.754) 

 

DİPNOT 19 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER 

a)  Yatırım faaliyetlerinden gelirler: 

 1 Ocak – 31 Aralık 2020 1 Ocak – 31 Aralık 2019 

Menkul kıymet satış karları 341.050 359.559 

Maddi duran varlık satış karı 203.384 341.802 

 544.434 701.361 

b) Yatırım faaliyetlerinden giderler: 

Maddi duran varlık satış zararı (37.751) (4) 

 (37.751) (4) 

 

DİPNOT 20 - FİNANSMAN GİDERLERİ 

 1 Ocak – 31 Aralık 2020 1 Ocak – 31 Aralık 2019 

Finansman giderleri: 

Kiralama işlemleri faiz gideri (567.148) (63.580) 

 (567.148) (63.580) 

 

DİPNOT 21 -  GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) 

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla kurumlar vergisi karşılığı aşağıdaki gibidir:  

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Kurumlar vergisi karşılığı 3.382.994 3.085.699 

Eksi: Peşin ödenen kurumlar vergisi (3.044.060) (2.586.365) 

Dönem karı vergi yükümlülüğü 338.934 499.334 

  



  
 

 

     

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 2019 ve 2020 yılları için kurumlar vergisi oranı 
%20'den %22'ye çıkarılmıştır.  

Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2020 yılı için %22’dir (2019: %22). Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari 
kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan 
istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (Ar-ge indirimi gibi) indirilmesi 
sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. 

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de 
yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara 
yapılan temettü ödemeleri %15 (2019: %15) oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı 
sayılmaz. 

Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %22 (2019: %22) oranında geçici vergi hesaplar ve 
o dönemi izleyen ikinci ayın 14’ üncü gününe kadar beyan edip 17’ (2019: 17) nci günü akşamına kadar öderler. 
Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden 
hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu 
tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir. 
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 
inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. 

Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit 
edilirse yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir. Türk vergi mevzuatına göre beyanname 
üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali 
zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu istisnalardan Şirket’e ilişkin 
olanları aşağıda açıklanmıştır: 

Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü kazançları 
(yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç) kurumlar 
vergisinden istisnadır. 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak 
hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının 
istisna oranı 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle %75'den %50'ye indirilmiştir. 
İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden 
çekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil 
edilmesi gerekir. Buna göre, Şirket, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki taşınmaz malların satışından elde edilen 
kazançlar için hesaplanan kurumlar vergisi ve ertelenmiş vergi hesaplamaları kalan %50'nin %22'si olarak, 2021 
ve sonraki dönemler için kalan %50'nin %20'si olarak hesaplamıştır. 

Kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından elde ettikleri kazançlarının %75’lik kısmı ile anonim şirketlerin 
kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları paylarının itibari değerlerinin üzerinde elden 
çıkarılmasından sağlanan emisyon primi kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. 

Dolayısı ile ticari kar/(zarar) rakamı içinde yer alan yukarıda sayılan nitelikteki kazançlar/(kayıplar) kurumlar vergisi 
hesabında dikkate alınmıştır. 

Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde yukarıda yer alan istisnalar yanında ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. 
Maddesi ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. Madde hükmünde belirtilen indirimler ile birlikte Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 10.Maddesi’nde belirtilen diğer indirimler de dikkate alınır. 

  



  
 

 

     

Transfer fiyatlandırması 

Kurumların ilişkili kişilerle yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satımlarında emsallerine uygun olarak tespit 
edecekleri bedel veya fiyat kullanmaları gerekmektedir. Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal 
veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması 
durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade etmektedir. Kurumlar, ilişkili kişiler ile 
gerçekleştirdiği işlemlerde uygulanacak emsaline uygun fiyat veya bedelleri ilgili kanunda belirtilen 
yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanmak suretiyle tespit edeceklerdir. Emsaline uygunluk 
ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat ve bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici 
kağıtlar olarak kurumlar tarafından saklanması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, kurumlar bir hesap dönemi içerisinde 
ilişkili kişiler ile yaptıkları işlemlere ilişkin olarak bilgi ve belgeleri içerecek şekilde gerektiğinde ibraz edilmek 
üzere Kurumlar Vergisi Beyannamesi tarihine kadar bir rapor hazırlayacaklardır.  

Emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da 
satımında bulunulması halinde kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlaması yoluyla örtülü olarak 
dağıtılmış sayılacaktır. Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç 13 
üncü maddede belirtilen şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kar payı veya dar 
mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacaktır. Transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılmış kar payının 
net kar payı tutarı olarak kabul edilmesi ve brüte tamamlanması sonucu bulunan tutar üzerinden ortakların 
hukuki niteliğine göre belirlenen oranlarda vergi kesintisi yapılacaktır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, 
taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilecektir. Ancak, bu düzeltmenin yapılabilmesi için örtülü kazanç 
dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması gerekmektedir.  

Örtülü kazanç dağıtılan kurum nezdinde yapılacak düzeltmede dikkate alınacak tutar, kesinleşen ve ödenen tutar 
olacaktır. 

1 Ocak - 31 Aralık 2020 ve 2019 hesap dönemlerine ait kapsamlı gelir tablolarında yer alan vergi giderleri aşağıda 
özetlenmiştir: 

 1 Ocak – 31 Aralık 2020 1 Ocak – 31 Aralık 2019 

Cari dönem kurumlar vergisi gideri (3.382.994) (3.085.699) 

Ertelenmiş vergi geliri 164.957 193.849 

Toplam vergi gideri (3.218.037) (2.891.850) 

Vergi giderinin mutabakatı aşağıdaki gibidir: 

 1 Ocak – 31 Aralık 2020 1 Ocak – 31 Aralık 2019 

Vergi öncesi kar 13.357.817 14.335.612 

Yürürlükteki vergi oranı kullanılarak hesaplanan vergi (2.938.720) (3.153.835) 

Kanunen kabul edilmeyen giderler  (38.515) (5.521) 

İndirilecek gelirler 96.129 1.200 

Diğer (336.931) 266.306 

Toplam vergi gideri (3.218.037) (2.891.850) 

 

Ertelenmiş vergiler 

Şirket, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı değerleri ile vergi 
değerleri arasında oluşan geçici farklar üzerinden bilanço tarihi itibarıyla yasalaşmış vergi oranlarını kullanarak 
hesaplamaktadır. Müteakip dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre 
hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir (2019: %22).  

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında, ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri, varlıkların 
gerçekleştiği veya yükümlülüklerin yerine getirildiği 2018, 2019 ve 2020 dönemleri için %22 vergi oranı ile 
hesaplanmıştır. 



  
 

 

     

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin 
bilanço tarihleri itibarıyla yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hesaplamalarının dökümü aşağıdaki gibidir: 

  Vergilendirilebilir  Ertelenmiş Vergi  
  Birikmiş Geçici Farklar   Varlığı/ (Yükümlülüğü)  

 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 

 2020 2019 2020 2019 

Maddi ve maddi olmayan duran  
    varlıkların farklılıkları (3.144.662) (2.946.689) 629.732 584.410 

Kıdem tazminatı karşılığı (5.936.815) (4.295.489) 1.187.363 859.098 

Rehabilitasyon gider karşılığı (528.332) - 105.666 - 

Diğer (649.010) (1.056.338) 129.802 232.394 

Ertelenmiş vergi varlıkları- net   2.052.563 1.675.902 

 

Ertelenmiş vergi varlığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

 2020 2019 

1 OCAK 1.675.902 1.413.000 

Cari dönem ertelenmiş vergi geliri 164.957 193.849 

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları fonuna verilen 211.704 69.053 

31 Aralık 2.052.563 1.675.902 

 

DİPNOT 22 - PAY BAŞINA KAZANÇ 

Kapsamlı gelir tablosunda beyan edilen hisse başına kazanç, net karın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı 
ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.  

Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş kazançlardan payları oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”) 
sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak 
sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin 
bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. Hisse başına esas kazanç, 
hissedarlara ait net kazancın çıkarılmış adi hisselerin söz konusu dönemdeki ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi 
ile hesaplanır.  

Kar dağıtımı için, öncelikle Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca yasal kayıtlar üzerinden yedek akçe 
ayrılması, Tebliğ uyarınca düzeltilmiş finansal tablolarda bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden dağıtılacak 
tutarın tamamı, yasal net dağıtılabilir kardan karşılanabiliyorsa bu tutarın tamamı, yasal kayıtlarda yer alan 
tutardan karşılanamıyorsa yasal kayıtlardaki net dağıtılabilir tutarın tamamının dağıtılması gerekmektedir. 

 

  1 Ocak – 31 Aralık 2020  1 Ocak – 31 Aralık 2019 

Net dönem karı A  10.139.780  11.443.762 

Nominal değeri 1 Kr olan çıkarılmış adi  

   payının ağırlıklı ortalama adedi B  15.000.000  6.000.000 

Nominal değeri 1 Kr olan  

   100 adet pay başına kazanç A/B  0,68 1,91 

Temettü dağıtmı Dipnot 15’te belirtilen A grubu pay sahiplerine tanınmış olan imtiyazları dikkate alarak 
gerçekleştirilmektedir. 



  
 

 

     

DİPNOT 23 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

Şirket, faaliyetlerinden ötürü, kur, nakit akış ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye riskine, kredi 
riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in riskleri yönetim politikası, finansal piyasalardaki 
beklenmedik değişimlere odaklanmıştır.  

Finansal risklerin yönetim politikası Şirket’in üst düzey yönetimi ve finans bölümü tarafından Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanan politika ve stratejileri doğrultusunda yapılmaktadır. Yönetim Kurulu özellikle kur, faiz ve 
sermaye risklerinin yönetilmesi için genel kapsamda prensip ve politika hazırlamakta, finansal ve operasyonel 
riskleri yakından takip etmektedir. 

Şirket’in finansal riskleri yönetmek için belirlediği amaçlar şu şekilde özetlenebilir; 

✓ Şirket’in faaliyetlerinden ve ana varlıklarından sağlanan nakit akışının, kur ve faiz riskleri göz önünde 
bulundurularak etkin bir şekilde, devamlılığının sağlanması, 

✓ Etkin ve verimli kullanmak üzere yeterli miktarda kredi kaynağının tür ve vade olarak en uygun koşullarda 
gerektiğinde kullanılmak üzere hazır tutulması,  

✓ Karşı taraftan kaynaklanan riskin asgari düzeyde tutulması ve etkin takibi. 

 

a) Kredi riski: 

Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup 
finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de 
taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama 
riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Şirket, müşterilerinden doğabilecek bu 
riski, belirlenen kredi limitlerini alınan teminatlar ile sınırlayarak ve teminat tutarlarını güncelleyerek 
yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş 
tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi değerlendirilmektedir. Ticari alacaklar, 
Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve şüpheli 
alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. İzleyen tablolar Şirket’in 31 Aralık 2020 
ve 2019 tarihleri itibarıyla kredi riskinin analizini göstermektedir: 

 

Çardak Fabrika  
Sodyum Sülfat Stok Deposu 



  
 

 

     

a) Kredi riski (Devamı): 
 
31 Aralık 2020  Alacaklar  

  Ticari Alacaklar (1)   Diğer Alacaklar  

 İlişkili Diğer İlişkili Diğer Yatırım Bankalardaki 
 Taraf Taraf Taraf Taraf Fonları Mevduat 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski 

   (A+B+C+D+E) (2) - 1.735.674 - 547.150 2.643.531 27.275.484 

Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 

A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış finansal       
        varlıkların net defter değeri  - 1.735.674 - 547.150 2.643.531 27.275.484 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan , aksi takdirde vadesi  
       geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak  
       finansal varlıkarın defter değeri  - - - - - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların  
        net defter değeri (3)       
     - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri 
     - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)   - - - - 

         - Değer düşüklüğü (-) - 121.158 - - - - 

         - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - (121.158) - - - - 

     - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - - 

         - Değer düşüklüğü (-) - - - - - - 

         - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  - - - - - - 

(1) Şirket’in alacakları temel olarak sodyum sülfat satışlarından doğmaktadır.  

(2)  İlgili tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi kredi güvenirliliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 

(3)  Şirket yönetimi geçmiş deneyimini göz önünde bulundurarak ilgili tutarların tahsilatında herhangi bir sorun ile karşılaşmayacağını öngörmektedir. 



  
 

 

     

a) Kredi riski (Devamı): 

31 Aralık 2019  Alacaklar  

  Ticari Alacaklar (1)   Diğer Alacaklar  

 İlişkili Diğer İlişkili Diğer Yatırım Bankalardaki 
 Taraf Taraf Taraf Taraf Fonları Mevduat 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski 
   (A+B+C+D+E) (2) - 1.360.974 - 405.519  4.045.416   18.388.882 

Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 

A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış finansal       
        varlıkların net defter değeri  - 1.360.974 - 405.519 4.045.416 18.388.882 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan , aksi takdirde vadesi  
       geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak  
       finansal varlıkarın defter değeri  - - - - - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların 
        net defter değeri (3)       

    - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri 

    - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 121.158 - - - - 

        - Değer düşüklüğü (-) - (121.158) - - - - 

        - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 

    - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - - 

        - Değer düşüklüğü (-) - - - - - - 

        - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  - - - - - - 

(1) Şirket’in alacakları temel olarak sodyum sülfat satışlarından doğmaktadır.  

(2)  İlgili tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi kredi güvenirliliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 

(3)  Şirket yönetimi geçmiş deneyimini göz önünde bulundurarak ilgili tutarların tahsilatında herhangi bir sorun ile karşılaşmayacağını öngörmektedir. 



  
 

 

     

b) Likidite riski: 

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile 
fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. 

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, Şirket’in yeterli sayıda kredi 
sağlayıcılarının erişilebilirliğinin ve operasyonlardan yaratılan fonun yeterli miktarlarda olmasının sürekli kılınması 
suretiyle yönetilmektedir. Şirket yönetimi, kesintisiz likiditasyonu sağlamak için müşteri alacaklarının vadesinde 
tahsil edilmesi konusunda takip yapmakta, tahsilâtlardaki gecikmenin Şirket’e finansal herhangi bir yük 
getirmemesi için çalışmakta ve bankalarla yapılan çalışmalar sonucunda Şirket’in ihtiyaç duyması halinde 
kullanıma hazır nakdi ve gayrinakdi kredi limitleri belirlemektedir. 

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla finansal yükümlülük türleri itibarıyla maruz kalınan likidite riski analizi 
aşağıdaki gibidir: 

  31 Aralık 2020  

  Sözleşme    
  Uyarınca    
  Nakit Çıkışlar   1 - 5 yıl 
 Defter Toplamı 3 aydan 3 - 12 ay arası 
 Değeri (=I+II+III) kısa (I) arası (II) (III) 

Sözleşme uyarınca vadeler: 

Finansal yükümlülükler 

İlişkili taraflara ticari borçlar 583.561 583.561 583.561 - - 

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 1.486.536 1.514.203 1.514.203 - - 

İlişkili taraflara diğer borçlar 7.473.337 7.473.337 7.473.337 - - 

Kiralama işlemlerinden kaynaklanan 

   yükümlülükler 317.072 317.072 99.499 209.402 8.171 

 9.860.506 9.888.173 9.670.600 209.402 8.171 

 

  31 Aralık 2019  

  Sözleşme    
  Uyarınca    
  Nakit Çıkışlar   1 - 5 yıl 
 Defter Toplamı 3 aydan 3 - 12 ay arası 
 Değeri (=I+II+III) kısa (I) arası (II) (III) 

Sözleşme uyarınca vadeler: 

Finansal yükümlülükler 

İlişkili taraflara ticari borçlar 516.445 516.445 516.445 - - 

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 2.171.645 2.200.827 2.200.827 - - 

İlişkili taraflara diğer borçlar 113.287 113.287 113.287 - - 

Kiralama işlemlerinden kaynaklanan 

   yükümlülükler 268.670 268.670 40.168 84.536 143.966 

 3.070.047 3.099.229 2.870.727 84.536 143.966  



  
 

 

     

c) Piyasa riski: 

i) Döviz kuru riski 

Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden 
doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Şirket, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleyici bir 
politika izlemektedir. Mevcut riskler denetim komitesi ve Yönetim Kurulu’nca yapılan düzenli toplantılarda 
izlenmekte ve Şirket’in döviz pozisyonu kurlar yakından takip edilmektedir.  

Aşağıdaki tablo 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla Şirket’in yabancı para pozisyonu riskini özetlemektedir. 
Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki 
gibidir: 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Varlıklar 25.803.933 13.072.654 

Net bilanço yabancı para pozisyonu 25.803.933 13.072.654 

Net yabancı para pozisyonu 25.803.933 13.072.654 

 

 

Sarıkavak Açıksaha İşletmesi  
Ham Tuz Stok Sahası 

Sarıkavak Açıksaha İşletmesi 
Ham Tuz Stok Sahası 



  
 

 

     

i) Döviz kuru riski (Devamı) 
  Yabancı Para Pozisyonu Tablosu  

  31 Aralık 2020   31 Aralık 2019  

 TL ABD  Diğer (TL TL ABD  Diğer (TL 

 Karşılığı Doları Avro Karşılığı) Karşılığı Doları Avro Karşılığı) 

1. Ticari Alacaklar        - 

2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa,         

   Banka hesapları dahil) 25.803.933  3.515.283 - - 13.072.654 2.199.839 777 - 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -    - - - - - - - 

3. Diğer - - - - - - - - 

4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 25.803.933 3.515.283 - - 13.072.654 2.199.839 777 - 

5. Ticari Alacaklar - - - - - - - - 

6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - - - - - - 

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - - - - 

7. Diğer - - - - - - - - 

8. Duran Varlıklar (5+6+7) - - - - - - - - 

9. Toplam Varlıklar (4+8) 25.803.933 3.515.283 - - 13.072.654 2.199.839 777 - 

10. Ticari Borçlar  - - - - - - - - 

11. Finansal Yükümlülükler - - - - - - - - 

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - - - - - 

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - - - - - 

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) - - - - - - - - 

14. Ticari Borçlar - - - - - - - - 

15. Finansal Yükümlülükler - - - - - - - - 

16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - - - - - 

16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - - - - - 

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (15+16) - - - - - - - - 

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) - - - - - - - - 

19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık/ 

   (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) - - - - - - - - 

19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı - - - - - - - - 

19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı - - - - - - - - 

20. Net yabancı Para Varlık (Yükümlülük) - - - - - - - - 

   Pozisyonu (9-18+19) 25.803.933 3.515.283 - - 13.072.654 2.199.839 777 - 

21. Parasal Kalemler net Yabancı Para  

   Varlık/ Yükümlülük Pozisyonu (UFRS 7.B23) 

    (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 25.803.933 3.515.283 - - 13.072.654 2.199.839 777 - 

22. Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal Araçların  - - - - - - - - 

   Toplam Gerçeğe Uygun Değeri - - - - - - - - 

23. Döviz Varlıkları Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - - - - - - - 

24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - - - - - - - 

25. İhracat - - - - - - - - 

26. İthalat 117.382 15.991 - - - - - - 



  
 

 

     

i) Döviz kuru riski (Devamı) 

31 Aralık 2020  Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu  

  Kar/Zarar   Özkaynaklar  

 Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın 

 değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde: 

1- ABD Doları net varlık/ yükümlülüğü 2.580.393 (2.580.393) - - 

2- ABD Doları riskinden korunan kısmı (-) - - - - 

3- ABD Doları Net Etki (1+2) 2.580.393 (2.580.393) - - 

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:     

4- Avro net varlık/ yükümlülüğü - - - - 

5- Avro riskinden korunan kısım (-) - - - - 

6- Avro Net Etki (4+5) - - - - 

Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değerlenmesi  

7- Diğer döviz net varlık/ yükümlülüğü - - - - 

8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) - - - - 

9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) - - - - 

TOPLAM (3+6+9) 2.580.393 (2.580.393) - - 

  



  
 

 

     

 
i) Döviz kuru riski (Devamı) 
 
31 Aralık 2019  Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu  

  Kar/Zarar   Özkaynaklar  

 Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın 

 değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde: 

1- ABD Doları net varlık/ yükümlülüğü 1.306.748 (1.306.748) - - 

2- ABD Doları riskinden korunan kısmı (-) - - - - 

3- ABD Doları Net Etki (1+2) 1.306.748 (1.306.748) - - 

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:     

4- Avro net varlık/ yükümlülüğü 517 (517) - - 

5- Avro riskinden korunan kısım (-) - - - - 

6- Avro Net Etki (4+5) 517 (517) - - 

Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değerlenmesi  

7- Diğer döviz net varlık/ yükümlülüğü - - - - 

8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) - - - - 

9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) - - - - 

TOPLAM (3+6+9) 1.307.265 (1.307.265) - - 

 



  
 

 

  

ii) Faiz riski 

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla Şirket’in değişken faizli finansal aracı bulunmamaktadır. 

 

d) Sermaye riski yönetimi: 

Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri ve fayda sağlamak ile sermaye maliyetini azaltmak 
amacıyla en uygun sermaye yapısıyla Şirket’in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. 

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, 
sermayeyi pay sahiplerine iade edebilir, yeni paylar çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. 

Şirket sermayeyi net borç/özkaynaklar oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam özsermayeye 
bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği 
gibi kredileri, ticari ve ilişkili taraflara borçları ve diğer yükümlülükleri içerir) düşülmesiyle hesaplanır. 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Toplam finansal borçlar (9.860.506) (3.070.047) 

Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler  29.920.882 22.440.892 

Net finansal varlıklar 20.060.376 19.370.845 

Toplam özkaynaklar 31.236.653 31.733.414 

Net varlık/Özkaynaklar oranı %64 %61 

Şirket yönetimi, net varlık/toplam sermaye oranını düzenli aralıklarla takip etmekte ve gerekli olduğunda 
güncellemektedir.  

 

DİPNOT 24 - FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN 

KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) 

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri 

Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından elde 
edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat olarak tanımlanır. Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun 
değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. 
Ancak, makul değer tahmini amacıyla piyasa verilerinin yorumlanmasında muhakeme kullanılır. Buna göre, burada 
sunulan tahminler, Şirket’in bir güncel piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir. 

Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, gerçeğe uygun değeri belirlenebilen finansal araçların makul değerlerinin 
tahmininde kullanılmıştır: 

 

Finansal varlıklar 

Yılsonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul 
edilmektedir. Nakit ve nakit benzerleri gerçeğe uygun değerleri ile gösterilmektedir. Ticari alacakların kısa vadeli 
olmaları nedeniyle gerçeğe uygun değerlerine eşit olduğu öngörülmektedir Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, 
ilgili değer düşüklük karşılıklarıyla beraber gerçeğe uygun değeri yansıttığı öngörülmektedir. 

 

Finansal yükümlülükler 

Ticari borçlar, ilişkili taraflara borçlar ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları sebebiyle kayıtlı 
değerlerine yakın olduğu öngörülmektedir. 

 

  

  



  
 

 

  

 

4.8 Bağımsız Denetçi Raporu 

 

     

 

 

 

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

 

Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. Genel Kurulu’na 

 

A. Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 

 

1. Görüş 

Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2020 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren 

hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akış 

tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan 

finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı 

tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları’na (“TFRS’lere”) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

 

2. Görüşün Dayanağı 

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından 

yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS’lere”) 

uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun “Bağımsız 

Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları” bölümünde ayrıntılı bir şekilde 

açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ile finansal 

tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket’ten bağımsız 

olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca 

yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün 

oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

 

3. Kilit Denetim Konuları 

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde 

ençok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi 

çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında 

ayrı bir görüş bildirmiyoruz. 

 

  



  
 

 

  

    

 

 

 

 

Kilit denetim konuları Denetimde konunun nasıl ele alındığı 

Stok değerleme yöntemi  

 

Stoklar, Şirket mali tablolarında yer alan önemli varlık 

kalemlerinden biridir. 

 

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine 

ait finansal tablolar açısından önemli seviyede olması 

nedeniyle "stokların değerleme yöntemi" kilit 

denetim konusu olarak belirlenmiştir. 

 

Şirket sodyum sülfat ve sodyum klorürden oluşan 

stoklarını TMS 2 uyarınca maliyetin veya net 

gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile 

muhasebeleştirmektedir. Şirket hammadde 

ihtiyacını Acıgöl'den havuzlara getirilen suyun 

içerisindeki kristal sodyum sülfat (tüvenan) 

cevherinden karşılamaktadır. 

 

Denetim çalışmalarımızda bu konuya aşağıdaki 

nedenlerden dolayı odaklanmış bulunuyoruz: 

 

-  Stok maliyeti hesaplama yöntemi safha maliyeti olup 

bu sistem kompleks hesaplamalar ve varsayımlar 

içermektedir. 

 

-  Yapılan maliyetlendirme çalışmalarına baz olan 

mevcut stok miktarları Şirket bünyesinde bulunan 

uzmanlar tarafından hesaplanmaktadır. 

 

Şirket'in stoklar ile ilgili muhasebe politikalarına ve 

tutarlarına ilişkin açıklamalar dipnotlar 2.6 ve 7'de 

yer almaktadır. 

 

 

Denetimimiz sırasında stok değerleme yöntemi ile 

ilgili aşağıdaki denetim prosedürleri uygulanmıştır: 

 

✓  Stokların kayıt altına alınması ve değerlemesi 

sürecine ilişkin analitik değerlendirmeler ve detay 

testler yapılmıştır. 

 

✓ Stokların fiziki varlığı Şirket bünyesinde bulunan 

uzmanlar eşliğinde yapılan sayımlarla 

doğrulanmıştır. 

 

✓ Stokların sayımı sırasında faydalanılan uzmanın 

teknik yeterliliği ve kabiliyeti değerlendirilmiştir. 

 

✓ Değerleme çalışmasında kullanılan verilerin 

matematiksel uygunluğu test edilmiştir. 

 

✓ Stok değerleme yöntemleri, teknik verileri ve 

içerdikleri bileşenler değerlendirilmiş ve 

uygunluğu test edilmiştir. 

 

✓ Değerlemede kullanılan önemli tahminlerin 

uygunluğu değerlendirilmiş ve kabul edilebilir bir 

aralıkta olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Stok değerleme yöntemine ilişkin gerçekleştirdiğimiz 

çalışmalar neticesinde önemli bir bulgumuz 

olmamıştır. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

4. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları 

Şirket yönetimi; finansal tabloların TFRS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde 

sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç 

kontrolden sorumludur. 

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, 

gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirket’i tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti 

ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 

 

5. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları 

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin 

makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS’lere uygun olarak 

yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan 

önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. 

Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik 

kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. 

BDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki 

muhakememizi kullanmakta ve meslekî şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca: 

• Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; 
bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil 
edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe 
aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe 
riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir. 

• Şirket’in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim 
prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir. 

• Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminleri ile ilgili 
açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 

• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe 
oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin 
işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin 
mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat 
çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz 
gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına 
dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Şirket’in sürekliliğini sona erdirebilir. 

  



 

 

  

 

 

 

 

• Finansal tabloların açıklamaları dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini 
oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı 
değerlendirilmektedir. 

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız 
denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara 
bildirmekteyiz. 

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş 
bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa, 
ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız. 

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız 
denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun 
kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, 
kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili 
hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz. 

 

B. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler 

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket’in  
1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal 
raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. 

2. TTK’nın 402. Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen 
açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir. 

 

 

PwC Bağımsız Denetim ve  

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 

Baki Erdal, SMMM 

Sorumlu Denetçi 

İstanbul, 26 Şubat 2021 

 

  



 

 

  

 
4.9 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bağımsız Denetim Raporu 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU’NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA 

İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

 

Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. Genel Kurulu’na 

 

1. Görüş 

Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.’nin (“Şirket”) 1 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu 
denetlemiş bulunuyoruz. 

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun 
Şirket’in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm 
önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle 
tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır. 

 

2. Görüşün Dayanağı 

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından 
yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS”) uygun olarak 
yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet 
Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından 
yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan 
etik hükümlere uygun olarak Şirket’ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki 
etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz 
bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna 
inanıyoruz. 

 

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz 

Şirket’in 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 26 Şubat 2021 tarihli 
denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz. 

 

4. Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu 

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) 
hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur: 

 

 



 

 

  

 

 

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar. 

Yıllık faaliyet raporunu; Şirket’in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, 
dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, 
finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket’in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere 
de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır. 

 

b) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir: 

• Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar, 

• Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, 

• Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, 
ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar. 

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı’nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat 
düzenlemelerini de dikkate alır. 

 

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu 

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim 
Kurulu’nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket’in 
denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve 
gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir. 

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS’lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk 
sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu’nun denetlenmiş 
olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında 
elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere 
planlanarak yürütülmesini gerektirir. 

 

 

PwC Bağımsız Denetim ve 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 

Baki Erdal, SMMM 

Sorumlu Denetçi 

İstanbul, 26 Şubat 2021 

 

 



 

 

  

5. KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU 

 

Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. 2020 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.000.000,00 

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 6.026.227,43 

Esas Sözleşme Uyarınca kâr dağıtımında İmtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin 
bilgi 

"A" grubu pay 
sahiplerine net 

dağıtılabilir dönem 
kâr'ı üzerinden %10 
ilave temettü verilir. 

    SPK'ya Göre 
Yasal Kayıtlara(YK) 

Göre 

3. Dönem Kârı 13.357.817,00 13.951.775,17 

4. Vergiler ( – ) -3.218.037,00 -3.373.320,90 

5. Net Dönem Kârı ( = ) 10.139.780,00 10.578.454,27 

6. Geçmiş Yıl Zararları ( – )     

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – ) 528.922,71 528.922,71 

8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ( = ) 9.610.857,29 10.049.531,56 

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 113.728,81   

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 9.724.586,10   

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.944.917,22   

       - Nakit 1.944.917,22   

       - Bedelsiz 0,00   

       - Toplam 1.944.917,22   

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 961.085,73   

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 192.217,15   

       - Yönetim Kurulu Üyelerine 192.217,15   

       - Çalışanlara     

       - Pay sahibi Dışındaki Kişilere     

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0,00   

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 5.707.104,71   

16. Genel Kanuni Yedek Akçe                                   805.532,48 805.532,48 

17. Statü Yedekleri     

18. Özel Yedekler     

19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK                                  0,00 438.674,27 

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar        0,00 0,00 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU 

"A" grubu pay toplamı (TL) 442.500,00 

"B" grubu pay toplamı (TL) 14.557.500,00 

TOPLAM (TL) 15.000.000,00 

 
  

  

GRUBU 

TOPLAM DAĞITILAN                       
KÂR PAYI                                                                    

(NET) 

TOPLAM 
DAĞITILAN KÂR 

PAYI / NET 
DAĞITILABİLİR 
DÖNEM KÂRI 

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA 
İSABET EDEN KÂR PAYI 

NAKİT                  
(TL) 

BEDELSİZ 
(TL) 

ORANI                          
( % ) 

TUTARI                        
(TL) 

ORANI                          
( % ) 

NET 

A 1.008.797,32 0,00 10,4964% 2,2797679 227,97679% 

B 6.312.344,19 0,00 65,6793% 0,4336146 43,36146% 

TOPLAM 7.321.141,51 0,00 76,1757% 0,4880761 48,80761% 

  



 

 

  

 

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. 

23.03.2021 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR 

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,   

2. 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 

3. Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi, 

4. Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı bilânço 
ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması, 

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 

6. 2020 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr paylarının miktarı hakkındaki Yönetim Kurulu 
önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 

7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu’nun yerine yeni Yönetim Kurulu seçilmesi, 

8. Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi, 

9. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu’nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının 
görüşülmesi ve karara bağlanması,  

10. Ana sözleşmenin “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 11. maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından verilen uygun görüş ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik 
yapılması için karar alınması, 

11. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2021 yılında 
yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, 

12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için 
izin verilmesi, 

13. Dilek ve temenniler, 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN YAYIMLANDIĞI TİCARET SİCİL GAZETELERİ  
DEĞİŞİME ESAS ANA 
SÖZLEŞME MADDESİ 

TESCİL TARİHİ 

TİCARET SİCİL 
GAZETESİNİN 

DEĞİŞİKLİĞE AİT ÖZET BİLGİ KONU MADDE TARİHİ NO 
ŞİRKET KURULUŞU 

 
16.03.1974 23.03.1974 5105 600.000 TL. SERMAYELİ ANONİM ŞİRKET 

KURULMUŞTUR. 

SERMAYE 6 12.11.1974 19.11.1974 13 SERMAYE 600.000 TL'DAN 20.000.000,- TL'NA 
YÜKSELTİLMİŞTİR. 

KARIN TAKSİMİ 26 02.04.1981 18.06.1981 274 KARIN TEVZİİ İLE İLGİLİ MADDE TASHİHİ YAPILMIŞTIR. 

YEDEK AKÇE 28 02.04.1981 18.06.1981 274 YEDEK AKÇELER İLE İLGİLİ MADDE TASHİHİ  

SERMAYENİN ART. VE 
AZALTILMASI 

7 06.04.1983 15.04.1983 736 MADDE SPK MEVZUATINA UYGUN HALE GETİRİLMİŞTİR 

TAHVİL İHRACI 8 06.04.1983 15.04.1983 736 MADDE SPK MEVZUATINA UYGUN HALE GETİRİLMİŞTİR 

KARIN DAĞITIM TARİHİ 27 06.04.1983 15.04.1983 736 MADDE SPK MEVZUATINA UYGUN HALE GETİRİLMİŞTİR 

KARIN TAKSİMİ 26 26.05.1983 30.05.1983 766 MADDE AÇILARAK ANLAŞILIR HALE GETİRİLMİŞTİR 

SERMAYE 6 14.05.1984 21.05.1984 1014 SERMAYE 140.000.000,- TL'NA YÜKSELTİLMİŞTİR 

SERMAYE 6 13.06.1988 17.06.1988 2042 SERMAYE 350.000.000,- TL'NA YÜKSELTİLMİŞTİR 

SERMAYE 6 24.02.1989 02.03.1989 2222 SERMAYE  700.000.000 TL'NA YÜKSELTİLMİŞTİR. 

SERMAYE 6 23.07.1991 30.07.1991 2827 SERMAYE 2.100.000.000 TL'NA YÜKSELTİLMİŞTİR. 

YÖNETİM KURULU 9 23.07.1991 30.07.1991 2827 MADDE SPK MEVZUATINA UYGUN HALE GETİRİLMİŞTİR 

SERMAYE 6 28.12.1992 31.12.1992 3190 SERMAYE  4.800.000.000 TL'NA YÜKSELTİLMİŞTİR. 

SERMAYE 6 12.12.1994 15.12.1994 3682 SERMAYE 24.000.000.000 TL'NA YÜKSELTİLMİŞTİR. 

YÖNETİM KURULU 
MÜDDETİ 

10 12.12.1994 15.12.1994 3682 MADDE SPK MEVZUATINA UYGUN HALE GETİRİLMİŞTİR 

SERMAYE 6 07.12.1995 12.12.1995 3934 SERMAYE 72.000.000.000 TL'NA YÜKSELTİLMİŞTİR. 

SERMAYE 6 23.07.1997 11.09.1997 4374 SERMAYE 216.000.000.000 TL'NA YÜKSELTİLMİŞTİR. 

SERMAYE 6 10.09.1998 17.09.1998 4629 SERMAYE 432.000.000.000 TL'NA YÜKSELTİLMİŞTİR. 

SERMAYE 6 16.08.2000 22.08.2000 5115 SERMAYE 1.080.000.000.000 TL'NA YÜKSELTİLMİŞTİR. 

KARIN TAKSİMİ 26 16.08.2000 22.08.2000 5115 KARIN TEVZİİ İLE İLGİLİ MADDE TASHİHİ YAPILMIŞTIR. 

SERMAYE 6 02.10.2001 09.10.2001 5399 SERMAYE 1.836.000.000.000 TL'NA YÜKSELTİLMİŞTİR. 

SERMAYE 6 05.10.2004 11.10.2004 6154 SERMAYE 3.580.200.000.000 TL'NA YÜKSELTİLMİŞTİR. 

ŞİRKETİN MERKEZ VE 
ŞUBELERİ 

4 06.05.2008 14.05.2008 7062 ÇARDAK FABRİKAMIZ ŞUBE OLARAK TESCİL EDİLMİŞTİR 

SERMAYE 6 20.11.2008 26.11.2008 7197 YENİ TÜRK LİRASINA DÖNÜŞ YAPILMIŞTIR. 

SERMAYE 6 21.12.2009 28.12.2009 7467 SERMAYE 3.580.200 TL'DAN 6.000.000,- TL'NA 
YÜKSELTİLMİŞTİR. 

ŞİRKETİN MERKEZ VE 
ŞUBELERİ 

4 18.03.2011 23.03.2011 7778 ŞİRKETİN MERKEZ ADRESİ DEĞİŞMİŞTİR 

ANA SÖZLEŞMENİN 
TAMAMI 

TAMAMI 17.04.2012 24.04.2012 8054 SPK MEVZUATINA UYUM BAĞLAMINDA BÜTÜN 
MADDELERDE DÜZELTME YAPILMIŞTIR. 

YNT.KRL.MÜDDETİ VE 
DENETÇİ 

10,15,16, 
23 

05.04.2013 11.04.2013 8298 YÖNETİM KURULU MÜDDETİ VE DENETÇİ SEÇİMİ 
MADDELERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 

MUHTELİF 4,12,25, 
27, 29 VE 

GEÇ.1  

07.04.2016 13.04.2016 9053 ŞİRKETİN ŞUBE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE VE DİĞER 
MADDELERDE SPK FORMATINA UYGUNLUĞU 
SAĞLAMAK ADINA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR. 

SERMAYE 6 01.04.2020 06.04.2020 10052 ŞİRKET SERMAYESİ 6.000.000 TL’DAN 15.000.000 TL’NA 
ÇIKARILMIŞTIR. 

 



 

 

  

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. 
ANASÖZLEŞMENİN “YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI” BAŞLIKLI 

11 NCİ MADDESİ İLE İLGİLİ TADİL TASARISIDIR 
 

ESKİ ŞEKLİ 
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: 
MADDE:11 
 
Yönetim Kurulu şirketin işleri ve muameleleri lüzum 
gösterdikçe ve en az ayda bir defa toplanır. Toplantılar 
şirket merkezinde yapılır. Bütün üyelerin kabulü halinde 
toplantılar şirket merkezinden başka yerlerde de 
yapılabilir. 
 
Yönetim Kurulu, Başkanının veya vekilinin daveti veya 
herhangi bir üyenin yazılı talebi üzerine toplanır. Toplantı 
davetiyesi ile birlikte toplantıda görüşülecek işlerin 
gündemi de gönderilir. 
 
 
Yönetim Kurulu’nun karar verebilmesi için toplantıda 
Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması halinde en az 3 
(üç) üyenin, Yönetim Kurulunun 6 üyeden oluşması 
halinde en az 4 (dört) üyenin, Yönetim Kurulunun 7 
üyeden oluşması halinde en az 5 (beş) üyenin bulunması 
şarttır. 
 
Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. 
 
Yönetim Kurulu toplantısına elektronik ortamda da iştirak 
edilebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üyelerden herhangi biri görüşme isteğinde bulunmadıkça 
Yönetim Kurulu Kararları, üyeden bir veya birkaçının belli 
konularla ilgili yaptığı teklife diğerlerinin yazılı oyları 
alınarak da verilebilir.  
 
Yönetim Kurulları kendi devreleri için tanzim edeceği 
program ve talimata göre toplantı zamanlarını, vazife 
bölümünü tanzim ve tespit eder. 

YENİ ŞEKLİ 
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: 
MADDE:11 
 
Yönetim Kurulu, şirketin işleri ve muameleleri lüzum 
gösterdikçe ve en az ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu 
toplantıları Şirket merkezinde veya bütün üyelerin kabulü ile 
başka bir yerde veya başkanın talebi ile elektronik ortamda 
yapılır.  
 
Yönetim Kurulu, Başkanının veya Başkan yardımcısının 
daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu toplantısı 
gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit 
bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman 
önce Yönetim Kurulu Üyeleri’nin incelemesine sunulur. 
 
Yönetim Kurulu’nun karar verebilmesi için toplantıda 
Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması halinde en az 3 (üç) 
üyenin, Yönetim Kurulunun 6 üyeden oluşması halinde en az 
4 (dört) üyenin, Yönetim Kurulunun 7 üyeden oluşması 
halinde en az 5 (beş) üyenin bulunması şarttır. 
 
 
Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. 
  
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip 
olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’inci 
maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 
Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında 
Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ 
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara 
elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân 
tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu 
amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın 
alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu 
hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya 
destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin 
ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde 
belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. 
 
Üyelerden herhangi biri toplantı isteğinde bulunmadıkça 
Yönetim Kurulu kararları, üyeden bir veya birkaçının 
muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı 
oyları alınarak da verilebilir. 
 
Yönetim Kurulları kendi devreleri için tanzim edeceği 
program ve talimata göre toplantı zamanlarını, vazife 
bölümünü tanzim ve tespit eder. 

 

 
 
  



 

 

  

NOTLAR: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  



 

 

  

 

 
 

  



 

 

  

 
 
 
 

  



 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GENEL MÜDÜRLÜK 

ADRES  : 1476 Sokak No: 2 Aksoy Residence Kat: 13 D: 42    

35220 – Alsancak – Konak / İZMİR 

TELEFON : 0232 463 59 33 

FAKS : 0232 463 49 20 

E-MAİL : sodas@sodas.com.tr 

WEB SİTE : www.sodas.com.tr 

 

 

FABRİKA 

ADRES : Cumhuriyet Mah. Minnetoğlu Cad. No:5  

20350 – Çardak – DENİZLİ 

TELEFON : 0258 851 27 13 

FAKS : 0258 851 20 50 

 


