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Köklü bir geçmişin
birikimini umut
dolu bir gelecek
vizyonuyla devralan
ve çeyrek yüzyıldır
tüm çalışmalarını
inovatif bakış açısıyla
gerçekleştiren Akçansa,
bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonraki yıllarda
da sektöre yön vermeye
devam edecektir.
Akçansa’nın odağına
insanı alarak sürdürdüğü
tüm faaliyetlerin temel
hedefi, daha mutlu
bir toplum ve daha
güçlü bir Türkiye’nin
oluşturulmasına katkı
sağlamaktır.

ODAĞIMIZDA İNSAN
HEDEFİMİZDE
GÜÇLÜ TÜRKİYE VAR!

Dünyanın en büyük yapı malzemeleri üreticilerinden
biri olan HeidelbergCement, 150 yıldır öncü çalışmaları
ile sektörüne ilham veriyor. Ürünleri evlerin, yolların, ticari ve endüstriyel tesislerin yapımında kullanılan HeidelbergCement, tüm çalışmalarının merkezine çevreye
karşı sorumluluk anlayışını yerleştiriyor.
Karbon nötr olma yolunda sektörünün öncü kuruluşları
arasında yer alan ve 2050 yılına kadar iklim açısından
nötr beton üretme hedefini belirleyen HeidelbergCement çevik yapısı ile farklılaşıyor. Müşterileri ve ortakları ile birlikte inovasyonu teşvik eden HeidelbergCement, geleceğin yenilikçi yapı malzemeleri üzerinde
çalışmalarını sürdürüyor. Akçansa olarak HeidelbergCement’in inovatif yolculuğunda yerimizi alıyoruz.

6 AKÇANSA 2021 FAALİYET RAPORU

Sabancı Topluluğu, küresel oyuncu kimliğini, sürdürülebilir bir geleceğin inşasına verdiği katkı ile pekiştiriyor, paydaşları ve Türkiye ekonomisi için kalıcı değer
üretmeye devam ediyor. Güçlü finansal yapısı, dinamik
portföy yönetimi ve sağlam yönetişim modeli ile yenilikçiliğe ve teknolojiye odaklı iş yaklaşımını bir araya getirerek ana iş kollarında güçlü büyüme sağlarken yeni
büyüme platformlarında önemli fırsatlar elde ediyor.
Sürdürülebilirliği yatırım kararlarının temel ilkesi, güçlü
büyüme ve paydaşlarına sağladığı getiriyi ise itici gücü
kabul eden Sabancı Topluluğu, sürdürülebilir bir yaşam
için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiriyor.
94 yılda inşa edilen küresel deneyim, yüksek performans kültürü ve değer odaklı ekosisteminin temelinde
yükselen Sabancı Topluluğu, ikinci yüz yılına büyümesini ve dönüşümünü hızlandıran kararlı ve stratejik adımlarla ilerliyor. Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi
Akçansa olarak tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir
büyüme vizyonu ile Sabancı Topluluğu ekosisteminin
önemli yapıtaşlarından birini oluşturuyoruz.
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AKÇANSA’DAN

2021 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi.
3. 2021 yılına ait Denetçi Raporları’nın okunması.
4. 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere
seçilen üyelerin Genel Kurul’un onayına sunulması.
6. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
7. 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları
oranlarının belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi
hakların belirlenmesi.
9. Denetçinin seçimi.
10. 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi
verilmesi ve onaylanması.
11. Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
12. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası Hakkında Genel
Kurul’a Bilgi Verilmesi.
13. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun
395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
14. Dilek ve Temenniler.
29 Nisan 2022
Saat, 10.00
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GURUR VEREN
BAŞARI TABLOSU
Türkiye’nin güçlü yarınlarına katkıda bulunabilmek amacıyla projeler
üreten, yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla sektörün geleceğine önemli katkılar
sunan ve insan odaklı bir anlayışla çalışanlarına, topluma sağladığı
faydanın sürdürülebilir olması için faaliyet gösteren Akçansa, ulusal ve
uluslararası kurumların takdirini kazanmayı başarıyor.

Samsun Ladik
Fabrikası’nda yürütülen
“Alternatif Yakıt Projesi”,
HeidelbergCement
tarafından düzenlenen
Brainstorming Ödülleri’nin
“Sürekli Gelişim”
kategorisinde,
Afrika-Doğu Akdeniz
Bölgesi’nin en
iyisi seçildi.

Akçansa; Türkiye İMSAD Geleceğe
Yatırım Ödülleri’nde üç ödüle
birden layık görüldü. Çevre
alanında “İstanbul’un Atığının
Çözüm Ortağıyız” Projesi, Ekonomi
alanında “Smart Beton” Projesi ile
birincilik ödülleri gelirken,
“Benim Mahallem€ Projesi ise
Sosyal alanda ikincilik
ödülünü almaya
hak kazandı.

Akçansa’nın dijitalleşme
ve inovasyon alanlarında
sektöre ilham veren
yenilikçi ürünü Smart
Beton, 2021 Uluslararası
Stevie Ödülleri’nin Tüketim
Ürünleri-Dayanıklılık
kategorisinde Bronz ödüle
layık görüldü.

Sürdürülebilir bir gelecek için
sorumlu kaynak kullanımına
dikkat çekmek amacıyla
hazırlanan Akçansa “2020
Faaliyet Raporu”, dünyanın
en seçkin halkla ilişkiler ve
iletişim yarışmalarından biri
olarak kabul edilen
LACP Awards’ta
Gümüş ödüle layık
görüldü.

Akçansa Büyükçekmece
Fabrikası ile Betonsa
Gebze Hazır Beton
Tesisi, “Kaynakların
Sorumlu Kullanımı
Sürdürülebilirlik
Sertifikaları”nı Altın
seviyeye yükseltti.

Samsun Ladik Fabrikası’nda
“İkide Sıfır Kayıp,
Yüzde Yüz Güven” sloganıyla
kazasız ikinci yılını geride bırakmanın
gururunu yaşayan Akçansa;
Çimento Endüstrisi İşverenleri
Sendikası’ndan “Çimento Sektörü
2020 Yılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Performans
Ödülü” kazandı.

Sürdürülebilir Üretim ve
Tüketim Derneği (SÜT-D)
tarafından düzenlenen VII.
İstanbul Karbon E-Zirvesi’nde;
Akçansa, hayata geçirdiği
“Sürdürülebilir Yarınlar için
Alternatif Yakıt Hareketi”
projesi ile “Düşük Karbon
Kahramanları Ödülü”ne
layık görüldü.

Akçansa, Çanakkale Fabrikası’nda
hayata geçirdiği Expert System
Projesi ile çimentoyu yapay
zekayla otonom olarak üretiyor.
Expert System Projesi,
SabancıDx DnA Ödülleri’nden
en çok değer yaratan
şirket ve en çok
değer yaratan proje
dallarında başarı
kazandı.

Akçansa, tüm dünyada
kadınların iş hayatına katılımı
ve başarısını destekleme
amacı doğrultusunda
gerçekleştirilen “Stevie
Awards for Women in
Business” ödül programında
Bronz Stevie kazanma
başarısı gösterdi.

Akçansa, insanı merkeze
alan öncü uygulamaları ile
İngiltere’nin en saygın
ödül programlarından biri
olan Best Business
Awards’ta ‘En İyi İnsan
Kaynakları Ödülü’nün
sahibi oldu.

Akçansa, insan odaklı uygulamalarıyla Stevie Awards for
Great Employers programından 4’ü Altın, 2’si Gümüş,
1’i Bronz olmak üzere toplam 7 ödül birden kazandı:
ALTIN
Proje: En İyi İK Ekibi

Ödül: “Yılın İşvereni”

Proje: Kariyer Çınarı Mentorluk Programı
Ödül: “Koçluk ve Mentorlukta Başarı” & “En İyi Takım Geliştirme Programı”
Proje: Akçansa Dijital Akademi

Ödül: “En İyi Eğitim Platformu”

GÜMÜŞ
İşin geleceğine ve
dijitalleşmeye odaklı insan
kaynakları uygulamalarıyla
The Globee Awards’tan,
“Avrupa’da Yılın En İyi
İşvereni” kategorisinde en
yüksek puanı alan
Akçansa, kazandığı
Altın ödülle Avrupa’nın
zirvesine çıktı.
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Çimento, Cam, Seramik
ve Toprak Ürünleri
İhracatçıları Birliği (ÇCSİB)
tarafından üçüncüsü
düzenlenen İhracatın
Şampiyonları Ödül
Töreni’nde; Akçansa,
klinker kategorisinde
2020 yılının ihracat
şampiyonu oldu.

Dünyanın en zengin ve
kapsamlı çevresel raporlama
girişimlerinden biri olan
CDP (Carbon Disclosure
Project–Karbon Saydamlık Projesi)
2021 derecelendirmesinde;
Akçansa, iklim değişikliği ve su
güvenliği programlarında
notlarını birer puan
artırarak
B’ye yükseltti.

Proje: En İyi İK Ekibi
Ödül: “Yılın İnsan Kaynakları Ekibi”
Proje: Akçansa Dijital Akademi
Ödül: “En İyi Eğitim Yönetim Sistemi”

BRONZ
Proje: İK İletişimi

Ödül: İşveren İlişkilerinde Başarı

Akçansa, Türkiye
İhracatçılar Meclisi
(TİM) tarafından
bu yıl 19’uncusu
açıklanan
“Türkiye’nin ilk
1000 İhracatçısı
2020” listesinde
123. sırada yerini
aldı.

HAYATA GEÇIRILEN
HER PROJE, ELDE
EDILEN HER
BAŞARI VE BUNUN
KARŞILIĞINDA
ALINAN HER ÖDÜL,
AKÇANSA’NIN
“DAHA DA
IYISINI YAPMA”
MOTIVASYONUNU
ARTIRIRKEN, ÜLKE
EKONOMISINE
VE INSANINA
YATIRIM YAPMA
ARZUSUNU DA
BIR ÜST NOKTAYA
TAŞIMASINA
VESILE OLUYOR.
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İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE
Çimento

2.528

TESİS KAPASİTELERİ
Bin Ton/Yıl

Klinker

1.943

İSTANBUL AMBARLI

745

SAMSUN LADIK
Çimento

1.014

TEKIRDAĞ M. EREĞLISI

500

Klinker

644

ÇANAKKALE
Çimento

5.500

Klinker

4.450
YALOVA

ALİAĞA

384

224

ORTAKLIK YAPISI
ÜRETIM KAPASITESI

Çimento

9,0

%39,72

%39,72

%20,56

(milyon ton)

Klinker

7,0

(milyon ton)

TOPLAM VARLIKLAR

NET SATIŞLAR

3.503,2

2.871,4

(milyon TL)

(milyon TL)

Akçansa, başarılı performansıyla

HACI ÖMER SABANCI
HOLDING A.Ş.
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HEIDELBERGCEMENT AG

DIĞER - HALKA AÇIK

paydaşlarına değer yaratmayı sürdürmektedir.
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Finansal operasyonel göstergeler
SATIŞLAR (milyon ton)		

2017

2018

2019

2020

2021

Toplam Çimento Klinker		8.0
Çimento Toplam		7.6
Yurt İçi		
6.6
Yurt Dışı		
1.0

7.1
6.5
5.5
1.1

7.2
5.2
3.6
1.6

7.5
5.1
3.4
1.7

7.2
5.9
3.5
2.4

Klinker Toplam		0,4
Yurt içi		
0.1
Yurt dışı		
0.3

0,6
0.0
0.6

2.0
0.0
2.0

2.4
0.1
2.4

1.3
0.0
1,3

Hazır Beton (milyon m3)		3.4

3.0

2.2

2.2

2.5

Finansal Göstergeler
					
(milyon TL)

2017

2018

2019

2020

2021

Net Satışlar

1.519,0

1.715,6

1.826,1

1.967,1

2.871,4

308,5

354,3

244,6

323,1

405,3

FVAÖK (EBITDA)
FVAÖK Marjı (%)
FVÖK (EBIT)
FVÖK Marjı (%)

20,3

20,7

13,4

16,4

14,1

225,5

270,1

147,2

222,1

296,5

14,8

15,7

8,0

11,3

10,3

					
Net Kar

148,7

179,8

75,0

114,8

303,6

Net Finansal Borçlanma

332,7

289,7

321,6

289,1

525,4

1.096,9

1.093,7

1.028,9

1.195,4

1.542,6

Özsermaye

Toplam Varlıklar
1.916,2
2.160,5
2.009,8
2.431,9
3.503,2
					
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Temettü Oranı (Brüt %)

0,3

0,6

1,6

66,9

79,8

24,2

54,8

48,0

3.503,2

2.431,9

2.009,8

2.160,5

1.916,2

2.871,4

2017 2018 2019 2020 2021
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0,9

Toplam Varlıklar
(milyon TL)

1.967,1

1.826,1

1.715,6

1.519,0

Net Satışlar
(milyon TL)

0,8

2017 2018 2019 2020 2021

BÖLÜM 1

ÜLKEMİZİN
YAPI
TAŞIYIZ

AKÇANSA’DAN

Akçansa, kurulduğu günden
bugüne sosyal, çevresel
ve ekonomik alanlarda
sorumluluk bilinciyle hizmet
vermektedir. “Çünkü biz
ülkemizin yapı taşıyız”
anlayışıyla yoluna devam
ederek; “tüm sınırların
ötesinde sürdürülebilir
büyüme” vizyonuyla ülkesi
ve insanı için katma değer
sağlayan çalışmalara
imza atmaktadır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

ÇEVIK YAPIMIZLA
INOVASYON ALANINDA
FARK YARATIYORUZ
Değerli paydaşlarımız,

Burak Orhun
Sabancı Holding Yapı
Malzemeleri Grup Başkanı

COVID-19’un etkilerinin tüm dünya coğrafyalarda
hissedildiği 2021 yılını istikrarlı şekilde
hedeflerimize doğru ilerlediğimiz, bütün
tesislerimizde üretim kapasitemizi tam olarak
kullandığımız bir sene olarak geride bıraktık.
Küresel düzeyde yaşanan enerji fiyatlarındaki
artış, tedarik zincirinde yaşanan olumsuzluklar
ve döviz kurundaki dalgalanmalar sektörümüz
açısından zorlukları beraberinde getirse de,
toplam sektör bazında üretimde 2020 yılına
oranla yüzde 9.2’lik bir artış yaşandı. Akçansa
olarak Büyükçekmece, Çanakkale ve Ladik
Fabrikalarımızda toplam 6,5 milyon ton üzeri
klinker üretimi gerçekleştirdik.
Çalışmalarımızı güçlü şekilde sürdürdüğümüz
2021’de katma değeri yüksek ürünlerde toplam
ihracatımız 3,7 milyon tona ulaşırken, satış
gelirlerimizi yüzde 46 artırarak 2,9 milyar TL’ye
çıkardık. Diğer yandan faaliyet alanımızın önemli
bir bölümünü oluşturan limancılık alanında da
yıldızımızın parladığı bir seneyi geride bıraktık.
Akçansa Port transit konteyner depolama ve
gemilere verilen ek hizmetlerle geçtiğimiz yıl
rekor karlılığa ulaştı.
SÜRDÜRÜLEBILIR GELECEK IÇIN
DEĞER OLUŞTURUYORUZ
Tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyüme
vizyonuyla yarınlara ilerlerken, faaliyette
bulunduğumuz tüm bölgelerde “gelecek için
sorumlu çalışma” prensibiyle çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Türkiye’de çimento sektörünün
sürdürülebilirlik raporu yayınlayan ilk şirketi
olarak, odağımıza ‘insan’, ‘çevre’ ve ‘inovasyon’u
alıyor, 2030 Sürdürülebilirlik Hedeflerimize
giden yolda gerek ekonomimiz gerekse tüm
paydaşlarımız için değer yaratıyoruz.
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“

Akçansa olarak bugüne kadar olduğu gibi 2021 yılındaki
çalışmalarımızda da ekip ruhumuz ve Akçansalı
olmanın verdiği güç bizi farklılaştırırken, toplumumuza
sağladığımız faydanın sürdürülebilir olması
amacıyla pek çok projeye imza attık.

Bu kapsamdaki faaliyetlerimiz ile dünyanın
en zengin ve kapsamlı çevresel raporlama
girişimlerinden biri olan Karbon Saydamlık
Projesi 2021 derecelendirmesinde iklim
değişikliği ve su güvenliği programlarında
notlarımızı geçiğimiz yıla göre birer puan
artırarak B’ye yükselttik.
Sektörümüz açısından en belirleyici konuların
başında temiz ve sürdürülebilir enerji konusu
geliyor. Karbon salım oranlarını düşürmeye
yönelik taahhütleri içeren Paris İklim
Anlaşması’na ilişkin kanun teklifinin Türkiye
Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmesi ile
Ekim ayında yepyeni bir döneme adım attık. Biz de
ülkemizin kalkınma ve iklim hedefleriyle uyumlu,
daha sürdürülebilir ve daha yeşil bir ekonominin
destekçisi olmak üzere çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Sürdürülebilirlik anlayış ve
yaklaşımımızı değer zincirimizin her bir halkasına
yaymayı amaçlıyoruz.
Alternatif hammadde ve alternatif enerji
kaynaklarındaki kullanım oranlarımızı yükseltmek
en öncelikli gündem maddelerimiz arasında
bulunuyor. Alternatif yakıt kullanımında yüzde
19 seviyesi ile sektör ortalamasının üzerinde
yer alıyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın
önemli bir çıktısı olarak 2021’de alternatif yakıt
kullanımıyla 155 bin ton fosil yakıta eşdeğer
enerji geri kazanımı sağladık. Bununla beraber,
geliştirdiğimiz düşük karbonlu ürünler ile
çevresel ayak izimizi de azaltmayı amaçlıyoruz.
İNOVATİF PROJELERLE GELECEĞE UZANIYORUZ
Yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimize
sunduğumuz tam desteğin yanında, özellikle
inovasyon ve dijital teknolojiler konusundaki
bilgi birikimimizle sektörümüze ilham veren
öncü atılımlar yapmaya devam ettik. Hayata
geçirdiğimiz Expert System Projemiz ile

çimentoyu yapay zeka ile otonom olarak ürettik
ve SabancıDx DnA Ödülleri’nden ‘En Çok Değer
Yaratan Şirket’ ve ‘En Çok Değer Yaratan Proje’
dallarında başarı kazandık.
2030’a uzanan sürdürülebilirlik yolculuğumuzda
otonom üretim ile faaliyet gösteren tesis
sayısını yükseltmek de önemli hedeflerimiz
arasında yer alıyor. İnovatif ürünlerimiz ile
ülkemizin mega projelerinde de Akçansa
farkını ortaya koyuyoruz. 1915 Çanakkale
Köprüsü için özel ürettiğimiz ve en az 100 yıl
bakım gerektirmeyen ‘1803 Beton’ ürünümüzü
köprümüzde kullandık. Ayrıca, Smart
Beton ürünümüz ile de 1803 Beton’un içine
yerleştirdiğimiz akıllı sensörler aracılığıyla
köprünün inşaat aşamasında beton dayanımını
anlık takip ettik.
Akçansa olarak bugüne kadar olduğu gibi 2021
yılında da imza attığımız tüm çalışmalarımızda
ekip ruhumuz ve Akçansalı olmanın verdiği
güç bizi farklılaştırırken, toplumumuza
sağladığımız faydanın sürdürülebilir olması
amacıyla pek çok sosyal projeye imza attık.
İnsanı merkeze alan anlayışımız ile önemli
bir inisiyatif üstlenerek kadının toplumda, iş
ve ekonomik hayatta güçlenmesine yönelik
attığımız adımları, 2021 yılında güncelleyerek
çalışanlarımız ile paylaştığımız ‘Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Manifestomuz’ ile pekiştirdik. Bu
yönde çalışmalarımıza artan bir ivmeyle devam
edeceğiz. Bununla birlikte, bizim için en öncelikli
konuların başında iş güvenliği ve işçi sağlığı
geliyor. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını
yaratmak için üst düzeyde hassasiyet gösteriyor,
her türlü tedbiri alıyor ve uyguluyoruz.
Akçansa markasının başarılı yolculuğuna
katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza,
hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza ve
müşterilerimize içten teşekkür ediyorum.
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YÖNETİM KURULU

Burak Orhun

Hakan Gürdal

Cevdet Alemdar

Dr. Carsten Sauerland

Mehmet Sami

Dr. Markus C. Slevogt

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Ekonomi Bölümü

Lisans: Yıldız Teknik
Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü

Lisans: Manheim (Almanya)
ve Barcelona (İspanya)
Üniversitelerinde
İşletme Bölümü

Lisans: Kingston Üniversitesi
Ekonomi Bölümü

Lisans: Almanya Philipps
Üniversitesi İşletme Bölümü

Yüksek Lisans: City Üniversitesi
Business Systems Analysis
Design

Yüksek Lisans: Almanya
Philipps Üniversitesi İşletme
Bölümü

İş Deneyimi: 1988 yılında
profesyonel iş yaşamına
başlamıştır. Son 30 yılda
Kurumsal Finansman
ve Sermaye Piyasaları
konusundaki deneyimiyle
1994’ten bugüne New York
ve Dubai’de ofisler açmış,
Almanya, Amerika ve
Japonya’da stratejik iş birlikleri
kurmuş ve bu kapsamda yurt
içinde ve yurt dışında Türkiye
ekonomisi ve yatırım fırsatları
konusunda çeşitli konuşmalar
yapmış ve paneller yönetmiştir.
1988’den bugüne kadar çeşitli
özelleştirme, şirket evliliği,
şirket ortaklığı, finansal ortaklık,
halka arz, şirket değerleme
ve danışmanlık projeleri
gerçekleştirmiştir. Finansal
ortaklık projelerine Türkiye’de
öncülük etmiş olup, 2000-2007
arasında Türkiye’deki en büyük
finansal ortaklık fonunun
kuruluş aşamasında görev
aldıktan sonra toplam yedi yıl
yatırım komitesi üyesi olarak
görev yapmıştır.

İş Deneyimi: NYU Stern
School of Business, New
York, ABD’de Özel Banka
Yöneticileri için Yönetici
Eğitim Programı, Yönetim
ve Teknoloji Okulu Berlin’de
Genel Müdürlük için Yönetici
Geçiş Programlarını
tamamlamış, Philipps
Üniversitesi’nde Bankacılık &
Finans Doktorası yapmıştır.
1998 yılından itibaren
Deutsche Bank AG’de çeşitli
pozisyonlarda görev almış,
ardından ING İsviçre S.A.
Bölgesel Pazar Müdürü ve
ING Bank A.Ş. Türkiye Genel
Müdürü, Ana Varlık Yönetimi
görevlerinde bulunmuştur.
2012 yılı itibarıyla çeşitli
şirketlerde Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
bulunmuştur.

Yüksek Lisans: ABD’de George
Washington University’de Finans
ve University of PennsylvaniaWharton Business School’da
İşletme
İş Deneyimi: Çalışma hayatına,
Mercedes Benz Türk A.Ş.’de
Finansal Planlama ve Analiz
Uzmanı olarak başlamıştır.
ABD’de sırasıyla Thomson
Corporation (Reuters),
CapitalOne Financial ve
CadenceQuest, Inc şirketlerinde
Finans Müdürlüğü, Portföy
Yönetim Direktörlüğü, Kurumsal
Gelişim Direktörlüğü ve Mali
İşler Genel Müdür Yardımcılığı
gibi çeşitli yöneticilik
görevlerinde bulunmuştur.
2009-2018 yılları arasında
Oyak Grubu’nun tüm şirket alım
& satım (M&A) projelerinden
sorumlu olarak, Oyak Girişim
Danışmanlığı şirketinin Genel
Müdürlüğü görevini yürütmüştür.
Eş zamanlı olarak da Oyak
Grubu yurtiçi ve yurtdışı kimya
ve enerji şirketlerinde üst düzey
yöneticilik, murahhas azalık
ve yönetim kurulu başkanlığı
görevlerinde bulunmuştur. 2018
yılında Sabancı Holding Strateji
ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı
olarak Sabancı Topluluğu’na
katılmıştır. Mayıs 2021
itibarıyla Sabancı Holding Yapı
Malzemeleri Grup Başkanlığı
görevini yürütmektedir.
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Yüksek Lisans: İstanbul
Üniversitesi Uluslararası
İşletme Bölümü
İş Deneyimi: 1992 yılında
Çanakkale Çimento’da
çalışmaya başlamıştır.
1996 yılında Akçansa’da
Strateji ve İş Geliştirme
Müdürlüğü’ne, 1997 yılında
Ticaret’ten Sorumlu Genel
Müdür Yardımcılığı’na
atanmıştır. 1 Ağustos 2008
tarihinden itibaren Akçansa
Genel Müdürü olarak görev
almıştır. 1 Eylül 2014 tarihi
itibarıyla Yönetim Kurulu
Başkanı olarak atanmıştır.
1 Şubat 2016 tarihinde
HeidelbergCement
Grubu’nda Afrika ve
Akdeniz Bölgesi’nden
sorumlu İcra Komitesi
Üyesi olarak atanmıştır.

Yüksek Lisans: Sabancı Üniversitesi
İşletme Yüksek Lisansı
İş Deneyimi: Sabancı Holding
bünyesine 1993 yılında katılmış;
sırasıyla Beksa, Sakosa, Kordsa,
Temsa İş Makinaları ve Brisa’da
çeşitli yönetici pozisyonlarında
bulunmuştur. Bu süre içinde
Türkiye’de inşaat ve üretim
sektörlerine yönelik tel ürünleri
yatırımları gerçekleştirmiştir. Brezilya,
Tayland ve Çin’de lastik endüstrisine
yönelik yurtdışındaki iştiraklerinin
fabrika genel müdürlükleri, Güney
Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinin
satış ve pazarlama liderliklerini
yapmıştır. Kordsa’nın Teknoloji
ve Pazar Geliştirme Başkan
Yardımcısı olarak Ar-Ge ve inovasyon
liderliklerini gerçekleştirmiştir.
Temsa İş Makinaları’nın, Komatsu
İş makinaları üzerine Volvo Kamyon
distribütörlüğünü de alarak büyümesi
sırasında Genel Müdürlük yapmıştır.
Daha sonra Bridgestone ve Sabancı
Holding ortaklığında kurulan,
80’den fazla ülkeye ihracat yapan ve
Türkiye’de lastik ve mobilite çözümleri
lideri olan Brisa’nın CEO’luğu görevini
yürütmüştür. 1 Nisan 2020’den
itibaren Sabancı Holding Sanayi Grup
Başkanlığı görevini yürütmektedir.
TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar
Derneği üyesidir. Sabancı Üniversitesi
Mezunlar Derneği’nde ve Sabancı
Topluluğu’nda Brisa, Kordsa, Temsa
Motorlu Araçlar ve Temsa Ulaşım
Araçları Yönetim Kurulu Başkanı,
Akçansa Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görev almaktadır.

Yüksek Lisans ve Doktora:
Mannheim Üniversitesi
İşletme Bölümü
İş Deneyimi: Profesyonel
kariyerine Frankfurt’ta
Uluslararası Vergi
Danışmanlığı ve Denetim
alanında başlamıştır. 2010
yılında HeidelbergCement’te
Grup CFO Yardımcısı olarak
çalışmıştır. 2012-2016 yılları
arasında Akçansa’da Genel
Müdür Yardımcısı /Finans
görevini yürütmüştür. 2016
yılında HeidelbergCement
Grubu’na geri dönerek
Yönetimsel ve Finansal
Raporlama Direktörü
görevini üstlenmiştir.
HeidelbergCement’i temsilen
2016 yılında Akçansa
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
atamıştır. 2020 yılında
HeidelbergCement Trading’de
CEO görevine atanmıştır.
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İCRA KOMİTESİ

M. Zeki Kanadıkırık

Berrin Yılmaz

Gilles Covello

Ümit Çetin

İlker Koç

Jason South

Sinan İnaç

Genel Müdür

Genel Müdür
Yardımcısı
İnsan Kaynakları

Genel Müdür Yardımcısı
İşletmeler

Genel Müdür Yardımcısı
Çimento Satış, Pazarlama
ve İş Geliştirme

Genel Müdür Yardımcısı
Hazır Beton, Agrega Satış
ve Pazarlama

Genel Müdür Yardımcısı
Finans

Genel Müdür Yardımcısı
Satınalma ve Lojistik

Lisans: Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü

Lisans: Orta Doğu Teknik
Üniversitesi İşletme
Bölümü

Lisans: ENSI Clermont-Ferrand
Kimya Mühendisliği Bölümü

Lisans: Bilkent
Üniversitesi Bankacılık
ve Finans Bölümü

Lisans: Orta Doğu Teknik
Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü

Lisans: Sam Houston
State Üniversitesi Ekonomi
Bölümü

Lisans: Dokuz Eylül
Üniversitesi İngilizce
İşletme Bölümü

İş Deneyimi: 1989- 1995 yılları
arasında Brisa’da, 1995-1998
yılları arasında Lubrekip’te
farklı pozsiyonlarda görev
yapmıştır. 1998-2003
yılları arasında önce proje
mühendisi olarak DUSA ve
ardından da Polimer Üretim
ve Yardımcı İşletmeler Müdürü
olarak Kordsa Türkiye’de
çalışmalarını sürdürmüştür.
2006 yılında Kordsa Türkiye’de
Hat-1 Üretim Müdürlüğü
görevine atanmış, 20092010 yılları arasında Üretim
Direktörü olarak Kordsa’da
görev almıştır. 2010 senesinde
Operasyon Direktörü- Thai
Indo Kordsa görevine
atanmıştır. 2015 – 2020
yılları arasında Asya Pasifik
Bölgesi’nden sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı olarak
çalışmalarını sürdürmüştür.
Eylül 2020 tarihinde Akçansa
Genel Müdürlüğü görevine
atanmıştır.

Yüksek Lisans: Bilkent
Üniversitesi MBA Programı

İş Deneyimi: 20072008 yıllarında Ernst &
Young’da Denetçi, 20082009 yıllarında Hayat
Holding’de İç Denetçi,
2009-2012 yıllarında
Olmuksa’da İç Denetim
Yöneticisi, 20122015 yılları arasında
Çimsa’da İç Denetim
Müdürü ve 20152019 yılları arasında
Çimsa’da Genel Müdür
Yardımcısı-Tedarik
Zinciri olarak çalışmıştır.
Ekim 2019 ve Kasım
2021 tarihleri arasında
Akçansa Genel Müdür
Yardımcısı-Satınalma ve
Lojistik pozisyonunda
görev almıştır. 1
Aralık 2021 tarihi
itibarıyla Genel Müdür
Yardımcısı–Çimento
Satış, Pazarlama ve İş
Geliştirme pozisyonuna
atanmıştır.

Yüksek Lisans: Sabancı
Üniversitesi İşletme
(Executive MBA)

Yüksek Lisans: Texas
Christian Üniversitesi
İşletme Bölümü

İş Deneyimi: 1994 yılında
Rizzani de Eccher’de Saha
Mühendisi olarak başlamış,
daha sonra 1995-1998
yılları arasında Astaldi
ve Sinta’da Şantiye Şefi
olarak görev yapmıştır.
Akçansa’da Eylül 1998
tarihinde Pazarlama,
Planlama ve Satış
departmanlarında Uzman
olarak görev yapmıştır.
2008-2012 yılları arasında
HeidelbergCement
Teknoloji Merkezi
Almanya’da Kıdemli
Mühendis olarak çalışmış,
sonrasında kariyerine
yine Akçansa’da Kalite ve
Ar-Ge Müdürü, Pazarlama
ve Özel Ürünler Müdürü,
Teknik Satış Destek ve
Özel Ürünler Müdürü
olarak devam etmiştir.
Aralık 2020-Kasım
2021 tarihleri arasında
Karçimsa’da Şirket Müdürü
pozisyonunda yer almıştır.
1 Aralık 2021 tarihi
itibarıyla Genel Müdür
Yardımcısı-Hazır Beton,
Agrega Satış ve Pazarlama
pozisyonuna atanmıştır.

İş Deneyimi: Profesyonel
kariyerine 2003 yılında
Hanson Aggregates
Products Inc.’da muhasebe
alanında başlamış ve 2010
yılı ağustos ayına kadar
Kredi Analisti, Ticari Pazar
Uzmanı ve Kıdemli Finansal
Analist pozisyonlarında
çalışmıştır. Ağustos 2010Kasım 2021 tarihleri
arasında Lehigh Hanson’da
sırasıyla Finansal Analiz
Müdürü, Strateji ve
Gelişim Müdürü, Finansal
Planlama ve Analiz Kıdemli
Direktörü ve Finansal
Planlama ve Analiz Genel
Müdür Yardımcısı olarak
sorumluluk almıştır.
13 Aralık 2021 tarihi
itibarıyla Akçansa Genel
Müdür Yardımcısı-Finans
pozisyonuna atanmıştır.

İş Deneyimi: Profesyonel
iş hayatına 2003 yılında
Çimentaş’ta başlamış
ve 2003-2007 yılları
arasında Bütçe ve Maliyet
Kontrol Uzmanı, 20072011 yılları arasında
Planlama, Bütçe ve
Kontrol Şefi, 20112015 yılları arasında
Planlama, Bütçe ve
Kontrol Müdürü, 20152017 yılları arasında
Strateji ve Pazarlama
Müdürü (Çimento ve Hazır
Beton), 2017-2019 yılları
arasında Planlama, Bütçe
ve Kontrol Doğu Akdeniz
Bölge Lideri ve son olarak
Planlama, Bütçe ve
Kontrol Direktörü olarak
görev yapmıştır. 2019
yılından beri sırasıyla
Akçansa’da Strateji ve
İş Geliştirme Müdürü,
Strateji ve İş Geliştirme
Grup Müdürü olarak
çalışmıştır. 1 Aralık 2021
tarihi itibarıyla Genel
Müdür YardımcısıSatınalma ve Lojistik
pozisyonuna atanmıştır.
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İş Deneyimi: Çalışma
hayatına 1995-1998
yılları arasında Eczacıbaşı
Holding– İnsan Kaynakları
Uzmanı olarak başlamış,
sırasıyla 1998-2006
Eczacıbaşı-Baxter– İnsan
Kaynakları Müdürü, 20062015 Roche İlaç-İnsan
Kaynakları Direktörü
ve Roche İsviçre Global
İnsan Kaynakları İş Ortağı,
2015-2017 Atrain GmbhGenel Müdür, 2017-2018
Sabancı Holding-İnsan
Kaynakları Direktörü
görevlerinde bulunmuştur.
Temmuz 2018 tarihinden
itibaren Akçansa İnsan
Kaynakları Genel Müdür
Yardımcısı olarak görevini
sürdürmektedir.

İş Deneyimi: Kariyerine, 1991
yılında Ciments Français
Gargenville Fabrikası’nda
Çevre ve Proses Mühendisi
olarak başlamış, 1993-1996
yılları arasında Calcia Beffes
Fabrikası’nda Kalite ve
Ocaklar Müdürü, 1996-2016
yılları arasında Italcementi
Group Calcia’da sırasıyla
Beffes Fabrikası’nda Üretim
Müdürü, Picton Fabrikası’nda
Fabrika Müdürü Yardımcısı,
Bussac Fabrikası’nda Üretim
Müdürü, Bussac Fabrikası’nda
Geliştirme Müdürü, Couvrot
Fabrikası’nda Üretim
Müdürü, Bouin Fabrikası’nda
Fabrika Müdürü, Gargenville
Fabrikası’nda Fabrika
Müdürü, Couvrot Çimento
Fabrikaları’nda Fabrika Müdürü
ve son olarak 2016-2019 yılları
arasında HeidelbergCement
Suez Cement Mısır’da 11Mt/y
kapasiteli 5 entegre tesisten
sorumlu Teknik Direktör
olarak görevini sürdürmüştür.
4 Mart 2019 tarihi itibarıyla
Akçansa İşletmeler Genel
Müdür Yardımcılığı görevine
atanmıştır.
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TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜ

Türk Çimento Sektörü

%9,2

%14

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2021
yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre;
bina sayısı yüzde 14, yüzölçümü yüzde 24,1,
daire sayısı yüzde 16,8 artmıştır.

2021 yılı verilerine göre
çimento üretiminde, geçen
yıla oranla yüzde 9,2’lük bir
artış yaşanmıştır.

%22,5
Aynı dönemde üretilen
çimentonun ise
yaklaşık yüzde 22,5’i
ihraç edilmiştir.

2021 yılında iç satışlarda yüzde 8,2’lik
yükseliş yaşanırken çimento ihracatında ise
yüzde 9,1’lik artış gerçekleşmiştir.

%9,1
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TUİK verilerine göre;
2021 yılında çimento ve
klinker ihracatının en
çok arttığı ülke İtalya
olurken, bu dönemde
özellikle Amerika Birleşik
Devletleri, İsrail, Fildişi
Sahili, Gana, Suriye,
Haiti gibi ülkelere de
ihracat yapılmıştır.

%18,3

Belediyeler tarafından verilen yapı
kullanma izin belgelerinin 2021
yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın
aynı dönemine göre; bina sayısı
yüzde 28,9, yüzölçümü
yüzde 16,8 ve daire sayısı
yüzde 18,3 artmıştır.

Konut satışları 2021
yılında önceki yıla göre
yüzde 0,5 azalarak
1.491.856 oldu.

1.491.856
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TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜ

Türkiye’de Çimento Üretimi ve Tüketimi
(milyon ton)*
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* Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği üyesi
üreticilerin bilgisini içeren verilerdir.
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* Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği üyesi üreticilerin bilgisini içeren verilerdir.
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2021

AKÇANSA’DAN

Satışlar

Betonsa’da Satışlar
Akçansa Hazır Beton faaliyetlerini Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde
başarıyla sürdüren Betonsa, 29 tesisinde 2021 yıl sonu itibarı ile 2,5 milyon m3 satış
gerçekleştirmiştir. Akçansa, 2021 yılında da müşteri odaklı projelerine artan oranda
ağırlık vermeyi sürdürmüş ve mega projelerde çözüm ortağı olmuştur.

Akçansa yurt içi toplam çimento ve klinker satışı 2021’de, 2020’ye oranla %5 artış
göstererek 3,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. İhracattaki toplam satışta 2020’ye göre
%10’luk azalış olmuş ve 3,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Toplam çimento ve klinker satışı
2021’de %3 azalarak 7,3 milyon ton olmuştur. Akçansa hazır beton faaliyetlerini Marmara,
Ege, Karadeniz bölgelerinde ve Çanakkale Köprü projesinde başarıyla sürdüren Betonsa, yıllık
ortalama 26 tesis ile 2021 yıl sonu itibarıyla 2,5 milyon m3 satış gerçekleştirmiştir. Agregasa
markası ile Kemerburgaz ve Saray olmak üzere 2 farklı tesiste sürdürülen Agrega satışları,
2021 yılında 1,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Kemerburgaz ve Samsun tesisleri
kiraya verilerek rödovans geliri elde edilmektedir.

Hazır Beton (milyon m3)
5.0

4,7

4,6

4.5

4,4

4,2

4.0

3,7

3.5
3.0

İç Satışlar (milyon ton)
Çimento
Klinker
Toplam

2021
3.559
0.039
3.598

3,3

2,9

2.5

2020
3.367
0.076
3.442

2019
3.619
0.018
3.637

2018
5.457
0.004
5.461

2017
6.578
0.056
6.634

2016
6.387
0.065
6.452

2,5
2,1

2,1

2019

2020

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2012

Çimento
Klinker
Toplam

2014

2015

2016

2017

2018

2020
1.713
2.360
4.073

2019
1.605
2.025
3.630

2018
1.084
0.577
1.661

2017
1.020
0.337
1.357

2016
1.129
0.347
1.476

Agrega (milyon ton)
3.5
3.0

3,0

3,0

2,8
2,5

2.5

2,5

2,5
1,8

2.0
1.5

Toplam Satışlar (milyon ton)
Çimento
Klinker
Toplam
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2021
5.960
1.295
7.255

2021

Kemerburgaz, Saray ve Bursa olmak üzere 3 farklı tesiste sürdürülen
agrega satışları 2021 yılında 1,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat (milyon ton)
2021
2.401
1.256
3.657

2013

2020
5.079
2.436
7.515

1,5
1,2

1,4

1.0

2019
5.224
2.043
7.267

2018
6.541
0.581
7.122

2017
7.598
0.393
7.991

2016
7.516
0.412
7.928

0.5
0.0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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AKÇANSA’DAN

TÜRKIYE’NIN
YARINLARI İÇIN
ÜRETIYORUZ
2021 yılında
Akçansa’nın
Büyükçekmece,
Çanakkale ve Ladik
Fabrikalarında
toplam
6.7 milyon ton
klinker ve
5.9 milyon ton
çimento üretimi
gerçekleştirilmiştir.
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Akçansa’nın tüm tesislerinde üretim faaliyetleri OHSAS
45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, BS EN ISO
9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi ve BS EN ISO 14001
Çevre Yönetim sistemine uygun olarak yürütülmüştür. İngiliz
Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından yapılan denetimler
başarıyla tamamlanarak sertifikaların yenilenmesi
sağlanmaktadır.
Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sürdürülebilirlik Sertifikası’nı
2018 yılında Türkiye’de ilk kez almaya hak kazanan Akçansa
Büyükçekmece Fabrikası, Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite
Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi (KGS) tarafından yapılan
bağımsız denetim sonucunda sertifikasını altın seviyeye
yükseltmiştir. Büyükçekmece Fabrikası, İstanbul’un atık
sorununa çözüm ortağı olmaya 2021 yılında da devam
etmiştir. İstanbul’da İSKİ’nin arıtma tesislerinden çıkan
yaklaşık 73 bin ton kurutulmuş arıtma çamuru Akçansa
Büyükçekmece Fabrikası’nda alternatif yakıt olarak
kullanılmıştır. Akçansa Büyükçekmece Fabrikası’nda gemi
tersanelerinden çıkan yaklaşık 12 bin ton sintine atıkları
kullanılarak enerji geri kazanımı sağlanmıştır. Bunlarla
beraber, Akçansa Büyükçekmece Fabrikası’nda 12 bin
ton atıktan türetilmiş yakıtın dönüşümünün sağlanması
konusunda İSTAÇ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile
çalışmalar devam etmektedir. Büyükçekmece Fabrikası’nda
2021 yılında alternatif yakıt kullanımı yüzde 21,2 olarak
gerçekleşmiştir.
Akçansa Ladik Fabrikası’nda ise alternatif yakıt kullanımı
yıllık olarak yüzde 26 olarak gerçekleşmiştir. Çanakkale
Fabrikası’nda alternatif yakıt tedarikinde kaynak çeşitliliğini
artırmak amacıyla birçok çalışma yapılmış, farklı
kaynaklardan farklı tiplerde alternatif yakıt tedarikine
başlanmıştır. Çanakkale Fabrika için alternatif yakıt kullanımı
2021 yılında yüzde 16,8 olmuştur.
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AKÇANSA’DAN

LIMANLARDA
KALITELI HIZMET
VEREN GÜVENILIR
ÇÖZÜM ORTAĞI

Akçansa, limancılık
faaliyetlerini üstün operasyon
yönetimi ve verimliliğini
koruyarak gelecek yıllara da
taşıyıp, gelirlerini artırmayı
hedeflemektedir.
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Faaliyet alanlarının bir ayağını
oluşturan limancılık konusunda
her geçen yıl biraz daha büyüyen
Akçansa, nitelikli hizmeti ve çözüm
odaklı yaklaşımıyla sektörün önemli
oyuncularından biri olduğunu
kanıtlıyor. Tüm iş kollarında olduğu gibi
limancılıkta da müşteri memnuniyetini
önceleyen Akçansa, uluslararası
standartlarda, yüksek kalite ve
modern liman işletmeciliği anlayışı
içinde konteyner, dökme yük, genel
yük, sıvı yük, proje yükü ve RoRo
hizmetleri vermektedir. Akçansa
limancılık faaliyetleri geçmiş yıllarda
olduğu gibi bu yıl da artarak devam
etmiştir. Ambarlı Limanı’nda üçüncü
şahıs firmalarına verilen hizmetler
doğrultusunda, müşteri taleplerine
istinaden 2 adet yeni kapalı depo
hizmete açılmıştır. Bu kapsamda, 2021
yılı maksimum kapasite ve verimlilikle
sürdürülebilirliğini sağlamıştır. Aynı
zamanda Akçansa, Ambarlı Limanı
dışında Çanakkale Limanı ve Yalova
Terminali’nde de iş hacmini artırarak
hem kendi yüklerine hem de üçüncü
şahıs yüklerine hizmet sunmaya
devam etmiştir. Akçansa liman
kapasiteleri; Ambarlı Liman elleçleme
kapasitesi 2,4 milyon ton, Çanakkale
Limanı elleçleme kapasitesi 4,5 milyon
ton ve Yalova Terminali elleçleme
kapasitesi 0,7 milyon tondur. Ayrıca
2021 yılında Ambarlı ve Çanakkale
limanlarında gemilere verilen ek
hizmetlere bağlı olarak ilave gelirler
elde edilmiştir.
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BÖLÜM 2

İNOVASYON

İNOVASYON
GENLERİMİZDE
Pandemi, hangi sektörde olursa olsun şirketlerin
teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi ve
dijital dönüşümün bir an önce gerçekleştirilmesi
gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
İnovasyonun önemini yıllar öncesinden kavrayan;
kurulduğu ilk günden itibaren yenilikçi bakış
açısıyla yeni ürün ve hizmetler üreten Akçansa,
bundan sonraki yıllarda da dijital dönüşüm ve
Ar-Ge çalışmalarına yönelik projelere yatırım
yapmaya devam edecektir.
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İNOVASYON GENLERİMİZDE

Dijital dönüşümü, tıpkı büyüyen ve gelişen bir organizma gibi ele alan Akçansa,

GELECEK IÇIN
BÜYÜK BIR ADIM:

bu gelişimin sürekliliği için tüm kanalların açık tutulmasına özel bir önem atfetmektedir.
Veri odaklı operasyonel mükemmellik, müşteri bağlılığı ve ürün mükemmelliği sağlama,
Akçansa’nın dijital dönüşümü etkili şekilde uygulamayı amaçladığı alanlardır. Her yıl olduğu
gibi 2021’de de bir nevi sac ayağı oluşturan bu alanların dijital dönüşüme entegre olabilmesine
yönelik projeler üretilmiştir. Dijital dönüşüm inisiyatifleri, “Yaşam Döngüsü”, “Otonom Üretim”
ve “Operasyonların Dijitalleşmesi” ana başlıkları altında hayata geçirilmektedir.

DIJITAL
DÖNÜŞÜM
YAŞAM
DÖNGÜSÜ

Tüm dünya, özellikle de gelişmiş ülkeler, geleceğe yönelik yatırımlarının önemli bölümünü dijitalleşme
üzerine yapmaktadır. Bu doğrultuda hem yeni fikirleri ve yatırımları destekleyen yaklaşımlar
sergilemekte hem de mevcut kurum ve kuruluşları, programlarına bir an önce dijital dönüşümü de
almaları için teşviklerde bulunmaktadır. Covid-19 pandemisiyle birlikte yaşanan olumsuz gelişmeler,
gerek kurum ve kuruluşlara gerekse hükümetlere dijitalleşmenin bugünün ve geleceğin dünyasındaki
yerini bir kez daha hatırlatmış ve bu konunun ileri bir tarihe ötelenemeyecek denli önem arz ettiğini
kanıtlamıştır. Dijital dönüşüm, Akçansa için de üzerinde hassasiyetle durulan bir konu olagelmiştir.
Kurulduğu günden itibaren kendi alanındaki en son teknolojik altyapıyı donanımlı insan kaynağıyla
harmanlayarak faaliyet gösteren Akçansa, dijital dönüşümü; dijitalleşme, optimizasyon ve yeni iş
modeline dönüşümler olarak ele almakta ve atacağı adımları bu doğrultuda atmaktadır.
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Güncel tutulan
dijital altyapı
sayesinde
operasyonların
sürekliliğini
sağlamayı
amaçlar. İnisiyatif,
üretimle ilgili
tüm IT/OT
sistemlerinin ve
proses otomasyon
sistemlerinin,
en iyi endüstri
pratikleriyle
tüm servis
ömürleri boyunca
hizmet verebilir
bir noktada
kalmalarını sağlar.

OTONOM
ÜRETIM

Gelişmiş proses
kontrolörleri
ve ileri veri
analitiği
yöntemleri
kullanımıyla
mühendislerin
ve operatörlerin
karar alma
süreçlerine
yardımcı
olur. Hedefi;
personele olan
bağımlılığı
azaltmak ve
böylelikle
tüm önemli
kararların
sistematik bir
yaklaşımla
alınmasını
sağlamak ve
insan hatasını
azaltmaktır.

OPERASYONLARIN
DIJITALLEŞTIRILMESI

Günlük olarak
yapılan ana
faaliyetleri dijital
ortama taşımayı
amaçlamaktadır.
Bu inisiyatif,
insanları,
prosesleri ve
nesneleri birbirine
bağlamak
için çeşitli
platformları
kullanır. İlk başta
faaliyetler dijital
ortama aktarılır,
daha sonra
sürekli gelişim
yaklaşımıyla
modernize edilir.
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İNOVASYON GENLERİMİZDE

YAŞAM DÖNGÜSÜ

OTONOM ÜRETIM

IT/OT Altyapı Programı, tesis otomasyon sistemlerinin IT altyapısını, güncel gereksinimlere göre
değiştirmekte ve iyileştirmektedir. Modernize edilmiş sistemlere dâhili IT tarafından hizmet verilirken,
harici hizmetler optimize edilerek işletme giderleri yönetilmektedir.

Expert Optimizer Sistemler Programı kapsamında ana üretim sistemlerinde ileri proses
kontrolörleri uygulanmaktadır. Expert optimizer sistemleri, insan operatörlerin yerine
fırınların ve değirmenlerin kontrolünü sağlamaktadır. Sistemin daha az dalgalanmayla daha
kararlı çalışması sonucu olarak üretim artar ve enerji maliyetleri azalır.

2020

2021

Çanakkale Tesisi
(Tamamlandı)

Büyükçekmece Tesisi
(Tamamlandı)

2022

Ladik Tesisi
(Planlandı)

Proses Otomasyon Programı, çimento fabrikalarında üretimin sürekliliğini garanti altına almayı amaçlamaktadır.
Harici destek ve servis edilebilir dönemin dışında kalmış Otomasyon SCADA sistemleri, üretim kaybı riskine
neden olmaktadır. Bu tip eskimiş sistemler, herhangi bir yazılım yükseltmesi veya güncelleme alamama sorunu
yaşamaktadır. Büyük bir arıza durumunda sistemler uzun süre çalışır duruma getirilemeyebilir.

2018

Ladik Tesisi
(Tamamlandı)
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2019

Çanakkale Hat2
(Tamamlandı)

2021

Çanakkale Sahil Tesisi
(Tamamlandı)

2022

Çanakkale Hat1
(Planlandı)

2020:

Çanakkale Hat2

2021:

Çanakkale Fırın1

2022:

Ladik Fırın, Büyükçekmece
Fırın 2 & Değirmen2, Çanakkale
Çimento Değirmenleri 1,3

Dinamik Sistem Modelleme Proje, Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen ve 2 yıllık bir süreçte 4
faz olarak yürütülecek akademik bir Ar-Ge projesidir. Proje, sensör verileri ve dinamik kontrol sistemi
teorisi yardımıyla dijital fırın oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje, yeni tip kontrolör tasarımının test
edilebileceği fırının dijital ikizini yaratacaktır.

2021:

1. Faz – Model ve Denklem Seti Geliştirme
(Tamamlandı)

2022:

2. Faz – Modellerin Veri Doğrulaması
(Planlandı)
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İNOVASYON GENLERİMİZDE

OPERASYONLARIN
DIJITALLEŞTIRILMESI

ÇEVRESEL
RAPORLAMA
PROJESI

resmi olarak takip edilen
online emisyon izleme sistemi
üzerinde uygulanmıştır. Proje
ile 3 tesise bağlı toplam
7 atık gaz bacası, 4 farklı
yönetmelik, 6 farklı koşul ve
10 ayrı parametre açısından
7/24 izlenmektedir. Çevre
mühendisleri, yasal uyumu
ayda bir kez uzun süren
manuel bir değerlendirmeyle
takip etmekteydiler. Projenin
raporlama sürecinin
otomatikleştirmesiyle,
uyum durumu canlı olarak
takip edilebilir ve üretim
planlarına göre tahminler
yapılabilir olmuştur. Projeyle
240 mühendislik saati
tasarruf edilerek, farklı
süreçlere destek verebilmesi
sağlanmıştır.
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KALITE
UYGULAMASI

tüm çimento
fabrikalarında manuel
olarak yürütülen kalite
süreçlerini ve Excel
ortamında tutulan
verileri tek bir uygulama
platformuna transfer
etmiştir. Tüm kritik kalite
analiz cihazı verileri,
sisteme otomatik
olarak aktarılır hâle
gelmiştir. Sistem kalite
verilerini, hedefleri ve
limitleri kaydeder, kalite
analizlerini planlar,
sonuçları web platformu
veya self-servis rapor
tasarımcısıyla e-postalar
üzerinden raporlar.
Uygulama operasyonel
faza alınmış olup, hâlen
sürekli gelişim döngüsü
içerisindedir. 2021 yılı
istatistikleri: 240.000
numune, 370.000 analiz,
110 aktif kullanıcı, 10
kalite cihazı bağlantısı, 460
kullanıcı geri bildirimi.

VARDIYA
DEFTERI
UYGULAMASI

önemli olayların ve
vardiyalar arasındaki
bilgilerin yeterince
aktarılmadığından
dolayı kurgulanmış,
mavi yakalı çalışanlar
için oluşturulmuş bir
kayıt sistemidir. Sistem,
vardiyalar arası iletişimi ve
olayların geçmişe dönük
kaydının tutulmasını
sağlamıştır. 2021 yılı
istatistikleri: 50.000 kayıt,
22 ekip, 180 kullanıcı.

OCAK
UYGULAMASI

hammadde homojenizasyon
faaliyetlerinin kalite
hedeflerine daha iyi
uyum sağlamak için
Çanakkale Fabrikası’nın
ocak operasyonlarını
dijitalleştirmeyi
amaçlamaktadır. Amaç,
sürekli otomatik kalite
yönetimiyle, hammaddenin
öğütülmesi aşamasından
önce kalite sapmasını en
aza indirmektir. Çözümün
özellikleri; taş ocağı
patlatma ve teslimat
planının oluşturulmasını,
canlı kamyon teslimatının
izlenmesini, çevrimiçi kalite
analizörünün izlenmesini
ve KPI raporlama
sistemini kapsar. 2021 yılı
istatistikleri: 330 taş ocağı
patlaması, 86.000 sevkiyat,
temel kalite hedeflerinde
yüzde 7,4 iyileştirme.

ZIYARET
GÜNLÜĞÜ
UYGULAMASI

çimento ve hazır beton
temsilcilerinin müşteri
etkileşimlerini ve
ziyaretlerini kaydettiği
dâhili bir şirket
platformudur. Sistem,
satış ve teknik destek
ekipleri arasında
koordinasyonu sağlar ve
müşteri geçmişini tutar.

KALITE, VARDIYA
DEFTERI, OCAK,
ZIYARET DEFTERI
UYGULAMALARI

Akçansa çalışanları tarafından
geliştirilmiş uygulamalardır.
Ürün geliştirme yaklaşımında
Design Thinking ve DevOps
metodolojileri kullanılmıştır. Bu
uygulamalar çeşitli kullanım
durumlarını kapsar ve sürekli
gelişim için genişletilebilir bir
dijital platform sunar.
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İNOVASYON GENLERİMİZDE

BUGÜN İÇİN ARAŞTIRIYOR
GELECEK İÇİN GELİŞTİRİYORUZ

1 03
BETON

Yeni ürünlerin geliştirilmesi, ürün optimizasyon çalışmalarının yapılması, satış öncesi ve sonrasında
gerekli teknik destek verilmesi konuları üzerinde hassasiyetle duran Akçansa, bir yandan AraştırmaGeliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını sürdürmekte, diğer yandan da sektör bileşenleriyle işbirliği
yaparak bu alanın daha da ileri bir noktaya taşınmasına katkıda bulunmaktadır. Üniversitelerin ilgili
bölümlerinde çimento ve beton teknolojileri hakkında ders ve seminerler verilmesine aracılık ederek
sektörün kalifiye insan ihtiyacının karşılanmasına vesile olan Akçansa, öğrencilerin sadece teorik
değil, pratik olarak da deneyim kazanabilmesi amacıyla geziler düzenlemektedir.

Kendi alanıyla ilgili yapılan araştırmaları destekleyen; fuar düzenlenmesi, broşür
hazırlanması gibi faaliyetler içerisinde bizzat yer alan Akçansa, yıllara dayanan
tecrübesini, ulusal ve/veya uluslararası yayın hazırlamak isteyenlerin de hizmetine
sunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra kamu kuruluşları, sektörel STK’lar ve Heidelberg
Teknoloji Merkezi ile işbirliği içerisine giren Akçansa, bu girişimleriyle sektörün hem
bugününde hem de geleceğinde önemli bir oyuncu olduğunu göstermektedir.

TAMAMLANAN ÖNEMLI AR-GE PROJELERI

2021 YILINDA TAMAMLANAN ÖNEMLI AR-GE PROJELERI:

Klinker Üretiminde Mineralizör
Kullanımının Araştırılması
(TÜBİTAK Teydeb Projesi)
n Çimentoda Hidratasyon
Reaksiyonlarının ve Etkilerinin
Araştırılması (Sabancı Üniversitesi
işbirliğiyle)
n İnşaat ve Yıkıntı Atıklardan Geri
Kazanılan Ürünlerin Kullanım
Kriterlerinin Belirlenmesi
(TÜBİTAK Teydeb Projesi)
n Çimento Üretim Prosesinde
Mikroalglerin Ek Yakıt ve
CO2 Tutucu Olarak Kullanımının
Araştırılması
(TÜBİTAK Teydeb Projesi)
n 3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan
Selim Köprüsü) Projesi için Yüksek
Performanslı Çimento ve Beton
Ürünlerinin Geliştirilmesi
n

Büyük Alt Yapı Projeleri için
Yüksek Kıvam Korumalı ve
Performanslı Çimento ve Beton
Ürünlerinin Geliştirilmesi
n Yüksek Katlı Yapılar için Yüksek
Kıvamlı ve Performanslı Beton
Ürünlerinin Geliştirilmesi
n 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi
için Yüksek Performanslı Çimento
ve Beton Ürünlerinin Geliştirilmesi
n Beton Numunelerinin RFID
Etiketle İzlenmesi Projesi (Ankaref
ve Vuruşkan Firmaları işbirliğiyle)
n Makro Sentetik Lifli Silindirle
Sıkıştırılmış Beton Yol
Projesi (Boğaziçi Üniversitesi ve
Kordsa işbirliğiyle)
n Termal Özellikleri Geliştirilmiş
Çimento ve Beton Tasarımı Projesi
n Beton Dayanımının Sensörlerle
Anlık Dijital Ortamda (tablet veya
akıllı telefon ile) Takibi Sistemi
(SmartBeton)
n

Çimento Üretiminde Kalite
Kontrol Parametrelerinin Takibi
n Çimento Öğütme Katkılarının
Performans Analizi
n Hazır Beton Standart ve Özel
Ürünleri için Yaşam
Döngüsü Analizi Yapılması ve
EPD (Çevresel Ürün Beyanı)
Belgelerinin Alımı
n

n 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri Doğrultusunda CO Yol Haritası (CO Road Map)
2
2
Belirlenmesi ve Düşük Karbonlu / Düşük Klinkerli Yeni Ürünlerin Geliştirilmesi Planının
(New Product Plan) Oluşturulması
n Aktive Edilmiş Doğal Malzemelerin (Kalsine Kil) Çimento İkamesi Olarak Kullanımı
(Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle)
n Su Yalıtımı Yönetmeliğinde Tarif Edilen Yapısal Yalıtım Yöntemi Gerekliliklerini Sağlayacak
Su Geçirimsiz Beton Ürününün (Hidromix) Geliştirilmesi
n Makro Sentetik Lif ile Güçlendirilmiş Zemin Betonlarının (Kratosbeton) Yük Taşıma
Kapasitesi ve Eşdeğer Donatı Hesabının Yapılabileceği Aracın Geliştirilmesi

DEVAM EDEN ÖNEMLI AR-GE PROJELERI
Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama (CCUS) Teknolojilerinin Araştırılması
n Çimento ve Beton Üretiminde Alternatif Mineral Katkıların Kullanımının ve Düşük Karbonlu
/ Düşük Klinkerli Üretim Teknolojilerinin Araştırılması
n İleri Veri Analitiği ile Çimento ve Beton Üretiminde Kalite Kontrol Parametrelerinin Tahmini
n Nükleer Zırhlama Performanslı Beton Projesi (Türk Atom Enerjisi Kurumu işbirliğiyle)
n
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ÜRETIMDE YENILIKÇI

KALITEDE ÖDÜNSÜZ

Yenilikçi teknolojilerle, katma değeri ve verimliliği yüksek, çevre dostu üretim yapmayı
ilke edinen Akçansa, yeni nesil teknolojilerle inovatif ürünler tasarlamakta; ihtiyaca ve
talebe istinaden geliştirdiği özel ürün yelpazesiyle maksimum müşteri memnuniyetini
sağlamaktadır. Akçansa, Ürün Geliştirme (Ür-Ge) çalışmalarıyla 2021 yılında da
sektöre birçok yeni ürün kazandırmıştır.

Akçansa, sektörün ihtiyaç duyduğu ürünleri tasarlarken, üretimin her aşamasında en üst
düzeyde kaliteyi hedeflemektedir. Kalite çalışmaları kapsamında 2021 yılında da ulusal ve
uluslararası kalite standartlarına uygun çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Akçansa’nın
tüm faaliyetleri ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim
Sistemi ve ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi’ne uygun olarak yönetilmektedir.

YENI ÖZEL ÜRÜN HIDROMIX:
Kullanılan özel su geçirimsizlik kimyasal katkısı ve ihtiyaca
özel olarak hazırlanmış beton tasarımıyla betondaki su işleme
derinliğini en aza indirgeyen ve çeşitli nedenlerle oluşabilecek
çatlakları kristalize özelliği sayesinde onarıp, suyun ve zararlı
kimyasalların beton içerisine girmesine engel olan yeni özel
ürün Hidromix, müşterilerin hizmetine sunulmuştur.

HAZIR BETON SEKTÖRÜNÜN ILK VE TEK EPD BELGELERI:
2021 yılına ait özel ve standart ürün reçeteleriyle Türkiye hazır beton
sektöründeki ilk ve tek EPD belgeleri alınmıştır. Bu belgelerle müşteriler,
kullandıkları betonların çevreye olan etkilerini görebilmektedir. LEED,
BREAM, Greenstar gibi yeşil bina sertifikalandırma süreçlerinde bu
belgelere sahip olan müşteriler, ekstra puan kazanmaktadır. 2020 yılında
başlanan projede elde edilen belgeler, 2021 yılındaki özel ve standart
beton reçeteleriyle güncellenmiştir.

BETONSA TEKNOLOJI MERKEZI LABORATUVARI’NDA
2021 YILINDA 1593 DENEY YAPILDI:
n Beton deneyleri
n Özel ürün deneyleri
n Proje deneyleri
n Kimyasal katkı deneyleri
n Mineral katkı deneyleri
n Agrega deneyleri
n Çimento rakip analizleri
n Fabrika spot çimento deneyleri

ATIKLARI YENIDEN KAZANDIRAN PROJE:
Büyükçekmece belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Akçansa işbirliğiyle
yürütülen beton atıklarının geri dönüşüm agrega olarak yeniden kazanımı
projesi devam etmektedir. Proje çıktıları olarak çimento veya hazır beton
üretiminde inşaat molozlarından elde edilen malzeme kullanılarak
hammadde optimizasyonu elde edilmesi planlanmaktadır. Bu sayede hem
ülkeye hem de çevreye olumlu etki sağlanacaktır.
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SMART BETON ILE
2021 ULUSLARARASI
STEVIE ÖDÜLLERI’NDE
BRONZ ÖDÜL:
Beton kalitesini uzaktan
ve anlık olarak kontrol
ederek, 1915 Çanakkale
Köprüsü’nün yapımında
kullanılan yenilikçi özel
ürün Smart Beton ile iş
dünyasının en prestijli ödül
töreni 2021 Uluslararası
Stevie Ödülleri’nde Bronz
ödül kazanılmıştır.

KLINKER KULLANIM
ORANI AZALTILDI:
Bütün beton üretiminde bir
önceki yıla göre yüzde 4
daha düşük klinker kullanımı
gerçekleşmiştir. Hazır beton
ürünlerinde katkılı çimentolar ve
yüksek miktarda mineral katkı
kullanımı doğrultusunda daha
az klinker sarfiyatı sağlanmıştır.
Elde edilen klinker tasarrufuyla
şirkete katma değer sağlanmış,
çevreye olan etki azaltılmıştır.

STANDART SAPMA
OPTIMIZASYONU:
Kalite takip süreçlerinin
iyileştirilmesiyle standart
sapma düşürülmüş
ve reçete maliyet
optimizasyonu sağlanmıştır.
Sonuç olarak, daha yüksek
kalitede beton üretilirken,
12 bin 500 ton çimento
tasarrufuyla çevreye olan
etki azaltılmıştır.

AKÇANSA GENELİNDE
HAZIR BETONDA YÜZDE 17
ORANINDA MİNERAL KATKI
Betonsa genelinde yüzde
17 oranında yüksek mineral
katkı kullanımıyla, büyük
ölçüde çimento ve klinker
optimizasyonu sağlanmıştır.
Ayrıca mineral katkılı beton
tasarımlarında daha dürabil
betonlar üretilmiştir.

SAMSUN ŞEHIR
HASTANESI PROJESI:
Samsun’da inşası devam
eden Şehir Hastanesi
projesinde, Akçansa’nın
beton ürünleri tercih
edilmiştir.

İZMIR TRAMVAY PROJESI:
İzmir’de inşası devam
eden tramvay projesinde,
Akçansa’nın beton ürünleri
tercih edilmiştir.

BETON REÇETELERINDE
HIZLI ANALIZ:
İleri veri analitiği kullanımıyla
beton fazında, 28 günlük
basınç dayanım değerleri
tahmin edilmektedir. Hazır
beton kalite takibi süreci
dâhilinde beton reçeteleri
hızlı bir şekilde optimize
edilmektedir. Kullanılan
altyapı sayesinde 2 ve 7
günlük basınç dayanım
değerleri analiz edilerek, 28
günlük dayanım değerleri
hesaplanmaktadır. Bu
sayede, gerekli reçete
optimizasyonları hızlıca
gerçekleştirilmektedir.
28 günlük dayanım
tahminlerinde yüzde 96’lık
başarı oranı tutturulmuştur.

YENI PROJE TESISI
KURULUMU VE
AKTIVASYONU YAPILDI:
Başakşehir HB tesisi,
Akçansa tarihinde tek
seferde kurulan en büyük
tesis olmuştur. KMO NakkaşBaşakşehir Bağlantı Yolu
Projesi için yaklaşık 18
dönümlük alana 3 adet
hazır beton santrali, 2 adet
yaprak buz ünitesi, soğuk
ve sıcak su sistemi, mikro
silika hazırlama ünitesi,
filter-press, geri dönüşüm
ünitesi, tam teşekküllü kalite
laboratuvarı kurulmuştur. Bu,
Akçansa’nın şimdiye kadar
tek bir lokasyonda kurduğu
en büyük proje tesisidir.
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YENİ FİKİRLER,
YENİ ÜRÜNLER
Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa, Betonsa markasıyla farklı
projelere, farklı ürün gamıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Müşteri ihtiyaç
ve beklentileri doğrultusunda geliştirilen ve sağladığı özel avantajlarla dikkat
çeken bu ürünler; yenilikçi, inovatif, çevre dostu, dayanıklı ve uzun ömürlü
olmasıyla da katma değer yaratmaktadır. “Hep Birlikte Hep Daha İyiye” mottosu
ışığında hizmet üreten Betonsa, geniş ürün yelpazesiyle Türkiye’nin hemen
hemen bütün büyük projelerinde yer almaktadır. teknoloji merkezinde hep daha
iyisini arayan çalışmalar gerçekleştiren Betonsa, ulusal ve uluslararası kalite
standartlarına uygun ürünleriyle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki
süreçte de sektöre yön veren bir oyuncu olmayı hedeflemektedir.
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YENİ NESİL FİBER DONATILI: KRATOSBETON
Kordsa Global ve Akçansa işbirliğiyle üretilen yeni nesil fiber donatılı
KratosBeton; güvenli, güçlü ve sürdürülebilir yapılar için son derece ideal
bir üründür. Bu ürün aynı zamanda, yüksek kaliteli sentetik lifli donatılar
sayesinde projelere uygulama kolaylığı getirmekte; zaman ve maliyet
avantajı sağlamaktadır. Söz konusu ürün; endüstriyel zeminler, şap ve saha
betonları, püskürtme betonla tünel kaplamalarında kullanılabilmektedir.

ŞANTİYELERE PRATİK ÇÖZÜM: PRATİKBETON
Betonsa’nın esnek borulama yöntemiyle uzun mesafelerde özel çözüm sağlayan
ürünüdür. Şantiyelerde oluşan sirkülasyonlar içerisinde, pompanın döküm yerine
yaklaşamadığı durumlarda pratik çözümler sunan Pratikbeton, müşterilere
dökümlerde kolaylık ve hız imkânı tanımaktadır.

SU GEÇİRİMSİZ BETON
Su geçirimsizlik istenilen
projelerde yapısal yalıtım
sağlamak üzere geliştirilen
özel bir üründür. Hidromix,
proje ihtiyaçlarına özel olarak
tasarlanmakta ve hazır beton
tesislerinde üretilerek sevk
edilmektedir. Projelerde
su geçirimsizlik ihtiyacının
karşılanması için; ayrı bir
tedarikçi ve ürün seçimi,
satınalma, sipariş takibi,
sevkiyat, stoklama, uygulama,
kullanım zayiatları ve bertaraf
gibi süreçleri yalınlaştırarak,
projeye özel çözüm
sunmaktadır.

SERVİS ÖMRÜ BİR ASIR:

1 03
BETON

Akçansa’nın uzun soluklu Ar-Ge çalışmaları sonunda, “1803 Çimento”
ürününün kullanıldığı beton, minimum 100 yıl servis ömrüne sahip olacak
şekilde geliştirilmiştir. 1803 çimento ile üretilen beton, 1915 Çanakkale
Köprüsü ayaklarının denizin içinde kalan kısımlarında ve yaklaşım
viyadüklerinde kullanılmıştır.

SÜLFATA DAYANIKLI: SDÇ BETON
Sülfata Dayanıklı Çimento (SDÇ) kullanılarak üretilen SDÇ Beton, başta
sülfata ve kimyasal etkilere karşı dayanım sağlamak üzere geliştirilmiştir.
Düşük alkalili yapısı ve mineral katkı kullanımıyla, sülfat reaksiyonunu
minimuma indirmekte; köprüler, iskeleler, beton borular, temeller gibi
yapıların uzun vadedeki durabilite kaybını engellemekte ve betonun ömrünü
uzatmaktadır.

ÖZEL TOZ KİMYASALLARLA KURU KARIŞIM: SHOTCRETE
Betonsa’nın hazır beton tesislerinde kuru karışım olarak ürettiği ürünüdür.
Basınçlı pompalarla püskürtülen ve özel toz kimyasal katkılarla hızlı priz
alan Shotcrete ürününün kullanım alanları; galeri ve tünel gibi yapıların su
yalıtımlarının koruma betonları ve şev stabilizasyonlarıdır.
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ARTIK BETON
KONUŞUYOR!
Akçansa’nın en son geliştirdiği inovatif ürün olan
Smart Beton, yapılarda kullanılan betonun sağlamlığını
(dayanımını), numune almadan belirlemeye yarayan
özel bir uygulamadır. Bir sensör ve bir telefon
uygulaması yardımıyla, betonun istenilen dayanıma
ulaşması anlık takip edilmektedir.
Vodafone Business, dijital çözümleriyle işletmelere verimlilik ve tasarruf imkânı sunmaktadır.
Akçansa’nın hazır beton markası Betonsa, Vodafone Business teknolojilerinin kullanıldığı Smart
Beton çözümüyle bir ilke imza atarak, beton sınıfının anlık takip edilmesine vesile olmaktadır.
Betonun kalitesi, içine yerleştirilen dijital sensörlerle ölçülmektedir. Betonsa, Vodafone
Business’ın sunduğu teknolojik altyapı sayesinde kalitesinin sürdürülebilirliğini kanıtlayan ve
müşterileriyle paylaşan ilk beton firması olurken, son tüketici de telefona yüklenen uygulamayla
projesinde kullanılan betonun sınıfını gerçek verilerle anlık kontrol edebilmektedir.
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ÇEVRE DOSTU YEŞİL BİNALAR İÇİN:

AKILLI BETON: VİSKOBETON
Viskobeton, Betonsa’nın kendiliğinden yerleşen beton ürünüdür. TS EN 12350
standardına uygun, C 40/50 ve üzeri dayanım sınıflarında üretilen ürün düşük
su özelliğinin yanı sıra bağlayıcı oranı sayesinde;
n Yüksek dayanım ve dayanıklılık gerektiren yapılarda,
n Güçlendirme projelerinde,
n Sık donatılı ve dar kesitli kalıplarda,
n Yüksek kalitede düzgün yüzey istenen bölgelerde,
n Şehir merkezlerindeki şantiyelerde,
n Estetik kalıp tasarımlarında,
n Vibratör kullanımının imkânsız olduğu yerlerde kullanılmaktadır.

MALİYET AVANTAJLI: VİSKOTEMEL
Betonsa’nın temel betonlarında kullanılmak üzere tasarlanmış, kendiliğinden
yerleşen beton ürünüdür. TS EN 12350 standardına uygun, C 30/37 ve C 35/45
dayanım sınıflarında üretilen Viskotemel, düşük su/ bağlayıcı oranı sayesinde
geçirimsizlik istenilen projelerde, minimum 50 cm yayılma özelliğiyle maliyet
avantajı ve uygulama kolaylığı sağlamaktadır.

UYGULAMA KOLAYLIĞI İÇİN: VİSKOPERDE
Betonsa’nın düşey yapı elemanlarında kullanılmak üzere dizayn edilmiş,
kendiliğinden yerleşen beton ürünüdür. TS EN 12350 standardına uygun, C 30/37
ve C 35/45 dayanım sınıflarında üretilen Viskoperde, minimum 65 cm yayılma
özelliği ve artırılmış ince agrega yüzdesiyle sık donatıların arasından hızla
geçerek vibratör kullanımına gerek kalmadan uygulama kolaylığı tanımaktadır.

YÜZEY DÜZELTMEYE SON: VİSKOKAT
Betonsa’nın kendiliğinden yerleşen beton ürünü olan Viskokat, yatay yapı
elemanlarında kullanılmak üzere üretilmiştir. TS EN 12350 standardına uygun,
C 30/37 ve C 35/45 dayanım sınıflarında üretilen ürün, minimum 55 cm yayılma
ve yüzey düzeltme işçiliği gerektirmeyen özelliği ile döküm kolaylığının yanı sıra
maliyet avantajı sağlamaktadır.

Betonsa’nın düşük karbon emisyonuna sahip çevreci beton ürünüdür. Çevresel etkilere
karşı dayanıklı ve yüksek performanslı bir beton ürün olan A+Beton, çevreci ve
sürdürülebilir yapılar için geliştirilmiştir. A+Beton ürünü yapılardaki kullanım yerine
göre; “A+Beton Temel”, “A+Beton Yol ve Kaplama” ve “A+Beton Yapısal” olmak üzere üç
temel kategoriden oluşmaktadır. Çimento yerine yüzde 70’e varan “Öğütülmüş Yüksek
Fırın Cürufu” ikamesi ile üretilerek karbon emisyonu azaltılan A+Beton, çevre dostu
yeşil binalar için en uygun çözümü sunmaktadır.
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GELENEKSEL ŞAPLARA ALTERNATİF ÇÖZÜM: VİSKOŞAP
Betonsa’nın kendiliğinden yerleşen özel şap ürünüdür. Çatlama riski en aza
indirilmiş, derzsiz, pompalanabilen, hızlı sertleşebilen ve basınç dayanımı 30
Mpa civarında olan Viskoşap, yeni bir şap sistemi olarak geleneksel şaplarda
yaşanan sorunları en aza indirmeyi hedeflemektedir.
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ENDÜSTRİYEL ZEMİNLERE: DRABETON

KIŞA MEYDAN OKUYOR
WinterMix, hafif don etkisinin gün boyu devam ettiği ve ani sıcaklık düşüşlerinin
olası olduğu zamanlarda ve erken kalıp alınması gereken durumlarda betonun
dona karşı korunmasına yardımcı olmaktadır. Betonun dayanımını yükselten
WinterMix, klorür içermemekte ve donatıya zarar vermemektedir. Aynı
zamanda kalıp alma süresini kısaltarak zamandan tasarruf edilmesini de
sağlamaktadır. Kışa meydan okuyan özel bir tasarıma sahip olan WinterMix,
Betonsa tesislerinde üretilmekte ve sevk edilmektedir.

Betonsa’nın çelik tel donatılarla endüstriyel zeminler için ürettiği ürünüdür.
Drabeton ile şantiyelerde stoklama, yerine yerleştirme ve denetim
aşamalarında insan gücünden tasarruf sağlanmaktadır. Ürünün kullanım
alanları; zemin betonlar, şap ve koruma betonları, saha betonları, fabrika
zeminleri, otoparklar, beton yollar, benzin istasyonları, stok sahaları, derzsiz
zemin betonları, soğuk hava depoları ve zeminleri, döşeme şapları, topping
betonlar, liman kaplamalar ve tersanelerdir.

BETON ÇATLAKLARINI ÖNLEYİCİ: FİBERBETON
Fiberbeton, saha betonlarında ve yüksek dayanımlı betonlarda oluşması
muhtemel plastik rötre (büzülme) çatlaklarını ve içsel mikro çatlakları
önlemeye yardımcı olan polipropilen liflerin betona katılmasıyla elde
edilmektedir. Söz konusu ürün, taze beton çatlaklarını önlemenin yanı sıra
sertleşmiş betonda da yangın direncini artırmaktadır.

ZEMİN BETONLARINDA KOMPLE ÇÖZÜM: FORTABETON
Betonsa’nın makro sentetik lif donatılarla ürettiği ürünüdür. Özellikle
endüstriyel zemin betonlarında komple çözüm sunan Fortabeton
ile yüksek eğilme, çekme, darbe ve aşınma dayanımları elde
edilebilmektedir. Ürünün kullanım alanları; tüm beton zeminler,
püskürtme betonları ve prekast dökümlerdir.

HAFİF VE AKICI: İZOŞAP
Betonsa’nın hafif hazır şap ürünüdür. Boşluklu yapısı sayesinde hafif
olan ve ısı yalıtımına katkı sağlayan ürün, akıcı bir yapıya sahiptir.
Birim ağırlığının (yoğunluğu) düşük oluşu sayesinde yapılardaki
gereksiz yüklemeyi azaltan İzoşap, ayrıca şap veya beton pompasıyla
da pompalanabilmektedir.

MÜKEMMEL YAPIŞMA AVANTAJI: HAZIR YAŞ SIVA
Betonsa’nın özel kimyasal katkılarla beton santrallerinde ürettiği
ürünüdür. Transmikserlerle şantiyeye sevk edilen Hazır Yaş Sıva, uygun
saklama koşullarında 48 saate kadar kıvamını kaybetmeden şantiyelerde
kullanıma uygundur. Ürün, hafifliği, esnek yapısı ve mükemmel yapışma
özelliği sayesinde tuğla, gazbeton ve briket yüzeylerde, iç ve dış sıvalarda,
duvarlarda ve tavanlarda kullanılabilmektedir.
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ÖZEL MİNERALLİ, ÇEVRECİ: YEŞİLŞAP
Betonsa’nın çevreci ve hafif hazır şap ürünüdür. Üretiminde kullanılan özel
mineral katkılı çimentolar sayesinde karbondioksit emisyonunu yüzde 35’e
kadar azaltan Yeşilşap, özel kimyasal katkılar sayesinde (hacmen yüzde
25 hava sürüklenerek), geleneksel şaplara göre yüzde 25 daha hafif hale
gelmekte ve yapılarda ısı yalıtımına katkıda bulunmaktadır.
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İNOVASYON GENLERİMİZDE

DAYANIKLI
VE UZUN
ÖMÜRLÜ:

100+Beton, Betonsa’nın üstün dürabilite ve
geçirimsizlik özellikleriyle istenilen proje
dayanımını uzun yıllar koruyabilen beton
ürünüdür. Düşük alkalili özel çimento ve
mineral katkı kullanılarak üretilen ürün,
100 ve üzeri servis ömrü istenilen büyük
altyapı projeleri (köprü, havaalanı, metro ve
otoyol) için geliştirilmiştir. Taşıdığı özellikler
nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü
projesinde uygulanan bu ürün, Sazlıdere
Köprüsü projesinde de kullanılmaktadır.

ZEMİNLERDE DEKORATİF KAPLAMA: DEKOBETON
Baskı beton teknolojisi ile üretilen Dekobeton, dış mekânlar için tasarlanmış
dekoratif bir zemin kaplama sistemidir. Dekobeton’un başlıca uygulama
alanları arasında; bahçe düzenlemeleri, parklar, havuz kenarları, kent
rekreasyon alanları, çevre düzenlemeleri, yollar, marina ve rıhtımlar,
alışveriş merkezleri, otoparklar, akaryakıt istasyonları bulunmaktadır.

YALITIM AMAÇLI BETON: İZOBETON
Betonsa’nın hafif ve yalıtım amaçlı beton ürünüdür. Ürünün kullanım
alanları; mevcut yapıda gereksiz yüklemeyi önleyen şap ve dolgu betonu
uygulamaları, prefabrik yapıların ısı ve ses yalıtımına ihtiyaç duyan ara duvar
ve döşemeleri, su yalıtım katmanı üzerinde veya altında tesviye ve koruma
betonu olarak, dolgu gerektiren ve yüksek dayanım beklentisi olmayan eski
zeminlerin tamirleridir.

ETKİLİ YALITIM: POLARBETON
Polarbeton, Betonsa’nın ısı yalıtım özelliği yüksek olan hazır beton özel
ürünüdür. Geleneksel şaplara göre yüzde 80 daha hafif olan ürün, yapıların
kat yalıtımında kullanılmaktadır. Polarbeton’un üretiminde kullanılan özel
kimyasal katkılar sayesinde oluşan küresel hava boşlukları, hem betonun çok
daha hafif hem de yalıtımının son derece etkin hale gelmesini sağlamaktadır.

BETON YOLLARA ÖZEL: YOLBETON
Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) düzgün bir gradasyona sahip agrega,
bağlayıcı malzemeler, su ve katkıların farklı oranlarda birleştirilmesiyle
üretilen bir beton yol çeşididir. Ürün ismini, yapımı esnasında betonun
sıkıştırılması ve son şeklinin verilmesinde kullanılan ağır vibrasyonlu çelik
tambur ve lastik tekerlekli silindirlerden almaktadır.
Geleneksel beton yollarla aynı dayanıma ve sağlamlığa sahip olan SSB
yollar, uygulama olarak asfalt kaplamalara benzemektedir. Bu özellikleriyle
hızlı ve ekonomik bir biçimde uygulanabilen SSB yollar, alternatif bir üst
yapı olarak kendini göstermekte ve tüm şehir içi ve şehir dışı yollarda
kullanılabilmektedir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

BÖLÜM 3

HEDEFİNDE
GELECEK NESİLLERE
Bir parçası olduğumuz doğayı ve
çevreyi korumak, insanımızın refahını
sağlamak ve gelecek nesillerin
nefes alan bir dünyada barış içinde
yaşayabilmeleri için Birleşmiş
Milletler 2030 Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerini önemsiyor ve
projelerimizi bu hedefe ulaşacak
şekilde oluşturuyoruz.
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DAHA GÜZEL
BİR DÜNYA
VAR
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

sürdürülebilir bir geleceğin

YAPI
TAŞIYIZ

Kurulduğu günden itibaren sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarla sorumluluğunu yerine getiren
Akçansa, üretimini “sürdürülebilir büyüme” vizyonu kapsamında gerçekleştirmekte, böylece
ülkemize ve insanımıza katma değer yaratmaktadır. Akçansa, sürdürülebilirliği iş modelinin
ayrılmaz bir parçası ve en temel yapı taşlarından biri olarak kabul etmekte, Türkiye’nin kalkınma
hedefleriyle uyumlu şekilde daha sürdürülebilir ve daha yeşil bir ekonomi için çalışmaktadır.

KURUM
KÜLTÜRÜNÜN
AYRILMAZ BIR
PARÇASI
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Akçansa’nın sürdürülebilirlik
yaklaşımı, çevrenin korunmasına
duyduğu saygı, kapsayıcı bir
kültür geliştirmeye gösterdiği
özen ve paydaşlarıyla
kurduğu şeffaf ilişki etrafında
şekillenmektedir. Akçansa’da
çimentonun yaşam döngüsü
boyunca, hammadde
üretiminden başlayarak satış
sonrası ilişkilere kadar uzayan
değer zincirinin tüm halkalarında
sürdürülebilir iş yapış
şekilleri benimsenmektedir.
Sürdürülebilirlik, Akçansa kurum
kültürünün ayrılmaz bir parçası
olarak görülmekte, gelecekte de
çevreye, topluma ve ekonomiye
değer yaratmaya devam
edebilmek için yüksek öncelikli
şirket hedeflerinden biri olarak
ele alınmaktadır.

Akçansa’nın imzacısı olduğu
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi
İlkeleri’ni ve BM Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’nı
destekleyici nitelikteki 2030
Sürdürülebilirlik Hedefleri,
ana iş stratejisiyle uyumlu
olarak 2020 yılında yürütülen
kapsamlı ve katılımcı paydaş
analizi sürecinin çıktıları
doğrultusunda, çevresel,
sosyal ve yönetişim unsurları
çerçevesinde belirlenmiştir.
Akçansa’nın 2020 yılında
tüm paydaşlarıyla yürüttüğü
önceliklendirme çalışmasında
sırasıyla Enerji Verimliliği,
İklim Değişikliği ve Sera Gazı
Salımları, Su Yönetimi, İş
Sağlığı ve Güvenliği, İş Etiği ve
Uyum, Çevresel Etkisi Düşük
Ürünler ile Atık Yönetimi çok

“Sürdürülebilir geleceğin yapı taşı” olmak amacını benimseyen Akçansa, her koşulda
güçlü, üretken ve şeffaf olma prensibiyle geleceğe dair hedeflerini açıklayan sektörün ilk
şirketi olarak sağlam adımlar atmaya devam etmektedir. Bununla birlikte Türk çimento
sektöründe sürdürülebilirlik raporu yayımlayan ilk şirket olma özelliğini taşıyan Akçansa,
sürdürülebilirlik konusunda sektördeki öncü konumunu sürdürmektedir.

yüksek öncelikli konular olarak ortaya çıkmıştır. Bu öncelikler değerlendirilerek, “İş Sağlığı ve
Güvenliği”, “Çevresel Ayak İzinin Azaltılması”, “İnovasyon ve Dijitalleşme”, “Döngüsel Ekonomi”,
“İyi Bir Komşu Olmak”, “İnsan, Uyum ve Şeffaflık” olmak üzere 6 stratejik odak alan belirlenmiştir.
Her bir odak alana yönelik kritik anahtar performans göstergeleri tanımlanmış, ara dönem
hedefleri de belirlenerek uzun dönemli sürdürülebilirlik yol haritası kurgulanmıştır. Akçansa, 2030
Sürdürülebilirlik Hedefleri’ni 2021 yılında tüm paydaşlarına açıklamıştır.

İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ

DÖNGÜSEL
EKONOMİ

İYİ BİR KOMŞU
OLMAK

ÇEVRESEL AYAK
İZİMİZİN AZALTILMASI

2030 SÜRDÜREBİLİRLİK
HEDEFLERİ

İNOVASYON VE
DİJİTALLEŞME

İNSAN, UYUM VE
ŞEFFAFLIK
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2021 yılında, sürdürülebilirlik
alanındaki faaliyetleri tek
bir çatı altında toplamak ve
organizasyonel yapılanmayı
daha etkin hale getirmek
amacıyla tam zamanlı
Sürdürülebilirlik Müdürlüğü
kurulmuştur. Bilgi akışının
bütünlüğü, sürdürülebilirlik
ilkelerinin kurumun tüm yönetim
faaliyetleriyle entegrasyonu,
risklerin ve fırsatların
yönetimi ve sürdürülebilirlik
hedeflerine ulaşılması için
hayata geçirilmesi gereken
uygulamaların geliştirilmesi,
stratejik odak alanlarını
temel alan sürdürülebilirlik
yönetişim yapısındaki komiteler
ve çalışma grupları ile
sağlanmaktadır. Sürdürülebilirlik
Organizasyonu’nun en üstünde
yer alan Yönetim Kurulu’na yılda
belirli aralıklarla sürdürülebilirlik
gelişmeleri ile ilgili
bilgilendirmeler, bu komiteler
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ÇEVREYE DOST ÜRÜNLERLE
SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞE KATKI

ve çalışma grupları
aracılığıyla yapılmaktadır.
2021 yılında da
Akçansa’nın tüm
tesislerinde, ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi ve
3 çimento fabrikasında
ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemi kapsamında,
sürekli iyileştirme bakış

açısıyla pek çok çalışma
gerçekleştirilmiştir.
Çevresel risklerin, iklim ile
bağlantılı risklerin, sosyal
risklerin ve yönetişim
risklerinin yanında bu
konulardaki fırsatların da
değerlendirilmesi ve etkin
yönetimi ile iyileştirmeler
uygulanmıştır.

Aşırı hava olayları gibi
iklim değişikliğinin
yıkıcı etkilerinin daha
sık görüldüğü 2021
yılında, düşük karbonlu
bir ekonomiye geçişin
desteklenmesine yönelik
sera gazı emisyonlarının
azaltımını sağlayan
projeler hayata
geçirilmiştir.
Akşansa’nın uluslararası
kabul görmüş
sürdürülebilir ürün
tanımlamalarına uygun
olarak sınıflandırmış
olduğu ürün geliştirme
faaliyetlerine devam
edilmiştir. Daha düşük
karbonlu, daha çevreci
ve sürdürülebilirliği
destekleyen yeni
ürün denemeleri
gerçekleştirilmiş ve
satışına başlanmıştır.
Yeni ürün geliştirme
çalışmaları için Özel
Ürünler Komitesi, 2021
yılında da faaliyetlerine
devam etmiştir. 1915
Çanakkale Köprüsü projesi
için özel olarak geliştirilen
yüksek performanslı
ve düşük karbon ayak
izine sahip olan “1803
Beton” ile projenin
sürdürülebilirliğine önemli
katkılar sağlanmıştır. 8 Özel
Ürün için yaşam döngüsü
analizleri gerçekleştirilmiş
ve çevresel ürün beyanları
hazırlanmıştır.
İklim değişikliği ile
mücadele etmek amacıyla
fosil yakıt kullanımını
azaltmak ve alternatif
yakıt kullanımını
artırmak üzere fabrika

ve tesislerde iyileştirme
çalışmaları ve yatırımlar
gerçekleştirilmiştir.
Döngüsel ekonominin
desteklenmesi amacıyla ise
geri dönüştürülmüş ve geri
kazanılmış ürünlerin farklı
proseslerde hammadde
olarak kullanımına
yönelik Ar-Ge çalışmaları
yürütülmüştür. 2021 yılında
gerçekleştirilen çevresel
yatırımların net satışlara
oranı 1,45 olurken,
Ar-Ge faaliyetlerine
ayrılan bütçenin tamamı
sürdürülebilir ürün
geliştirme çalışmalarında
kullanılmıştır.
İş stratejisinin

vazgeçilmez bir parçası
olan dijitalleşmeyi
sürdürülebilirlik
yaklaşımının merkezine
koyan Akçansa, yapay zekâ
destekli otonom üretimi
ve üretim varlıklarının
kapsama oranını artırmayı
hedeflemektedir. 2021
yılında da Çanakkale
ve Büyükçekmece
fabrikalarında 4 farklı
otonom üretim projesi
tamamlanmıştır. Üretim
proseslerinin yapay zekâ
desteğiyle yönetilmesi
doğrultusunda, birim
üretim başına yakıt ve
elektrik tüketimlerinden
tasarruf sağlanmıştır.
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ODAK
NOKTASI
TOPLUMSAL
FAYDA
SAĞLAMAK
Akçansa fabrikalarındaki Bakanlık
ve İl Müdürlükleri tarafından 7/24 eş
zamanlı olarak izlenen fabrikalardaki
proses bacalarıyla, çevre mevzuatında
tanımlanan emisyon sınırlarının çok
altında emisyon düzeyleriyle faaliyet
gösterilmeye devam edilmiştir.
Günümüzde bir arz kaynağı olarak
görülen enerji verimliliğinde
performansın artırılması, Akçansa’nın
önemli hedeflerinden biridir. 2021
yılında uygulanan dijital dönüşüm
projeleri ile üretilen her ton
çimentoda 0,191 kWh enerji tasarrufu
sağlanmıştır. Çanakkale Fabrikası’nda
kurulu olan atık ısı geri kazanım
tesisi ve rüzgâr türbiniyle
3 çimento fabrikasının toplam elektrik
ihtiyacının yüzde 14’ünü karşılayan
seviyede temiz elektrik üretimi
gerçekleştirilmiştir.
Covid-19 salgınının önemine
vurgu yaparken sürdürülebilirliğin
yaygınlaştırılmasına yönelik yol
haritası çıkarılmıştır. Bu doğrultuda
tüm tedarikçilerde farkındalığının
artırılması adına uygulamaların
tedarikçi seçim ve değerlendirme
kriterlerinde yer alması için
çalışmalar da başlatılmıştır.
Akçansa, operasyonlarını
gerçekleştirirken, faaliyet gösterdiği
coğrafyalarda etkileşimde olduğu
tüm ekosisteminde toplumsal
fayda sağlamaya odaklanmaktadır.
Çalışanlarına ve topluma yönelik
gerçekleştirdiği eğitim, gelişim
ve kurumsal sosyal sorumluluk
faaliyetlerinde yarattığı etkiyi
ölçerek günden güne artırmayı
hedeflemektedir.
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BÖLÜM 4

ÇALIŞANINA
DEĞER VEREN,
ÇALIŞANIN
DEĞER
KATTIĞI
ŞİRKET

ÖNCE İNSAN
Ürünleriyle, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine en kaliteli
hizmeti sunan Akçansa’nın bu başarısının arkasında nitelikli
insan kaynağı yer alıyor. Alanında deneyimli ve birikimli bir
insan kaynağıyla faaliyetlerini sürdüren Akçansa, iş sağlığı ve
iş güvenliği konusunda da hayati adımlar atarak iş kazalarının
önüne geçmeyi amaçlıyor. Bununla birlikte yürüttüğü
sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal sorunların çözüm
ortaklarından biri olmayı hedefliyor.

ÖNCE İNSAN

YARINLAR İÇİN EN BÜYÜK
GÜCÜMÜZ; İNSANIMIZ
Akçansa, insan kaynakları konusunda, “Çalışanların
kendilerini değerli hissettikleri ve sürekli
öğrenebildikleri benzersiz bir çalışma kültürü
yaratarak tercih edilen işveren olma” vizyonuyla
hareket etmektedir. İnsan odağı, liderlik gelişimi,
yetenek yönetimi, sürekli gelişim ve esnek insan
kaynağı stratejilerine paralel olarak yürütülen tüm
insan kaynakları süreç ve sistemlerinde, “Her Yönetici
Bir İnsan Kaynakları Yöneticisidir” felsefesiyle
ilerlenmektedir. Stratejik insan kaynakları yönetim
yaklaşımı doğrultusunda, İK stratejisi ve kısa/orta
vadeli hedefler gözden geçirilerek tüm fonksiyonların
hedeflerine entegre edilmektedir.
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Bu doğrultuda; çalışan
deneyiminde fark
yaratmak, liderlik
gelişimini kuvvetlendirmek,
deneyimleyerek ve
sürekli öğrenmek, esnek,
işbirliğine açık ve veriye
dayalı bir çalışma kültürü
yaratmak, yeteneklerin
şirkete kazandırılmasına ve
bağlılıklarına öncülük etmek
insan kaynaklarının stratejik
öncelikleri oluşturmaktadır.

ÖNCE İNSAN

Akçansa’da, çalışanların üst yönetimle bir araya
geldiği, bilgi, fikir ve önerilerin paylaşıldığı
motivasyon ve paylaşım toplantıları (İletişim
Toplantıları, Sizi Dinliyoruz, Online Buluşmalar)
organize edilerek karşılıklı paylaşım ve çalışan
katılımı teşvik edilmektedir. “İK Sahada”
ziyaretleriyle Akçansa’nın tüm bölgelerindeki
fabrikalar ve tesisleri ziyaret edilerek Akçansalılarla
birebir görüşmeler gerçekleştirilerek alınacak
aksiyonlar belirlenmekte, takibi yapılmakta
ve hayata geçirilmektedir. Düzenli olarak
gerçekleştirilen Çalışma Hayatı Değerlendirme
Anketi ile çalışanların memnuniyet ve
bağlılık düzeyleri ölçülerek gelişim alanları
belirlenmektedir. “İş = yaşam” dengesi yaklaşımıyla
Akçansa’da tüm çalışanların istek ve beklentileri
doğrultusunda çeşitlendirilen sportif, kültürel
ve sosyal etkinlikler; Aile Atölyeleri, Akçansa
Kulüpler Dünyası ile gerçekleştirilmektedir. Gönüllü
Akçansalıların kuruculuğunu üstlendiği kulüpler,
Akçansalıların istekleri doğrultusunda aktiviteler
düzenlemektedir.
Farklı lokasyonların tüm Akçansalılar tarafından
dijital ortamda ziyaret edilmesine olanak sağlayan
“Walk & Talk”, şirket içi deneyimi farklılaştıran
“Birbirimizden Öğreniyoruz”, iş hayatının keyfini
tüm çalışanların birlikte yaşamasını sağlayan
“İş’in Eğlencesi” aktivitleriyle birbirinden farklı
deneyimler gerçekleştirilmiştir.
“Önce İnsan” stratejisinin bir parçası olarak,
çalışanların ve ailelerinin ruh ve beden sağlığını
gözetmek amacıyla birbirinden farklı imkânlar
sunulmaktadır.
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ÖNCE İNSAN
Almina Gürle

İŞIN GELECEĞI

Hem şirketin hem de çalışanlarının geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasını hedefleyen Akçansa, 2021 yılında
“İşin Geleceği” projesini hayata geçirmiştir. Bağımsız danışman firma tarafından yedi farklı alandaki
uygulamalarıyla değerlendirilmiştir. Şirket stratejileri doğrultusunda ön plana çıkan üç alan olan “Bütünsel
Sağlık”, “Gelecek için Gelişim” ve “Amaç Odaklı Organizasyon” seçilerek, aksiyon planları oluşturulmuştur. “İşte
Güçte, Gelecek Birlikte” diyen Akçansa, belirlediği yenilikçi ve gelişim odaklı aksiyonlarını, tüm çalışanlarının
sahiplenmesiyle hayata geçirmeye devam etmektedir.

Ezgi Keskin

Murat Gürbüz

AKÇANSA’NIN İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİNE ÖDÜLLER
Tüm uygulamalarını çalışanlarını odağına alarak ve “Önce İnsan” diyerek hayata geçiren Akçansa, bu
alandaki başarılarını aldığı birbirinden değerli ödüllerle kanıtlamıştır. En iyi çalışan deneyimini
yaratma hedefiyle oluşturulan kariyer gelişim programları, yetenek yönetimi süreçleri ve iç iletişim
aktiviteleriyle 2021 yılı içerisinde Stevie for Great Employeers ile Stevie for Woman in Business Ödül
Programlarından En İyi İşveren, En İyi İnsan Kaynakları Ekibi, En İyi Eğitim Programı, En İyi Koçluk ve
Gelişim Programı ile Çalışan İletişimi kategorilerinden toplam sekiz ödül alırken; aynı zamanda Best
Business Awards programından En İyi İnsan Kaynakları, Globee Awards programından Avrupa’nın En İyi
İşvereni ödüllerini alan Akçansa, bu konudaki başarılarını bir kez daha göstermiştir.

Akçansa, ulusal ve uluslararası değerlendiricilerin yaptığı süreç ve saha
incelemeleri, tüm çalışan gruplarıyla birebir görüşmeler sonrasında, 75 ülkede
tanınan ve 685 sanayi şirketiyle yapılan karşılaştırma sonucunda IIP sürecini
başarıyla tamamlamış ve Altın Standart ile değerlendirilmiştir.
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Ayhan Toker

Gamze Taştan

ÖNCE İNSAN

İŞ’TE EŞİTLİK

Akçansa’nın, çalışanlarına hak ettikleri çalışma ortam ve
şartlarını sunmak, iş hayatında cinsiyet eşitliğini desteklemek,
çeşitliliğin değerini bilerek çalışanlar arasında iletişimi
ve sinerjiyi artırmak ve kurum kültürünü güçlendirmek,
gerçekleştirilen tüm organizasyonlarda en önemli önceliğidir.
2018 yılından beri 4 ana lokasyonda (İstanbul, Çanakkale ve
Samsun) saha ve ofis çalışanlarına düzenlenen ve bugüne
kadar yaklaşık 300 Akçansa çalışanının katıldığı “Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği” workshop ve eğitimleri devam etmektedir.

2030 Sürdürülebilirlik “İnsan, Uyum ve
Şeffaflık” başlığında; beyaz yaka kadın
oranında yüzde 30 ve yetenek havuzundaki
kadın oranında ise yüzde 40 kadın hedefleri
konulmuştur. 2021 yılında Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Politikasına “taciz” eklenerek
yenilenmiş ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Manifestosu yayınlanmıştır.

“İYİLİĞE DEĞENLER/ÇOCUKLARIMIZ İÇİN
BİZDEN BİZE” YETENEK VE BAŞARI BURSU
Akçansa, yetenekli ve başarılı Akçansalı çocukları desteklemekte,
hayallerindeki geleceğe bir adım önde başlamaları için Akçansalı çalışanlarla
eğitimde destek bursu sağlamaktadır. TOÇEV tarafından belirlenen kriterler
ışığında seçilen Akçansa çalışanlarının başarılı ve yetenekli çocuklarına,
2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi için bursiyer başına
6 bin TL burs sağlanmıştır. Projedeki başarı bursu 12. sınıf öğrencilerini,
yetenek bursu ise ilkokuldan üniversiteye kadar olan tüm eğitim seviyelerini
kapsamaktadır. Bursiyerler, başarı kriterlerini devam ettirdikleri sürece,
üniversite mezuniyetlerine kadar desteklenmeye devam edilmektedir.

Gönüllü Akçansa çalışanlarının da maddi katkıları ile burs
havuzunu destekleyebildiği sistemle, iyiliğe değen çocukların
hayatlarına dokunulmaktadır. 2020-2021 akademik
döneminde 19 olan bursiyer sayısı, 2021-2022 döneminde
20 bursiyer olarak devam etmektedir.
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YETENEK VE
SÜREKLİ GELİŞİM
Akçansa “Doğru Görev, Doğru
Seçim” ilkesi doğrultusunda;
adayların ilgili görevin gerektirdiği
nitelikleri taşıyıp taşımadıklarına,
çoklu gözlem ve objektif ölçütlere
dayalı bir tespit süreci (değer bazlı
mülakatlar, envanterler ve yabancı
dil sınavları) sonunda karar verilerek
işe alım yapılmaktadır. Genç
yeteneklerle büyümeye ve gelişmeye
verilen önem, ilki 2018 senesinde
gerçekleştirilen “Geleceği Birlikte
Şekillendiriyoruz” yeni nesil yetenek
kazanımı ve rotasyon programıyla
kuvvetlendirilmiştir.

2021 yılında üçüncüsü
gerçekleştirilen “Geleceği
Birlikte Şekillendiriyoruz”
yeni nesil işe alım
programıyla, Akçansa’nın
tüm fonksiyonlarında yetenek
havuzu, gençlerle güçlenmeye
devam etmektedir.

YÜKSEK PERFORMANS
KÜLTÜRÜ
Akçansa performans yönetim süreci, sene başında şirket
ve bireysel hedeflerin çalışan ve yöneticilerin katılımıyla
belirlenmesiyle başlamakta ve sürekli performans
yaklaşımıyla yıl sonuna kadar devam etmektedir.
Sürekli performans döneminde hedef takip çalışmaları
ve hedef veya yetkinlik bazlı geri bildirimlerle, yüksek
performanslı ekiplerin sürekliliğini ve gelişimini
sağlamak amaçlanmaktadır.

2021 senesinde Perf-x Performans Sistemi’ne
438 Akçansa çalışanı dâhil edilerek, toplam
2 bin 653 hedef ve 1079 yetkinlik girişi ve
değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.
Bireysel ve organizasyonel gelişimin önemli
bir parçasını oluşturan geri bildirim kültürünü
destekleyecek şekilde; yıl içerisinde Perf-x sisteminde
toplam 206 geri bildirim gerçekleştirilerek, sürekli
gelişim ve yüksek performanslı işgücü yaratma
stratejisine öncülük edilmiştir.

Akçansa, gençlerin gelişimine verdiği
öncelik doğrultusunda, 12 senedir
İTÜ Kimya Mühendisliği ile işbirliğine
devam etmektedir.
Akçansa’ya yeni katılan çalışanlar,
süreçlere ve kurum kültürüne
hızla adapte olabilmeleri için saha
ziyaretleri, Çalışan Koçu (Buddy)
uygulaması, 2018 senesinde hayata
geçirilen, sektörde bir ilk olan sanal
gerçeklik (VR) teknolojisi ile özel
dizayn edilmiş ‘Akçansa Evreni’
oryantasyon uygulamasına ek olarak,
gerçekleştirilen “Dijital Oryantasyon
Programı” ile zaman ve mekan
bağımsız olarak şirket adaptasyon
sürecine devam edebiliyorlar.
Yetenek ve sürekli gelişime verilen
önem doğrultusunda 2021 yılı
içerisinde uygulamaya alınan “Dijital
Değerlendirme ve Gelişim Merkezi”
uygulaması ile bir yandan seçim
süreci araçları güçlendirilirken diğer
yandan adaylara potansiyellerini
farklılaştırma imkanı yaratıldı.
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LIDERLIK GELIŞIMI

Akçansa’da her yıl düzenlenen Liderlik Toplantıları, Liderlik Stilleri Anketi, Organizasyonel İklim Anketi ve Liderlik
Gelişim Programları ile yöneticilerin liderlik yolculuklarında sürekli gelişim hedeflenmektedir. Akçansa’da geri
bildirim ve koçluk yaklaşımı, sürdürülebilir yönetim için önemli bir unsurdur. Bu yaklaşımın etkin kullanılması
için çalışanlar, etkisi ölçülebilir ve katma değerli gelişim programlarıyla desteklenmektedir. 2021 senesinde ilk
defa hayata geçirilen Kariyer Çınarı Tersine Mentorluk Programı ile yeni nesil yeteneklerin kıdemli ve deneyimli
yöneticilere mentorluk vererek; çift taraflı öğrenme ve deneyim paylaşımı süreci amaçlanmıştır. Bu kapsamda;

Akçansa ve Sabancı Topluluğu şirketlerinden 12 genç mentor ve Akçansa’dan
12 menti sürece dâhil edilmiştir.

BÜTÜNSEL SAĞLIK

AKÇANSA

YANINDA

“Akçansa Yanında” uygulamasıyla; çalışanlara sağlıklı yaşam, spor
ve beslenme konularında uzmanlarla görüntülü görüşme yapıp,
danışmanlık alabilecekleri, canlı derslere katılım gösterebilecekleri
ve ilgilendikleri alanlarda yazılı ve görsel kaynaklara ulaşabilecekleri
bir fırsat sunulmaktadır. Bu platformda, dört bütünsel

sağlık kampanyası (adım kampanyası, İSG haftası
kampanyası, fotoğraf kampanyası, sigara farkındalığı
kampanyası) hayata geçirilmiştir ve toplam 456
çalışan aktif olarak yer almaktadır.

ÇALIŞMA
HAYATI
EĞİTİM VE GELİŞİM YÖNETİMİ

Çalışanlar, Akçansa bünyesinde organize edilen eğitimlerin yanı sıra Akçansa iş ortakları tarafından farklı
platformlarda (HeidelbergCement, Sabancı Holding, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, ÇEİS) gerçekleştirilen
eğitim ve gelişim programlarından da faydalanabilmektedir. Sabancı Üniversitesi EDU işbirliğiyle Sabancı
Holding Sanayi ve Yapı Malzemeleri Grubu şirketleri için başlatılan “Sanayi Liderleri” gelişim programı
kapsamında; teknoloji ve iş modelleri göz önünde bulundurularak, saha mühendisleri ve yöneticileri, ekip ve
süreç yönetimi konularında güçlendirilmektedir.
Akçansa insan kaynakları stratejileri kapsamında; çalışanların eğitim ve gelişim fırsatlarına her yerden
istedikleri zaman ve esnek bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla “Akçansa Dijital Akademi” hayata
geçirilmiştir. Yaklaşık 15 farklı kategoride 100’den fazla eğitim videosunun yer aldığı Akçansa Dijital Akademi
platformunda, Mart 2021’den bu yana 2 bin 742 kere giriş yapılmış ve toplam 1856 e-eğitim tamamlanmıştır.
2021 yılında işletmeler fonksiyonu saha çalışanlarının (operatör, teknisyen, mühendis, şef ve yönetici) mesleki
ve teknik yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla; “skill matrix” eğitimleri planlanmış ve hayata geçirilmiştir.
Hem kendi alanlarında gelişmelerini hem de çapraz yetkinliklerin kazandırılmasını amaçlayan bu program
kapsamında, Mart 2021 tarihinden bu yana 2 bin 30 eğitim saati gerçekleştirilmiş ve eğitimlere 500 çalışan
katılım göstermiştir. Akçansa Dijital Akademi eğitimlerinin yanı sıra;

2021 yılında Akçansa’da toplam 34 bin 945 saat eğitim verilmiş,
kişi başı ortalama eğitim süresi 35 saat olarak gerçekleşmiştir.

TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ

34.945
SAAT
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KIŞI BAŞI ORTALAMA EĞITIM SÜRESİ

35
SAAT

Akçansa için örgütlenme, hakkı
temel bir haktır ve Akçansa
çalışanları sendikal düzende
yer alma ve haklarını kullanma
özgürlüğüne sahiptir. Bu
doğrultuda, Akçansa çimento
fabrikalarında görev yapan tüm
mavi yakalı çalışanlar sendika
üyesidir. Bu kapsamda, Türkiye
Çimento Seramik, Toprak ve
Cam Sanayi İşçileri Sendikası
(Çimseİş) ile Çimento Endüstrisi
İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
arasında imzalanan ve 1 Ocak
2020-31 Aralık 2021 dönemini
kapsayan Grup Toplu İş
Sözleşmesi hâlen yürürlüktedir.

TAKDIR VE TANIMA

Akçansa’da tüm çalışanları kapsayan; adil, objektif,
yüksek performansı takdir eden, rekabetçi ve
ödüllendirici bir ücret politikası mevcuttur. Ücret
politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans,
işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne
çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve
şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet
edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi
ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimizin finansal,
çevresel, sosyal ve yönetişim hedeflerine ulaşılmasını
sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize
kazandırılmasıdır. Bu doğrultuda Akçansa’da; ücret
yönetimi genel perspektifinde sektördeki rekabetçi
konumu korumak ve eşitlik yaklaşımları hedeflenirken
aynı zamanda bireysel ücretler adil bir yaklaşımla ve
performansı da öne çıkaracak şekilde belirlenmektedir.
Çalışanların ücretlerine, sorumluluk düzeyi ve görev
kapsamları gibi objektif unsurlara bakılarak karar
verilmektedir. Yüksek performans, yenilikçi projeler ve
üstün başarılar farklı araçlarla sürekli şekilde takdir
edilmekte, bu sayede çalışanların gerek bireysel bazda
gerekse ekip olarak şirkete katma değer sağlamaları
konusunda teşvik edilmesi amaçlamaktadır. Akçansa’da,
çalışanlar; farklı tanıma ve takdir uygulamaları ile iş
hayatları dışındaki özel yaşamlarında da Akçansalı
olmanın ayrıcalığını sürekli hissetmektedir.
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ÖNCELİK
İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİNDE
Çalışan odaklı bir anlayışla
çalışmalarını sürdüren
Akçansa’da, “İş Sağlığı ve
Güvenliği” şirketin öncelikli
konuları arasında yer
almaktadır. Ayrıca tüm
Akçansa tesislerinde iş
güvenliğinden çalışma etiğine
kadar bütün süreçlerde,
yüksek standartlar
uygulanmaktadır.
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Akçansa; çalışanlarına güvenli ve sağlıklı
çalışma koşulları sağlamak ve sürdürülebilir
bir iş güvenliği kültürü oluşturmak için
çalışmalarına tüm faaliyet kollarında devam
etmektedir. 2030 yılı hedeflerine ulaşabilmek
için sürdürülen bu yolculuğunda;
n Liderlik,
n Yasal uygunluk,
n Eğitim,
n Alt İşveren yönetimi ve satın alma süreci,
n Risk yönetimi
n Gözden geçirme-iyileştirme
olarak belirlediği yapı taşları içerisinden
gelişme ihtiyacı olan alanları tespit ederek,
yıllık planlarını ve hedeflerini bu ihtiyaçlar
temelinde inşa etmektedir.

1

6

GÖZDEN
GEÇİRME
İYİLEŞTİRME

6 YAPI
TAŞI

5

RİSK
YÖNETİMİ

LİDERLİK

2

YASAL
UYGUNLUK

SIFIR
KAZA
4

3

EĞİTİM

ALT İŞVEREN
YÖNETİMİ VE
SATIN ALMA
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İSG KAPTANLARI SAHADA REHBERLIK EDIYOR
2021 yılı içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği
kültürünü daha fazla geliştirmek için
birçok proje hayata geçirilmiştir. Akçansa
yönetim ekibi, tüm lokasyonlarda çapraz
saha denetimleri gerçekleştirmiştir.
Bu şekilde rol model olan yöneticilerin
çalışanlarla iş sağlığı ve güvenliği
konusunda etkileşimlerinin artırılması
amaçlanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği
Kaptanlık projesi de bu sene hayata
geçirilen uygulamalardandır; bu kapsamda
çalışanlar arasından gönüllü olanlara İSG
Kaptanı unvanı verilmiştir. İSG Kaptanları,
sahalarda çalışma arkadaşlarına gözcülük
ve rehberlik etmektedir.
Yöneticilerin İş Sağlığı ve Güvenliği
konusundaki bilgilerini üst düzeye
taşımak amacıyla yedi yöneticinin
2020 yılı başından itibaren
dünyada ve ülkemizde hızla
değişen, yayılan Covid-19
küresel salgınıyla karşı
karşıya kaldık. Akçansa, en
başından beri salgının küresel
durumunu yakından takip
etmiş ve bu konuda yerel
ve uluslararası otoriteler
tarafından verilen tüm bilgi,
güncelleme ve talimatları
aktif olarak izlemiştir. Bu
kapsamdaki çalışmaları ve
tüm lokasyonları, Türkak
Akreditasyonu’na sahip yetkili
firma denetimlerinden ve
halk sağlığı müdürlükleriyle
yerel otoriteler (kaymakamlık)
tarafından gerçekleştirilen
denetimlerden önceki yıldaki
gibi başarıyla geçmiştir.
Bu kapsamda; Sağlık
Bakanlığı’nın güncel rehberleri
doğrultusunda tedbirlerini
devam ettirmekte, tüm
çalışanlar videolar, e-postalar
ve görsel materyallerle
Covid-19’a karşı
koruma ve güvende
olma yolları konusunda
bilgilendirilmektedir. Tüm
ofisler ve tesisler Nano İon
teknolojisiyle düzenli olarak
dezenfekte edilmektedir.
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Hijyen kitleri (maske, eldiven
ve el dezenfektanları) tüm
çalışanlara, ailelerine ve
tüm alt işveren çalışanlarına
dağıtılmaktadır. Tüm
lokasyonlarda açık ve kapalı
alanlarda, servislerde maske
kullanımı zorunludur. Olası
bulaşı önlemek amacıyla,
kullanılmış maskelerin ve
eldivenlerin atılması için
belirlenen yerlere özel atık
kutuları yerleştirilmiştir.
Soyunma odalarının ve
tüm kapalı ortak alanların
kullanımı sosyal mesafe
tedbirlerine göre yeniden
düzenlenmiştir. Tesislerde
bulunan konukevlerindeki tüm
ortak alanlar kısıtlanmıştır.
Fabrikalardaki her çalışanın
yakın temasları, sistematik

olarak haritalanarak ve takip
edilmektedir. Çalışanlara,
Covid-19’dan korunmada
aşılanmanın önemi
konusunda bilgilendirmeler
yapılmakta ve aşılanma
oranları güncel olarak takip
edilmektedir. Kurumda
aşılanma oranları yüzde 99,9
seviyesine ulaşmıştır.

NEBOSH Uluslarası İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim
programına katılmaları sağlanmıştır.
İSG kültürünün yaygınlaştırılması ve tüm
çalışanlar/yöneticiler nezdinde sahiplenilmesi
için Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası
(ÇEİS) tarafından ilk defa düzenlenen “İSG
Liderliği Eğitim Programı”nda, Akçansa
çalışanlarından 19 kişi başarılı olarak sertifika
almaya hak kazanıp programı tamamlamıştır.
Akçansa’nın ortağı olan Heidelberg Cement
ile paralel olarak organize edilen iş sağlığı ve
güvenliği çalışmaları da devam etmektedir. Bu
kapsamda; 04-08 Ekim 2021 tarihlerinde bir
hafta boyunca tüm lokasyonlar da düzenlenen
“Akçansa İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası”
çerçevesinde, çalışanların farkındalığı ve algısını
artıracak çeşitli organizasyonlar, eğitimler ve üst
yönetimin saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

2021 YILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI PERFORMANS GÖSTERGELERI:

39.205

56.325

19.290

1.494

6,3

122,3

İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimi (Adam/saat)

Saha
Denetim Sayısı

Güvenlik
Görüşmesi Sayısı

Kaza
Sıklık Değeri

Tehlike
Bildirim Sayısı

Kaza
Ağırlık Değeri
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GELECEĞE DEĞER
KATMAK İÇİN BURADAYIZ
Akçansa, imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle içinde yer aldığı sektöre ilham vermeyi
sürdürüyor. Toplumdaki mevcut sorunlara yönelik farkındalık oluşturan, daha da önemlisi bu
sorunların giderilebilmesi için gerek kendi insan kaynağıyla, gerekse kurduğu iş birlikleriyle çözüm
yolları oluşturan Akçansa, yurdun dört bir yanında hayata geçirilen projeler üretiyor.
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ÇANAKKALE’DE
CUMHURIYET
SEFERBERLIĞI
Akçansa, Sabancı Topluluğu’nun
Cumhuriyetimizin 98. kuruluş
yıldönümünde doğaya, canlılara
ve yeni nesillere güzel bir
gelecek bırakmak için hayata
geçirdiği “Sabancı Cumhuriyet
Seferberliği” kapsamında
çalışanlarının ve onların
ailelerinin katıldığı anlamlı
projeler hayata geçirmiştir.
Sabancı Topluluğu’nun 2021
yılında 10 farklı şehirde
çeşitli organizasyonlarla
düzenlenen Cumhuriyet
Seferberliği kapsamında,
Akçansalı çalışanlar ve aileleri,
Çanakkale’de yaptıkları iki
ayrı etkinlikle seferberliğe
katkı sağlamıştır. Bozalan’da
2 Kasım Salı günü, 100’ün
üzerinde gönüllünün
katılımıyla düzenlenen fidan
dikme etkinliğinde 2 bin
500 fıstık çamı dikilmiştir. 3
Kasım Çarşamba günü ise
Mahmudiye İlk ve Ortaokulu’nda
öğrencilerle bir araya gelen
Akçansalılar ve aileleri,
okulun pek çok farklı alanında
boyama yapmış ve bahçeyi
yeşillendirmiştir.
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OYUNCAK
KARDEŞLIĞI ILE
MINIK YÜREKLER
SEVINDI
Akçansa çalışanları, Dünya İyilik
Günü’nde, çocukların yüzü gülsün
diye Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki
çocukların oyuncaklarla buluşmasını
hedefleyen Oyuncak Kardeşliği Projesi’ne
destek vermiştir. Proje kapsamında
toplanan kıyafet ve oyuncaklar ihtiyacı
olan çocuklara ulaştırılmıştır.

YANGIN
FELAKETINDE
HEP BIRLIKTE
YARALARI
SARDIK
Türkiye’de 2021 yılının yaz
aylarında çok sayıda ilimizde
yaşanan yangın felaketlerinin
neden olduğu maddi ve
manevi hasarları sarmak için
çalışan AHBAP Derneği’ne,
Akçansa da destek vermiştir.
Peş peşe yaşanan yangın
felaketlerinde zarar gören
tüm canlılara ulaştırılması,
afet sırasında ve sonrasında
yaraların sarılması
amacıyla Açansa tarafından
AHBAP Derneği’ne destek
sağlanmıştır.
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BİZ AKÇANSA
OLARAK
HEP BURADAYIZ
CAN DOSTLARA
SAHIP ÇIKIYORUZ
Akçansa Ailesi, bu gezegeni beraber paylaştığımız
hayvan dostlarımızın yaşam hakkına sahip çıkmakta,
can dostlarımıza yönelik yardım faaliyetlerine devam
etmektedir. Akçansa çalışanları, Hayvanları Koruma
Günü’nde anlamlı bir çalışma gerçekleştirmiştir.
Yardıma ihtiyacı olan hayvanlar için her zaman
çiftliklerinde yer açan ve bakımlarını üstlenen,
Türkiye’nin ilk ve en büyük çiftlik hayvanlarını koruma
kurtarma çiftliği Angels Farm Sanctuary’ye destek
olunmuştur.
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AKÇANSA ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2021
YÖNETİM KURULU YILLIK
FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU’NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA
İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
b)

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

c)

Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu’na
1.

Görüş

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) 1 Ocak - 31 Aralık 2021 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 e 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 2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında
18 Şubat 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.
4.

Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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.

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.

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey
T: +90 212 326 6060, F: +90 212 326 6050, www.pwc.com.tr
Mersis Numaramız: 0-1460-0224-0500015
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Baki Erdal, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 18 Şubat 2022
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A) Genel Bilgiler

Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları
Şirket Yönetim Kurulu’nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri Esas Sözleşme’ de tanımlanmıştır. Yöneticilerin yetki
ve sorumluluklarına ise Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer verilmemiştir. Ancak, söz konusu yetki ve sorumluluklar
Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir.

Şirket Ünvanı:		
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirket Merkez Adres:		
Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2 D.124-125
		
Palladium Tower Ataşehir /Istanbul
Şirket Merkez Telefon-Fax:		
0216 571 30 00-0216 571 30 31
Şirketin ticaret sicil numarası:		
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 129269
Mersis No:		0229-0003-9470-0017
Şirketin internet sitesi:		www.akcansa.com.tr
Sermaye:
Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 -TL, ödenmiş sermayesi
191.447.068,25 -TL’dir.

Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Şirket Yönetim Kurulu 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri içinde 4 adet yüz yüze, 65 adet Türk Ticaret Kanunu ve
Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile toplam 69 toplantı yapmıştır. Şirket Yönetim
Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı’nın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür
ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konuların içerikleri Yönetim
Kurulu Üyelerine gerekli inceleme ve çalışmaları yapmalarını teminen ön bilgilendirme komitesi tarafından en az
iki hafta önceden dosya halinde yazılı olarak iletilmektedir.

Rapor Dönemi:		

1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar
aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

01 Ocak 2021-31 Aralık 2021

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör:
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle “Akçansa” ya da “Şirket” diye anılacaktır) çimento, klinker,
hazır beton ve agrega üretimi konusunda faaliyet göstermektedir.
Ortaklık Yapısı:			
			
HEIDELBERGCEMENT AG.
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
HALKA AÇIK KISIM
GENEL TOPLAM

PAY TUTARI TL
76.035.135,41
76.035.136,43

PAY ORANI %
39,72
39,72

PAY SAYISI (ADET)
7.603.513.541
7.603.513.643

39.376.796,41
191.447.068,25

20,56
100,00

3.937.679.641
19.144.706.825

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi
Şirketimizin imtiyazlı payı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu
Üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili
ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.
Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili mevzuat kapsamında Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu
Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur Kurumsal Yönetim
Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi’nin görevlerini de yerine getirmektedir. Denetimden
Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi faaliyetlerini yerine getirirken
İç tüzükleri kapsamında işlem yapmaktadırlar. Denetimden Sorumlu Komite’de mevcut üye yapılarından dolayı 01
Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.
Denetimden Sorumlu Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları
tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunar.
Kurumsal Yönetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda dört kere toplanarak toplantı sonuçlarını yönetim
kuruluna sunar.
Riskin Erken Saptanması komitesi iki ayda bir, yılda en az altı defa toplanır.

Yönetim Kurulu
Burak Turgut Orhun, Başkan (*)			
12.05.2021-29.03.2024
Hayrullah Hakan Gürdal, Başkan Yardımcısı
29.03.2021-29.03.2024
Ahmed Cevdet Alemdar, Üye			29.03.2021-29.03.2024				
Dr. Carsten Sauerland, Üye			
29.03.2021-29.03.2024
Mehmet Sami, Bağımsız Üye			
29.03.2021-29.03.2024
Dr. Markus C. Slevogt, Bağımsız Üye		
29.03.2021-29.03.2024

Komitelerin çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar Komite Üyeleri tarafından
onaylandıktan sonra Şirket Yönetim Kurulu’na sunulur.

Şirket Genel Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı
muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

Komiteler
Denetimden Sorumlu Komite
Mehmet Sami, Başkan
Dr. Markus C. Slevogt, Üye

(*) Şirketimizin 29.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Tamer
Saka dönem içinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup, Yönetim Kurulu’nun 30.04.2021 tarihli kararı ile
Tamer Saka’nın istifasının 11.05.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kabul edilmesine ve boşalacak
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere, 12.05.2021
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Burak Turgut Orhun’nun atanmasına karar verilmiştir.
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Komitelerin mevcut çalışma esasları şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.
Ön bilgilendirme komitesi, yönetim kurulu toplantıları öncesi yönetim kuruluna sunulacak konularda gerekli detaylı
araştırmaları yaparak detaylı sunumlar hazırlamaktadır. Şirket İç Denetim Müdürü Kurumsal Yönetim İlkeleri
kapsamında ilgili konuları ve raporlarını Denetimden Sorumlu Komite üyelerine sunmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi
Mehmet Sami, Başkan
Dr. Markus C. Slevogt, Üye
Dinçer Bulan, Üye
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Riskin Erken Saptanması Komitesi
Dr. Markus C. Slevogt, Başkan
Mehmet Sami, Üye
Denetçi
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hizmet Alınan Kuruluşlar ile Şirket Arasında Çıkan Çıkar Çatışmalarına İlişkin Açıklama:
Şirket, hizmet aldığı kuruluşları seçerken, ilgili sermaye piyasası düzenlemesine riayet etmekte ve olası çıkar
çatışmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almaktadır. Şirket ve Şirket’in hizmet aldığı bahsi geçen kuruluşlar
arasında, hizmet alma süresi boyunca veya sonrasında ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.
Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki
tecrübeleri
Şirketimizin Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Barış Karahüseyin 10.08.2021 tarihi
itibariyle Şirketimizden ayrılmıştır.
Şirketimizin stratejik ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda; değişen ve artan rekabet koşullarına
daha odaklı ve çevik bir şekilde cevap verebilmek amacıyla, Çimento ve Hazır Beton iş birimleri gözden geçirilmiş
ve iki ayrı organizasyon olarak yönetilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda Şirketimizin 17.11.2021 tarihli
Yönetim Kurulu Kararları ile 01.12.2021 tarihi itibariyle, aşağıda yer alan organizasyonel değişikliklerin ve
atamaların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
- “Satınalma ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı” olarak görev yapan Sn. Ümit ÇETİN’in, “Çimento Satış, Pazarlama
ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı” görevine atanmasına,
- “Hazır Beton, Agrega Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı” görevine Sn.İlker KOÇ’un atanmasına,
- “Strateji ve İş Geliştirme Grup Müdürü” olarak görev yapan Sn.Sinan İNAÇ’ın, “Satınalma ve Lojistik Genel Müdür
Yardımcısı” görevine atanmasına,
- Ayrıca, “Finans Genel Müdür Yardımcısı” Sn. Steffen SCHEBESTA’nın 12.12.2021 tarihinde görevinden ayrılması
sebebiyle, boşalan Finans Genel Müdür Yardımcısı görevine 13.12.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
Sn. Jason SOUTH’un atanmasına, karar verilmiştir.
Rapor tarihi itibariyle görev başında bulunan üst düzey yöneticilerimiz aşağıda yer almaktadır.
Mehmet Zeki KANADIKIRIK /Genel Müdür
Sn. Zeki Kanadıkırık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini 1986
yılında almıştır. İş hayatına 1987 yılında Çukurova İthalat’ta başlayan Kanadıkırık, 1988-1994 yıllarında Brisa’da,
1995-1998 yılları arasında Lubrekip’te, 1998-2003 yıllarında Kordsa’da ve 2003-2006 yıllarında Tekstil Servis’te
çalışmıştır. 2006 yılında tekrar Kordsa’ya katılan Kanadıkırık, 2009-2010 yılları arasında Kordsa Türkiye İşletme
Direktörlüğü, 2010-2015 yıllarında Thai Indo Kordsa Operasyon Direktörlüğü, 2015-2020 yılları arasında Asya
Pasifik Bölgesi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini sürdürmüştür. 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle
Akçansa Genel Müdürü olarak atanmıştır.
Gilles COVELLO / Genel Müdür Yardımcısı - İşletmeler
Sn. Gilles Covello, 1991 yılında ENSI Clermont-Ferrand Kimya Mühendisliği’nden mezun olmuştur. Kariyerine,
1991 yılında Ciments Français Gargenville Fabrikası’nda Çevre ve Proses Mühendisi olarak başlamış, 1993-1996
yılları arasında Calcia Beffes Fabrikası’nda Kalite ve Ocaklar Müdürü, 1996-2016 yılları arasında Italcementi
Group Calcia’da sırasıyla Beffes Fabrikası’nda Üretim Müdürü, Picton Fabrikası’nda Fabrika Müdürü Yardımcısı,
Bussac Fabrikası’nda Üretim Müdürü, Bussac Fabrikası’nda Geliştirme Müdürü, Couvrot Fabrikası’nda Üretim
Müdürü, Bouin Fabrikası’nda Fabrika Müdürü, Gargenville Fabrikası’nda Fabrika Müdürü, Couvrot Çimento
Fabrikaları’nda Fabrika Müdürü ve son olarak 2016-2019 yılları arasında HeidelbergCement Suez Cement
Mısır’da 11Mt/y kapasiteli 5 entegre tesisten sorumlu Teknik Direktör olarak görevini sürdürmüştür. 04 Mart
2019 tarihi itibari ile Akçansa İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.
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Jason SOUTH / Genel Müdür Yardımcısı – Finans
Sn. Jason South, Sam Houston State University Ekonomi bölümünden 2002 yılında mezun olmuş ve MBA eğitimini
2008 yılında Texas Christian University İşletme bölümünde tamamlamıştır. Kendisi profesyonel kariyerine 2003
yılında Hanson Aggregates Products Inc.’da muhasebe alanında başlamış ve 2010 yılı Ağustos ayına kadar “Kredi
Analisti”, “Ticari Pazar Uzmanı” ve “Kıdemli Finansal Analist” pozisyonlarında çalışmıştır. Ağustos 2010- Kasım
2021 tarihleri arasında Lehigh Hanson’da sırasıyla “Finansal Analiz Müdürü”, “Strateji ve Gelişim Müdürü”, “Finansal
Planlama ve Analiz Kıdemli Direktörü” ve “Finansal Planlama ve Analiz Genel Müdür Yardımcısı” olarak sorumluluk
almıştır. 13 Aralık 2021 tarihi itibariyle Akçansa Genel Müdür Yardımcısı - Finans pozisyonuna atanmıştır.
Berrin YILMAZ / Genel Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları
Sn. Berrin Yılmaz, 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme bölümünden mezun olmuştur. 1995 yılında
Bilkent Üniversitesi-MBA Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1995-1998 Eczacıbaşı
Baxter– İnsan Kaynakları Uzmanı olarak başlamış, 1998-2006 Eczacıbaşı Baxter– İnsan Kaynakları Müdürü, 20062015 Roche İlaç-İnsan Kaynakları Direktörü, 2015-2017 Atrain Gmbh-Genel Müdür, 2017-2018 Sabancı Holdingİnsan Kaynakları Direktörü görevlerinde bulunmuştur. 01.07.2018 tarihi itibariyle Genel Müdür Yardımcısı-İnsan
Kaynakları olarak atanmıştır.
Ümit ÇETİN / Genel Müdür Yardımcısı - Çimento Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme
Sn. Ümit Çetin, 2006 yılında Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünden mezun olmuştur. Kendisi 2007
2008 yıllarında Ernst&Young’da Denetçi, 2008-2009 yıllarında Hayat Holding’de İç Denetçi, 2009–2012 yıllarında
Olmuksa’da İç Denetim Yöneticisi, 2012–2015 yılları arasında Çimsa’da İç Denetim Müdürü ve 2015-2019 yılları
arasında Çimsa’da Genel Müdür Yardımcısı–Tedarik Zinciri olarak çalışmıştır. Ekim 2019 ve Kasım 2021 tarihleri
arasında Akçansa Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma ve Lojistik” pozisyonunda görev almıştır. 1 Aralık 2021
tarihi itibariyle “Genel Müdür Yardımcısı – Çimento Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme” pozisyonuna atanmıştır.
İlker KOÇ / Genel Müdür Yardımcısı - Hazır Beton, Agrega Satış ve Pazarlama
Sn. İlker Koç, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamış, yüksek
lisans derecesini Sabancı Üniversitesi İşletme (Executive MBA) alanında almıştır. Kendisi çalışma hayatına 1994
yılında Rizzani de Eccher’de Saha Mühendisi olarak başlamış, daha sonra 1995-1998 yılları arasında Astaldi
ve Sinta’da Şantiye Şefi olarak görev yapmıştır. Akçansa’da Eylül 1998 tarihinde Pazarlama Planlama ve Satış
departmanlarında Uzman olarak görev yapmıştır. 2008-2012 yılları arasında HeidelbergCement Teknoloji Merkezi
Almanya’da Kıdemli Mühendis olarak çalışmış, sonrasında kariyerine yine Akçansa’da Kalite ve Arge Müdürü,
Pazarlama ve Özel Ürünler Müdürü, Teknik Satış Destek ve Özel Ürünler Müdürü olarak devam etmiştir. Aralık
2020- Kasım 2021 tarihleri arasında Karçimsa’da Şirket Müdürü pozisyonunda yer almıştır. 1 Aralık 2021 tarihi
itibariyle “Genel Müdür Yardımcısı - Hazır Beton, Agrega Satış ve Pazarlama” pozisyonuna atanmıştır.
Sinan İNAÇ / Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma ve Lojistik
Sn. Sinan İnaç, 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İngilizce İşletme bölümünden mezun olmuştur. Kendisi,
profesyonel iş hayatına 2003 yılında Çimentaş’ta başlamış ve 2003 – 2007 yılları arasında Bütçe ve Maliyet Kontrol
Uzmanı, 2007 – 2011 yılları arasında Planlama, Bütçe ve Kontrol Şefi, 2011 – 2015 yılları arasında Planlama,
Bütçe ve Kontrol Müdürü, 2015 – 2017 yılları arasında Strateji ve Pazarlama Müdürü(Çimento ve Hazır Beton),
2017 – 2019 yılları arasında Planlama, Bütçe ve Kontrol Doğu Akdeniz Bölge Lideri ve son olarak Planlama, Bütçe
ve Kontrol Direktörü olarak görev yapmıştır. 2019 yılından itibaren sırasıyla Akçansa’da Strateji ve İş Geliştirme
Müdürü, Strateji ve İş Geliştirme Grup Müdürü olarak çalışmıştır. 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle “Genel Müdür
Yardımcısı - Satınalma ve Lojistik” pozisyonuna atanmıştır.
Mustafa TURAN / Fabrika Müdürü - Büyükçekmece Fabrika
Sn. Mustafa Turan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü’nden 1985 yılında mezun olduktan
sonra 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır.
Kariyerine 1989 yılında Çimsa’da Çimento Üretim Mühendisi-Mersin Fabrika olarak başlamıştır. Kendisi 02.200510.2018 yılları arasında Çimsa’da sırasıyla Üretim Müdürü-Kayseri Fabrika, Fabrika Müdürü-Kayseri ve Fabrika
Müdürü-Eskişehir&Ankara olarak çalışmıştır.
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Ömer Sinan GENÇ / Fabrika Müdürü-Çanakkale Fabrika
Sn. Ömer Sinan Genç, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden 2002 yılında mezun olmuştur. Kendisi
şirketimizde 2007 yılından bu yana sırasıyla Üretim Mühendisi – Ladik Fabrika, Yarı Mamul Şefi – Büyükçekmece
Fabrika ve Üretim Müdürü – Büyükçekmece Fabrika olarak çalışmıştır. 02.10.2017 tarihi itibariyle Fabrika MüdürüLadik olarak atanmış ve 15.10.2018 tarihi itibariylede Fabrika Müdürü-Çanakkale Fabrika olarak atanmıştır.
Devrim Özgür DEMİR / Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika
Sn. Devrim Özgür Demir, Anadolu Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 1994 yılında mezun olmuştur.
Kariyerine 1997 yılında Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar firması’nda Kalite ve Üretim Mühendisi olarak başlayan Devrim
Özgür Demir 08.1997-10.2018 yılları arasında Karçimsa’da Üretim & Bakım Şefi ve Akçansa’da sırasıyla Klinker
Üretim Şefi-Çanakkale Fabrika, Üretim Müdürü-Ladik Fabrika ve Kalite Müdürü-Büyükçekmece Fabrika olarak
çalışmıştır. 15.10.2018 tarihinde Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika olarak atanmıştır.

Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı
1 Ocak –
31 Aralık 2021
Üst yönetim kadrosuna sağlanan kısa vadeli faydalar.................................................................................... 9.610.226
İşten ayrılma sonrası faydalar....................................................................................................................................56.660
Diğer uzun vadeli faydalar........................................................................................................................................ 217.369
Toplam kazançlar......................................................................................................................................9.884.255
SGK işveren payı...........................................................................................................................................436.525

C) Araştırma Geliştirme Faaliyetleri
Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler
31 Aralık 2021 itibariyle Akçansa personel sayısı 987 kişidir.
01.01.2020 – 31.12.2021 dönemini kapsayan 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesinin yürürlüğü, 31 Aralık 2021 tarihinde
sona ermiş ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Çimse- İş Sendikası arasındaki 01.01.202231.12.2023 tarihlerini kapsayacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmıştır. Üyesi
bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasında düzenlenen yeni
dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 22 Aralık 2021 tarihinde başlanmış ve 28 Ocak 2022 tarihinde tarafların
2 senelik anlaşmasıyla sonuçlanmıştır.
Anlaşma sonuçlarının özeti aşağıdadır;
- Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2022 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş
sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2021 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2022
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %43 oranında,
- Sözleşmenin 2. yılında 01.01.2023 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2022
tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, TÜFE+2 oranında zam yapılacaktır.
Toplu iş sözleşmesi gereği çalışanların beşer yıllık kıdemlerine isabet eden aylarda kıdem teşvik primi ödemesi
yapılmaktadır.
Şirket’le muamele yapma ve rekabet yasağı
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri içinde şirket ile işlem yapmamış ve aynı
faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

B) Mali Haklar
01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri içinde Şirket, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi’ne borç vermemiş; kredi
kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış; şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi
aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir. 29 Mart
2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 16.000 TL
ödenmesine karar verilmiştir.
Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası belirlenmiş olup İnternet sitesinde
kamuoyuna duyurulmuştur.
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Akçansa; yeni ürün geliştirme, ürün optimizasyon çalışmaları, satış öncesi ve sonrası teknik destek, eğitim,
üniversitelerde çimento ve beton teknolojileri konularında ders ve seminer verilmesi, üniversite öğrencileri için
düzenlenen teknik geziler, üniversitelerde çimento ve beton konusunda yapılan araştırmalara destek verilmesi,
fuar ve broşür çalışmaları ve ulusal/uluslararası bilimsel yayın (bildiri) çalışmaları gibi konulardaki faaliyetlerini
üniversiteler, kamu kuruluşları, sektörel STK’lar ve Heidelberg Teknoloji Merkezi işbirliği ile sürdürmektedir.
Tamamlanan Önemli Ar-Ge Projeleri:
• Klinker Üretiminde Mineralizör Kullanımının Araştırılması (Tübitak Teydeb Projesi)
• Çimentoda Hidratasyon Reaksiyonlarının ve Etkilerinin Araştırılması (Sabancı Üniversitesi İşbirliğiyle)
• İnşaat ve Yıkıntı Atıklardan Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi (Tübitak Teydeb Projesi)
• Çimento Üretim Prosesinde Mikroalglerin Ek Yakıt ve CO2 Tutucu Olarak Kullanımının Araştırılması (Tübitak
Teydeb Projesi)
• 3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) Projesi için Yüksek Performanslı Çimento ve Beton Ürünlerinin
Geliştirilmesi
• Büyük Alt Yapı Projeleri için Yüksek Kıvam Korumalı ve Performanslı Çimento ve Beton Ürünlerinin Geliştirilmesi
• Yüksek Katlı Yapılar için Yüksek Kıvamlı ve Performanslı Beton Ürünlerinin Geliştirilmesi
• 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi için Yüksek Performanslı Çimento ve Beton Ürünlerinin Geliştirilmesi
• Beton Numunelerinin RFID Etiketle İzlenmesi Projesi (Ankaref ve Vuruşkan Firmaları İşbirliğiyle)
• Makro Sentetik Lifli Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol Projesi (Boğaziçi Üniversitesi ve Kordsa İşbirliğiyle)
• Termal Özellikleri Geliştirilmiş Çimento ve Beton Tasarımı Projesi
• Beton Dayanımının Sensörlerle Anlık Dijital Ortamda (Tablet veya Akıllı Telefon ile) Takibi Sistemi (SmartBeton)
• Çimento Üretiminde Kalite Kontrol Parametrelerinin Takibi
• Çimento Öğütme Katkılarının Performans Analizi
• Hazır Beton Standart ve Özel Ürünleri için Yaşam Döngüsü Analizi Yapılması ve EPD (Çevresel Ürün Beyanı)
Belgelerinin Alımı
2021 Yılında Tamamlanan Önemli Ar-Ge Projeleri:
• 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri Doğrultusunda CO2 Yol Haritası (CO2 Road Map) Belirlenmesi ve Düşük Karbonlu
/ Düşük Klinkerli Yeni Ürünlerin Geliştirilmesi Planının (New Product Plan) Oluşturulması
• Aktive Edilmiş Doğal Malzemelerin (Kalsine Kil) Çimento İkamesi Olarak Kullanımı (Sabancı Üniversitesi
İşbirliğiyle)
• Su Yalıtımı Yönetmeliğinde Tarif Edilen Yapısal Yalıtım Yöntemi Gerekliliklerini Sağlayacak Su Geçirimsiz Beton
Ürününün (Hidromix) Geliştirilmesi
• Makro Sentetik Lif ile Güçlendirilmiş Zemin Betonlarının (Kratosbeton) Yük Taşıma Kapasitesi ve Eşdeğer Donatı
Hesabının Yapılabileceği Aracın Geliştirilmesi
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Devam Eden Önemli Ar-Ge Projeleri:
• Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama (CCUS) Teknolojilerinin Araştırılması
• Çimento ve Beton Üretiminde Alternatif Mineral Katkıların Kullanımının ve Düşük Karbonlu / Düşük Klinkerli
Üretim Teknolojilerinin Araştırılması
• İleri Veri Analitiği ile Çimento ve Beton Üretiminde Kalite Kontrol Parametrelerinin Tahmini
• Nükleer Zırhlama Performanslı Beton Projesi (Türk Atom Enerjisi Kurumu İşbirliğiyle)
Hazır Beton Kalite Faaliyetleri :
2021 yılında, Teknoloji Merkezi Laboratuvarında; beton fazında hammadde performansı, optimizasyon ve özel ürün
çalışmaları için toplam 1593 adet beton deneyi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan deneyler;
• Özel Ürün Deneyleri,
• Agrega Performans Deneyleri,
• Çimento Performans Deneyleri,
• Kimyasal Katkı Deneyleri,
• Mineral Katkı Deneyleri ve
• Projeye Özel Çözüm Deneylerinden oluşmaktadır.

D) Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
Sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler
2021 yılının ilk 11 ayında çimento üretiminde, geçen yıla oranla %8,4’lük bir artış yaşanmıştır. Üretilen çimentonun
yaklaşık %22’si ihraç edilmiştir. 2021 yılının ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre iç satışlarda %8,4
artış, çimento ihracatında ise %3,2 lik artış gerçekleşmiştir.
TUİK verilerine göre, 2021 yılı ilk 11 ayında, çimento ve klinker ihracatının en çok arttığı ülke İtalya olurken, bu
dönemde en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Fildişi Sahilleri, Gana, Suriye
ve Gine olmuştur.
Sektör, yaklaşık %23 büyüme yaşadığı 2020 yılından sonra 2021 yılında da hem pazarın tekrar açılması hem de
baz etkisiyle satışlarını artırmıştı. Ancak hem Haziran ayından itibaren ortadan kalkan baz etkisi, hem de Temmuz
ayında Bayram nedeniyle inşaatlara ara verilmesiyle, satışlarda düşüş meydana gelmiştir. Ağustos ayında üretim, iç
satış ve ihracat, yaklaşık olarak geçen yılın seviyesinde gerçekleşmiştir. Son 3 aydır iç satışta düşüş yaşanmaktadır.
Üretim girdilerinde artan fiyatlar ve yükselen döviz kurları maliyetleri ciddi etkilemiştir. Bu olumsuz duruma
karşılık imkânı olan fabrikalar ihracat rakamlarını artırma yoluna gitmişlerdir.
Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatları 2021 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, bina
sayısı %59,5, daire sayısı %33,4, yüzölçümü %36,4 ve değeri %86,3 artmıştır. Belediyeler tarafından verilen yapı
kullanma izin belgeleri 2021 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, bina sayısı %13,0 ve değeri
%34,3 artarken, yüzölçümü %1,3 ve daire sayısı %1,5 azaldı. Türkiye genelinde konut satışları 2021 Kasım ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre %59,0 oranında artış göstermiştir.
Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
Şirketimizin finansal tablolarında tam konsolidasyon yöntemiyle raporlanan tek bağlı ortaklığı Karçimsa Çimento
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinde sahip olduğumuz %51 oranındaki payların tamamı toplam 5.000.000 ABD
Doları bedelle (sözleşme imza tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden karşılığı 46.512.000 TL) üçüncü kişilere
satılmasına karar verilmiş olup, satış işlemi ve hisse devir süreci 22.10.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Bu nedenle, Şirketimizin 2021 yıl sonu ve sonrasındaki hesap dönemlerine ait finansal tablo ve faaliyet raporları
konsolide olarak hazırlanmayacaktır.
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Üretim kapasitelerimiz
Fabrika ve tesislerimizin kapasiteleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
TESİS KAPASİTELERİ (Ton/Yıl)
Büyükçekmece
Çanakkale
Ladik
Ambarlı
Aliağa
Yalova

Çimento Üretim
Kapasitesi

Klinker Üretim
Kapasitesi

İşletim
Kapasitesi

2.527.776
5.500.000
1.013.760
-

1.943.000
4.450.000
643.500
-

745.200
224.400
384.000

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi
Akçansa, Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi olarak ülkemizdeki çimento tüketiminin yaklaşık yüzde 6’sını
gerçekleştirerek ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
Orta Anadolu İhracatçılar Birliği’nin verilerine göre 2021 yılında sektörün ihracat miktarı 31 milyon ton ve 1.2
milyar dolar olarak gerçekleşti. Akçansa’nın toplam klinker ve çimento ihracatı ise 3.7 milyon ton oldu. Akçansa
söz konusu ihracat rakamıyla sektöründe yüzde 11,6 paya sahip. Üretiminin yaklaşık yarısını ihraç eden şirketin
başlıca ihracat pazarları Kuzey Amerika, Doğu Akdeniz ülkeleri ve Batı Afrika olarak öne çıkıyor.
Akçansa liman faaliyetleri ise 2021 yılında da artarak devam etti. Şirket, Ambarlı Limanı dışında Çanakkale Limanı
ve Yalova Terminalinde de iş hacmini artırarak hizmet sunmaya devam etti. Ambarlı Liman elleçleme kapasitesi
2,4 milyon ton, Çanakkale Limanı elleçleme kapasitesi 4,5 milyon ton ve Yalova Terminali elleçleme kapasitesi 0,7
milyon ton olarak öne çıkıyor. 2021 yılında ayrıca Ambarlı ve Çanakkale limanlarında gemilere verilen ek hizmetlere
bağlı olarak ilave gelirler de elde edildi.
Türkiye’de çimento sektörünün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan şirket olarak, odağına ‘insan’, ‘inovasyon’
ve ‘çevre’yi alan Akçansa, faaliyetlerini tüm paydaşları için değer yaratmak amacıyla gerçekleştiriyor. Tüm
lokasyonlarında yasal mevzuata tam uyum prensibiyle çalışan kurum, 2021 yılında üç fabrikasında yapılan ISO
14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi denetimlerini başarı ile tamamladı.
Türkiye’nin gururu olarak görülebilecek pek çok projede çözüm ortağı olarak yer alan Akçansa, 1915 Çanakkale
Köprüsü’nde kullandığı Smart Beton ürünü ile betona yerleştirdiği akıllı sensör aracılığıyla beton dayanımını anlık
takip edebiliyor. Söz konusu yenilikçi yaklaşım, Akçansa markasının sektöründe inovasyon alanında üstlendiği
liderliği pekiştiriyor. Kurulduğu günden bu yana Türkiye ekonomisinin yarınlarına katkı sağlamak amacıyla
çalışmalarını sürdüren Akçansa, iyi insan kaynağı ile teknolojiyi birleştirerek çalışmalarını geleceğin iş anlayışı
etrafında şekillendiriyor.
Sürdürülebilirlik konusunu tüm faaliyetlerinin merkezinde tutan şirket, ekonomik, ekolojik ve sosyal hedeflerini
iş stratejisine entegre ederek “gelecek için sorumlu çalışma” prensibiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Bulunduğu
tüm lokasyonların sosyal ihtiyaç haritası doğrultusunda, yöre halkına fayda sağlayabilecek gerçek beklentilere
dokunmayı önceliği arasında gören şirket, tüm paydaşlarıyla karşılıklı güven, bilgi alışverişi ve şeffaf iletişime
dayalı anlayış benimsiyor. Akçansa eğitimden, spor ve kültür sanata, geniş yelpazede insan ve toplum hayatına
sürdürülebilir katkı sağlama amacı güdüyor.
Hem yurt içi hem de yurt dışı müşterilerinin taleplerini karşılamak, sektöründe yenilikçi gücüyle farklılaşarak
öncü konumunu sürdürmek amacıyla ‘üretim ve hizmette en kaliteli’ olmayı hedefleyen Akçansa, çevreye saygısı,
imza attığı sosyal sorumluluk çalışmaları ve insanı merkeze alan anlayışla geleceğe yol alıyor. 2021 yılında insan
kaynakları alanında kazandığı 10 uluslararası ödül ile önemli bir başarıya imza atan Akçansa, toplumsal cinsiyet
eşitliği alanında da önemli bir inisiyatif üstleniyor. 2030 senesine kadar beyaz yaka çalışan sayısında yüzde 30
kadın oranına ulaşmayı hedefleyen şirket, aynı zamanda Cinsiyet Eşitliği Politikası’nı güncelleyerek tüm çalışanları
ile de paylaştı.
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Türkiye’nin kalkınma hedefleriyle uyumlu şekilde daha sürdürülebilir ve daha yeşil bir ekonominin destekçisi
olmak üzere çalışmalarını sürdüren Akçansa, fabrikalarında yılda ortalama 500 bin tonun üzerinde atığın geri
kazanımını sağlıyor. İstanbul’da İSKİ’nin arıtma tesislerinden çıkan 73 bin ton kurutulmuş arıtma çamuru Akçansa
Büyükçekmece Fabrikası’nda yakıt olarak kullanıldı. Akçansa Ladik Fabrikası’nda alternatif yakıt kullanımı yıllık
olarak yüzde 26 olarak gerçekleşirken, Çanakkale Fabrikası’nda ise farklı kaynaklardan farklı tiplerde alternatif
yakıt tedarikine başlandı.
Kurum, fabrikalarındaki tüm ana bacalarda kurulu olan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi sayesinde bacalardaki
toz ve tüm yanma gazları 7/24 anlık olarak ölçüyor ve bu değerler yine anlık olarak T.C. Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından takip ediliyor. Ayrıca, filtreler ile ana
bacalarındaki toz ve gaz emisyonları ile ilgili olarak tüm yasal zorunluluklar akredite kuruluşlarca yapılan yıllık
ölçümler ile düzenli olarak kontrol ediliyor.
Atıkların fırınlarda yakılmasından dolayı üçer aylık dönemlerde yapılan ölçümler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı’na raporlanıyor. Şirket, başarılı çalışmalarını devam ettirmek için en büyük önceliğinin her zaman ve her
koşulda iş güvenliği ve işçi sağlığı olduğu düşüncesiyle her türlü önlemi yasal düzenlemelere uygun şekilde alıyor.
Akçansa’nın hazır beton markası Betonsa ise düzenlediği özel eğitim programları ile sektörel birikimini
paydaşlarının yararı için kullanmaya devam ediyor. Kurum, periyodik olarak, müşterilerine, inşaat firmalarına,
beton bileşenlerinin üreticilerine, inşaat mühendislerine, denetim firmalarına, yerel ve merkezi otoritelerden
katılan mühendis ve teknik elemanlar ile üniversite öğrencilerine eğitimler vermeyi sürdürüyor. Söz konusu
eğitimlerde beton teknolojisi, betonun drabilitesi, bakım ve kürün önemi anlatılıyor. Betonsa ayrıca ‘Satış, Kalite ve
Saha/Operasyon’ alanında görev yapan çalışanları için de eğitimler düzenliyor.

Yatırımlardaki Gelişmeler & Teşvikler
Şirket’in 31 Aralık 2021 itibariyle; ömrünü tamamlamış lastikten yakıt hazırlanmasına ilişkin olarak, 25.10.2021
tarih ve 528875 no.lu 16,5 milyon TL toplam yatırım tutarlı yatırım teşvik belgesi bulunmaktadır.
31 Aralık 2021 itibariyle yatırım harcamalarının toplamı yaklaşık 150,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Yatırımlarımız:
o 2021 yılı içerisinde Çanakkale ve Büyükçekmece fabrikalarımızda yapıların güçlendirilmesi işi kapsamında
Büyükçekmece fabrikamızda 3. Farin Değirmeni ve bitişik binaları, elektrik bakım binası, ISG binası, Kalite
Laboratuar binası, 3. Kırıcı binası sağlam hale getirilmiştir. Çanakkale Fabrikamızda ise güçlendirme işlerimiz
kapsamında 2. Fırın farin silosu ve 7. Çimento silosu güvenli kullanılır hale getirilmiştir. Çanakkale fabikamız iskele
güçlendirme işlerinin ihale aşaması sonuçlanmış ve yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak güçlendirme işleri
başlamıştır.
o Büyükçekmece fabrikamızda alternatif yakıtların kullanılmasının artırılması amacıyla RDF sistemine büyük
boyutları ve yabancı maddeleri ayıklayacak elek entegrasyonu projesi tamalanarak devreye alınmıştır.
o Çanakkale fabrikamızın alternatif yakıt kullanımı arttırmak amacıyla 1. Fırın lastik yakma sistemi revize edilerek
lastiklerin kalsinatörden yakabilir hale getirilmesi projesi başarıyla tamamlanmıştır. Bu projede kullanılan bütün
ekipmanlar yerli üreticilerden sağlanmıştır.
o Çanakkale fabrikamız lastik parçalama kapasitesinin arttırılması amacıyla lastik parçalayıcı sistem tasarımı ve
gerekli ekipmanların satın alınması işlerine başlanmış ve siparişler verilmiştir.
o Büyükçekmece fabrikamızda yürüttüğümüz tozsuzlaştırma projeleri kapsamında klinker stokhollerimiz
yaptığımız yatırımlarla daha tozsuz hale getirilmiştir. Keza tozsuzlaştırma yatırımlarımız Çanakkale fabrikamızda
da 3. Ve 4. Çimento Değirmeni tozsuzlaştırma işleriyle devam etmiştir.
o Çanakkale fabrikamızda 2. Fırın atık ısı gaz borularının akış iyileştirmesi projesi tamamlanmıştır. Yine fabrikamızın
2. Fırın elektro filtresi modernize edilmiştir. 1. Fırın kömür dozajlama sisteminde iyileşme yatırımları yapılmıştır.
Çimento değirmenlerinden 1 numaralı çimento değirmeninde değirmen mantosu değiştirilmiştir.
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o Büyükçekmece Fabrikamızda 1. Fırın ana tahrik sistemi tamamen yenilenmiştir. 2. Fırın farin değirmeni
bunkerlerinde iyileştirmeler yapılmış ve üretim performanslarında iyileştirme sağlanmıştır.
o Çanakkale Fabrikamız 1. Fırın proses iyileştirme projesine başlanmış ve uygulamanın 2022 yılı Nisan ayında
yapılması planlanmıştır.
o Bütün fabrikalarımızda İşçi Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre yatırımlarımız yine hız kesmeden devam etmektedir.
o Hazır beton yatırım projeleri kapsamında tesislerde iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yeni yasal mevzuatlara
yönelik çalışmalar yapılmıştır.
o Yatırımlarımızda önceliğimiz yerli sanayinin sürekli gelişimini sağlamak ve ülkemiz ekonomisine katkıda
bulunmak amacıyla mümkün olduğunca yerli ekipmanların kullanılmasıdır.

E) Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkeleri
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu’nun
(SPK) yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiştir.
Şirketimiz; pay sahipleri hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim
Kurulu’nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun çalışmaların hayata geçirilmesini
hedefler. Bu doğrultuda tüm ortakların, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak,
söz konusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nde yer alan prensiplerin
uygulanmasında gerekli özeni göstermiştir. Zorunlu olmayan ve tam uyum sağlanamayan diğer ilkeler açısından
ise Şirketimiz ve menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.
SPK’nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yeni
raporlama formatlarına uygun 2021 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
(KYBF) 18.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
(URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ile İlgili duyuruların son durumuna aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
• https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/838-akcansa-cimento-sanayi-ve-ticaret-a-s
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik
doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’ne %100 uyumu hedefleyen Akçansa, geçmiş
yıllarda bu alanda yapmış olduğu çalışmalar neticesinde büyük oranda uyumu yakalamıştır. Bununla beraber,
başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2022 yılında da söz konusu zorunlu
ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam edilmesi planlamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri
Uyum Raporuna aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
http://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/raporlarimiz/
VİZYON
“Tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümek”
Tüm paydaşlarımız tarafından güvenilen ve en çok tercih edilen iş modeline sahip şirket olarak, yapı malzemeleri
sektöründe tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümek

MİSYON
Toplumsal, çevresel, yasal ve etik değerlere bağlı kültürümüz ile;
o Yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümler ile müşterilerimize,
o Üstün finansal performansımız ile hissedarlarımıza,
o İş sağlığı ve güvenliği öncelikli yönetim anlayışımız ve sürekli gelişim olanakları ile çalışanlarımıza,
o Alternatif yakıt ve hammadde kullanımı, geri kazanım süreçleri ve biyolojik çeşitliliğe verilen önem ile
çevremize ve
o Diğer tüm paydaşlarımıza,
değer yaratarak, toplumun yaşam kalitesini yükselten lider yapı malzemeleri şirketi olmaktır.
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Şirketin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından, ortaklarıyla birlikte tartışılarak 3 yılı kapsayacak şekilde
belirlenir. Ayrıca bu stratejik hedefler çerçevesinde hazırlanan yıllık bütçeler de Yönetim Kurulu tarafından
onaylanır.
Yönetim Kurulu, toplantılarında Şirket yetkililerinden aldığı karşılaştırmalı sunumlar paralelinde alınan kararların
uygulama süreci hakkında birebir bilgi sahibidir. Bu sunumlarda cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının
yanı sıra geçmiş yılların aynı dönemleri de karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulmaktadır.
Yönetim Kurulu bu süreci yılda en az dört kez tekrarlamaktadır.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Halka açıklık, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık sorumluluğunu yerine getirmektir. Kamuyu Aydınlatma ve şeffaflık
presnsipleri ve Bilgilendirme politikamız gereği Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde e-Şirket uygulmaması ile
yatırımcılarımıza ‘’Bilgi Toplumu Hizmetleri’’ erişimi sağlanmaktadır. Bilgi Toplumu Hizmetlerine www. mkk.com.
tr e-Şirket Şirketler Bilgi portalından veya Şirketimizin web sitesinden www.akcansa.com.tr, Yatırımcı İlişkileri
Bölümünde yer alan Bilgi Toplumu Hizmetleri bölümünden bu adrese ulaşabilirler.
Şirketin tescil edilmiş olan internet sitesinde İnternet adresi: www.akcansa.com.tr internet sitesinde İngilizce
bölümde yer almaktadır. Bu bölümde de uluslararası yatırımcıların yararlanması açısından hazırlanmıştır.

Kar Dağıtım Politikası
Şirketin Kar Dağıtım Politikası;
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; Akçansa
Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’in orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda,
ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Şirket’in
ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.
Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş
olmakla beraber; Ortaklara dağıtılabilir karın minimum %50‘si oranında nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar
payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir.
Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa
sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel
Kurul’un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.
Esas Sözleşme’ mizin ilgili 33. maddesine istinaden Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu
Kararı ile ortaklara temettü avansı dağıtılması da imkân dâhilindedir.

2021 yılında 10 dijital konferans ve 4 analist toplantısı (online) gerçekleştirilmiştir. Covid 19 Pandemisi nedeniyle
fiziki analist toplantıları yapılamamıştır.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Akçansa Çimento Sanayi
ve Ticaret A.Ş.’ nin Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun
nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerine bilgi
verilir. Aynı şekilde bu bilgilere faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında internet sitesini pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgisine www.
akcansa.com.tr adresinde sunmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir.
İnternet sitemizde kurumsal tanıtım, ürün ve hizmetlerimiz, yönetim sistemlerimiz, finansal göstergelerimiz,
faaliyet raporlarımız, yatırımcı merkezi, mali tablolarımız, Bilgilendirme politikamız, çevre faaliyetlerimiz, sosyal
sorumluluk bilinci ile yürüttüğümüz faaliyetlerimiz, insan kaynaklarımızı içeren politikalarımız gibi bilgilere yer
verilmiştir.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı’ nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel
ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olup olmamasına ve gündemdeki proje ve fonların durumlarına
göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de değişiklikten
sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.
Kar Dağıtım Politikası 26 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda onaylanmıştır.

Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.
n Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
n Vizyonumuz ve misyonumuz
n Yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
n Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
n Şirket esas sözleşme
n Ticaret sicil bilgileri
n Finansal bilgiler
n Basın açıklamaları
n Özel durum açıklamaları
n Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
n Genel Kurul toplantı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi
n Vekâletname örneği
n Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu
n Kar dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
n Bilgilendirme politikası
n Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası
n Sıkça sorulan sorular bölümü

İnsan Kaynakları Politikası
Sahip olduğu başarıya ulaşmada en önemli rolün insan kaynağına verilen değer olduğuna inanan ve çalışanlarını
tüm faaliyetlerinin temelinde gören Akçansa; sürekli gelişim ve yüksek performansı sağlayacak uygulamalarıyla
nitelikli insan gücüne sahip, sektöründe örnek ve her zaman tercih edilen işveren olmayı benimsemiştir.
Sabancı Holding ve HeidelbergCement ile iş birliği içinde çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarını sürdüren,
çalışanlarının memnuniyetine ve verimliliğine katkıda bulunacak bir iklim yaratan Akçansa, karşılıklı güven ve
saygı kültürü içerisinde çalışanlarını “Akçansalı olmak” kimliğinde buluşturmaktadır.
Akçansa, İnsan Kaynakları stratejilerini ve öncelikli hedeflerini belirlerken, şirket iş hedeflerinin yanı sıra, ulusal
ve küresel ekonominin oluşturduğu ortamı ve faaliyet gösterilen çimento, hazır beton ve agrega sektörlerine ve
limancılık İş koluna özgü şartları da ayrı ayrı göz önünde bulundurmaktadır.
Akçansa’nın sunduğu eşitlikçi çalışma ortamında çalışanların din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, fiziki koşullar ve
yaşam tercihleri gibi nitelikleri hiçbir koşulda sorgulanamaz ve ayrımcılık olarak algılanacak hiçbir uygulamaya
yer verilemez. Şirket geçmişinde ayrımcılık konusunda çalışanlardan gelen herhangi bir olumsuz geri bildirim
bulunmamaktadır.
Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasında imzalanan
01.01.2020 – 31.12.2021 süreli grup toplu iş sözleşmesinin yürürlüğü sona ermiş ve 28.01.2022 tarihinde
01.01.2022 – 31.12.2023 süreli yeni grup toplu iş sözleşmesi bağıtlanmıştır.
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Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliğleri
doğrultusunda, 29 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında Kurumsal Yönetim Komitesi
oluşturulmuş, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden; Mehmet Sami Kurumsal Yönetim
Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Dr. Markus C. Slevogt’ un Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,
Akçansa Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Dinçer Bulan’ ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
olarak görevlendirilmeleriyle, oluşturulan Komite’nin; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de
yerine getirmesine karar verilmiştir.
Şirket uhdesinde İç Denetim Müdürü ve İç Denetim Uzmanları görev yapmaktadır. Faaliyet amaçları ve prensipleri
açıkça tanımlanmıştır. Denetim Komitesi’nin ihdası ile beraber etkin bir şekilde Yönetim Kurulu tarafından
kendilerine verilen görevleri mevcut Denetim Komitesi İç Tüzüğü çerçevesinde yerine getirmektedirler.
Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin
temelini oluşturmaktadır. Şirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskleri sınıflandırmış olup gerekli
önlemler alınmıştır. Her türlü mali risk; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve şirketin
mali durumunu doğrudan etkileyebilecek olan risk faktörlerini, doğal risk; yangın, deprem gibi afetlerle ilgi
performansımızı etkileyebilecek riskleri tüm tesislerimiz için minimize etmek doğrultusunda sigortalamakta,
herhangi bir olağan üstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için SAP sistemini
kullanmakta, faaliyet sonuçlarını anlık bazda takip ederek ve ölçümleme, işleme imkanı sağlayarak karar destek
süreçlerini desteklemekte, önemli bir teknolojik altyapı olan SAP ile beşeri hatalar azaltılarak iç kontrol sisteminin
etkinliği artırılmakta ve ayrıca şirket yedekleme sistemi gibi yatırımlara ağırlık verilmektedir.
Ortaklarımızdan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve HeidelbergCement Grup şirketlerinin uygulamakta olduğu
risk yönetimi ve uygulamaları prosedürüne paralel olarak, etkin risk yönetimi uygulanacak prosesler geliştirilmiş
ve uygulamaya alınmıştır. Şirket uhdesinde Kurumsal Risk Müdürü Riskin Erken Saptanması Komitesi’ni düzenli
aralıklarla hazırladığı raporlar vasıtasıyla bilgilendirmektedir.
İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları
İşletmenin finansman ihtiyaçları şirketin ihracat potansiyeline paralel olarak kısa ve orta-uzun vadeli ihracat
taahhütlü, Türk Lirası ve döviz kredileriyle karşılanmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel
bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır. Şirket ve yöneticilerimiz,
olabilecek muhtemel riskleri sınıflandırmış olup gerekli önlemler alınmıştır. Mali risk; aktif pasif riski, kredibilite,
sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek olan risk faktörlerini
kapsamaktadır. Doğal risk ise yangın, deprem gibi afetler ve performansımızı etkileyebilecek diğer tüm riskleri
içermektedir. Tüm tesislerimiz doğal risklerin en aza indirgenmesi doğrultusunda sigortalanmaktadır. Şirketimiz
herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için önemli bir teknolojik
altyapı olan SAP sistemini kullanarak faaliyet sonuçlarını anlık bazda takip etmekte, ölçümleme ve işleme imkânı
sağlayarak karar destek süreçlerinin desteklenmesi ile beşerî hatalar ortadan kaldırılarak iç kontrol sisteminin
etkinliği artırılmış ve ayrıca yedekleme sistemi gibi yatırımlara ağırlık verilmiştir. Şirketimiz; alacak riski, kur riski,
konsantrasyon, rekabet ve satış kanalları verimlilik risklerini aylık olarak takip etmektedir.
İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler
Akçansa gerekli hallerde piyasa koşullarına bağlı olarak işletme sermayesini güçlendirici, maliyet yapısını sürekli
iyileştirici, dövize endeksli nakit giriş ve çıkışlarını dengeleyici, güçlü finansman kabiliyetini destekleyici, şirket
prosedürlerine uygun hedging amaçlı faaliyetlerine devam etmektedir.
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Şirketin bağlı ortaklık, iştirak ve bağlı menkul kıymet bilgileri
Şirket
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Altaş Ambarlı Liman Tes. A.Ş.
Eterpark End. Ürl. İml. Tic. İth. İhr. ve Pazl. A.Ş.
Liman İşletmeleri ve Nakliyecilik San. ve Tic. A.Ş.
Arpaş Ambarlı Römorkaj ve Pilotaj Tic. A.Ş.
Ambarlı Kılavuzluk A.Ş.

Faaliyet yerleri

Ortaklık şekli

Pay oranı(%)

Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye

İştirak
İştirak
İştirak
İştirak
İştirak
İştirak

8,98
14
8,73
15
16
16

Şirketimizin finansal tablolarında tam konsolidasyon yöntemiyle raporlanan tek bağlı ortaklığı Karçimsa
Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinde sahip olduğumuz %51 oranındaki payların tamamı toplam
5.000.000 ABD Doları bedelle (sözleşme imza tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden karşılığı 46.512.000
TL) üçüncü kişilere satılmasına karar verilmiş olup, satış işlemi ve hisse devir süreci 22.10.2021 tarihi itibariyle
tamamlanmıştır. Bu nedenle, Şirketimizin 2021 yıl sonu ve sonrasındaki hesap dönemlerine ait finansal tablo ve
faaliyet raporları konsolide olarak hazırlanmayacaktır.
Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı
Yoktur.
Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler
1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Şirketimiz kendi paylarını iktisap etmemiştir.
Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri
1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 Tarihleri arasında Şirket Esas Sözleşmesi’nde değişiklik yapılmıştır. Yönetim
Kurulumuzun 15.02.2021 tarihli 1467 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik
süresinin 2020 yılı sonunda sona ermiş olması nedeniyle, 2016-2020 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye
tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için
kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda
yapılabilmesine imkan sağlamak maksadıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6. ve 13. maddelerinde değişiklik
yapılması maksadıyla Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuş ve gerekli
izinler alınmıştır. Esas Sözleşme değişikliği 29 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında
ortaklarımızın onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesinin 6. ve 13. madderindeki
değişiklikler 06 Nisan 2021 tarihli 10303 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir.
Şirket aleyhine açılan davalar hakkında bilgi
Şirket aleyhine açılmış olan davalar mevcuttur. Bu davalar Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkiliyebilecek
nitelikte davalar değildir.
Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari
veya Adli Yaptırımlar
1 Ocak 2021– 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve
yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.
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Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler
2021 yılı içerisinde başta eğitim kurumları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 7.010.931,10 TL
tutarında yardım ve bağış ödemesi yapılmıştır.

F) Finansal Durum

Genel Kurul Bilgileri
2021 yılı içerisinde 2020 yılı mali dönemine ilişkin olarak 29 Mart 2021 tarihinde Sabancı Center 4. Levent/İSTANBUL
adresinde %81,98 üzerinde nisap ile Genel Kurul gerçekleştirilmiştir. Toplantıya davet ilanı Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nin 05 Mart 2021 –10281 sayılı nüshasında ilan olunmuştur. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları
Şirket web sitesi www.akcansa.com.tr adresinde toplantı tarihinden üç hafta önce ortakların bilgisine sunulmuştur.
Pay sahipleri tarafından yazılı olarak cevaplanması istenen gündem önerisi verilmemiştir. Toplantı gündeminde
yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine, denetçinin seçilmesine, dönem içinde
yapılan bağışlara ilişkin bilgi maddesine ve bir sonraki mali dönem için bağış ve yardım üst sınır belirlenmesine,
esas sözleşme değişikliğine ilişkin gündem maddeleri bulunmaktadır. 2021 yılı içerisinde yapılan Olağan Genel
Kurul Toplantısında söz almak isteyen tüm ortaklara konuşma ve soru sorma imkânı verilmiş, tüm sorular Genel
Kurul Divan Başkanı tarafından süre sınırlaması olmadan cevaplandırılmıştır. SPK ‘’Kurumsal Yönetim İlkeleri’’ (II17.1) 1.3,5 maddesi gereği Genel kurul toplantısında sorulan sorular ve verilen cevaplar Şirket internet sitesinde
kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul tutanakları, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Tadil metni,
Esas Sözleşme www.akcansa.com.tr adresinde sürekli pay sahiplerine açık tutulmaktadır. 29.03.2021 tarihinde
gerçekleşen Olağan Genel Kurul 06.04.2020 tarihinde tescil olmuş ve 06.04.2021 tarih 10303 sayılı Ticaret Sicil
Gazetesinde ilan olunmuştur.

Konsolide Finansal Durum Tablosu

31 Aralık 2021

Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar

1.795.274.126
1.707.922.829
3.503.196.955

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar

1.796.321.732
164.285.222
1.960.606.954
1.542.590.001
3.503.196.955

Konsolide Kar veya Zarar Tablosu

31 Aralık 2021

Hasılat
Satışların maliyeti (-)
Brüt kar

2.871.403.785
(2.450.487.165)
420.916.620

01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.
Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.
Kar dağıtımı
2020 yılı kârından 191.447.068,25 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak %
54,83 (brüt) % 46,61 (net) oranında toplam 104.970.427,52 TL kâr payının 30.03.2021 tarihinden itibaren nakden
dağıtılması ile ilgili işlemler tamamlanmıştır.
Faaliyet Bilgileri
2021 yıl sonu itibariyle yurt içi satış ciromuz bir önceki yıla göre %59 artış göstererek 1,71 milyar TL olmuştur. Yurt
dışı satış ciromuz ise %30 artarak 1,15 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
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Özet Mali Tablolar

Esas faaliyet karı
Finansman gideri öncesi faaliyet karı
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Sürdürülen faaliyetler dönem karı

244.308.046
284.072.611
233.182.925
303.618.933

Dönem Karı

303.618.933

Faaliyet Karlılığı
Dönem Karlılığı

8,51%
10,57%
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Finansal rasyolar
LİKİDİTE ORANLARI

31 Aralık 2021

Cari Oran..........................................Dönen Varlıklar/KVY Kaynak...................................................................................1,00
Asit Test Oranı.................................(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak.................................................................0,57
Stoklar/Cari Aktif............................Stoklar/Dönen Varlıklar...........................................................................................0,43
İşletme Sermayesi.........................Dönen Varlıklar (Nakit ve Hb hariç)-KVY Borç (Krediler hariç)..........421.215.700
MALİ BÜNYE ORANLARI
Finansal Kaldıraç............................(KV+UV Yab.Kaynaklar)/Aktif..................................................................................0,56
Duran Varlıklar/Özkaynak..................................................................................................................................................1,11
Finansal Borçlar/Özkaynak................................................................................................................................................0,51
Net Finansal Pozisyon...................Nakit Varlıklar-Finansal Borçlar.......................................................... (525.429.957)
KARLILIK ORANLARI
Aktif Devir Hızı................................Net Satışlar/Aktif Toplamı.......................................................................................0,82
Brüt Kar Marjı..................................Brüt Satış Karı/Net Satışlar....................................................................................0,15
Aktif Verimliliği................................Net Kar/Aktif Toplamı...............................................................................................0,09
Faaliyet Karı/Satış Hasılatı.................................................................................................................................................0,09
Hisse Başına Net Kazanç....................................................................................................................................................1,59
Nakit Varlıklar................................. ......................................................................................................................264.962.767
Finansal Borçlar....................................................................................................................................................790.392.724
Net Finansal Pozisyon................. .........................................................................................................(525.429.957)

İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç Bölümü;
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim
Tebliği (II-17.1)`nin 10. maddesi uyarınca; Akçansa Çimento`nun Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.’ den
tedarik ettiği yaygın ve süreklilik arz eden elektrik enerjisi alım işlemlerinin ve HC Trading şirketlerinden tedarik
ettiği yaygın ve süreklilik arz eden kömür&petrokok alım işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,
kamuya açıkladığımız 2021 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti tutarının %10’unu geçmesi ve
2022 yılı içinde %10`undan fazlasına ulaşacağının öngörülmesi; Akçansa Çimento`nun HC Trading şirketlerine
yaptığı yaygın ve süreklilik arz eden çimento ve klinker satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,
kamuya açıkladığımız 2021 yılı finansal tablolarında yer alan satışlar tutarının %10’unu geçmesi ve 2022 yılı içinde
%10`undan fazlasına ulaşacağının öngörülmesi nedeniyle iş bu Raporda; söz konusu işlemlerin koşulları, fiyat
belirleme yönetimi ve gerekçeleri açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi
sunulmuştur.
Akçansa Çimento’nun 2021 yılında Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile yapmış olduğu elektrik enerjisi
alım işlemleri ve HC Trading şirketleri ile yapmış olduğu kömür&petrokok alım işlemleri ile çimento ve klinker satış
işlemleri piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde Akçansa Çimento’nun
2022 yılında Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ve HC Trading şirketleri ile yapacağı işlemler, Şirket
bütçesinde planlanan çerçevede emsallerine ve piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Ticari Alacaklar......................................................................................................................................................562.588.532
Diğer Alacaklar......................................................................................................................................................178.195.006
Stoklar.....................................................................................................................................................................772.668.477
Ticari Borçlar.................................................................................................................................................... (1.015.776.461)
Diğer Borçlar..........................................................................................................................................................(93.319.198)
Net İşletme Sermayesi........................................................................................................................... 404.356.356

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan raporlar hakkında
Bağlılık Raporumuzun Sonuç Bölümü;
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 199. Maddesi’ ne istinaden Akçansa’nın Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.,
Heidelbergcement AG. ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili kuruluşlarla ilgili yaygın ve süreklilik arz eden mal alış-satış
işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve gerekçeleri açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısında
durumu hakkında bilgi sunulmuştur. Yapılan işlemler 6102 sayılı TTK’nun ilgili maddelerindeki hakim şirket
açıklamaları doğrultusunda emsallerine uygun olup şirketler topluluğuna dahil olması nedeniyle uğradığı herhangi
bir kayıp bulunmamaktadır.
Akçansa Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 18 Şubat 2022 tarihli bu Rapor’da, Akçansa’nın hakim ortakları
ve hakim ortakların bağlı ortaklıkları ile 2021 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, 6102 Sayılı TTK’nun 199.
Maddesi’ nde belirtilen ve yönetim kuruluna verilen sorumluluklar kapsamında gerekli tüm hukuki işlemlerin
yapıldığı ve önlemlerin alındığı görülmüştür.
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AKÇANSA’DAN

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
Uyum Durumu

Uyum Durumu
Evet

Kısmen

Hayır

Muaf

İlgisiz

Kısmen

Hayır

1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren
karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir
ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ
KOLAYLAŞTIRILMASI
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek
nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

Evet

Açıklama

Muaf

İlgisiz

X

Açıklama
Şirketimizin karşılıklı
iştirak ilişkisi içinde
bulunan ortaklığı
bulunmamaktadır.

1.5. AZLIK HAKLARI

X

1.5.1 -Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen
göstermiştir.

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

X
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.

X

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık
haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.

1.3. GENEL KURUL
1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade
edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını
temin etmiştir.

1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların
tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer
verilmiştir.

X

1.6. KAR PAYI HAKKI
X
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası
ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu
kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi
verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim
kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel
kurul toplantısında hazır bulunmuştur.

Esas Sözleşmede
düzenlenmemekle
birlikte TTK ve SPK
mevzuatları hükümleri
uygulanmaktadır.

X

Konuyla ilgili işlem
bulunmamaktadır.

1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri
içermektedir.

X

X

1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım
şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.

X

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp
sağlanmadığını gözden geçirmiştir.

X

X

2021 yılında kar
dağıtımı yapılmıştır.

X

1.7. PAYLARIN DEVRİ
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat
sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.

X

1.4. OY HAKKI
1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı
herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.
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Güvenlik ve zaman
yönetimi gerekçeleriyle
Genel Kurul toplantısı
medyaya açık yapılmamaktadır.

1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama
bulunmamaktadır.

X

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

X

X

2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden
fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları,
pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda
bir güncellenmektedir.

X

X
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AKÇANSA’DAN
Uyum Durumu

Uyum Durumu
Evet

2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile
tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen
yabancı dillerde de hazırlanmıştır.

Kısmen

X

Hayır

Muaf

İlgisiz

Evet

Açıklama
İnternet adresi:
www.akcansa.com.
tr Kurumsal Yönetim
İlkelerinde belirtilen
hususlara yer verilmiştir. İnternet sitesinde
İngilizce bölüm de
yer almaktadır. Bu
bölüm de uluslararası
yatırımcıların yararlanması açısından
hazırlanmıştır

2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm
unsurları içermektedir.

X

X

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.

X

3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve
tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması
benimsemiştir.

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan
uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar
oluşturulmuştur.

Muaf

İlgisiz

Açıklama

X

3.3.2- Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X

3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X

3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve
çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.

3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X

Hayır

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

2.2. FAALİYET RAPORU
2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.

Kısmen

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar
için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve
ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.

X

X

X

X

3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını
dengeli bir şekilde ele almaktadır.
X

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE
KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve
çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü
muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler,
farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları
gibi önlemler alınmıştır.

X

3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi
hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X

3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket
içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X

3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X

3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli
kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket
/ konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.
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X
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Uyum Durumu
Evet

Kısmen

Hayır

Muaf

İlgisiz

Uyum Durumu
Açıklama

Evet

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz
müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X

3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin
işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.

Hayır

Muaf

İlgisiz

Açıklama

X

4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet
raporunda açıklanmıştır.
X

X
4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.

3.4.3-Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına
bağlıdır.

X

X

3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere
sahiptir.

Kısmen

4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler
yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
X
4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür)
görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

X

3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek
şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X

4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal
yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta
ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve
kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.

X

4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası
yaptırmıştır.

X

3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.
X

4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli
çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.

4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun
şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç
duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının
denetlendiğini ortaya koymaktadır.
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X

X
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Uyum Durumu
Evet

Kısmen

Hayır

Muaf

İlgisiz

Uyum Durumu
Açıklama

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

Evet

X

Şirketin bu konuya
ilişkin bir politikası
bulunmamaktadır.

4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev
almaktadır.

4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri
toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.

X

4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi
ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için
asgari bir süre tanımlamıştır.
4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak
yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin
bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulunun
yapısı gereği ve SPK
Mevzuatının gerektirdiği
yükümlülükler nedeni ile
zorunlu olarak bir üye
birden fazla komitede
yer almaktadır.

X

X

2021 yılında bu
madde kapsamına giren bir işlem
gerçekleşmemiştir.

X
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ
SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE
SAĞLANAN MALİ HAKLAR

X

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine
getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu
performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.

X

X
4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya
idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış,
borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış,
şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir
kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine
kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

X

4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket
içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X
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Açıklama

X

X

4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler
alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin
bilgisine sunulmuştur.

İlgisiz

4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.

4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.

4.4.6-Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif
görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

Muaf

X

4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun
bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer
verilmiştir.

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ
4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.

Hayır

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE
OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari
%25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika
oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde
gerçekleştirilmektedir.

4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi
vardır.

Kısmen

X

X

Yönetim Kurulu Üyeleri
şirket dışında başka
görev veya görevler
alabilirler. Belli kurallara bağlanmamış ve
sınırlandırılmamıştır.

4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan
yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.

X

Üst düzey yöneticilere
sağlanan maaş, prim ve
benzeri faydalar toplam
ödemeler yıllık faaliyet
raporunda ve finansal tablo dipnotlarında kamuya
açıklanmaktadır. Yönetim
Kurulu Üyelerine verilen
ücret Genel Kurul kararı
ile belirlendiğinden kişi
bazında açıklama yapılmaktadır. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere
yapılan ödemeler performans kriterleri dikkate
alınarak ücret politiklarıyla
uyumlu olarak yapılmıştır.
Bu bilgilerin kişisel bilgiler olması nedeniyle bir
başka mevzuatla çatışma
doğurduğundan kişi bazında açıklanamamaktadır.
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KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

Genel Kurul Toplantıları

1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının
sayısı

2021 yılında 12. Ay sonu itibariyle 10 telekonferans ve 4
analist sunumu gerçekleştirilmiştir.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı

Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.

1.3. Genel Kurul

Genel Kurul Tarihi

29.03.2021

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi
sayısı

-

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı

81,97%

Doğrudan temsil edilen payların oranı

0,00%

Vekaleten temsil edilen payların oranı

81,97%

Şirket›in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu
ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının
yer aldığı bölümün adı

Şirketin www.akcansa.com.tr web adresimizdeki Yatırımcı
Merkezi/Kurumsal Kimlik/Genel Kurul Toplantısı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru
ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı

Şirketin www.akcansa.com.tr web adresimizdeki Yatırımcı
Merkezi/Kurumsal Kimlik/Genel Kurul Toplantısı

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası

-

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP
duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912495

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak
İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Hayır, Eş zamanlı yayımlanmamaktadır. Fakat web sitemizin
ingilizce bölümünde gerekli dökümanların ingilizce versiyonları yer almaktadır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya
katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının
bağlantıları

Oybirliği bulunmayan işlem yoktur.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında
gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının
bağlantıları

Madde 9 kapsamında İlişkili Taraf işlemleri bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında
gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP
duyurularının bağlantıları

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944235

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

www.akcansa.com.tr web adresimizdeki Yatırımcı Merkezi/
Kurumsal Yönetim/Bağış ve Yardım Politikası

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/425038

2.2. Faaliyet Raporu

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını
düzenleyen madde numarası

Esas Sözleşme Md. 28 Genel Kurul İç Yönergesi: http://
www.akcansa.com.tr/yatirimci-merkezi/kurumsal yönetim /
Akçansa Genel Kurul İç Yönerge

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet
raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi  

Genel Kurul’a, Şirket ortakları ve temsilcileri, Yönetim
Kurulu Üyeleri, Şirket denetçisi, Genel Müdür ve Genel Kurul
hazırlıklarını yapan personel katılmıştır.

2021 Faaliyet Raporunun Genel Bilgiler bölümü,
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevYönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya
lulukları bölümü ve Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan
bölüm adı
Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümü

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Hayır

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa
numarası veya bölüm adı

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

-

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

39,72%

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

-

KAP’ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921428

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1.4. Oy Hakları

1.5. Azlık Hakları

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde
talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Şirket kurumsal internet sitesi www.akcansa.com.
tr web adresinde Yatırımcı Merkezi-Kurumsal Kimlik
bölümünde yer almaktadır.

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların
%5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer
aldığı bölüm

Şirket kurumsal internet sitesi www.akcansa.com.
tr web adresinde Yatırımcı Merkezi-Kurumsal Kimlik
bölümünde yer almaktadır.

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe, İngilizce

2021 Faaliyet Raporunun Genel Bilgiler bölümü,
Yönetim kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümü

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara 2021 Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu’nun Faaliyet
katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Esasları bölümü
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

-

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran
bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas
sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

2021 yılı Faaliyet Raporu Şirket aleyhine açılan davalar
hakkında bilgi bölümü

Azlık hakları ile ilgili düzenleme yoktur.

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı
kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan
tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

2021 yılı Faaliyet Raporu Hizmet Alınan Kuruluşlar ile
Şirket Arasında Çıkan Çıkar Çatışmalarına İlişkin
Açıklama bölümü

1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı
bölümün adı

www.akcansa.com.tr web adresimizdeki Yatırımcı Merkezi/
Kurumsal Yönetim/Kar Dağıtım Politikası

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere
ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi
halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini
belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

Kar dağıtımı yapılmıştır.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP
duyurusunun bağlantısı

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve
çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

2021 yılı Faaliyet Raporu Personel ve işçi hareketleri,
toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye
sağlanan hak ve menfaatler bölümü ve İnsan
Kaynakları Politikası

Kar dağıtımı yapılmıştır.
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3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

-

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

31

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. İç Denetim
Müdürlüğü

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

etik@akcansa.com.tr - etik@sabanci.com / 0216 571
30 00

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına
ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

-

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

İşçi Sendikası

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim
kurulunun rolü

Yönetim yedekleme planı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve Yönetim Kurulu başkanına sunulmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini
içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Şirketin http://www.akcansa.com.tr/insankaynaklari/
hedef-ve-onceliklerimiz bölümünde yer almaktadır.

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Pay edindirme hakkı bulunmuyor

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı
veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Şirketin http://www.akcansa.com.tr/adresindeki
Sürdürülebilirlik/iş-etiği-kurallarımız başlığı altında
bulunmaktadır. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk,
renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş,
fiziksel engel ve benzeri nedenlerile ayrımcılık yapılması kabul edilemez. İşbirliğini destekleyici, pozitif ve
uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma ortamları
önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin
uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır.

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı
kararı sayısı

5

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün
adı

http://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/is-etigi-kurallarimiz/

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer
aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel,
sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

http://www.akcansa.com.tr/ adresindeki Akçansa
Sosyal Sorumluluk başlığı altında yer almaktadır.

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için
alınan önlemler

http://www.akcansa.com.tr/ yatırımcı merkezi/Kurumsal
Yönetim bölümü altında Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Politikası http://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi.pdf

4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

17.02.2022

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan
yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

Evet

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin
adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Burak Turgut Orhun - Yönetim Kurulu Başkanı , Hayrullah Hakan Gürdal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere
sunulan rapor sayısı

4

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

2021 Faaliyet Raporunda Risk Yönetim ve İç Kontrol
Mekanizması ve İşletmenin finansman kaynakları ve risk
yönetim politikaları

Yönetim kurulu başkanının adı

Burak Turgut Orhun

İcra başkanı / genel müdürün adı

M.Zeki Kanadıkırık

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına
ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

-
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Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep Yönetim Kurulu Üyeleri›nin sorumluluklarına ilişkin
olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta
grup sigortası yapılmış fakat buna ilişkin KAP duyurusu
edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
yapılmamıştır.

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde Yönetim Kurulu çeşitlilik
politikası yer almamakla birlikte, http://www.akcansa.
com.tr/surdurulebilirlik başlığında bulunan Akçansa
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası ilkeleri arasında
yönetimde %30 ve üzerinde kadın katılımı sağlamak yer
almaktadır.

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

-

Yönetim Kurulunun Yapısı

Bağımsız Üyenin
Aday Gösterme
Komitesi Tarafından Değerlendirilip
Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını
Kaybeden
Üye Olup
Olmadığı

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans
Alanında En Az 5
Yıllık Deneyime
Sahip Olup
Olmadığı

12.05.2021

Değerlendirilmedi

İlgisiz

Evet

1.09.2014

Değerlendirilmedi

İlgisiz

Evet

Bağımsız üye değil

6.07.2018

Değerlendirilmedi

İlgisiz

Evet

Bağımsız üye değil

24.01.2020

Değerlendirilmedi

İlgisiz

Evet

Değerlendirildi

Hayır

Evet

Değerlendirildi

Hayır

Evet

Yönetim Kurulu
Üyesinin Adı/Soyadı

İcrada
Görevli Olup
Olmadığı

Bağımsız Üye
Olup Olmadığı

Burak Turgut Orhun

Görevli Değil

Bağımsız üye değil

Hayrullah Hakan Gürdal

Görevli Değil

Bağımsız üye değil

Carsten Sauerland

Görevli Değil

Ahmed Cevdet Alemdar

Görevli Değil

Yönetim
Kuruluna
İlk Seçilme
Tarihi

Mehmet Sami

Görevli Değil

Bağımsız

29.03.2018

Markus C. Slevogt

Görevli Değil

Bağımsız

29.03.2018

Bağımsızlık
Beyanının Yer Aldığı
KAP Duyurusunun
Bağlantısı

https://www.kap.org.tr/
tr/Bildirim/912494
https://www.kap.org.tr/
tr/Bildirim/912494

4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim
kurulu toplantılarının sayısı

4

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

100%

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal
kullanılıp kullanılmadığı

Hayır

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan
kaç gün önce üyelere sunulduğu

14 gün

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde
yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer
aldığı bölümün adı

http://www.akcansa.com.tr/yatirimci-merkezi/Kurumsal
Kimlik / Ana Sözleşme

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada
belirlenen üst sınır

Yoktur

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı
sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

2021 Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan
Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

Kamuyu aydınlatma platformunda yayımlanmamış olup
Kurumsal İnternet sitemizde http://www.akcansa.com.
tr Yatırımcı Merkezi-Kurumsal Yönetim başlığı altında
yer almaktadır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
İLKELERİ UYUM RAPORU
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
İLKELERİ UYUM RAPORU
Yönetim Kurulu
Komiteleri-I

#

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Komite Üyelerinin
Adı-Soyadı

Komite Başkanı
Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi
Olup Olmadığı

Denetim Komitesi

Mehmet Sami

Evet

Yönetim kurulu üyesi

Denetim Komitesi

Markus C. Slevogt

Hayır

Yönetim kurulu üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Mehmet Sami

Evet

Yönetim kurulu üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Markus C. Slevogt

Hayır

Yönetim kurulu üyesi

Dinçer Bulan

Hayır

Yönetim kurulu üyesi
değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Markus C. Slevogt

Evet

Yönetim kurulu üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Mehmet Sami

Hayır

Yönetim kurulu üyesi

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu
komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu
komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen
faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul’un
ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya
açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde
kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.

Tam
Uyum

Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik
Organizasyonu'nun en üstünde yer almaktadır.
Yönetim Kuruluna bağlı Kurumsal Yönetim
Komitesi sürdürülebilirlik uygulamalarını takip
eden ve Yönetim Kurulunda değerlendirilmesi
gereken konuları belirlemek ile görevlidir. Bu
komiteye kurum içerisindeki ve dışındaki
sürdürülebilirlik uygulamaları, risk ve fırsatları,
yatırım planları sürdürülebilirlik komitesi
tarafından iletilmektedir. Şirketin uzun vadeli ve
yıllık ara bazlı sürdürülebilirlik hedefleri Yönetim
Kurulu tarafından da düzenli olarak takip
edilmekte, iklim değişikliği kaynaklı risk ve
fırsatlar değerlendirilmektedir.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda
uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya
açıklar.

Kısmi
Uyum

2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri ve yıllara göre
geliişim durumu açıklanmaktadır. Her bir hedefe
yönelik eylem planları hazırlanmaktadır ancak
eylem planı açıklaması bulunmamaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

Tam
Uyum

2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri ve yıllara göre
geliişim durumu verilmektedir, erişilebilen bilgiler
ışığında sektör karşılaştırmaları ve uluslararası
standartlar ile karşılaştırmalara sürdürülebilirlik
raporunda yer verilmektedir.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

Tam
Uyum

Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

Uyum
Tam
Durumu
Uyum

Sürdürülebilirlik performansı, hedefleri ve
eylemleri yılda en az 1 kez Sürdürülebilirlik
Raporu kapsamında açıklanmaktadır. Her yıl
düzenli olarak CDP iklim değşikliği ve su yönetimi
Açıklama
programlarına gönüllü
olarak katılım
sağlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi kapsamında her yıl düzenli olarak
ilerleme bildirimi yapılmakta ve kamuya
açıklanmaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Climate_Change_Report.pdf
Link (varsa)
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Water_Security_Report.pdf
https://www.unglobalcompact.org/what-isgc/participants/37511-Akcansa-Cimento-Sanayi-vs-Ticaret-A-S-

Tam
Uyum

Önemli nitelikteki bilgiler ve paydaşlar açısından
önemliliği analizler ile belirlenmiş öncelikli konular
kapsamında raporlamalar web sitesi ve
sürdürülebilirlik raporlaması aracılığıyla
paylaşılmaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/docs/2021Q3.pdf

Tam
Uyum

Öncelikli konular ve diğer gelişmeler
raporlamalarda objektif olarak paylaşılmaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/docs/2021Q3.pdf

10

Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan hangileri ile
ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.

Tam
Uyum

Faaliyetlerinin (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları ile ilişkisini sürdürülebilirlik raporunda,
2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri kapsamında ve
UNGC İlerleme Bildirimi aracılığıyla
raporlamaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
https://www.unglobalcompact.org/what-isgc/participants/37511-Akcansa-Cimento-Sanayi-vs-Ticaret-A-S-

11

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında
aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin
açıklama yapar.

Kısmi
Uyum

Şirketin operasyonlarını ciddi şekilde
etkileyebilecek davalar olması halinde kamuyu
aydınlatma prensipleri çerçevesinde faaliyet
raporunda dava detaylarına yer verilebilmektedir.

Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik
güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde,
sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar
ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması
yönünde gayret gösterir.

Kısmi
Uyum

Sürdürülebilirlik performans göstergelerine sınırlı
güvence denetimi kapsamında doğrulama
alınmakta ve kamuya açık olarak
paylaşılmaktadır. Gelecek dönemlerde doğrulama
kapsamını artırmayı hedeflemektedir.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/Sustainabil
ity_Limited_Assurance_Report_2020.pdf

Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını,
eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO
14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını
açıklar.

Tam
Uyum

Çevre yönetim politikaları, uygulamaları, yönetim
sistemleri ve programları sürdürülebilirlik raporu,
CDP raporlaması, web sitesi gibi iletişim
mekanizmaları ile açıklanmaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Climate_Change_Report.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Water_Security_Report.pdf

Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum
sağlar ve bunları açıklar.

Tam
Uyum

Çevre ile ilgili tüm kanun ve ilgili düzenlemelere
uyum sağlar ve ilgili hususları sürdürülebilirlik
raporunda açıklamaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak
raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama
dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve
raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.

Tam
Uyum

Rapor sınırı, raporlama dnemi, raporlama tarihi,
veri toplama sürecine yönelik bilgiler ve
raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar sürdürülebilirlik
raporunda açıklanmaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

Genel

2021 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin
faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası
veya bölümün adı)

4

5

#
7

Kategori

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki
yeri hakkında bilgi

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan
üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.

Şirketin www.akcansa.com.tr adresindeki Yatırımcı MerkeziKurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Üyeleri Ve
Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası yer almaktadır.

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu
bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

2021 Faaliyet Raporu Mali Haklar ve Üst yönetim kadrosuna
ait ücretler ve menfaatler toplamı bölümü

Yönetim Kurulu
Komiteleri-II
Komitede
Bağımsız Üyelerin
Oranı

Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı

Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi

100%

100%

4

4

Kurumsal Yönetim Komitesi

100%

67%

4

4

9

A4.
Doğrulama

Riskin Erken Saptanması Komitesi

100%

100%

6

6

13

14

15

Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve
eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya
İlke Açıklaması
açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri
faaliyet raporu kapsamında açıklar.

Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve
gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki
bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması
esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet
sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların
ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar
hazırlayabilir.
Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir.
Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve
raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü
gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.

12

İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin
Oranı

İlke Adı
A3.
ve Kodu
Raporlama

8

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa
numarası veya bölüm adı

120 AKÇANSA 2021 FAALİYET RAPORU

ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve
yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit
edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG’leri
yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte
sunar.
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik
sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon
faaliyetlerini açıklar.

2021 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komitelerinin
Adları

A2.
Uygulama/
İzleme

6

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptan2021 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komiması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz
telerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
(sayfa numarası veya bölümün adı)

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/entegre-yonetim-sistemlerimiz/
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/Akcansa_t
oplumsal_cinsiyet_esitligi_politikasi_brosur_tasarimi_Convert_Spr
eads.pdf

Riskler ve fırsatlar değerlendirilmiş, bu doğrultuda
2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri belirlenmiş ve
açıklanmıştır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz
(sayfa numarası veya bölümün adı)

Link (varsa)

Tam
Uyum

3

2021 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Açıklama

ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık
Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY
politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini
belirler ve kamuya açıklar.

A1.
Strateji,
Politika ve
Hedefler

2

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz
(sayfa numarası veya bölümün adı)

Uyum
Durumu

Kısmi
Uyum

1

2021 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

İlke Açıklaması

Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve
fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını
oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde
uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş
prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için
Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.

4. YÖNETİM KURULU-III
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa
numarası veya bölümün adı)

İlke Adı
ve Kodu

Sürdürülebilirlik Organizasyonu’nun en üstünde
yeralan Yönetim Kurulu tarafından uzun vadeli ve
yıllık ara bazlı ÇSY hedefleri düzenli olarak takip
edilmekte, ÇSY riksleri ve fırsatları
değerlendirilmektedir. YK sürdürülebilirlik
vizyonunu belirler ve düzenli aralıklarda ÇSY
gündem konularında gelişmelerin takibini yapar.
Üst Yönetim tarafından onaylanan ÇSY Politikaları
web sitesi ve sürdürülebilirlik raporu kapsamında
kamuya açıklanmaktadır.

Çevre

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kategori

B. Çevresel
İlkeler
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AKÇANSA’DAN

Kategori

İlke Adı
ve Kodu

Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en
üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini
açıklar.

16

Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere,
çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri
açıklar.

17

18

19

21

22

24

25

26

27

28

Kategori

Tam
Uyum

Açıklama

Çevre ve iklim değişikliği ile ilgili en üst düzey
sorumlu ve ilgili komiteler ile görevleri
sürdürülebilirlik raporu ve CDP raporlaması ile
açıklanmaktadır.

Tam
Uyum

Link (varsa)

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Climate_Change_Report.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Water_Security_Report.pdf

ÇSY yönetimi kapsamında çevresel sorunların
hedef ve stratejilere nasıl entegre edildiği
açıklanmaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Climate_Change_Report.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Water_Security_Report.pdf

İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik
sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı
iyileştirici faaliyetlerini açıklar.

Tam
Uyum

Sürdürülebilirlik raporu aracılığıyla açıklamaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

Tam
Uyum

Sürdürülebilirlik raporu aracılığıyla açıklamaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

İlke Adı
ve Kodu

İlke Açıklaması

Tam
Uyum

Sürdürülebilirlik raporu aracılığıyla açıklamaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

Tam
Uyum

Sürdürülebilirlik raporu ve CDP İklim Değişikliği
ve Su Güvenliği raporları aracılığıyla
açıklamaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Climate_Change_Report.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Water_Security_Report.pdf

Tam
Uyum

Sürdürülebilirlik raporu ve CDP raporları
aracılığıyla açıklamaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Climate_Change_Report.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Water_Security_Report.pdf
Link (varsa)

Uyum
Durumu

Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için
çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya
azalma).

Tam
Uyum

Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli
hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar
Konferansı’nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak
belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği
hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz
konusu ise konu hakkında bilgi verir.

Kısmi
Uyum

İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini
açıklar.

Tam
Uyum

Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel
olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program
ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı
emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik
aksiyonlarını açıklar.

Tam
Uyum

Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar,
yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve
bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet
tasarruflarını açıklar.

Tam
Uyum

Açıklama

Sürdürülebilirlik raporu ve CDP raporları
aracılığıyla açıklamaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Climate_Change_Report.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Water_Security_Report.pdf

Çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik kısa ve
uzun vadeli hedefler belirlenmiştir, hedef
belirleme sürecinde bilimsel metodolojilerden
destek alınmıştır. Ancak hedefler henüz Bilime
Dayalı olarak açıklanmamıştır. Bilime dayalı
hedeflerin açıklanması planlanmaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Climate_Change_Report.pdf

Sürdürülebilirlik raporu ve CDP raporları
aracılığıyla açıklamaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Climate_Change_Report.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Water_Security_Report.pdf

Sürdürülebilirlik raporu ve CDP raporları
aracılığıyla açıklamaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Climate_Change_Report.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Water_Security_Report.pdf

Sürdürülebilirlik raporu ve CDP raporları
aracılığıyla açıklamaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Climate_Change_Report.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Water_Security_Report.pdf

Toplam enerji tüketim verilerini (hammaddeler hariç)
raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2
olarak açıklar.

Tam
Uyum

Sürdürülebilirlik raporu ve CDP raporları
aracılığıyla açıklamaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Climate_Change_Report.pdf

30

Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı,
buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.

Tam
Uyum

Sürdürülebilirlik raporu ve CDP raporları
aracılığıyla açıklamaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Climate_Change_Report.pdf

31

Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya
düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar
yapar ve bu çalışmaları açıklar.

Tam
Uyum

Sürdürülebilirlik raporu ve CDP raporları
aracılığıyla açıklamaktadır. Sürdürülebilirlik
hedefleri kapsamında yenilenebilir enerji
kullanımının artırılması hedefi yer almaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Climate_Change_Report.pdf

29
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#

Kategori

İlke Adı
ve Kodu

İlke Açıklaması

Uyum
Durumu

Açıklama

Link (varsa)

32

Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.

Tam
Uyum

Çanakkale Fabrikamızda Atık Isıdan Enerji Üretimi
Tesisi ve Rüzgar Türbini ile kendi elektriğimizin
bir kısmını üretmekteyiz. İlgili bilgilere
Sürdürülebilirlik Raporunda ayrıca yer
verilmektedir.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Climate_Change_Report.pdf

33

Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar
sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını
açıklar.

Tam
Uyum

Sürdürülebilirlik raporu ve CDP raporları
aracılığıyla açıklamaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Climate_Change_Report.pdf

Tam
Uyum

Sürdürülebilirlik raporu ve CDP raporları
aracılığıyla açıklamaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Climate_Change_Report.pdf

İlgisiz

Faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de henüz karbon
fiyatlandırma uygulaması yoktur.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Climate_Change_Report.pdf

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

Tam
Uyum

Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı
standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını
açıklar.

23

Uyum
Durumu

Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl
entegre edildiğini açıklar.

Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil,
ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl
yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl
entegre ettiğini açıklar.
Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve
uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup
olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler,
ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş
birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği
faaliyetleri açıklar.
Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1
(Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3
(Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve
atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)
ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel
olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.

20

#

İlke Açıklaması

Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri
dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını,
kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam
su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri
dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve
toplam hacmi vb.) raporlar.
Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon
fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap
& Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını
açıklar.

34

35

36

Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon
kredisi bilgisini açıklar.

İlgisiz

Biriken veya satın alınan karbon kredisi
bulunmamaktadır

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Climate_Change_Report.pdf

37

Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor
ise ayrıntılarını açıklar.

Tam
Uyum

Sürdürülebilirlik raporu ve CDP İklim Değişikliği
raporları aracılığıyla açıklamaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Climate_Change_Report.pdf

38

Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü
platformları açıklar.

Tam
Uyum

Sürdürülebilirlik raporu ve CDP İklim Değişikliği
ve Su Güvenliği raporları aracılığıyla
açıklamaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Climate_Change_Report.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/2021_CDP
_Water_Security_Report.pdf

Kanunlardan gelen yükümlülüklerimiz
doğrultusunda çalışmalar ve aksiyonlar olup
raporlanmamaktadır. Şirket istihdam ve çalışma
hayatı ile ilgili olarak yürürlükteki tüm ilgili yasa
ve düzenlemelere uyumludur. İş etiği kuralları
kapsamında kamuyaAçıklama
açıklamaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/is-etigi-kurallarimiz/

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/is-etigi-kurallarimiz/
http://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/tedarikci-is-ahlakikurallari
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/Akcansa_t
oplumsal_cinsiyet_esitligi_politikasi_brosur_tasarimi_Convert_Spr
eads.pdf

39

Sosyal

#

#

Kategori

C1. İnsan
Hakları ve
Çalışan
Hakları
İlke Adı
ve Kodu

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye’nin
onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye’de insan
hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal
çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği
Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası
oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın
Açıklaması
uygulanması ile ilgiliİlke
rolleri
ve sorumlulukları kamuya
açıklar.

Kısmi
Uyum
Uyum
Durumu

Link (varsa)

40

İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve
değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma
standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve
kapsayıcılık konularına (kadın, erkek , dini inanç, dil,
ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı
yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.

Tam
Uyum

Sürdürülebilirlik raporu, faaliyet raporu, iş etiği
kuralları, toplumsal cinsiyet eşitliği politikası ve
tedarikçi iş ahlakı kuralları kapsamında kamuya
açıklamaktadır.

41

Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı
kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya
azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi
konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri
açıklar.

Kısmi
Uyum

Söz konusu çalışmalar kapsamdaki belirli bir grup
için yürütülmekte ve aksiyonlar raporlanmaktadır

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

42

Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla
çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin
gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına
yönelik düzenlemeleri açıklar.

Kısmi
Uyum

Sürdürülebilirlik raporunda eşitsizlik, ayrımcılık,
insan haklarına uyum vb. konular kapsamında
açıklamalar yer almaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları),
tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı,
iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine
ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve
anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları
oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler.
Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak
yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.
İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya
açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla
alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.

43

44

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/is-etigi-kurallarimiz/
http://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/tedarikci-is-ahlakikurallari
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/Akcansa_t
oplumsal_cinsiyet_esitligi_politikasi_brosur_tasarimi_Convert_Spr
eads.pdf
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/entegre-yonetim-sistemlerimiz/

Tam
Uyum

Sürdürülebilirlik raporu, faaliyet raporu, iş etiği
kuralları, toplumsal cinsiyet eşitliği politikası
kapsamında kamuya açıklamaktadır.

Tam
Uyum

Sürdürülebilirlik raporu ve web sitesi aracılığı ile
açıklamaktadır.

Tam
Uyum

Web sitesi aracılığı ile açıklamaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/kullanim-sartlari/kvkk
http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf
http://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/is-etigi-kurallarimiz/

45

Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını
oluşturur ve kamuya açıklar.

46

Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum
süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme
vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.

Tam
Uyum

Etik politikası ve etik uygulamaları, iş etiği
kuralları ve sürdürülebilirlik raporu aracılığıyla
kamuya açıklamaktadır.

47

Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal
kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki
çalışmalarını açıklar.

Tam
Uyum

Sürdürülebilirlik raporu kapsamında sosyal etki
boyutları ile birlikte yapılan çalışmalar
açıklanmaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

48

Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda
bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları
düzenler.

Tam
Uyum

14001 ÇYS ve mevzuat gereğince düzenli olarak
eğitim ve toplantılar yapılmaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların
(çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet
sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve
sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini
dikkate alarak yürütür.

Tam
Uyum

Sürdürülebilirlik raporunda paydaş katılımı,
önceliklendirme ve paydaş diyalogu kapsamındaki
çalışmalar açıklanmaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin
müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya
açıklar.

Tam
Uyum

Müşteri şikayeti ve memnuniyeti politikası
entegre yönetim sistemi kapsamında şirketin web
sitesinde paylaşılmıştır. Ayrıca bayi müşteri
destek hattı uygulaması bulunmaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/wpcontent/uploads/2015/05/politika-2019.pdf

49

50

C2.
Paydaşlar,
Uluslararası
Standartlar
ve
İnisiyatifler
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AKÇANSA’DAN

#

Kategori

İlke Adı
ve Kodu

İlke Açıklaması
Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür;
hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne
sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde
kaydedilen gelişmeleri açıklar.
Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını
(Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama
Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi
(IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu
(SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü
(TCFD) vb.) ) kamuya açıklar.
İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya
ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre
Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu
Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği
uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası
Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi)
kamuya açıklar.

51

52

53

Uyum
Durumu

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

Tam
Uyum

Sürdürülebilirlik raporları GRI temel standardına
uygun olarak hazırlanmaktadır, ayrıca SASB,
TCFD gibi yaklaşımlar gözetilmektedir. CDP iklim
değişikliği ve su güvenliği programlarına gönüllü
katılım sağlanmaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

Tam
Uyum

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak her
yıl ilerleme bildirimi yapılmaktadır. Ayrıca UN
WEPs imzacısıdır. Uluslararası üyelik ve
imzacılıklar sürdürülebilirlik raporu aracılığıyla
paylaşılmaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

Akcansa Çimento’nun 2021 yılı BIST
Sürdürülebilirlik Endeksi için değerlemeye tabi
şirketler listesine eklenmesi beklenmektedir

Tam
Uyum

55

II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal
Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması
gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm
Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için
azami çaba gösterir.

Tam
Uyum

56

Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel
etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim
stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.

Tam
Uyum

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtildiği şekilde
menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve
menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli
tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve
stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin
görüşlerine başvurur.

Tam
Uyum

Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve
eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi
hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.

Tam
Uyum

58

59
60

Kurumsal Yönetim

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası
sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones
Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY
Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.

D.
Kurumsal
Yönetim
İlkeleri

Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve
inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak
için çaba gösterir.
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan
dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını
açıklar.

Link (varsa)

Tam
Uyum

54

57

Açıklama
Sürdürülebilirlik raporunda paydaş katılımı,
önceliklendirme ve paydaş diyalogu kapsamındaki
çalışmalar açıklanmaktadır.

https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/838-akcansacimento-sanayi-ve-ticaret-a-s
Sürdürülebilirlik yönetişimi kurumsal yönetim
süreçleri ile entegredir. Kurumsal yönetim
stretejisi belirlenirken sürdürülebilirlik, çevresel ve
sosyal etkiler göz önünde bulundurur.
Sürdürülebilirlik en üst yönetim organı olan
Yönetim Kurulu tarafından sahiplenilmekte ve
tüm paydaşlar arasında etkin bir sürdürülebilirlik
iletişimi kurulmaktadır. Sürdürülebilirlik raporunda
iletişim ve karar alma mekanizmaları
açıklanmaktadır.
Sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilmekte,
farkındalık artırıcı eğitimler ve sürdürülebilirlik
odaklı iletişim faaliyetleri düzenli olarak
gerçekleştirilmektedir. Yapılan çalışmalar
sürdürülebilirlik raporunda açıklanmaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

Tam
Uyum

Sürdürülebilirlik raporunda açıklanmaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/AKCsurdurulebilirlikRapor-2020.pdf

Tam
Uyum

Web sitesi aracılığı ile açıklamaktadır.

http://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/is-etigi-kurallarimiz/
http://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-rusvet-ve-yolsuzluklamucadele-politikasi.pdf

AKÇANSA ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 31 ARALIK 2021
HESAP DÖNEMİNE
AİT FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu’na
A.
1.

Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar Şirket’in 31 Aralık 2021 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.
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.

Denetimde konunun nasıl ele alındığı

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla finansal tablolarda
sınırsız ömürlü maddi olmayan duran varlıklar
olarak muhasebeleştirilen ve 130 milyon TL
tutarında şerefiye bedeli yer almaktadır. TFRS
gereği, söz konusu sınırsız ömürlü maddi olmayan
duran varlıkların yıllık olarak değer düşüklüğü
testlerine tabi tutulması gerekmektedir.

Denetimimiz sırasında, söz konusu şerefiye değer
düşüklüğü testleri ile ilgili aşağıdaki denetim
prosedürleri uygulanmıştır:

Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2021 tarihli finansal durum tablosu ile
aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar tablosu; 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.

2.

Kilit denetim konuları
Şerefiye değer düşüklüğü testleri

Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız
denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların
bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış
olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey
T: +90 212 326 6060, F: +90 212 326 6050, www.pwc.com.tr
Mersis Numaramız: 0-1460-0224-0500015
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•

•
Şerefiye bedeli finansal tablolar açısından önemli
bir tutardır. Bununla birlikte, yönetim tarafından
gerçekleştirilen değer düşüklüğü testleri sırasında
önemli tahmin ve varsayımlar kullanılmıştır. Bu
varsayımlar şerefiye değer düşüklüğü testi için faiz
vergi amortisman öncesi kar (“FVAÖK”) büyüme
•
beklentisi, uzun vadeli büyüme oranları, nakit
akışlarının bugüne indirgeme oranlarıdır.
Kullanılan bu tahmin ve varsayımlar gelecekte
beklenen piyasa koşullarına oldukça duyarlıdır. Bu
hususlar dikkate alındığında şerefiye değer
düşüklüğü testleri denetimimiz bakımından önemli
bir konudur.
•
Sınırsız ömürlü maddi olmayan duran varlıkların
ölçülmesine ilişkin muhasebe politikaları ve
duyarlılık analizlerini de içeren ilgili açıklamalar
Dipnot 2.3 ve 12’de yer almaktadır.

İlgili nakit yaratan birimlerin yönetim
tarafından doğru belirlendiğinden emin
olunması,
Her bir nakit yaratan birim için hazırlanmış
nakit akış tahminlerinin, geçmiş finansal
performans sonuçları ile karşılaştırılarak
makul olup olmadığının değerlendirilmesi,
Değerleme uzmanlarımızı da dahil ederek,
hesaplamalarda kullanılan uzun vadeli
büyüme oranları, nakit akışlarının bugüne
indirgeme oranları gibi önemli varsayımların
uygunluğunun sektörde kullanılan oranlar ile
karşılaştırılarak değerlendirilmesi,
İndirgenmiş nakit akışları hesaplama
modelinin kurgusu ve matematiksel
doğruluğunun kontrol edilmesi,

•

Kullanılan varsayımların piyasa şartlarına
duyarlılığına ilişkin yönetim analizlerinin
kontrol edilmesi,

•

Sınırsız ömürlü maddi olmayan duran
varlıklar değer düşüklüğü testleri ve
sonuçlarına ilişkin finansal tablo notlarında
yer alan açıklamaların incelenmesi ve bu
notlarda yer verilen bilgilerin yeterliliğinin
TFRS’ler açısından değerlendirilmesi.

Çalışmalarımızın neticesinde, sınırsız ömürlü maddi
olmayan duran varlıkların değer düşüklüğü
testlerinin denetiminde önemli bir bulgumuz
olmamıştır.
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Kilit denetim konuları
Finansal yatırımların gerçeğe uygun
değerinin hesaplanması

Denetimde konunun nasıl ele alındığı

Şirket’in finansal tablolarında gerçeğe uygun
değerinden muhasebeleştirilmiş olan 430.656.525
TL tutarında, finansal yatırımı bulunmaktadır.
Finansal yatırımların gerçeğe uygun değerine ilişkin
değer artışları kapsamlı gelir içerisinde
muhasebeleştirilmektedir.

Denetimimiz sırasında, finansal yatırımların
gerçeğe uygun değeri ile ilgili aşağıdaki denetim
prosedürleri uygulanmıştır:

4.

•

Finansal yatırımların gerçeğe uygun değerine ilişkin
•
yapılan değerleme çalışmaları Şirket dışındaki
uzmanlar tarafından hesaplanmıştır.
Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen gerçeğe uygun
•
değer çalışmaları sırasında önemli tahmin ve
varsayımlar kullanılmıştır. Bu varsayımlar faiz vergi
amortisman öncesi kar (“FVAÖK”) büyüme
beklentisi, uzun vadeli büyüme oranları, nakit
akışlarının bugüne indirgeme oranlarıdır.
•
Kullanılan bu tahmin ve varsayımlar gelecekte
beklenen piyasa koşullarına oldukça duyarlıdır. Bu
hususlar dikkate alındığında finansal yatırımların
gerçeğe uygun değeri denetimimiz bakımından
önemli bir konudur.

Değerleme raporunda yer alan değerleme
yöntemleri ve kullanılan teknik verilerin
incelenmesi,
Değerleme çalışmasında kullanılan
hesaplamaların matematiksel uygunluğunun
test edilmesi,
Her bir nakit yaratan birim için hazırlanmış
nakit akış tahminlerinin, geçmiş finansal
performans sonuçları ile karşılaştırılarak
makul olup olmadığının değerlendirilmesi,
Değerleme uzmanlarımızı da dahil ederek,
hesaplamalarda kullanılan uzun vadeli
büyüme oranları, nakit akışlarının bugüne
indirgeme oranları gibi önemli varsayımların
uygunluğunun sektörde kullanılan oranlar ile
karşılaştırılarak değerlendirilmesi,

Bu konuya özellikle odaklanmamızı sebebi;
•
•

Gerçeğe uygun değerleme çalışmasının
piyasada kolaylıkla gözlenemeyen verileri
içermesi ve uzman kullanılarak belirleniyor
olması,

•

Gerçeğe uygun değer hesaplamasının piyasa
koşullarından etkileniyor olması,

•

Finansal yatırımların finansal tablolar
içerisindeki tutarsal önemi.

Finansal yatırımlara ilişkin muhasebe politikaları ve
ilgili açıklamalar Dipnot 2.3 ve 5’te yer almaktadır.
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Değerlemelerde kullanılan varsayımların ve
reel iskonto oranı gibi takdir edilen değerlerin
kabul edilebilir bir aralıkta olup olmadığının
değerlendirilmesi,

Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar neticesinde
önemli bir bulgumuz olmamıştır.

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.

AKÇANSA 2021 FAALİYET RAPORU 129

•

•

•

•

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.
Şirket 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.

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 2021 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas
sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa
rastlanmamıştır.

2.

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

3.

TTK’nın 398. Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi
ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 18 Şubat 2022 tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu’na
sunulmuştur.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

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.

Baki Erdal, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 18 Şubat 2022

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların
bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz.
Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın
doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde
beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine
karar verebiliriz.
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31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Kaynaklar

Varlıklar

Dipnot
referansları

Cari dönem

Geçmiş dönem

(Bağımsız
denetimden
geçmiş)

(Bağımsız
denetimden
geçmiş)

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Dönen varlıklar
4

264.962.767

318.373.248

7

562.588.532

442.284.699

26,7

33.435.322

21.213.805

-İlişkili taraflardan ticari alacaklar
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar

Kısa vadeli borçlanmalar

7

529.153.210

421.070.894

8

149.109.452

52.430.276

26,8

873.594

387.254

8

148.235.858

52.043.022

9

772.668.477

180.076.748

Peşin ödenmiş giderler

16

29.085.554

43.627.315

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar

24

4.377.048

-

Türev araçlar

13

12.482.296

-

Toplam dönen varlıklar

1.795.274.126

1.036.792.286

323.257.636

687.226.073

313.562.490

-Finansal kiralama borçları

6

13.074.173

9.695.146

Uzun vadeli finansal borçlanmaların kısa vadeli kısımları

6

-

2.746.093

Ticari borçlar

7

1.015.776.461

443.905.096

26, 7

277.003.980

94.204.963

7

738.772.481

349.700.133

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar

8

10.107.328

7.534.528

Diğer borçlar

8

37.231.169

17.057.883

8

37.231.169

17.057.883

8

9.546.969

14.946.592

Dönem karı vergi yükümlülüğü

24

-

10.026.771

Kısa vadeli karşılıklar

13

23.359.559

18.252.238

-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar

13

13.508.575

10.610.379

-Diğer kısa vadeli karşılıklar

13

9.850.984

7.641.859

1.796.321.732

837.726.837

-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler

Toplam kısa vadeli yükümlülükler

Uzun vadeli yükümlülükler

Uzun vadeli borçlanmalar

6

90.092.478

281.479.612

-Finansal kredilerden borçlar

6

-

200.000.000

-Finansal kiralama borçları

6

90.092.478

81.479.612

13, 15

74.192.744

63.478.397

-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar

15

70.093.039

58.938.345

-Diğer uzun vadeli karşılıklar

13

4.099.705

4.540.052

24

-

42.119.008

164.285.222

387.077.017

1.960.606.954

1.224.803.854

1.542.590.001

1.195.352.970

Uzun vadeli karşılıklar

5

430.656.525

265.745.133

Diğer alacaklar:

8

5.206.131

4.554.520

-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar

8

5.206.131

4.554.520

10

903.600.636

852.847.828

11,12

175.304.874

174.448.815

Ana ortaklığa ait özkaynaklar

12

130.080.869

130.080.869

Ödenmiş sermaye

-Şerefiye
-Diğer maddi olmayan varlıklar

11

45.224.005

44.367.946

Kullanım hakkı varlıkları

14

102.548.053

90.879.125

Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı

16
24

Toplam duran varlıklar
Toplam varlıklar

17.961.275
72.645.335
1.707.922.829
3.503.196.955

5.334.849
1.253.555
1.395.063.825
2.431.856.111

31 Aralık 2020

700.300.246

Finansal yatırımlar

Maddi olmayan duran varlıklar

31 Aralık 2021

6

Toplam uzun vadeli yükümlülükler

Maddi duran varlıklar

(Bağımsız
denetimden geçmiş)

6

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü

Duran varlıklar

Geçmiş dönem

(Bağımsız
denetimden geçmiş)

-Finansal kredilerden borçlar

-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar

Ticari alacaklar:

Cari dönem

Kısa vadeli yükümlülükler

-İlişkili taraflara ticari borçlar

Nakit ve nakit benzerleri

Dipnot
referansları

Toplam yükümlülükler

Özkaynaklar

191.447.068

191.447.068

Sermaye düzeltme farkları

233.177.582

233.177.582

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı
gelirler (giderler)

(32.121.176)

(25.960.864)

Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları (kayıpları)

(32.121.176)

(25.960.864)

(32.121.176)

(25.960.864)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı
gelirler (giderler)

370.077.025

213.411.203

Yeniden değerleme ve sınıflandırma kazançları (kayıpları)

370.077.025

213.411.203

-Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal
varlıklara ilişkin diğer kapsamlı gelir/(gider)

370.077.025

213.411.203

-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler

17

305.226.993

297.643.058

Geçmiş yıllar karları

171.163.576

170.591.530

Net dönem karı

303.618.933

115.043.393

-

11.699.287

Toplam özkaynaklar

1.542.590.001

1.207.052.257

Toplam kaynaklar

3.503.196.955

2.431.856.111

Kontrol gücü olmayan paylar

Takip eden notlar, Finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturmaktadır.

Takip eden notlar, Finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturmaktadır.
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31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Cari dönem

Geçmiş dönem

(Bağımsız denetimden
geçmiş)

(Bağımsız denetimden
geçmiş)

Dipnot

1 Ocak –

1 Ocak –

referansları

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Hasılat

18

2.871.403.785

1.967.108.077

Satışların maliyeti (-)

18

(2.450.487.165)

(1.635.163.166)

Ticari faaliyetlerden brüt kar

420.916.620

331.944.911

Brüt kar

420.916.620

331.944.911

Genel yönetim giderleri(-)

19,20

(107.622.084)

(92.552.123)

Pazarlama giderleri(-)

19,20

(16.792.841)

(17.340.831)

1 Ocak –

1 Ocak –
31 Aralık 2020

303.618.933

114.838.196

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar

(6.160.312)

(2.737.189)

(7.700.390)

(3.421.486)

1.540.078

684.297

156.665.822

100.489.559

5

164.911.392

105.778.483

24

(8.245.570)

(5.288.924)

Dönem karı
Diğer kapsamlı gelir / (gider):

21

128.997.184

27.426.999

(181.190.833)

(65.817.563)

-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları

244.308.046

183.661.393

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı
gelire ilişkin vergiler
-Ertelenmiş vergi geliri

39.764.565

3.131.825

284.072.611

186.793.218

24

Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar
Finansman gideri öncesi faaliyet karı

(Bağımsız denetimden geçmiş)

31 Aralık 2021

21

22

(Bağımsız denetimden geçmiş)
Dipnot

Esas faaliyetlerden diğer gelirler

Yatırım faaliyetlerinden gelirler (net)

Geçmiş dönem

referansları

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Esas faaliyet karı

Cari dönem

-Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan
finansal varlıklara ilişkin diğer kapsamlı gelir/(gider)

Finansman gelirleri

23

129.210.760

57.097.118

Finansman giderleri (-)

23

(180.100.446)

(98.037.895)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire
ilişkin vergiler

233.182.925

145.852.441

-Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)

70.436.008

(31.014.245)

Diğer kapsamlı gelir / (gider)

150.505.510

97.752.370

Toplam kapsamlı gelir

454.124.443

212.590.566

-

(205.197)

454.124.443

212.795.763

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri / (gideri)
- Dönem vergi geliri/(gideri)

24

(50.928.389)

(35.097.363)

- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)

24

121.364.397

4.083.118

Sürdürülen faaliyetler dönem karı

303.618.933

114.838.196

Dönem karı

303.618.933

114.838.196

-

(205.197)

303.618.933

115.043.393

1,586

0,601

1,586

0,600

19.144.706.825

19.144.706.825

Toplam kapsamlı gelirin dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları

Dönem karının dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
Ana ortaklığa düşen pay başına kazanç/kayıp
(Kuruş)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/
kayıp (Kuruş)
Ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısı

25

Takip eden notlar, Finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturmaktadır.
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1.542.590.001
1.542.590.001
303.618.933
171.163.576

geçmiş)

277.015.204

Vergi öncesi dönem karı

233.182.925

145.852.441

Sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi
dönem karı

233.182.925

145.852.441

Dönem net karı/(zararı) mutabakatı ile ilgili
düzeltmeler

158.926.344

184.132.342

108.831.401

101.026.158

1.580.429

3.347.426

10, 11, 20,14

Alacaklarda değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili
düzeltmeler

7

(678.123)

809.628

Stok değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler

9

2.258.552

2.537.798

18.434.360

17.607.996

Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
karşılıklar (İptali) ile İlgili düzeltmeler

13,15

13.556.476

12.561.041

Dava ve/veya ceza karşılıkları (iptali) ile ilgili
düzeltmeler

13

3.638.244

4.404.531

Sektörel gereksinimler çerçevesinde ayrılan
karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler

13

1.107.868

680.880

13

131.772

(38.456)

82.327.015

59.460.935

Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler

23

(13.002.522)

(14.915.826)

Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler

6

73.949.717

54.261.210

21.379.820

20.115.551

Diğer karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler

Takip eden notlar, Finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturmaktadır.

denetimden

geçmiş)

77.542.133

Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler

305.226.993
(32.121.176)
233.177.582
191.447.068
31 Aralık 2021 Bakiyesi

Bağlı Ortaklıklarda Kontrol
Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı
Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış

Kar payları (Not 25)

(6.160.312)
Diğer kapsamlı gelir (gider)

Net dönem karı

(6.160.312)
Toplam kapsamlı gelir/(gider)

Transferler

(25.960.864)
233.177.582
191.447.068
1 Ocak 2021 Bakiyesi

(25.960.864)
233.177.582
191.447.068
31 Aralık 2020 Bakiyesi

Kar payları (Not 25)

(2.737.189)
Diğer kapsamlı gelir (gider)

Net dönem karı

(2.737.189)
Toplam kapsamlı gelir/(gider)

denetimden

1 Ocak-

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler

370.077.025

(1.916.984)
572.046
(2.489.030)
-

(104.970.428)
(104.970.428)
-

150.505.510
156.665.822

303.618.933
303.618.933
-

454.124.443
303.618.933
156.665.822

(115.043.393)
104.970.428
10.072.965
-

1.195.352.970
115.043.393
170.591.530
297.643.058
213.411.203

1.195.352.970
115.043.393
170.591.530
297.643.058
213.411.203

(46.330.190)
(46.330.190)
-

97.752.370
100.489.559

115.043.393
115.043.393
-

212.795.763
115.043.393
100.489.559

(75.220.457)
46.279.617
28.940.840
Transferler

(23.223.675)
233.177.582
191.447.068
1 Ocak 2020 Bakiyesi

(Bağımsız

31 Aralık 2020

-

(13.616.271)
(11.699.287)

(104.970.428)
-

150.505.510
-

303.618.933
-

454.124.443
-

-

1.207.052.257
11.699.287

1.207.052.257
11.699.287

(46.612.297)
(282.107)

97.752.370
-

114.838.196
(205.197)

(205.197)

-

12.186.591
1.028.887.397
75.220.457
268.702.218
112.921.644

170.642.103

Kontrol gücü
olmayan paylar
(Not 17)
Ana ortaklığa ait
özkaynaklar
Net dönem
karı
Geçmiş yıllar
karları
Kardan ayrılan
kısıtlanmış yedek
Gerçeğe uygun değer farkı diğer
kapsamlı gelire yansıtılan finansal
varlıklardan kazançlar/(kayıplar)
Tanımlanmış fayda planları yeniden
ölçüm kazançları /(kayıpları)
Ödenmiş
sermaye

Sermaye düzeltme farkları

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler
veya giderler

Geçmiş dönem

(Bağımsız

31 Aralık 2021

Dipnot referansları

Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgli düzeltmeler
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Cari dönem

1 Ocak-

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
akışları

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı
gelirler veya giderler

Birikmiş karlar

212.590.566

31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

-

31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

1.041.073.988
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Özkaynaklar
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Diğer finansman(gelir)/gider (net)
Duran varlıkların elden çıkarılmasından
kaynaklanan kayıplar/(kazançlar) ile ilgili
düzeltmeler

22

(2.685.610)

4.060.204

Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden
kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer
kalemlere ilişkin düzeltmeler

22

(3.520.000)

(1.370.377)

Bağlı ortaklıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler

22

(33.558.955)

-

Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer
kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler

13,23

(12.482.296)

-

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler

(248.049.784)

(13.560.555)

Ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili
düzeltmeler

(121.554.919)

(75.864.971)

Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış ile
ilgili düzeltmeler

(96.679.176)

(732.708)

Stoklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler

(594.850.281)

(1.388.918)

Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış/(artış) ile
ilgili düzeltmeler

(10.566.961)

(38.477.510)

Ticari borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler

571.871.365

88.149.151

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında
borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler

2.572.800

(1.178.339)

Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler

7.208.622

4.247.240

Ertelenmiş gelirlerdeki artış/(azalış) ile ilgili
düzeltmeler

(5.399.623)

12.410.567

İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer azalış
ile ilgili düzeltmeler

(651.611)

(725.067)

Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış

(651.611)

(725.067)
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31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

1. Şirket’in Organizasyon ve Faaliyet Konusu
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler

13, 15

144.059.485

316.424.228

(14.518.126)

(10.316.052)

Diğer karşılıklara ilişkin ödemeler

13

(1.560.891)

(1.257.528)

Vergi iadeleri/(ödemeleri)

24

(52.367.544)

(29.682.116)

7

1.929.209

1.846.672

(96.002.002)

(118.961.895)

4.785.647

2.223.300

(150.819.649)

(122.555.572)

46.512.000

-

3.520.000

1.370.377

(34.950.612)

8.278.126

Diğer nakit girişleri

Yatırım faaliyetlerinden
kaynaklanan nakit akışları

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların
satışından kaynaklanan nakit girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların
alımından kaynaklanan nakit çıkışları

10

İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı
veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan
Nakit Girişleri
Alınan temettü

Finansman faaliyetlerinden nakit akışları

Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri

6

767.784.324

500.000.000

Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları

6

(604.021.925)

(384.520.172)
(23.191.456)

Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç
ödemelerine ilişkin nakit çıkışları

6

(33.987.898)

25

(104.970.428)

(46.612.297)

Ödenen faiz

6

(66.794.626)

(50.257.974)

Alınan faizler

23

13.002.522

14.915.826

(5.962.581)

(2.055.801)

(53.410.481)

166.331.435

(53.410.481)

166.331.435

Ödenen temettüler

Diğer nakit çıkışları

Yabancı para çevrim farklarının etkisinden
önce nakit ve nakit benzerlerindeki
net artış (azalış)

Nakit ve nakit eşdeğerlerindeki net artış
(azalış)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri

4

318.373.248

152.041.813

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

4

264.962.767

318.373.248

Takip eden notlar, Finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturmaktadır..
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Genel
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi “Akçansa” 1967 yılında kurulmuş olan Akçimento
Ticaret Anonim Şirketi “Akçimento” ve 1974 yılında kurulmuş olan Çanakkale Çimento Sanayi Anonim
Şirketi’nin “Çanakkale” birleşmesi ile 30 Eylül 1996 tarihinde kurulmuştur. 12 Ocak 1996 tarihinde
tamamı Cimenteries CBR S.A. “CBR”’a ait olan Mortelmaattschappij Eindhoven B.V. (Mortel), Çanakkale’nin %97,7 payını satın almıştır. 24 Temmuz 1996 tarihinde de, CBR, Çanakkale’deki hisselerini,
çoğunlukla Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi’ne bağlı şirketlerin elinde tuttuğu Akçimento
hisselerinin %30’u ile takas etmiştir.
1 Ekim 1996 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Akçimento, Çanakkale ile birleşmiş ve varlığını
sona erdirmiş olup, yeni şirketin ismi Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak belirlenmiştir. Akçansa’nın hisseleri 1986 yılından itibaren Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmektedir.
27 Kasım 2006 tarihinde, HeidelbergCement A.G.’nin %100 oranında iştiraki olan CBR International
Holdings B.V.’nin sahibi olduğu %39,72 oranında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin
tamamı HeidelbergCement A.G.’nin %100 oranında iştiraki olan HeidelbergCement Mediterranean Basin Holdings S.L. şirketine devir olmuştur. 1 Mart 2017 tarihinde HeidelbergCement Mediterranean
Basin Holdings S.L. şirketinin sahibi olduğu %39,72 oranında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
hisselerinin tamamı HeidelbergCement A.G. şirketine devredilmiştir.
Akçansa’nın genel merkezi ve kayıtlı ofisinin adresi Palladium Tower Barbaros Mah. Kardelen Sok.,
No:2, Ataşehir, İstanbul’dur.
Finansal tablolar yayınlanmak üzere 18 Şubat 2022 tarihinde Akçansa yönetimi tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul’un ve ilgili yasal kuruluşların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları
ve bu finansal tabloları tashih etme hakkı vardır. 17 no’lu dipnotta detaylarıyla anlatıldığı üzere Akçansa’yı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve HeidelbergCement A.G. birlikte kontrol etmektedir.
Finansal tabloların sunumu amacıyla, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş bundan böyle “Şirket”
olarak adlandırılacaktır. 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla personel sayıları (hepsi
Türkiye’de istihdam edilmiş) sırasıyla 987 ve 980 olarak gerçekleşmiştir.
Şirket’in finansal tablolarında tam konsolidasyon yöntemiyle raporlanan tek bağlı ortaklığı Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinde sahip olduğu %51 oranındaki payların tamamı
üçüncü kişilere satılmasına karar verilmiş olup, satış işlemi ve hisse devir süreci 22.10.2021 tarihi
itibariyle tamamlanması sebebiyle yılsonu finansal tablolar solo olarak hazırlanmıştır.

Faaliyet konusu
Şirket, çimento, klinker, hazır beton ve agrega üretimi ve ticareti konusunda faaliyet göstermektedir.
Finansal tabloların onaylanması
1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Finansal tablolar, 18 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısında onaylanmıştır. Finansal tablolar, Genel Kurul’da onaylanması sonucu kesinleşecektir.
Finansal tabloları değiştirme yetkisi Genel Kurul’dadır.
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31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Uygulanan Finansal Raporlama Standartları
Şirket’in finansal tabloları, SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”)
hükümlerine uygun olarak, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Finansal Raporlama
Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar esas alınarak hazırlanmıştır. TFRS, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nda (“UFRS”) meydana gelen değişikliklere paralellik sağlanması
amacıyla tebliğler aracılığıyla güncellenmektedir.
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, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
Kamu Gözetimi Kurumu, 20 Ocak 2022 tarihinde, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük ve
Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamanın Uygulanması ile ilgili açıklamada bulunmuştur. Buna göre, TFRS’yi uygulayan işletmelerin 2021 yılına ait finansal tablolarında TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama kapsamında herhangi bir düzeltme yapmalarına gerek bulunulmadığı belirtilmiştir.

Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in cari dönem özet
Finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem özet Finansal
tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde
yeniden sınıflandırılır.

Ana bakım giderlerinin muhasebeleştirilmesi:
Üretimde kullanılan fırınlar için periyodik olarak yüksek tutarlı ana bakım giderleri yapılmaktadır.
Söz konusu ana bakım giderleri üretimin sağlıklı bir şekilde devamlılığının sağlanması için bir gereklilik olup bu giderlerin yapıldıkları ay içerisinde bütün olarak gelir gider tablolarına yansıtılması
şirketin operasyonel karlılığında dalgalanmalara yol açmaktadır. Şirket yönetimi cari dönemde muhasebe politikasında değişikliğe giderek ana bakım giderlerinin raporlama döneminin sonuna kadar
peyderpey üretim maliyetleri ile ilişkilendirilmesi kararı almıştır. 2021 yılı birinci çeyrekte gerçekleşen
45.307.605 TL tutarında ana fırın bakım gideri olup söz konusu tutarın tamamını TL lik kısmını 31
Aralık 2021 tarihinde sona eren 12 aylık dönemde maliyete peyderpey yansıtmıştır. Ana fırın bakım
giderleri üretim maliyeti ile ilişkili olup üretim ve stok miktarlarındaki değişiklikler önceki dönemlere
ilişkin düzeltmenin sağlıklı bir şekilde ölçümlenmesine imkan vermemesinden dolayı, finansal tablo
sunumunda önceki dönemlere ilişkin düzeltme yapılmamıştır.
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İşlevsel ve raporlama para birimi
Şirket’in işlevsel ve raporlama para birimi Türk Lirası’dır (TL).
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararına istinaden finansal tablolardaki tutarları yeniden
ifade etme işleminin uygulanmasını gerektiren objektif koşulların gerçekleşmemiş olması ve SPK’nın
varolan verilere dayanarak ileride bu koşulların gerçekleşme emarelerinin büyük ölçüde ortadan
kalktığını öngörmesi sebebiyle, finansal tablolar en son 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla TMS 29 uyarınca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) yeniden ifade etme işlemine tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihli bilançolarda yer alan parasal olmayan
aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31
Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluşan girişlerin ise nominal değerlerden
taşınmasıyla hesaplanmıştır.

2.2. Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye
Finansal Raporlama Standartları
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında
esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”)/TFRS ve TMS/TFRS yorumları dışında önceki yılda
kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve
performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara
getirilen değişiklikler ve yorumlar:
TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16 ‘daki değişiklikler - Gösterge faiz oranı reformu Faz 2; 1 Ocak 2021 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu Faz 2 değişiklikleri,
bir gösterge faiz oranının alternatifiyle değiştirilmesi de dahil olmak üzere reformların uygulanmasından kaynaklanan hususları ele almaktadır. Faz 2 değişiklikleri, IBOR reformundan doğrudan etkilenen
riskten korunma ilişkilerine belirli TMS 39 ve TFRS 9 riskten korunma muhasebesi gerekliliklerinin
uygulanmasında geçici ek kolaylıklar sağlar. Bu değişikliğin şirketin finansal durumu ve performansı
üzerinde önemli etkisi bulunmamaktadır.
TFRS 4 “Sigorta Sözleşmeleri”nde yapılan değişiklikler - TFRS 9’un uygulanmasının ertelenmesi; Bu
değişiklikler TFRS 17’nin uygulanma tarihini 2 yıl süreyle erteleyerek 1 Ocak 2023’e ertelemiştir. Bu
değişiklikler, TFRS 4’teki TFRS 9 Finansal Araçlar standardının uygulanmasına ilişkin geçici muafiyetin belirlenmiş tarihini 1 Ocak 2023’e ertelemiştir. Bu değişikliğin şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde önemli etkisi bulunmamaktadır.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve
değişiklikler:
TFRS 16 ‘Kiralamalar - COVID 19 Kira imtiyazları’ kolaylaştırıcı uygulamanın uzatılmasına ilişkin değişiklikler; Mart 2021 itibarıyla bu değişiklik Haziran 2022’ye kadar uzatılmış ve 1 Nisan 2021’den itibaren 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. Bu değişikliğin şirketin finansal
durumu ve performansı üzerinde önemli etkisi bulunmamaktadır.
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TFRS 17, “Sigorta Sözleşmeleri”; 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, hali hazırda çok çeşitli uygulamalara izin veren TFRS
4’ün yerine geçmektedir. TFRS 17, sigorta sözleşmeleri ile isteğe bağlı katılım özelliğine sahip yatırım
sözleşmeleri düzenleyen tüm işletmelerin muhasebesini temelden değiştirecektir. Bu değişikliğin şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde önemli etkisi bulunmamaktadır.
TMS 1, “Finansal tabloların sunumu” standardının yükümlülüklerin sınıflandırılmasına ilişkin değişikliği; yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerine ertelenmiştir.
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.
Bu değişikliğin şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde önemli etkisi bulunmamaktadır.
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. Bu değişikliğin şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde
önemli etkisi bulunmamaktadır.
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 şirketin hangi maliyetleri dahil edeceğini 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.
TMS 1, Uygulama Bildirimi 2 ve TMS 8’deki dar kapsamlı değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde
veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler muhasebe politikası açıklamalarını iyileştirmeyi ve finansal tablo kullanıcılarının muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ile muhasebe politikalarındaki değişiklikleri ayırt etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu değişikliğin şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde
önemli etkisi bulunmamaktadır.
TMS 12, Tek bir işlemden kaynaklanan varlık ve yükümlülüklere ilişkin ertelenmiş vergiye ilişkin değişiklik, 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişiklikler, şirketler tarafından ilk defa finansal tablolara alındığında vergilendirilebilir ve indirilebilir geçici farkların eşit tutarlarda oluşmasına neden olan işlemler üzerinden
ertelenmiş vergi muhasebeleştirmelerini gerektirmektedir. Bu değişikliğin şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde önemli etkisi bulunmamaktadır.

2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Kullanım hakkı varlıkları
Şirket, kullanım hakkı varlıklarını finansal kiralama sözleşmesinin başladığı tarihte muhasebeleştirmektedir (örneğin, ilgili varlığın kullanım için uygun olduğu tarih itibarıyla). Kullanım hakkı varlıkları,
maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü zararları düşülerek hesaplanır. Finansal
kiralama borçlarının yeniden değerlenmesi durumunda bu rakam da düzeltilir.

Kullanım hakkı varlığının maliyeti aşağıdakileri içerir:
(a) Kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı,
(b) Kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira ödemelerinden, alınan tüm
kiralama teşviklerinin düşülmesiyle elde edilen tutar ve
(c) Şirket tarafından katlanılan tüm başlangıçtaki doğrudan maliyetler.

Dayanak varlığın mülkiyetinin kiralama süresi sonunda Şirket’e devri makul bir şekilde kesinleşmediği sürece, Şirket kullanım hakkı varlığını, kiralamanın fiilen başladığı tarihten dayanak varlığın yararlı
ömrünün sonuna kadar amortismana tabi tutmaktadır.
Kullanım hakkı varlıkları değer düşüklüğü değerlendirmesine tabidir.

Kira Yükümlülükleri
Şirket kira yükümlülüğünü kiralamanın fiilen başladığı tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden ölçmektedir.
Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil edilen kira ödemeleri, dayanak varlığın kiralama süresi boyunca kullanım hakkı için yapılacak ve kiralamanın fiilen başladığı
tarihte ödenmemiş olan aşağıdaki ödemelerden oluşur:

(a) Sabit ödemeler,
(b) İlk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks veya oran kullanılarak yapılan, bir endeks
veya orana bağlı değişken kira ödemeleri,
(c) Kalıntı değer taahhütleri kapsamında Şirket tarafından ödenmesi beklenen tutarlar

Netleştirme / mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip
olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir.

Nakit ve nakit benzerleri
Nakit akış tablosunun sunumu açısından, nakit ve nakit benzerleri, kasadaki nakit varlığı, bankalardaki nakit para, çekler (vadesiz) ve orijinal vadesi 3 aydan kısa vadeli mevduatları içermektedir.

Nakit ve nakit benzerleri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmiş faizlerinin toplamı ile gösterilmiştir.
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Stoklar
Stoklar maliyet değeri veya net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile değerlenmiştir. Stokları bulundukları duruma getirmek için yapılan harcamalar aşağıdaki gibi muhasebeleştirilmiştir:
İlk madde ve malzemeler - aylık ağırlıklı ortalama ile belirlenen satın alım maliyetinden oluşmaktadır.
Mamul ve yarı mamüller - Direkt malzeme ve işçilik giderleri, değişken ve sabit genel üretim giderleri
belli oranlarda (normal faaliyet kapasitesi göz önünde tutularak) dahil edilmiştir. Envanter değerleme
yöntemi aylık ağırlıklı ortalama yöntemidir.
Net gerçekleşebilir değer, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyetleri ve satışın gerçekleştirilmesi için gerekli tahmini maliyetler düşülerek belirlenen tutardır.

Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı ve iadesi mümkün olmayan vergiler ve maddi varlığı
kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır.
Maddi duran varlıklar, maliyet değerinden birikmiş amortisman ve var ise değer düşüklüğü karşılığı
çıkartıldıktan sonraki net değerleri ile gösterilmiştir. Üzerinden maden çıkarılan araziler haricinde,
arazi amortismana tabi tutulmamıştır. Üzerinden maden çıkarılan araziler ise, yıl içerisinde tüketilen
rezervin toplam rezerve oranı esas alınarak amortismana tabi tutulmuştur.
İnşa edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek
gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli
ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri aktifleştirilir. Bu
varlıkların inşası bittiğinde ve kullanıma hazır hale geldiklerinde ilgili maddi duran varlık kalemine
sınıflandırılırlar. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu
gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar.

Amortismana tabi tutulan varlıklar, maliyet tutarları üzerinden aşağıda belirtilen tahmini ekonomik
ömürlerine dayanan oranlarla doğrusal amortismana tabi tutulmuştur.

Yerüstü yer altı düzenleri ve binalar
Makina tesis ve cihazlar
Döşeme ve demirbaşlar
Taşıt araç ve gereçleri
Özel maliyetler

Ekonomik
ömürler
20-50 yıl
5-20 yıl
5-10 yıl
5 yıl
5-47 yıl

Finansal kiralama ile alınan varlıklar, sahip olunan maddi duran varlıklarda olduğu gibi beklenen faydalı ömrüne göre amortismana tabi tutulur. Eğer finansal kiralama döneminin sonunda sahipliğin
kazanılıp kazanılmayacağı kesin değil ise beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden
kısa olanına göre amortismana tabi tutulur.
Bir maddi duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar elde edilmesinin beklenmemesi durumunda bilanço dışı bırakılır. Maddi duran varlıkların elden
çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya kayıp satış
hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.
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Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar başlıca bilgisayar yazılımları ve maden çıkarma haklarından oluşmakta olup, maliyet bedeli üzerinden aktifleştirilir. Maddi olmayan varlıklar maden çıkarma hakları
dışında, doğrusal amortisman yöntemine göre ilgili kıymetin tahmini ekonomik ömrü üzerinden itfa
edilmektedir. Maden çıkarma hakları yıl içerisinde tüketilen rezervin toplam rezerve oranı esas alınarak amortismana tabi tutulmuştur.
Maddi olmayan duran varlıkların taşıdıkları değerler, şartlarda değişiklik olduğu takdirde herhangi bir
değer düşüklüğü olup olmadığını test etmek için incelenmektedir.
Bir maddi olmayan duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar elde edilmesinin beklenmemesi durumunda bilanço dışı bırakılır. Bir maddi olmayan duran
varlığın bilanço dışı bırakılmasından kaynaklanan kâr ya da zarar, varsa, varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan net tahsilatlar ile defter değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu fark, ilgili
varlık bilanço dışına alındığı zaman kâr veya zararda muhasebeleştirilir.

Şerefiye
Bir işletmenin satın alınması ile ilgili katlanılan satın alma maliyeti ile iktisap edilen işletmenin tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değeri arasındaki fark
şerefiye olarak Finansal tablolarda muhasebeleştirilmiştir.
Türkiye Finansal Raporlama Standardı TFRS 3 “İşletme birleşmeleri” çerçevesinde şerefiye tutarı itfa
edilmemektedir. Şerefiye, taşındığı değerin gerçekleşmeyeceği durum ve şartlarda ve yılda en az bir
kere olmak üzere gerekli görüldüğü zamanlarda değer düşüklüğü için gözden geçirilmektedir.
Finansal olmayan varlıkların değer düşüklüğü
Şirket’in, her bilanço tarihinde maddi ve maddi olmayan duran varlıklarının, maliyet değerinden birikmiş amortismanlar düşülerek bulunan defter değerine ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi
bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, değer düşüklüğü tutarını
belirleyebilmek için o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Varlığın tek başına geri kazanılabilir tutarının hesaplanmasının mümkün olmadığı durumlarda, o varlığın ait olduğu nakit üreten
biriminin geri kazanılabilir tutarı hesaplanır.
Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya
kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Kullanımdaki değer hesaplanırken, geleceğe ait tahmini nakit
akımları, paranın zaman değerini ve varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine indirilir. Bu çalışmalar sırasında kullanılan başlıca varsayımlar, önümüzdeki
yıllardaki enflasyon beklentileri, satış ve maliyetlerde beklenen artışlar, ihracat-iç Pazar kompozisyonunda beklenen değişimler ve beklenen ülke büyüme oranlarından ibarettir.
Varlığın (veya nakit üreten birimin) geri kazanılabilir tutarının defter değerinden daha az olması durumunda varlığın (veya nakit üreten birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilir. Bu durumda oluşan değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana
gelen artış, önceki yıllarda değer düşüklüğünün finansal tablolara alınmamış olması halinde oluşacak
olan defter değerini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. Değer düşüklüğünün iptali gelir tablosuna kayıt edilir. Şerefiye için ayrılan değer düşüklüğü gelecek dönemlerde
ters çevrilemez.
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Yabancı para cinsinden işlemler
Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı tarihteki kurlarla TL’ye çevrilmiştir.
31 Aralık 2021 tarihindeki yabancı para cinsinden aktif ve pasifler, bilanço tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası alış kuru ile değerlenmiş olup ortaya çıkan kur farkları ilgili gelir ve gider
hesaplarına yansıtılmıştır.

Çalışanlara sağlanan faydalar / kıdem tazminatı karşılığı / kullanılmamış izin karşılığı

Dönem sonlarında kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:

Not 15’te daha detaylı belirtildiği üzere, Şirket finansal tablolarda yer alan kıdem tazminatı karşılığını,
bağımsız bir aktüer tarafından yapılan aktüer çalışmasına dayanarak “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak yansıtmıştır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü, profesyonel aktüerler tarafından tahmin edilen faiz
oranı ile iskonto edilerek hesaplanmıştır. Aktüeryal kazanç/kayıp, diğer kapsamlı gelir/gider olarak
özkaynaklar içerisinde gösterilir.

Tarih

TL/ABD Doları

TL/Avro

Alış kuru
31 Aralık 2021
31 Aralık 2020
Satış kuru

13,3290
7,3405

15,0867
9,0079

31 Aralık 2021
31 Aralık 2020

13,3530
7,3537

15,1139
9,0241

(a) Tanımlanan fayda planı:
Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten
ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda
kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Bilançolarda kıdem tazminatı karşılıkları uzun vadeli borçlar altında çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin uzun vadeli karşılıklar içerisinde gösterilmiştir.
(b) Tanımlanan katkı planları:
Şirket, Sosyal Güvenlik Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Şirket’in bu
primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde
personel giderlerine yansıtılmaktadır. İlgili primlere ilişkin 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren dönemde toplam 40.082.064 TL (31 Aralık 2020: 35.208.622 TL) tutarında gider gerçekleşmiştir.

Karşılıklar, koşullu yükümlülükler ve varlıklar

Karşılıklar
Karşılıklar, Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya
yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan
kaynakların çıkışının gerçekleşme olasılığının olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir
tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Gelecek dönemlerde oluşması beklenen
faaliyet zararları için karşılık ayrılmaz.

Koşullu yükümlülükler ve varlıklar
Koşullu yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise finansal
tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Koşullu varlıklar ise finansal tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır.

(c) Kullanılmamış izin karşılığı :
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar, tamamının hizmetin sunulduğu yıllık raporlama dönemini
takip eden on iki ay içinde yerine getirilmesi beklenen kısa vadeli faydaları içermektedir. Bu kapsamda,
Şirket’in beklentisi izin karşılıklarının tamamının yıllık raporlama dönemini takip eden on iki ay içinde
yerine getirilmesi olduğu için söz konusu izin karşılıklarını çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa
vadeli borç karşılıklarında gösterilmektedir.

İlişkili taraflar
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Şirket ile ilişkili sayılır:
a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda Şirket ile ilişkili sayılır:

Söz konusu kişinin,
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Vergi karşılığı, dönem karı veya zararı hesaplanmasında dikkate alınan cari dönem ve ertelenmiş vergi
karşılıklarının tamamıdır.

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

Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metodu dikkate alınarak, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada
yansıtılan değerleri ile yasal vergi hesabındaki bazları arasındaki geçici farklardan oluşan vergi etkileri
dikkate alınarak yansıtılmaktadır. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir tüm geçici farklar
üzerinden hesaplanır.

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

Ertelenmiş vergi varlıkları, indirilebilir geçici farkların ve kullanılmamış vergi zararlarının ileride indirilebilmesi için yeterli karların oluşması mümkün görünüyorsa, tüm geçici farklar ve kullanılmamış vergi
zararları üzerinden ayrılır. Her bilanço döneminde Şirket, ertelenmiş vergi varlıklarını gözden geçirmekte ve gelecekte indirilebilir olması ihtimalini göz önüne alarak muhasebeleştirmektedir.
Ertelenmiş vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında söz konusu varlığın gerçekleşeceği ve yükümlülüğün yerine getirileceği dönemlerde oluşması beklenen vergi oranları, bilanço tarihi
itibarıyla uygulanan vergi oranları (vergi mevzuatı) baz alınarak hesaplanır.
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(ii) Şirket üzerinde önemli etkiye sahip 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.
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31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

(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)
(vii)

İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi halinde.
(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 taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin
bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.

Gelirlerin muhasebeleştirilmesi
Şirket, taahhüt edilmiş bir mal veya hizmeti müşterisine devrederek edim yükümlülüğünü yerine getirdiğinde veya getirdikçe hasılatı Finansal tablolara alır. Bir varlığın kontrolü müşterinin eline geçtiğinde (veya geçtikçe) varlık devredilmiş olur.
Şirket aşağıda yer alan 5 temel prensip doğrultusunda hasılatı finansal tablolara almaktadır:
• Müşteri sözleşmelerinin belirlenmesi,
• Sözleşmelerdeki performans yükümlülüklerinin belirlenmesi,
• Sözleşmelerdeki işlem fiyatının belirlenmesi,
• İşlem fiyatının sözleşmelerdeki performans yükümlülüklerine dağıtılması,
• Her performans yükümlülüğü yerine getirildiğinde hasılatın muhasebeleştirilmesi.

Şirket, aşağıdaki şartların tamamının karşılanması durumunda müşterisi ile yaptığı bir sözleşmeyi
hasılat olarak muhasebeleştirir:
Sözleşmenin tarafları sözleşmeyi (yazılı, sözlü ya da diğer ticari teamüllere uygun olarak) onaylamış
ve kendi edimlerini yerine getirmeyi taahhüt etmiştir,

• Şirket, devredilecek mal veya hizmetlerle ilgili her bir tarafın haklarını tanımlayabilmektedir,
• Şirket, devredilecek mal veya hizmetler için yapılacak ödeme koşullarını tanımlayabilmektedir,
• Sözleşme özü itibarıyla ticari niteliktedir,
• Şirket’in müşteriye devredilecek mal veya hizmetler karşılığı bedel tahsil edecek olması muhtemeldir.
Şirket, bir bedelin tahsil edilebilirliğinin muhtemel olup olmadığını değerlendirirken, sadece müşterinin bu bedeli vadesinde ödeyebilme kabiliyetini ve buna ilişkin niyetini dikkate alır. Sözleşme başlangıcında Şirket müşteriyle yaptığı sözleşmede taahhüt ettiği mal veya hizmetleri değerlendirir ve
müşteriye devretmek için verdiği her bir taahhüdü edim yükümlülüğü olarak tanımlamaktadır.
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Sözleşme başlangıcında Şirket müşteriyle yaptığı sözleşmede taahhüt ettiği mal veya hizmetleri
değerlendirir ve müşteriye devretmek için verdiği her bir taahhüdü edim yükümlülüğü olarak
aşağıdaki şekilde tanımlar:
a) Farklı mal veya hizmet (mal veya hizmetler paketi) veya
b) Büyük ölçüde benzerlik gösteren ve müşteriye devrinde aynı yöntem izlenen bir seri farklı mal veya
hizmet
Bir seri birbirinden farklı mal veya hizmet, aşağıdaki şartların birlikte karşılanması durumunda aynı
devir şekline tabidir:
a) Şirket’in müşterisine devretmeyi taahhüt ettiği seri içerisindeki her bir farklı mal veya hizmetin
gerekli şartları karşılayarak zamanla tamamlanacak bir edim yükümlülüğü teşkil etmesi ile
b) Standardın ilgili paragrafları uyarınca, Şirket’in seriyi oluşturan her bir farklı mal veya hizmetin müşteriye devrinde edim yükümlülüğünün tam olarak ifa edilmesine yönelik ilerlemesini
ölçmede aynı yöntemin kullanılması.

Borçlanma maliyetleri
Öngörülen kullanımına veya satışına hazır hale gelmesi önemli bir zamanı gerektiren varlıkların
satın alımı, inşası veya üretimi ile direkt ilişkili olan borçlanma maliyetleri ilgili varlıkların maliyetinin
parçası olarak aktifleştirilir. Diğer borçlanma maliyetleri gerçekleştikleri dönemlerde gider yazılır.
Borçlanma maliyetleri faiz ve borçlanmaya bağlı olarak katlanılan diğer maliyetleri içerir.

Hisse başına kar / (zarar)
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net karın, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse
senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır.
Türkiye’de şirketler sermayelerini hali hazırda bulunan hissedarlarına, çeşitli içsel kaynaklardan “bedelsiz hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı
ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak
bulunur.
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve Şirket’in bilanço tarihindeki durumunu etkileyebilecek hususlar Finansal tablolara yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen bilanço tarihinden sonra ortaya
çıkan hususlar ise önemlilik derecesine göre notlarda açıklanmaktadır.
İşlem ve teslim tarihindeki muhasebeleştirme
Tüm finansal varlık alış ve satışları işlem tarihinde, bir başka deyişle Şirket’in alımı veya satımı
gerçekleştireceğini taahhüt ettiği tarihte muhasebeleştirilir. Olağan alış ve satışlar, varlığın teslim
süresinin genelde bir mevzuat veya piyasalardaki düzenlemelere göre belirlendiği alış ve satışlardır.
Finansal araçlar
Şirket, finansal varlıklarını “itfa edilmiş maliyet bedeli” yöntemi ile muhasebeleştirilen finansal
varlıklar ile “gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan” veya “gerçeğe uygun değeri diğer
kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan” finansal varlıklar olarak üç sınıfta muhasebeleştirmektedir. Sınıflandırma, finansal varlıklardan faydalanma amaçlarına göre belirlenen iş modeli ve beklenen nakit akışları esas alınarak yapılmaktadır. Şirket yönetimi, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın
alındıkları tarihte yapar.
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31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

İtfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen varlıklar
Şirket yönetiminin “sözleşmeye dayalı nakit akışlarını tahsil etme iş modeli”ni 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
finansal durum tablosu 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”, “diğer alacaklar” ve “nakit ve nakit benzerleri” kalemlerini içermektedir. Bunlarla birlikte ticari alacaklar içerisinde yer alan, kabili rücu faktoring işlemleri kapsamında
faktoring şirketlerinden tahsil edilen ticari alacaklar, söz konusu alacaklara ilişkin tahsilat riski devredilmediğinden itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen varlıklar olarak sınıflandırılmıştır.

Değer düşüklüğü
Şirket, Finansal tablolarda yer alan itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen ticari alacakların, önemli bir finansman bileşeni içermediği için, değer düşüklüğü hesaplamalarında, “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 zarar karşılığı
hesaplaması Şirket’in geçmiş kredi zararı deneyimleri ve ileriye yönelik makroekonomik göstergelere
dayanarak belirlediği beklenen kredi zarar oranı ile yapılmaktadır.
Gerçeğe uygun değeri muhasebeleştirilen varlıklar
Gerçeğe uygun değeri muhasebeleştirilen varlıklar; Şirket yönetiminin sözleşmeye dayalı nakit
akışlarını tahsil etme ve/veya satış yapma iş modelini benimsediği varlıklar gerçeğe uygun değerinden muhasebeleştirilen varlıklar olarak sınıflandırılır. Şirket yönetim, ilgili varlıkları finansal durum
tablosu tarihinden itibaren 12 ay içinde elden çıkarmaya niyetli değilse söz konusu varlıklar duran
varlıklar olarak sınıflandırılırlar. Şirket, özkaynağa dayalı finansal varlıklara yapılan yatırımlar için ilk
muhasebeleştirme sırasında, söz konusu yatırıma ilişkin olarak gerçeğe uygun değer farkının diğer
kapsamlı gelir tablosuna veya kâr veya zarar tablosuna yansıtılan özkaynak yatırımı olmak üzere;
daha sonra değiştirilemeyecek şekilde bir seçim yapar:
Gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar; finansal durum tablosunda yer
alan “türev araçlar” kalemleri ile piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan fayda sağlama amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak,
kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan, alım satım amacıyla elde tutulan
“finansal varlıklar” dan oluşmaktadır. Türev araçlar, gerçeğe uygun değerin pozitif olması durumunda
varlık, negatif olması durumunda ise yükümlülük olarak muhasebeleştirilmektedir. Şirket’in türev
araçları vadeli döviz alım-satım sözleşmelerine ilişkin işlemlerden oluşmaktadır. Gerçeğe uygun
değeriyle ölçülen ve kar veya zarar tablosuyla ilişkilendirilen finansal varlıklar ise, finansal durum
tablosuna ilk olarak işlem maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet değerleri ile yansıtılır. Bu finansal varlıklar kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri üzerinden değerlenir.
Gerçekleşen ya da gerçekleşmeyen kazanç ve zararlar “finansman gelir / giderleri” içinde muhasebeleştirilir. Alınan kar payları, kar payı geliri olarak kar veya zarar tablosuna yansıtılır. Finansal riske
karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu finansal
varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır (Dipnot 28).
Gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar Şirket tarafından elde tutulan
ve aktif bir piyasada işlem gören borsaya kote özkaynak araçları ile bazı borçlanma senetlerinden
oluşmakta olup, finansal durum tablosunda “finansal yatırımlar” altında muhasebeleştirilmektedir.
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Gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen bu varlıkların değerlerindeki değer düşüklüğü ve etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz ve parasal varlıklarla ilgili kur farkına ilişkin kar veya zarar tutarları
haricindeki değişiklikler sebebiyle oluşan gerçekleşmemiş kazançlar ve kayıplar, finansal varlığın
Finansal tablolardan çıkarıldığı tarihe kadar özkaynaklarda finansal varlık değer artış fonunda olmak
üzere diğer kapsamlı gelir tablosu altında takip edilmektedirler. Gerçeğe uygun değer farkı diğer
kapsamlı gelir tablosuna kaydedilen varlıkların satılması durumunda diğer kapsamlı gelir tablosuna
sınıflandırılan değerleme farkları “Geçmiş yıllar karları veya zararları” altında sınıflandırılır.

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. Kote edilmiş piyasa
fiyatı, şayet varsa, bir finansal aracın gerçeğe uygun değerini en iyi yansıtan değerdir.
Şirket’in finansal araçlarının gerçeğe uygun değerlerinin tahmininde belirtilen yöntemler ve varsayımlar Not 28’de açıklanmıştır.
Ticari ve diğer alacaklar
Ticari alacaklar fatura edilmiş tutarları ile kayıtlara alınmakta ve etkin faiz oranı metoduyla indirgenmiş net değeri ile ve varsa şüpheli alacak karşılığı düşüldükten sonra taşınmaktadır.
Ticari alacaklar içine sınıflandırılan senetler ve vadeli çekler etkin faiz oranı metoduyla reeskonta tabi
tutularak indirgenmiş değerleri ile taşınır.
Şirket, Finansal tablolarında itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen ve önemli bir
finansman bileşeni içermeyen (1 yıldan kısa vadeli olan) ticari alacaklarının değer düşüklüğü
hesaplamaları kapsamında TFRS 9 standardında tanımlanan “basitleştirilmiş yaklaşımı” uygulamayı
tercih etmiştir. Söz konusu yaklaşım ile Şirket, ticari alacakların belirli sebeplerle değer düşüklüğüne
uğramadığı durumlarda (gerçekleşmiş değer düşüklüğü zararları haricinde), ticari alacaklara ilişkin
zarar karşılıklarını “ömür boyu beklenen kredi zararlarına” eşit bir tutardan ölçmektedir.
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, 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.
Şirket ticari alacakların beklenen kredi zararı karşılığının hesaplaması için TFRS 9’da belirtilen kolaylaştırılmış yaklaşımı uygulamıştır. Bu yaklaşım tüm ticari alacaklar için ömür boyu beklenen kredi
zararı karşılığı uygulamasına izin vermektedir. Beklenen kredi zararını ölçmek için, öncelikle Şirket
ticari alacaklarını vadeleri ve kredi riski karakterleri dikkate alarak gruplandırmıştır. Geçmiş kredi
zarar deneyimleri ve ileriye yönelik makroekonomik göstergeler kullanılarak gruplandırılan her bir
ticari alacak sınıfı için beklenen kredi zararı oranı hesaplanmış ve belirlenen oran ile ticari alacak
toplamları çarpılarak beklenen kredi zarar karşılığı hesaplanmıştır.

Finansal yatırımlar
Tüm finansal yatırımlar ilk alım anındaki gerçeğe uygun değeri ifade ettiği düşünülen ve işlem maliyetlerini de içeren maliyet bedeli ile kayıtlara alınır. Şirket, söz konusu varlıklarını gerçeğe uygun
bedelinden ölçer. İlgili finansal varlıklardan kaynaklanan kazanç veya kayıplardan, değer düşüklüğü ile
kur farkı gelir veya giderleri dışında kalanlar diğer kapsamlı gelire yansıtılır.
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İlk kayda alımdan sonra gerçeğe uygun değerleri ile değerlenir. Finansal yatırımlardan elde edilen
faiz, faiz geliri olarak gösterilmiştir. Finansal yatırımlardan elde edilen diğer kazanç veya kayıplar,
ilgili varlıklar satılana, nakde dönüşene veya başka bir şekilde elden çıkarılana veya herhangi bir şekilde değer düşüklüğüne maruz kalana kadar özkaynaklar içinde ayrı bir kalemde “değer artış fonları”
hesap kaleminde gösterilir, bu tarihten sonra ise gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilir.
Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören finansal yatırımlar, bilanço tarihindeki iş günü sonunda borsada
oluşan piyasa fiyatları esas alınarak değerlenmiştir. Borsada işlem görmeyen finansal yatırımları
değerlemek için uygulanabilir bir değerleme metodu olmadığı zaman, ilgili finansal yatırımlar tarihi
maliyetleri ile değerlenmiştir.

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya
finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin
bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık
veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki
olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur.
Satılmaya hazır özkaynak araçları için gerçeğe uygun değerin önemli ve sürekli bir düşüş ile maliyetin
altına inmesi objektif bir değer düşüklüğü göstergesi sayılır.
Finansal varlıklardan kaynaklanan kazanç veya kayıplardan, değer düşüklüğü kazanç ve kayıpları ile
kur farkı gelir veya giderleri dışında kalanlar diğer kapsamlı gelire yansıtılır. Söz konusu varlıkların
satılması durumunda diğer kapsamlı gelire sınıflandırılan değerleme farkları geçmiş yıl karlarına
sınıflandırılır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün
finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir.
Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları için daha önceki dönemlerde kar/zarar içinde muhasebeleştirilen
değer düşüklüğü zararı, kar/zarar içinde iptal edilmez. Değer düşüklüğü zararı sonucunda oluşan
gerçeğe uygun değer artışı, diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilir ve yatırımlara ilişkin yeniden değerleme karşılığı başlığı altında toplanır. Satılmaya hazır borçlanma senetleri için değer düşüklüğü zararı, yatırımın gerçeğe uygun değerindeki artışın değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilmesinin söz konusu olması durumlarda, sonraki
dönemlerde kar/zarar içinde iptal edilir.

Finansal yükümlülükler
Finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir ve sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri
ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden taşınır.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz
giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen
ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine
indirgeyen orandır.
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Banka kredileri
Bütün banka kredileri, ilk kayıt anında gerçeğe uygun değerlerini de yansıttığı düşünülen ve ihraç
maliyetini içeren maliyet bedeli ile kaydedilir.
İlk kayda alımdan sonra krediler, etkin faiz oranı yöntemiyle indirgenmiş net değerleri ile gösterilir.
İndirgenmiş değer hesaplanırken ilk ihraç anındaki maliyetler ve geri ödeme sırasındaki indirimler ve
primler göz önünde bulundurulur.
İtfa sürecinde veya yükümlülüklerin kayda alınması sırasında ortaya çıkan gelir veya giderler, gelir
tablosu ile ilişkilendirilir.

Ticari ve diğer borçlar
Ticari ve diğer borçlar, mal ve hizmet alımı ile ilgili ileride doğacak faturalanmış ya da faturalanmamış
tutarın gerçeğe uygun değerini temsil eden indirgenmiş maliyet bedeliyle kayıtlarda yer almaktadır.

Karşılıklar
Karşılıklar, Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının gerçekleşme olasılığının olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin
yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Gelecek dönemlerde oluşması beklenen faaliyet
zararları için karşılık ayrılmaz.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü, iskonto oranları, gelecekteki maaş artışları ve çalışanların ayrılma
oranlarını içeren birtakım varsayımlara dayalı aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir. Bu planların uzun vadeli olması sebebiyle, söz konusu varsayımlar önemli belirsizlikler içerir. Çalışanlara
sağlanan faydalara ilişkin karşılıklara ilişkin detaylar Dipnot 15’de yer almaktadır.
Şüpheli alacak karşılıkları, Şirket yönetiminin bilanço tarihi itibariyle varolan ancak cari ekonomik
koşullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayacağına
inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı değerlendirilirken ilişkili kuruluş ve anahtar müşteriler dışında kalan borçluların geçmiş performansları piyasadaki
kredibiliteleri ve bilanço tarihinden finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları
ile yeniden görüşülen koşullar da dikkate alınmaktadır. İlgili bilanço tarihi itibariyle şüpheli alacak
karşılıkları Dipnot 7’de yansıtılmıştır.
Şirket ticari alacakların beklenen kredi zararı karşılığının hesaplaması için TFRS 9’da belirtilen kolaylaştırılmış yaklaşımı uygulamıştır. Bu yaklaşım tüm ticari alacaklar için ömür boyu beklenen kredi
zararı karşılığı uygulamasına izin vermektedir. Beklenen kredi zararını ölçmek için, öncelikle Şirket
ticari alacaklarını vadeleri ve kredi riski karakterleri dikkate alarak gruplandırmıştır. Geçmiş kredi
zarar deneyimleri ve ileriye yönelik makroekonomik göstergeler kullanılarak gruplandırılan her bir
ticari alacak sınıfı için beklenen kredi zararı oranı hesaplanmış ve belirlenen oran ile ticari alacak
toplamları çarpılarak beklenen kredi zarar karşılığı hesaplanmıştır.
Dava karşılıkları, ayrılırken ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği taktirde katlanılacak olan sonuçlar Şirket hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve
Şirket Yönetimi elindeki verileri kullanarak en iyi tahminlerini yapıp gerekli gördüğü karşılığa
ilişkin açıklamalar Dipnot 13’te yer almaktadır.
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Stok değer düşüklüğü ile ilgili olarak stoklar fiziksel olarak ve ne kadar geçmişten geldiği incelenmekte, teknik personelin görüşleri doğrultusunda kullanılabilirliği belirlenmekte ve kullanılamayacak olduğu tahmin edilen kalemler için karşılık ayrılmaktadır. Stokların net gerçekleşebilir
değerinin belirlenmesinde de liste satış fiyatları ve yıl içinde verilen ortalama iskonto oranlarına
ilişkin veriler kullanılmakta ve katlanılacak satış giderlerine ilişkin tahminler yapılmaktadır. Bu
çalışmalar sonucunda net gerçekleşebilir değeri maliyet değerinin altında olan stoklar için karşılığın detayları Dipnot 9’da yer almaktadır.

Maddi duran varlıklar ile şerefiye haricindeki maddi olmayan duran varlıklar tahmini faydalı ömürleri boyunca
itfaya tabi tutulmuştur. Şirket, bir varlığın faydalı ömrünü o varlığın tahmini faydasını göz önünde bulundurarak
belirlemektedir. Yönetim tarafından belirlenen faydalı ömürler Not 2.3’de açıklanmıştır.

Maden sahalarını doğaya kazandırma karşılığı hesaplanmasında da teknik personelin görüşlerini alarak varsayımlarda bulunmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda, maden sahalarını doğaya
kazandırma karşılıklarına ilişkin açıklamalar Dipnot 13’te yer almaktadır.

Şirket’in yurt dışı satışlarının büyük bölümü, farklı coğrafi bölgelere tek seferlik yapılan satışlardan oluşmakta ve
satışların coğrafi bölgelere göre dağılımı yıllara göre tutarlılık göstermemektedir. Bu nedenle, hasılatın detayı, Not
18’de yurt içi ve yurt dışına yapılan satışlar olarak verilmiştir.

Finansal varlık ve yükümlülüklerin kayda alınması ve kayıttan çıkarılması
Şirket, finansal varlık veya yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözleşmelerine taraf olduğu takdirde
bilançosuna yansıtmaktadır. Şirket finansal varlığın tamamını veya bir kısmını, sadece söz konusu
varlıkların konu olduğu sözleşmeden doğan haklar üzerindeki kontrolünü kaybettiği zaman kayıttan
çıkartır. Şirket finansal yükümlülükleri ancak sözleşmede tanımlanan yükümlülüğü ortadan kalkar,
iptal edilir veya zaman aşımına uğrar ise kayıttan çıkartır.

Şirket’in iş faaliyetleri, sağladığı hizmet ve ürünlerin içeriğine bağlı olarak yönetilmekte ve organize edilmektedir.
Şirket bölümlerine göre raporlamasını TFRS 8’e göre yapmaktadır. Şirket’in iş alanları hakkındaki bilgiler, Şirket’in
31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla çimento (klinker ve agrega dahil) ve hazır beton faaliyetlerinden elde edilen kazancı ve kar bilgilerini içermektedir.

İşletme’nin Sürekliliği
Finansal tablolar işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlanmıştır.

3.

Bölümlere göre raporlama

1 Ocak - 31 Aralık 2021

Hasılat

Çimento

Hazır beton

Dağıtılmamış

Eliminasyon

Toplam

2.322.844.864

697.257.186

-

(148.698.265)

2.871.403.785

(1.909.359.759)

(689.825.671)

-

148.698.265

(2.450.487.165)

413.485.105

7.431.515

-

-

420.916.620

(112.387.593)

(12.027.332)

-

-

(124.414.925)

Esas faaliyetlerden diğer
gelirler/giderler (-),net

(52.604.915)

411.266

-

-

(52.193.649)

Faaliyet karı/(zararı)

248.492.597

(4.184.551)

-

-

244.308.046

Yatırım faaliyetlerinden gelirler / giderler (-), net

39.109.485

655.080

-

-

39.764.565

Finansman gelirleri/giderleri
(-), net

(50.889.686)

-

-

-

(50.889.686)

Sürdürülen faaliyetler vergi
öncesi karı/(zararı)

236.712.396

(3.529.471)

-

-

233.182.925

Sürdürülen faaliyetler vergi
gideri, net

-

-

70.436.008

-

70.436.008

Dönem vergi gideri (-)

-

-

(50.928.389)

-

(50.928.389)

Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)

-

-

121.364.397

-

121.364.397

236.712.396

(3.529.471)

70.436.008

-

303.618.933

Satışların maliyeti (-)

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını, koşullu varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca
raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Şirket geleceğe yönelik tahmin ve varsayımlarda bulunmaktadır. Muhasebe tahminleri doğası gereği gerçekleşen sonuçlarla birebir aynı tutarlarda neticelenmeyebilir.
Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli
düzeltmelere neden olabilecek bazı tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Şerefiye değer düşüklüğü tespit çalışması:
Not 2’de belirtilen şerefiye ile ilgili muhasebe politikaları gereğince, söz konusu tutarlar Şirket tarafından her yıl ya da değer düşüklüğünün varlığını işaret eden şartların olduğu durumlarda daha sık aralıklarla değer düşüklüğü için gözden geçirilmektedir. Nakit üreten birimlerin geri kazanılabilir değeri,
kullanım değeri hesaplamaları temel alınarak belirlenmiştir. Bu hesaplamalar için belirli tahminler
yapılmıştır (Not 12). Söz konusu çalışmalar neticesinde değer düşüklüğü tespit edilmemiştir.

Finansal yatırımların gerçeğe uygun değer ölçümü
Not 2’de belirtilen finansal yatırımlar ile ilgili muhasebe politikaları gereğince, söz konusu tutarlar
Şirket tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Nakit üreten birimlerin geri kazanılabilir değeri, kullanım değeri hesaplamaları temel alınarak belirlenmiştir. Bu hesaplamalar için belirli tahminler yapılmıştır (Not 5). Söz konusu çalışmalar neticesinde önemli bir değer artışı tespit edilmemiştir.

Faydalı ömür
Şirket, maddi ve maddi olmayan duran varlıkları için aktifleştirilen varlığın niteliğini TMS 16 ve TMS
38 standartları kapsamında değerlendirmekte ve buna istinaden ilgili varlıklar kullanıma hazır hale
geldiğinde aktifleştirilmektedir.
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Brüt kar

Genel yönetim, pazarlama
giderleri (-)

Sürdürülen faaliyetler dönem
karı/(zararı)
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31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2021

Çimento

Hazır beton

Dağıtılmamış

Eliminasyon

Toplam

1 Ocak – 31 Aralık 2020

Çimento

Hazır beton

Dağıtılmamış

Eliminasyon

Toplam

1.635.145.159

414.437.198

-

(82.474.280)

1.967.108.077

(1.283.612.967)

(434.024.479)

-

82.474.280

(1.635.163.166)

Brüt kar

351.532.192

(19.587.281)

-

-

331.944.911

Genel yönetim, pazarlama
giderleri (-)

(97.776.430)

(12.116.524)

-

-

(109.892.954)

Esas faaliyetlerden diğer gelirler/
giderler (-), net

(30.698.895)

(7.691.669)

-

-

(38.390.564)

Faaliyet karı/(zararı)

223.056.867

(39.395.474)

-

-

183.661.393

Hasılat

Varlıklar ve yükümlülükler

Satışların maliyeti (-)
Bölüm varlıkları

2.384.746.525

273.721.725

-

-

2.658.468.250

İştirakler

-

-

430.656.525

-

430.656.525

Dağıtılmamış varlıklar

-

-

414.072.180

-

414.072.180

Toplam varlıklar

2.384.746.525

Dağıtılmamış yükümlülükler

-

Toplam yükümlülükler

-

273.721.725

-

-

844.728.705

3.503.196.955

3.503.196.955

-

-

-

3.503.196.955

3.503.196.955

3.503.196.955
Yatırım faaliyetlerinden gelirler /
giderler (-), net

1 Ocak – 31 Aralık 2021

Çimento

Hazır beton

Dağıtılmamış

Eliminasyon

Toplam

Diğer bölüm bilgileri

Yatırım harcamaları
(giderleri)
Maddi ve maddi olmayan
duran varlıklar

Toplam yatırım harcamaları

Amortisman gideri
İtfa payları
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148.934.230

148.934.230

1.885.419

-

-

150.819.649

1.885.419

-

-

150.819.649

87.577.219

17.292.879

-

-

104.870.098

3.919.092

42.211

-

-

3.961.303

1.698.198

1.433.627

-

-

3.131.825

Finansman gelirleri/giderleri
(-), net

(40.940.777)

-

-

-

(40.940.777)

Sürdürülen faaliyetler vergi
öncesi karı/(zararı)

183.814.288

(37.961.847)

-

-

145.852.441

Sürdürülen faaliyetler vergi
gideri, net/(zararı)

-

-

(31.014.245)

-

(31.014.245)

Dönem vergi gideri (-)

-

-

(35.097.363)

-

(35.097.363)

Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)

-

-

4.083.118

-

4.083.118

183.814.288

(37.961.847)

(31.014.245)

-

114.838.196

Sürdürülen faaliyetler dönem
karı/(zararı)
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31 Aralık 2020

Çimento

Hazır beton

Dağıtılmamış

Eliminasyon

Toplam

5. Finansal yatırımlar
31 Aralık 2021

Varlıklar ve yükümlülükler

Bölüm varlıkları

Pay
oranı
1.569.332.040

225.975.456

-

-

1.795.307.496

İştirakler

-

-

265.745.133

-

265.745.133

Dağıtılmamış varlıklar

-

-

370.803.482

-

370.803.482

1.569.332.040

225.975.456

636.548.615

-

2.431.856.111

Toplam varlıklar

Dağıtılmamış yükümlülükler

-

-

2.431.856.111

-

2.431.856.111

Toplam yükümlülükler

-

-

2.431.856.111

-

2.431.856.111

1 Ocak - 31 Aralık 2020

Çimento

Hazır beton

Dağıtılmamış

Eliminasyon

Toplam

(%)

31 Aralık 2020
Pay oranı

2021 Değer
Artışı

Tutar

(%)

Tutar

Gerçeğe uygun değerle
yansıtılan finansal yatırımlar
Çimsa Çimento Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi (Çimsa)

8,98

373.621.248

157.697.280

8,98

215.923.968

Arpaş Ambarlı Römorkaj Pilataj
Ticaret A.Ş. (Arpaş)

16,00

40.430.178

6.802.750

16,00

33.627.428

Liman İşletmeleri ve Nakliyecilik A.Ş. (Liman İşletmeleri)

15,00

13.218.698

-

15,00

13.218.698

Eterpark Endüstri Ürünleri
İmalat Ticaret İthalat İhracat
8,73

1.549.260

-

8,73

1.549.260

Ambarlı Kılavuzluk A.Ş.

16,00

800.000

411.362

16,00

800.000

Diğer bölüm bilgileri

Altaş Ambarlı Liman Tesisleri
A.Ş. (Altaş)

14,00

1.037.141

-

14,00

625.779

Yatırım harcamaları (giderleri)

Toplam

430.656.525

164.911.392

Maddi ve maddi olmayan duran
varlıklar

117.145.177

5.410.395

-

-

122.555.572

Toplam yatırım harcamaları

117.145.177

5.410.395

-

-

122.555.572

81.596.026

16.218.809

-

-

97.814.835

3.194.819

16.504

-

-

3.211.323

Amortisman gideri
İtfa payları

Toplam

265.745.133

Şirket’in borsada işlem gören gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire kaydedilen varlıklarından Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, bilanço tarihinde BIST bekleyen en iyi alış fiyatı
ile değerlenerek gerçeğe uygun değer tespiti yapılmıştır.

31 Aralık 2021 tarihinde sona hesap döneminde gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire kaydedilen varlıklarından Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin toplam 157.697.280 TL (31
Aralık 2020: 105.778.483 TL) değer artış (net) tutarındaki gerçeğe uygun değer artışı (net), 7.884.864 TL
(31 Aralık 2020: 5.288.924 TL) ertelenmiş vergi etkisi de dikkate alınarak, özkaynaklar içinde “Gerçeğe
uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklardan kazançlar / kayıplar” hesabı
altında muhasebeleştirilmiştir.

4. Nakit ve nakit benzerleri

Banka (kısa vadeli mevduatlar dahil)
Vadesi raporlama döneminden önce olan çekler
Kasa

Pazarlama A.Ş. (Eterpark)

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

242.895.382
22.067.385
-

313.900.931
4.472.100
217

264.962.767

318.373.248

Vadeli mevduatlar Şirket’in acil nakit ihtiyaçlarına bağlı olarak Türk Lirası için 1-30 gün ve ABD Doları
için 1-30 gün (31 Aralık 2020 TL ve ABD Doları için 1-30 gün), arasında değişen vadelerde yapılmıştır.
Faiz oranı TL için %24, ABD Doları için %1’dir (31 Aralık 2020 TL için %17,50, ABD Doları için %2,75).

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihinde sona eren hesap dönemleri için gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire kaydedilen varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir:

2021

2020

1 Ocak itibarıyla

265.745.133

159.966.650

Gerçeğe uygun değer değişimi

164.911.392

105.778.483

31 Aralık itibarıyla

430.656.525

265.745.133

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla bloke mevduat bulunmamaktadır.
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Şirket, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle finansal yatırımlarını gerçeğe uygun değeri ile değerlemiştir
ve değer düşüklüğü karşılığı gerekmemektedir. Bu analiz içerisinde finansal yatırımların 2026 yılına
kadar öngörülen finansal tabloları üzerinde indirgenmiş nakit akım tahminini TL cinsinden yaparken
kullandığı başlıca varsayımlar, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (Arpaş:%26,8, Altaş: %27,4) ve uzun
vadeli büyüme oranıdır (%5)

31 Aralık 2020
Para birimi

Kısa vadeli krediler

									
Para birimi

İskonto Oranı%1 Değişim Etkisi

Arpaş

TL

(8.514.000)/9.346.000

Altaş

TL

(271.000)/298.000

Ana para

Vade

Faiz (%)

TL Bakiye

TL (*)

100.000.000

6 Mayıs 2021

8,00%

105.239.338

TL (*)

25.000.000

9 Haziran 2021

8,50%

26.188.110

TL (*)

100.000.000

11 Mayıs 2021

8,50%

105.431.519

TL (*)

75.000.000

31 Mart 2021

9,00%

76.703.523

313.562.490

(*) Sabit faizli krediler

6. Finansal borçlar
Uzun vadeli finansal borçlanmaların kısa vadeli kısımları
31 Aralık 2020

Kısa vadeli finansal borçlar

Para birimi

Ana para

Vade

Faiz (%)

TL Bakiye

31 Aralık 2021
Para birimi

Kısa vadeli
krediler

Ana para

Vade

Faiz (%)

TL Bakiye

TL (*)

25.000.000

9 Mart 2022

17,50%

28.553.541

TL (*)

25.000.000

10 Mart 2022

17,50%

28.540.766

TL (*)

25.000.000

15 Mart 2022

17,50%

28.476.978

TL (*)

30.000.000

12 Nisan 2022

18,00%

31.194.572

TL (*)

85.000.000

13 Nisan 2022

19,50%

88.605.948

TL (*)

85.000.000

13 Nisan 2022

19,50%

88.619.126

TL (*)

75.000.000

30 Nisan 2022

10,00%

76.248.587

TL (*)

75.000.000

30 Nisan 2022

9,50%

76.170.557

TL (*)

50.000.000

30 Haziran 2022

8,10%

50.246.260

TL (*)

130.000.000

16 Mart 2022

19,00%

131.009.370

TL (*)

35.000.000

2 Aralık2022

11,00%

34.989.721

TL (*)

14.000.000

1 Ocak 2022

19,00%

14.563.703

TL (*)

10.000.000

1 Ocak 2022

15,00%

10.006.944

Uzun vadeli kredilerin

TL (*)

75.000.000

30 Kasım 2021

%10,00

1.281.800

kısa vadeli kısımları

TL (*)

75.000.000

31 Ekim 2021

%9,50

1.243.073

TL (*)

50.000.000

31 Aralık 2021

%8,10

221.220

2.746.093

Uzun vadeli finansal borçlar
31 Aralık 2020
Para birimi

Uzun vadeli krediler

687.226.073

Ana para

Vade

Faiz (%)

TL Bakiye

TL (*)

75.000.000

30 Nisan 2022

10,00%

75.000.000

TL (*)

75.000.000

30 Nisan 2022

9,50%

75.000.000

TL (*)

50.000.000

30 Haziran 2022

8,10%

50.000.000

200.000.000

(*)Sabit faizli krediler
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7. Ticari alacaklar ve borçlar

Finansal borçlanmaların hareket tablosu aşağıda sunulmuştur:
Ana para

Faiz

Kur farkı

Dönem başı 1 Ocak

499.743.234

16.565.349

-

Dönem içinde alınan-oluşan karşılık/
kur farkı

767.784.324

73.949.717

-

841.734.041

(604.021.925)

(66.794.626)

-

(670.816.551)

663.505.633

23.720.440

-

687.226.073

Ana para

Faiz

Kur farkı

2020

Dönem başı 1 Ocak

384.263.406

12.562.113

-

396.825.519

Dönem içinde alınan-oluşan karşılık/
kur farkı

500.000.000

54.261.210

2.174.749

556.435.959

(384.520.172)

(50.257.974)

(2.174.749)

(436.952.895)

499.743.234

16.565.349

-

516.308.583

Dönem içinde ödenen-iptal edilen
karşılık

Dönem sonu 31 Aralık

Dönem içinde ödenen-iptal edilen
karşılık

Dönem sonu 31 Aralık

2021
516.308.583

Kiralama işlemlerinden borçlar

Kısa vadeli kiralama
işlemlerinden borçlar
Uzun vadeli kiralama
işlemlerinden borçlar

Para birimi

31 Aralık 2021

31 Aralık
2020

TL

13.074.173

9.695.146

Kısa vadeli ticari alacaklar

Ticari alacaklar, net
Vadeli çekler ve alacak senetleri, net
İştiraklerden alacaklar (Not 26)
Diğer ilişkili taraflardan alacaklar
(Not 26)
Şüpheli alacaklar
Şüpheli alacak karşılığı (-)

31 Aralık 2021
350.484.679
178.668.531
3.490.948
29.944.374
17.419.586
(17.419.586)

31 Aralık 2020
247.123.922
173.946.972
21.213.805
20.026.918
(20.026.918)

562.588.532
442.284.699
Etkin faiz oranı metoduyla indirgenmiş net alacaklar hesaplanırken kullanılan oranlar TL için %16,01
ve ABD Doları için %0,209 (31 Aralık 2020: TL için %16,28, ABD Doları için %0,238’tür ).

Ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, geçmiş tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak
belirlenmiştir.

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla şüpheli alacak karşılığının hareketi aşağıda sunulmuştur:

TL

90.092.478

81.479.612

103.166.651

91.174.758

Kiralama işlemlerinden borçlar hareket tablosu aşağıda sunulmuştur:

2021

2020

1 Ocak bakiyesi
Bağlı ortaklık çıkış etkisi
Girişler
Faiz gideri
Ödemeler

91.174.758
(500.693)
30.675.307
15.805.177
(33.987.898)

79.628.949
20.536.667
14.200.598
(23.191.456)

31 Aralık Bakiyesi

103.166.651

91.174.758
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Ticari alacaklar

2021
20.026.918
(353.440)

2020
21.063.962
-

1 Ocak
Bağlı ortaklık çıkış etkisi
Cari dönem şüpheli alacak karşılık
gideri (Not 19)
Tahsilatlar (Not 19)

(324.683)

809.628

(1.929.209)

(1.846.672)

31 Aralık

17.419.586

20.026.918

Ticari alacakların tahsil süresi ürün niteliğine ve müşteri ile yapılan sözleşmelere bağlı olarak değişmekte olup ortalama 53 gündür (31 Aralık 2020: 57 gün).
Şirket, ticari alacaklar üzerindeki ömür boyu beklenen zararları ticari alacaklar, net hesabı içinde muhasebeleştirmiştir.
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31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, alacakların vadelerine göre detayı ana hatlarıyla şöyledir:

Vadesi geçmiş ama şüpheli alacak karşılığı ayrılmayan alacaklar

8. Diğer alacaklar, diğer borçlar, ertelenmiş gelirler
ve çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Kısa vadeli diğer alacaklar

Vadesi
gelmemiş
alacak

1 aya
kadar

1-2 ay

2-3 ay

3-4 ay

4 ay üzeri

Toplam

31 Aralık 2021

524.350.933

4.296.180

359.757

25.180

-

121.160

529.153.210

31 Aralık 2020

415.245.603

4.594.982

149.795

33.531

1.813

1.045.170

421.070.894

Ticari borçlar

Devreden KDV
Sigorta alacakları
Personelden alacaklar (Not 26)
Verilen depozito ve teminatlar
Diğer

31 Aralık 2021
146.567.401
329.235
873.594
9.550
1.329.672

31 Aralık 2020
50.500.445
566.023
387.254
9.550
967.004

149.109.452

52.430.276

31 Aralık 2021
3.517.751
10.877.039
22.836.379

31 Aralık 2020
6.444.729
3.432.032
7.181.122

37.231.169

17.057.883

Kısa vadeli diğer borçlar

Kısa vadeli ticari borçlar

Satıcılar, net
İştiraklere borçlar (Not 26)
Diğer ilişkili taraflara borçlar (Not 26)
Ortaklara borçlar (Not 26)

31 Aralık 2021
738.772.481
818.140
274.617.877
1.567.963

31 Aralık 2020
349.700.133
1.258.933
92.041.756
904.274

1.015.776.461

443.905.096

Ticari borçların ortalama ödeme süresi 45 - 60 gün arasındadır (31 Aralık 2020: 30-45 gün arasındadır).

Etkin faiz oranı metoduyla indirgenmiş net borçlar hesaplanırken kullanılan oranlar TL için %16,01 ve
ABD Doları için %0,209 (31 Aralık 2020: TL için %16,28, ABD Doları için %0,238’tür ).

Alınan depozito ve teminatlar
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek diğer yükümlülükler (*)

(*)

Bakiyenin büyük bir kısmı 7326 sayılı kanun kapsamında şirketin maddi ve maddi olmayan duran
varlıklarını değerlemesi sonucu oluşan vergi tahakkuk kaydı ve maden istihracı ile sağlanacak
gelirden Devlet payına düşen kısımdan oluşmaktadır.

Kısa vadeli ertelenmiş gelirler

Alınan avanslar
Diğer ertelenmiş gelirler
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31 Aralık 2021
9.546.969
-

31 Aralık 2020
14.155.450
791.142

9.546.969

14.946.592
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10. Maddi duran varlıklar

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında kısa vadeli borçlar

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Personele borçlar (Not 26)
Ödenecek vergi ve fonlar

31 Aralık 2021
4.406.843
2.020.016
3.680.469
10.107.328

31 Aralık 2020
3.543.134
1.122.674
2.868.720
7.534.528

1 Ocak
2021

Girişler

Transferler (**)

Çıkışlar

165.655.774

-

1.039.650

(18.624)

Bağlı ortaklık çıkış
etkisi

31 Aralık

(1.109.529)

165.567.271

2021

Maliyet
Arazi, yerüstü ve yeraltı düzenleri

Uzun vadeli diğer alacaklar

Binalar
Makine, tesis ve cihazlar (*)

Verilen depozito ve teminatlar

31 Aralık 2021
5.206.131
5.206.131

31 Aralık 2020
4.554.520
4.554.520

Döşeme, demirbaş ve taşıt araçları

319.181.004

-

21.888.798

(83.200)

(7.126.455)

333.860.147

1.734.846.778

830.525

82.919.945

(11.141.034)

(25.288.459)

1.782.167.755

104.946.164

1.257.713

5.127.808

(563.377)

(1.517.870)

109.250.438

Özel maliyetler

85.950.687

-

6.687.147

(1.803.784)

(1.157.681)

89.676.369

Yapılmakta olan yatırımlar (*)

29.256.148

148.728.625

(122.490.385)

-

(508.909)

54.985.479

2.439.836.555

150.816.863

(4.827.037)

(13.610.019)

(36.708.903)

2.535.507.459

Toplam

9. Stoklar
Hammadde stokları, net
Yarı mamul stokları
Mamul stokları
Yoldaki mallar(*)

31 Aralık 2021
444.198.633
60.365.968
45.418.775
222.685.101
772.668.477

31 Aralık 2020
141.519.685
20.057.168
14.674.673
3.825.222

Eksi: Birikmiş amortisman
Arazi, yerüstü ve yeraltı düzenleri
Binalar
Makine tesis ve cihazlar

95.054.088

3.030.972

-

-

(986.098)

97.098.962

223.737.459

9.394.130

-

(14.311)

(6.331.156)

226.786.122
1.171.203.617

1.141.156.465

60.843.321

-

(10.024.347)

(20.771.822)

Döşeme, demirbaş ve taşıt araçları

71.985.794

9.049.508

-

(393.121)

(1.263.853)

79.378.328

Özel maliyetler

55.054.921

4.928.756

-

(1.788.670)

(755.213)

57.439.794

1.586.988.727

87.246.687

-

(12.220.449)

(30.108.142)

1.631.906.823

180.076.748
Toplam

(*) Yoldaki mallar, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla satın alınmış olup Şirket’e ulaşmayan Petrokok ve
kömür stoklarından oluşmaktadır.
Maddi varlıklar, net

(*)
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla ayrılan stok değer düşüklüğü karşılığının hareketi aşağıda
sunulmuştur:

1 Ocak
Dönem gideri (*)
Dönem içi kullanım
31 Aralık

2021

2020

14.208.351

13.277.285

2.258.552

2.537.798

(1.483.444)

(1.606.732)

14.983.459

14.208.351

852.847.828

903.600.636

Şirket faaliyetini sürdürebilmek için ikame, geliştirme, çevre ve yasal gereksinimleri karşılayan
yatırım harcamalarından oluşmaktadır.

(*) Satışların maliyeti içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
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Haklar ve diğer maddi olmayan duran varlıklar başlıca maden çıkarma hakları, bilgisayar yazılımları
ve diğer haklarından oluşmaktadır.
1 Ocak
2020

11. Maddi olmayan duran varlıklar

31 Aralık
Girişler

Transferler (**)

Çıkışlar

Girişler /
itfa

2020

Yapılmakta
olan

1 Ocak 2021

gideri

yatırımlardan
transfer

Çıkışlar

Bağlı ortaklık
çıkış etkisi

31 Aralık
2021

90.448.872

2.786

4.827.038

(14.368)

(361.517)

94.902.811

Haklar ve diğer maddi olmayan
varlıklar(**)

46.080.926

3.961.303

-

(14.368)

(349.055)

49.678.806

Maddi olmayan varlıklar, net

44.367.946

Maliyet
Arazi, yerüstü ve yeraltı düzenleri

167.107.113

-

4.370.313

(5.821.652)

165.655.774

Binalar

310.910.271

-

8.270.733

-

319.181.004

1.651.322.629

143.783

92.049.167

(8.668.801)

1.734.846.778

Makine, tesis ve cihazlar (*)
Döşeme, demirbaş ve taşıt araçları

97.783.091

839.193

7.985.363

(1.661.483)

104.946.164

Özel maliyetler

84.696.610

3.333

1.261.547

(10.803)

85.950.687

Yapılmakta olan yatırımlar

26.698.473

121.569.263

(119.011.588)

-

29.256.148

Toplam

2.338.518.187

122.555.572

(5.074.465)

(16.162.739)

Maliyet
Haklar ve diğer maddi olmayan
varlıklar(*)

Eksi: Birikmiş itfa payları

2.439.836.555
45.224.005

Eksi: Birikmiş amortisman
Arazi, yerüstü ve yeraltı düzenleri
Binalar
Makine tesis ve cihazlar

92.020.920

3.033.168

-

-

95.054.088

213.725.452

10.012.007

-

-

223.737.459

1.092.517.868

57.122.512

-

(8.483.915)

1.141.156.465

Döşeme, demirbaş ve taşıt araçları

65.025.858

8.350.169

-

(1.390.233)

71.985.794

Özel maliyetler

49.125.455

5.934.553

-

(5.087)

55.054.921

1.512.415.553

84.452.409

-

(9.879.235)

1.586.988.727

Toplam

Maddi varlıklar, net

(**)

826.102.634

852.847.828

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yapılmakta olan yatırımlardan maddi olmayan varlıklara
4.827.037 TL transfer gerçekleşmiştir. (31 Aralık 2020 : 5.074.465 TL)

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla finansal kiralama yoluyla alınan maddi varlıkların toplam maliyet
tutarı 14.694.343 TL (31 Aralık 2020 : 14.694.343 TL), toplam birikmiş amortisman tutarı 9.239.804
TL’dir
(31 Aralık 2020 : 9.180.538 TL).

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla halen kullanımda olan ancak tamamen amorti olmuş maddi ve maddi olmayan varlıkların maliyet değeri 1.027.662.293 TL’dir (31 Aralık 2020 - 975.598.773 TL).

Girişler /
itfa

Yapılmakta
olan

1 Ocak 2020

gideri

yatırımlardan
transfer

Çıkışlar

31 Aralık 2020

85.374.407

-

5.074.465

-

90.448.872

Haklar ve diğer maddi olmayan
varlıklar(**)

42.869.603

3.211.323

-

-

46.080.926

Maddi olmayan varlıklar, net

42.504.804

Maliyet
Haklar ve diğer maddi olmayan
varlıklar(*)

Eksi: Birikmiş itfa payları

44.367.946

(*)

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, maddi olmayan duran varlıkların 45.845.352 TL (31 Aralık 2020
: 45.233.220 TL) tutarındaki kısmı, maden çıkarma haklarından oluşmaktadır.

(**)

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla maddi olmayan duran varlıklar ile ilgili birikmiş itfa paylarının
13.359.016 TL
(31 Aralık 2020 - 12.999.840 TL) tutarındaki kısmı, maden çıkarma hakları ile ilgili birikmiş itfa
paylarından oluşmaktadır.

Varlıklar üzerinde rehin ve ipotekler
Şirket’in 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla maddi varlıkları üzerinde ipotek veya
rehin bulunmamaktadır.
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12. Şerefiye

13. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlükler

Şirket, 1 Mayıs 2007 tarihi itibariyle satın alınan Ladik Çimento fabrikasına ait varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer belirlenmesine ait tüm işlemleri sonuçlandırmış, bu çalışma sonucunda 129.457.887 TL tutarında şerefiyeyi kayıtlara yansıtmıştır

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar

Şirket, 28 Kasım 2017 tarihi itbariyle Çarşamba Hazır Beton tesisini 1.059.322 TL ye satın almış
olup, bu işlem sonucunda 436.340 TL makine ve ekipmanı kayıtlarına alıp, 622.982 TL tutarındaki
şerefiyeyi kayıtlarına yansıtmıştır.

İzin karşılığı
Bonus Prim Karşılığı

31 Aralık 2021
5.139.065
8.369.510
13.508.575

31 Aralık 2020

31 Aralık 2021
9.719.212
131.772
9.850.984

31 Aralık 2020
7.554.938
86.921
7.641.859

4.154.079
6.456.300
10.610.379

Diğer kısa vadeli borç karşılıkları
Şerefiyenin detayı aşağıdaki gibidir:

Ladik Çimento Fabrikası
Çarşamba Hazır Beton
Tesisi

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

129.457.887

129.457.887

622.982

622.982

130.080.869

130.080.869

Şirket, her yıl şerefiye tutarını değer düşüklüğü testine tabi tutar. Nakit üreten birimlerin geri
kazanılabilir tutarları, kullanımdaki değer hesaplamalarına göre belirlenmiştir.
Kullanım değeri, birimin sürekli kullanımından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının iskonto
edilmesi suretiyle hesaplanmıştır. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kullanım değeri hesaplanırken
aşağıdaki varsayımlar kullanılmıştır:
Şerefiye değer düşüklüğü testi, 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2026 tarihleri aralığındaki yönetim
tarafından onaylanmış 5 yıllık projeksiyonlar üzerinden yapılmıştır.

Dava karşılığı
Diğer karşılıklar

Kısa vadeli karşılıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2021
İzinlerde artış / (azalış), net
Cari dönem gideri / (geliri)
Ödemeler

Ladik
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İskonto Oranı (%)

İskonto Oranı %1 Değişim Etkisi +/-

TL

24,45

(22.923.229)/27.148.495

(Not 21)

karşılığı

primi

Diğer karşılıklar

7.554.938

4.154.079

6.456.300

86.921

-

1.466.351

-

-

284.362

-

9.275.714

131.772

(1.473.970)

(481.365)

(7.362.504)

(86.921)

3.353.882

-

-

-

9.719.212

5.139.065

8.369.510

131.772

Dava karşılığı

İzin

Bonus

(Not 21)

karşılığı

primi

Diğer karşılıklar

4.407.935

4.540.864

-

125.377

-

294.001

-

-

1 Ocak 2020
İzinlerde artış / (azalış), net
Cari dönem gideri
31 Aralık 2020

Para Birimi

Bonus

31 Aralık 2021

Ödemeler

31 Aralık 2021

İzin

Tahminlerdeki değişiklikler

Birimin geri kazanılabilir değerini hesaplayabilmek için vergi sonrası iskonto oranı olarak ağırlıklı
ortalama sermaye maliyeti oranı %24,45 (31 Aralık 2020: %17,55) kullanılarak %1,00 (31 Aralık
2020 - %1,00) duyarlılığında test edilmiştir.
Vergi sonrası oran, vergi sebebiyle oluşacak nakit çıkışları, gelecekteki diğer vergisel nakit akımları ve varlıkların maliyeti ile vergi matrahları arasındaki farklar göz önünde bulundurularak
düzeltilmiştir.

Dava karşılığı

4.404.531

-

8.992.968

-

(1.257.528)

(680.786)

(2.536.668)

(38.456)

7.554.938

4.154.079

6.456.300

86.921
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Diğer uzun vadeli borç karşılıkları

31 Aralık
2021
Para Birimi

Maden sahalarını doğaya
kazandırma karşılığı
Dönem başı bakiyesi
Cari yıl gideri/(iptali)
İskonto etkisi

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

4.540.052
1.107.868
(1.548.215)
4.099.705

4.433.339
680.880
(574.167)
4.540.052

Alınan ve verilen teminatlar
31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in kendi tüzel kişiliği adına alınan ve verilen
teminatlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2021
Para birimi

Alınan teminat mektupları

Avro

Alınan teminat mektupları

ABD Doları

Orijinal tutar

TL Karşılığı

31 Aralık 2020
Orijinal tutar

TL karşılığı

1.049.175

15.828.588

514.950

4.694.490

26.000

346.554

-

-

Alınan teminat mektupları

TL

387.968.618

387.968.618

233.988.912

233.988.912

Alınan ipotekler

TL

36.634.800

36.634.800

60.850.203

60.850.203

Alınan çek ve senetler

TL

36.519.377

36.519.377

14.494.509

14.494.509

Alınan çek ve senetler

Avro

53.100

801.104

53.100

484.081

Alınan çek ve senetler

ABD Doları

1.802.414

135.225

Toplam alınan teminatlar

135.225

479.901.455

Orijinal tutar

TL karşılığı

31 Aralık 2020
Orijinal tutar

TL karşılığı

A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş
Olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklerin (TRİ)
Toplam Tutarı
TL

91.705.221

48.250.117

56.079.417

56.079.417

28.419.673

28.419.673

2.668.000

35.625.804

2.668.000

19.830.444

Avro

-

-

-

-

B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen
Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin
Toplam Tutarı

-

-

-

-

C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin
Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam
Tutarı

-

-

-

-

D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı

-

-

-

-

i. Ana Ortak lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin
Toplam Tutarı

-

-

-

-

ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen
Diğer Şirket Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı

-

-

-

-

iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler
Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı

-

-

-

-

ABD Doları

Toplam verilen teminatlar

91.705.221

48.250.117

Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla
%0’dır (31 Aralık 2020 : %0).

1.003.288
315.515.483

Aktifler üstündeki sigorta tutarı
Aktif değerler içinde yer alan kasa mevcudu, stoklar ve maddi varlıklara ilişkin sigorta tutarı
10.797.395.363 TL’dir (31 Aralık 2020: 5.961.804.212 TL).

Davalar
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış ve sürmekte olan davaların tutarı 38.232.776
TL’dir (31 Aralık 2020: 37.985.619 TL). Bu davalar çoğunlukla işçiler veya onların aileleri tarafından iş
kazaları veya üçüncü kişiler tarafından Şirket’in çalışanlarının iddia edilen dikkatsizlikleri dolayısıyla
açılmış davalardan oluşmaktadır. Davaların Şirket’in aleyhine sonuçlanma ve işveren mali mesuliyet
sigortası kapsamında olmayan davaların riskli olanları için 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 9.719.212
TL tutarında karşılık ayrılmıştır (31 Aralık 2020: 7.554.938 TL).

172 AKÇANSA 2021 FAALİYET RAPORU

AKÇANSA 2021 FAALİYET RAPORU 173

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Çevre ve toprak koruma ve arazi kullanım kanunlarına göre doğabilecek muhtemel yükümlülükler

1 Ocak

Çevre koruma ile ilgili mevzuat uyarınca, Şirket’in maden çıkarma, çimento üretimi gibi faaliyetleri ile
ilgili yükümlülükleri bulunmaktadır. İşbu mevzuat dolayısıyla doğan tüm vergi, harç ve emisyon ücreti
vb. yükümlülükler, Şirket tarafından yerine getirilmektedir. Söz konusu mevzuat ayrıca, maden ocaklarının terk edilmesi sırasında ortaya çıkabilecek, toprağı kirletici ve bozucu olumsuzlukların giderilmesine ilişkin düzenlemeler de içermektedir. Bunun sonucu olarak Şirket, işletmekte olduğu maden
sahalarına ilişkin olarak mevzuatın gereklerini karşılayacağını düşündüğü doğaya kazandırma planlarının tahmini maliyetinin net bugünkü değerini hesaplamıştır. Bu maliyetin 31 Aralık 2021 tarihi
itibarıyla açılmış arazinin yüz ölçümüne karşılık gelen net bugünkü değeri 4.099.705 TL’lik (31 Aralık
2020: 4.540.052 TL) kısmını anılan tarih itibarıyla maden sahalarını doğaya kazandırma karşılığı
olarak kayıtlarına alarak, “Uzun Vadeli Borç Karşılıkları” kalemi içerisinde göstermiştir.

2020

Girişler

Çıkışlar

2020

Gayrimenkuller

70.141.785

16.628.494

(1.478.447)

85.291.832

Demirbaşlar

11.148.971

1.819.054

-

12.968.025

Taşıtlar

10.834.290

5.623.368

-

16.457.658

Toplam

92.125.046

24.070.916

(1.478.447)

114.717.515

7.195.302

7.313.361

-

14.508.663

718.205

1.235.158

-

1.953.363

Taşıtlar

2.562.457

4.813.907

-

7.376.364

Toplam

10.475.964

13.362.426

-

23.838.390

Maddi varlıklar, net

81.649.082

31 Aralık

Maliyet

Eksi: Birikmiş amortisman

Türev Araçlar

Türev Araçlar

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Türev Araçlar

12.482.296

-

12.482.296

-

Gayrimenkuller
Demirbaşlar

90.879.125

Şirket, İşbankası ile vadesi 4 Şubat 2022 olmak üzere toplam 10.000.000 ABD doları forward işlemi yapmıştır.
31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 12.482.296 TL gerçeğe uygun değeri türev varlık olarak kaydedilmiştir.

15. Çalışanlara sağlanan faydalar

14. Kullanım hakkı varlıkları
1 Ocak

Bağlı Ortaklık
Çıkış Etkisi

31 Aralık

2021

Girişler

Çıkışlar

Gayrimenkuller

85.291.832

23.752.970

(584.272)

(1.069.482)

107.391.048

Demirbaşlar

12.968.025

2.937.616

-

-

15.905.641

Taşıtlar

16.457.658

4.630.077

(123.957)

(744.443)

20.219.335

Toplam

114.717.515

31.320.663

(708.229)

(1.813.925)

143.516.024

2021

14.508.663

10.625.992

-

(132.908)

25.001.747

Demirbaşlar

1.953.363

1.342.411

-

Taşıtlar

7.376.364

5.655.008

-

(360.922)

12.670.450

Toplam

23.838.390

17.623.411

-

(493.830)

40.967.971

Maddi varlıklar,
net

90.879.125

Maliyet

Eksi: Birikmiş
amortisman
Gayrimenkuller
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Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar

3.295.774

Kıdem tazminatı karşılığı
Kıdem teşvik karşılığı

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

54.677.673
15.415.366
70.093.039

46.576.784
12.361.561
58.938.345

Türk İş Kanunu’na göre, Şirket en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan
veya istifa ve kötü hal dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı veya kıdem
tazminatı tavanından küçük olanı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 8.284,51 TL
(31 Aralık 2020 7.117,17 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 19 (Çalışanlara Sağlanan Faydalar)’a uygun olarak Şirket’in
yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüer hesaplama gerekmektedir. Şirket, kıdem tazminatı karşılığını, TMS 19’a uygun olarak “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak ve profesyonel aktüer
tarafından yapılan hesaplamaları baz alarak aktüer metod ve varsayımlar çerçevesinde Finansal
tablolara yansıtmıştır. Oluşan tüm aktüeryal kazanç ve kayıplar, diğer kapsamlı gelir/(gider) olarak
özkaynaklar içerisinde yansıtılmıştır.

102.548.053
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31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Bilanço tarihleri itibarıyla yükümlülüğü hesaplamak için kullanılan temel aktüeryal varsayımlar aşağıdaki gibidir:

İskonto oranı
Tahmin edilen maaş artış oranı

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

%19,60
%15,00

%12,30
%8,00

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla kıdem tazminatı karşılığının hareketi aşağıda
sunulmuştur:

Kıdem tazminatı karşılıkları
Dönem başı bakiyesi
Bağlı ortaklık çıkış etkisi
Ödenen kıdem tazminatı
Aktüeryal kazanç/kayıp
Faiz gideri
Hizmet maliyeti

31 Aralık 2021
46.576.784
(1.658.318)
(5.223.599)
8.227.577
5.407.429
1.347.800
54.677.673

31 Aralık 2020
42.299.223
(5.532.251)
3.421.486
5.247.107
1.141.219
46.576.784

Şirket, bağlı olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile T. Çimse-iş Sendikası arasında yapılan Şirket Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat sağlayarak, 28 Ocak 2022 tarihinde, 1
Ocak 2022 - 31 Aralık 2023 yürürlük süreli Şirket Toplu İş Sözleşmesini imzalamıştır.

16. Peşin ödenmiş giderler, diğer varlık ve yükümlükler
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler

Peşin ödenen giderler
Verilen iş avansları

31 Aralık 2021
29.085.554
29.085.554

31 Aralık 2020
43.618.013
9.302
43.627.315

31 Aralık 2021
17.573.702
387.573
17.961.275

31 Aralık 2020
3.770.942
1.563.907
5.334.849

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

19.144.706.825

19.144.706.825

Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler

Yatırım sipariş avansları
Peşin ödenen kiralar

17. Özkaynaklar
Sermaye

Adi hisse adedi (onaylanmış ve dolaşımda olan)
0,01 TL hisse değeri

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket’in ödenmiş yasal sermayesi, 191.447.068 TL’dir (31 Aralık
2020:191.447.068 TL) (tarihi maliyet esasına göre).

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla kıdem teşvik karşılığının hareketi aşağıda sunulmuştur:

Kıdem teşvik karşılıkları
Açılış
Bağlı ortaklık çıkış etkisi
Ödenen kıdem teşvik tutarı
Faiz gideri
Dönem içinde giderleştirilen
tutar

31 Aralık 2021
12.361.561
(537.362)
(1.450.658)
1.379.534

31 Aralık 2020
10.553.041
(1.566.347)
1.242.014

3.662.291
15.415.366

2.132.853
12.361.561

Kıdem teşvik karşılığı çalışanlara Şirket politikası doğrultusunda sağlanan fayda olup, bilanço tarihleri itibarıyla yükümlülük doğmuş değer, etkin iskonto oranı ile bugünkü değerine indirgenerek
Şirket’in mali tablolarında gösterilmektedir.
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31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla Şirket’in ortaklık yapısı ve ortakların payları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2021
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
HeidelbergCement AG
Halka açık kısım
Nominal sermaye toplamı

Tutar
76.035.136

31 Aralık 2020
%

Tutar
76.035.136

%

76.035.135
39.376.797

39,72
39,72
20,56

76.035.135
39.376.797

39,72
39,72
20,56

191.447.068

100,00

191.447.068

100,00

Hisselerle ilgili hiçbir ilave hak, imtiyaz ve sınırlama bulunmamaktadır.
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31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

18. Satışlar ve satışların maliyeti
Yasal ve diğer yedekler

Satış gelirleri

Türk Ticaret Kanunu uyarınca yasal yedekler birinci ve ikinci yedek akçelerden oluşmaktadır. Yasal
yedekler Şirket’in tarihi ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, net dönem karının %5’i
birinci yasal yedekler olarak ayrılmaktadır. İkinci yasal yedek ise, Şirket’in ödenmiş sermayesinin
%5’inin üzerindeki tüm kar dağıtımının üzerinden %10 oranında ayrılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmedikleri sürece dağıtılamaz, fakat kar
yedeklerinin tükendiği noktada zararları kapatmak için kullanılabilirler.
Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II
19.1 No’lu Kâr 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 paylarının eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde
ödenebilecektir ve finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtabilecektir.
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında
pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr
aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay
sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için
belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

1 Ocak -

1 Ocak -

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Yurtiçi satışlar

1.717.276.499

1.080.657.385

Yurtdışı satışlar

1.149.362.007

887.094.499

Satış iskontoları (-)

(7.043.499)

(8.147.211)

Diğer indirimler (-)

(56.701.762)

(46.419.454)

2.802.893.245

1.913.185.219

68.510.540

53.922.858

2.871.403.785

1.967.108.077

1 Ocak -

1 Ocak -

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

1.949.070.500

1.194.640.757

120.778.461

103.921.499

91.322.011

85.436.319

188.188.588

132.188.800

2.349.359.560

1.516.187.375

(40.308.800)

15.717.658

Dönem başı yarı mamül

20.057.168

35.774.826

Dönem sonu yarı mamül

60.365.968

20.057.168

(30.744.102)

6.336.613

Dönem başı mamül

14.674.673

21.011.286

Dönem sonu mamül

45.418.775

14.674.673

143.822.740

75.053.464

28.357.767

21.868.056

2.450.487.165

1.635.163.166

Yurtiçi hizmet satışları(*)
Toplam

Satışların maliyeti

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.

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, Şirket’in yasal kayıtlarındaki yasal yedekler, statü
yedekleri, olağanüstü yedekler, birikmiş karlar (zararlar) ve diğer yedekler aşağıdaki gibidir:

Yasal yedekler
Statü yedekleri
Olağanüstü yedekler
Enflasyon farkından kaynaklanan birikmiş karlar
Diğer yedekler

31 Aralık 2021
233.566.765
35
26.611.433
66.019.002

31 Aralık 2020
226.383.911
35
4.883.792
7.758.970
65.489.148

Şirket, tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde
eden dar mükellef kurum ortaklarına 2021 yılında, %54,83 nispetinde ve tam 1,00 TL’lik nominal
değerde hisseye tam 0,5483 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlara %54,83 nispetinde ve tam 1,00 TL’lik nominal değerde hisseye brüt tam 0,5483 TL, net tam 0,4661 TL nakit
temettü ödenmesine ilişkin Genel Kurul kararı almış, toplam 104.970.428 TL tutarındaki temettü
ödemesi 30 Mart 2021 tarihinden itibaren nakden yapılmıştır.
Şirket, tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde
eden dar mükellef kurum ortaklarına 2020 yılında, %24,20 nispetinde ve tam 1,00 TL’lik nominal
değerde hisseye tam 0,2420 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlara %24,20 nispetinde ve tam 1,00 TL’lik nominal değerde hisseye brüt tam 0,2420 TL, net tam 0,20570 TL nakit
temettü ödenmesine ilişkin Genel Kurul kararı almış, toplam 46.330.190 TL tutarındaki temettü ödemesi 26 Mart 2020 tarihinden itibaren nakden yapılmıştır.

Direkt hammadde ve malzeme
giderleri
Direkt işçilik giderleri
Tükenme payları ve amortisman
giderleri
Diğer üretim giderleri
Toplam üretim maliyeti
Yarı mamül değişimi

Mamül değişimi

Satılan ticari malların maliyeti
Yurtiçi hizmet satış maliyeti
Toplam

(*)
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Yurtiçi hizmet satışları Şirket’in liman operasyonlarından sağladığı hizmet gelirleridir.
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20. Niteliklerine göre giderler

19. Pazarlama giderleri, genel yönetim giderleri

Genel yönetim giderleri
Pazarlama giderleri

1 Ocak -

1 Ocak -

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

107.622.084

92.552.123

16.792.841

17.340.831

1 Ocak -

1 Ocak -

124.414.925

109.892.954

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

1 Ocak -

1 Ocak -

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Personel giderleri

59.250.726

51.462.017

Amortisman ve tükenme
payları

14.238.987

12.019.232

Danışmanlık giderleri

Genel yönetim giderleri

10.553.066

8.081.340

Dışardan sağlanan fayda ve
hizmetler

8.717.448

7.283.159

Seyahat giderleri

1.938.782

1.324.915

Sigorta giderleri

1.394.061

878.322

Temsil ve ağırlama giderleri

1.121.350

1.403.062

Vergi, resim ve harçlar

1.004.805

962.651

Kıdem tazminatı

270.691

232.896

Kira giderleri

209.626

850.334

8.922.542

8.054.195

107.622.084

92.552.123

11.848.890

11.653.303

Amortisman ve tükenme
payları

1.431.236

1.335.227

Dışarıdan sağlanan fayda ve
hizmetler

1.132.863

1.039.101

Satış teminat giderleri

1.038.642

1.264.279

Seyahat giderleri

944.295

530.286

Temsil ve ağırlama giderleri

536.532

285.855

Vergi, resim ve harçlar

479.225

434.252

Kira giderleri

209.317

360.552

52.021

54.381

(2.253.892)

(1.037.044)

1.373.712

1.420.639

16.792.841

17.340.831

Diğer giderler

Amortisman ve itfa payı giderleri

Maddi Duran Varlıklar ve Kullanım Hakkı
Varlıkları
Üretim maliyetleri

89.597.587

83.862.495

Genel yönetim giderleri

12.169.997

10.503.664

Pazarlama giderleri

1.429.986

1.329.884

Diğer faaliyet giderleri

1.672.528

2.118.792

104.870.098

97.814.835

Üretim maliyetleri

1.724.424

1.573.824

Genel yönetim giderleri

2.068.990

1.515.568

1.250

5.343

166.639

116.588

3.961.303

3.211.323

1 Ocak -

1 Ocak -

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

149.720.604

143.479.436

41.132.385

22.703.441

1.347.800

1.141.219

192.200.789

167.324.096

Toplam amortisman giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Pazarlama giderleri
Diğer faaliyet giderleri
Toplam itfa payı

Personel giderleri

Pazarlama giderleri
Personel giderleri

Kıdem tazminatı
Şüpheli alacak giderleri (Not 7)
Diğer giderler
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Personel giderleri
Maaş ve ücretler
Diğer sosyal giderler
Kıdem tazminatı karşılık gideri,net (Not
15)
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Bağımsız Denetçi/Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretler
Şirket’in, KGK’nın 30 Mart 2021 tarihinde mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul Kararına istinaden hazırladığı ve hazırlanma esasları 19 Ağustos 2021 tarihli KGK yazısını temel alan bağımsız
denetim kuruluşlarınca verilen hizmetlerin ücretlerine ilişkin açıklaması aşağıdaki gibidir.

1 Ocak -

1 Ocak -

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Raporlama dönemine ait bağımsız
denetim ücreti

282.910

246.000

Diğer güvence hizmetlerinin ücreti

98.500

-

381.410

246.000

1 Ocak -

1 Ocak -

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

104.537.393

17.122.729

Kira geliri

7.421.790

2.758.022

Reeskont gelirleri(**)

2.954.052

-

Yardımcı malzeme satış karı

3.547.953

2.088.948

614.247

1.015.211

Elden çıkarılan bağlı ortaklık dönem
karı geliri(Karçimsa)

3.051.500

-

Diğer

6.870.249

4.442.089

128.997.184

27.426.999

Vade farkı gelirleri

1.107.868

Covid-19 ile ilgili harcamalar

8.720.075

8.024.339

746.599

6.434.824

181.190.833

65.817.563

Diğer

(*)

1 Ocak -

1 Ocak -

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

150.117.126

25.416.744

Yardım ve teberrular

7.010.931

4.599.013

Emlak vergisi

4.493.807

4.569.218

-

6.377.949

Kiralanan terminallerin gideri

1.910.204

2.417.698

Kanunen kabul edilmeyen giderler (*)

3.445.979

2.892.367

Yasal davalar için ayrılan karşılıklar
(Not 13)

2.164.274

Tazminat ve cezalar

1.473.970

Reeskont giderleri(**)
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Aidat, idari para cezası ve dava temyiz cezalarından oluşmaktadır.

(**)		 Reeskont gelir ve gideri net gösterilmiştir.

22. Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderler

Bağlı ortaklıklar satış karı (*)

1 Ocak -

1 Ocak -

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

33.558.955

-

Temettü gelirleri(**)

3.520.000

1.370.377

Maddi duran varlık satış karı

2.685.610

1.761.448

39.764.565

3.131.825

(*)

Şirket’in finansal tablolarında tam konsolidasyon yöntemiyle raporlanan tek bağlı ortaklığı
Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinde sahip olduğu %51 oranındaki payların tamamı toplam 5.000.000 ABD Doları bedelle (sözleşme imza tarihindeki TCMB döviz
satış kuru üzerinden karşılığı 46.512.000 TL) üçüncü kişilere satılmasına karar verilmiş olup,
satış işlemi ve hisse devir süreci 22.10.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 2021 4.çeyrekte
gerçekleşen bu işlemin net kara pozitif etkisi 33.558.955 TL olmuştur.

(**)

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla temettü gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)

Operasyonel kur farkı giderleri

680.880

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla yatırım faaliyetlerinden gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir :

Esas faaliyetlerden diğer gelirler

Operasyonel kur farkı gelirleri

Maden sahalarını doğaya kazandırma
karşılığı (Not 13)

Arpaş

1 Ocak -

1 Ocak -

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

3.520.000

1.370.377

3.520.000

1.370.377

3.147.003
1.257.528
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31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

23. Finansman gelirleri ve giderleri

24. Vergi varlık ve yükümlükleri
(ertelenmiş varlık ve yükümlülükler dahil)

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla finansman gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir :
1 Ocak -

1 Ocak -

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

103.725.942

42.181.292

Faiz gelirleri

13.002.522

14.915.826

Türev araçlar kur farkı geliri

12.482.296

-

129.210.760

57.097.118

Finansal kur farkı gelirleri

Şirket’in 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla ertelenen
vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin detayı aşağıdaki gibidir :
Ertelenmiş
Vergi Varlıkları(*)

31 Aralık
2021

31 Aralık
2020

86.945.108

231.277

Ertelenmiş Vergi

Ertelenmiş

Yükümlülükleri(*)

vergi geliri (gideri)

31 Aralık
2021

31 Aralık
2020

-

(29.340.129)

1 Ocak31 Aralık
2021

1 Ocak31 Aralık
2020

116.053.960

(111.540)

Maddi ve maddi olmayan varlık
.üzerinde geçici farklar

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla finansman giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir :
1 Ocak -

1 Ocak -

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Finansal kur farkı giderleri

84.770.909

23.661.134

Faiz giderleri

95.329.537

74.376.761

180.100.446

98.037.895

Şerefiye

-

-

(26.016.175)

(25.991.255)

(24.920)

(24.920)

Stoklar

9.450.735

8.111.516

-

-

1.339.219

2.236.724

Kıdem tazminatı karşılıkları

3.410.591

3.665.328

-

-

(254.737)

(4.965.633)

Alacak ve borç reeskontu

1.449.927

808.094

(1.344.113)

(715.757)

13.477

(389.804)

Maden sahalarını doğaya
kazandırma
Karşılığı
Diğer geçici farklar, net

819.941

908.010

-

-

(88.069)

9.672

13.687.974

9.990.312

(766.941)

(3.028.951)

5.959.672

7.311.787

Türev Araçlar

-

-

(2.870.928)

-

(2.870.928)

-

Mali zarar

-

16.832

-

-

(16.832)

16.832

-

-

(12.120.784)

(5.415.292)

(6.705.492)

(4.604.627)

-

-

-

(105.438)

105.438

-

115.764.276

23.731.369

(43.118.941)

(64.596.822)

113.510.788

(521.509)

Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin
vergi gelir / giderleri
Bağlı ortaklıkların elden
çıkarılması diğer kapsamlı gelire
ilişkin vergi etkisi

(*)

Bu iki bakiyenin toplam net tutarı bilançoda 72.645.335 TL (31 Aralık 2020 : 1.253.555 TL) tutarında ertelenmiş vergi varlıkları ve 0 TL (31 Aralık 2020 : 42.119.008 TL) tutarında ertelenmiş vergi
yükümlülüğü olarak gösterilmiştir.

Net ertelenmiş vergi yükümlülükleri hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak -

1 Ocak -

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

40.865.453

40.343.944

(121.364.397)

(4.083.118)

Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi (geliri) / gideri

6.705.492

4.604.627

Bağlı ortaklıkların elden çıkarılma etkisi

1.148.117

-

(72.645.335)

40.865.453

1 Ocak bakiyesi
Gelir tablosuna kaydedilen ertelenmiş vergi (geliri)/gideri

31 Aralık net bakiyeleri
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31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer
alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenen
vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca finansal durum tablosu tarihi itibarıyla
geçerli bulunan vergi oranları kullanılır.
Türkiye’de kurumlar vergisi oranı %20’dir. Ancak Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 13’üncü
madde uyarınca %20 olan kurumlar vergisi oranı; 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır. Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer
alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak safi kurum kazancına uygulanır. Kurumlar
vergisi, ilgili olduğu yıl sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan
edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar ödenmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi
dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla ödenecek gelir vergisi(cari dönem vergisiyle
ilgili varlıklar) aşağıda özetlenmiştir:

Cari dönem kurumlar vergisi
Peşin ödenen vergi
Yeniden değerleme vergi yükümlülüğü
Ödenecek gelir vergisi (Cari dönem vergisiyle ilgili
varlıklar)

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

37.963.725
(55.305.437)
12.964.664

35.097.363
(25.070.592)
-

(4.377.048)

10.026.771

(*) Şirket, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra
No:530) kapsamında taşınmazlarını ve bunlara ait amortismanları 31 Aralık 2021 itibarıyla yeniden
değerlemeye tabi tutmuştur. TFRS finansal tablolarında ise maliyet yöntemiyle muhasebeleştirmeye devam etmektedir. Halihazırda VUK ve TFRS finansal tablolar arasındaki geçici fark üzerinden
hesaplanmakta olan ertelenmiş vergi varlığı/yükümlülüğünü yeniden değerleme etkisiyle oluşacak
güncel VUK değerleri üzerinden hesaplamış ve bu uygulama nedeniyle oluşacak ertelenmiş vergi
gelirini de, söz konusu vergi avantajının geri kazanılabilirliği mümkün görüldüğü ölçüde, tek seferde, gelir tablosunda muhasebeleştirmiştir. 31 Aralık 2021 itibarıyla ertelenmiş vergi varlığı etkisi
121.482.550 TL’dir. Toplam vergi etkisi 120.440.100 TL’dir.
Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 20 Ocak 2022
tarihinde Kanun No. 7352 sayıyla yasalaşmış olup, geçici hesap dönemleri de dahil olmak üzere 2021
ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde Mükerrer 298 inci madde
kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacağı karara bağlanmıştır. 7352 Sayılı Kanun doğrultusunda enflasyon düzeltmesi 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolara uygulanacak olup, yapılan enflasyon
düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zarar hesabında gösterilecek olup, vergiye tabi tutulmayacaktır.

25. Pay başına kazanç
Pay başına kar/zarar, net dönem karının yıl sonu itibarıyla bulunan hisse senedi adedinin ağırlıklı
ortalamasına bölünmesi ile hesaplanır. 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 itibarıyla hisse senedi adedinin ağırlıklı ortalaması 19.144.706.825 adettir.
Finansal tabloların hazırlandığı tarih itibarıyla ve bu Finansal tabloların tamamlanmasından önce,
çıkarılan veya çıkarılacak olan adi hisse senetleri yoktur.
Pay başına kazanç ve hisse başına dağıtılan brüt temettü aşağıdaki gibidir:

Vergi öncesi kara yasal vergi oranı uygulanıp bulunan vergi gideri ile ertelenmiş vergi gideri
dahil toplam gelir tablosunda gösterilen vergi gideri arasındaki mutabakat:

Vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar
Geçerli olan yasal kurumlar vergisi oranı %25
(2020:%22)
Vergiden istisna gelirlerin etkisi
Vergi matrahından indirilemeyen giderlerin etkisi
Mali zarar
Yatırım teşvik etkisi
Karçimsa satış karı (Yasal-UFRS) farkının etkisi
Yeniden değerleme toplam vergi etkisi(*)
Diğer
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1 Ocak-

1 Ocak-

31 Aralık 2021
233.182.925

31 Aralık 2020
145.852.441

(58.295.731)
15.791.397
(7.076.068)
3.275.108
(2.162.958)
120.440.100
(1.535.840)

(32.087.537)
5.422.941
(2.680.868)
16.832
(1.685.613)

70.436.008

(31.014.245)

Net dönem karı
Çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedi
(her biri 1 kr)
Pay başına kar (kr) (*)
Hissedarlara dağıtılan temettü
Pay başına dağıtılan brüt temettü (kr) (*)
(*)

1 Ocak -

1 Ocak -

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

303.618.933

115.043.393

19.144.706.825

19.144.706.825

1,586

0,601

104.970.428

46.330.190

0,548

0,242

Şirket’in tüm hisse sahipleri aynı eşit haklara sahip olması ve imtiyazlı hisse bulunmaması
nedeniyle adi ve sulandırılmış hisse başına kar ve hisse başına dağıtılan temettü tutarları
farklılık göstermemektedir.
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31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

26. İlişkili taraf açıklamaları

İlişkili taraflardan alımlar

Bir şirketin ilişkili şirket olarak tanımlanması, şirketlerden birinin diğeri üzerinde kontrol gücüne
sahip olması veya ilgili şirketin finansal ve idari kararlarını oluşturmasında önemli bir etkisi olmasına bağlı olarak belirlenmektedir. Şirket, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (%39,72) (31 Aralık 2020
- %39,72) ve Heidelbergcement Grubu (%39,72) (31 Aralık 2020 - %39,72) tarafından ortak kontrol
edilmektedir. Finansal tablolar için hissedar şirketleri ve finansal varlıklar ve onların iştirakleri ve
bağlı ortaklıkları ile diğer Sabancı ve Heidelbergcement Grubu şirketlerinin bakiyeleri ayrı kalemler
olarak gösterilmiş ve bu şirketler ve Şirket’in üst düzey yöneticileri ilişkili şirketler olarak adlandırılmıştır.

1 Ocak - 31 Aralık 2021
İlişkili Kuruluş

1 Ocak - 31 Aralık 2020

Mamul

Hizmet

Diğer (*)

Mamul

Hizmet

Diğer (*)

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.

-

-

2.435.957

-

-

1.584.035

HeidelbergerCement A.G.

-

-

9.703

-

-

31.401

6.188.170

-

-

5.358.558

-

154.586

Liman İşletmeleri ve Nakliyecilik
A.Ş. (Liman İşletmeleri)

-

1.016.992

334.023

-

1.263.123

323.095

Eterpark End. Ürün. İmal.Tic.İth.
İhr.Paz.A.Ş.(Eterpark)

-

-

3.340.147

-

-

1.715.543

Altaş Ambarlı Liman Tesisleri
Tic. A.Ş. (Altaş)

-

-

1.822.133

-

-

2.464.083

Arpaş Ambarlı Römorkaj Pilotaj
Tic A.Ş (Arpaş)

-

-

-

-

-

-

Aksigorta Sigortacılık A.Ş.

-

-

9.258.558

-

-

8.061.267

Brisa Bridgestone Lastik Sanayi ve
Ticaret A.Ş.

-

-

1.280.176

-

-

619.851

Bimsa Uluslararası İş Bilgi ve
Yönetim Sistemleri A.Ş.

-

2.730.304

10.748.405

-

-

6.918.458

Kardemir Demir Çelik San. Ve
Tic. A.Ş.

-

-

-

3.474.801

-

15.631

Finansal varlıklar

Agesa A.Ş.

-

-

337.497

-

-

307.864

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(Çimsa)

Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş.

-

-

465.043

-

-

289.272

Carrefoursa

-

-

3.831.706

-

-

1.619.338

HC Trading Malta Limited (****)

-

-

295.928.854

-

-

19.199.909

Enerjisa Üretim Santralleri
A.Ş.(***)

-

-

398.091.255

-

-

242.615.314

Enerjisa Enerji A.Ş.

-

-

36.440

-

-

6.746.296

HC Technology Center

-

-

-

-

1.550.823

-

Kordsa

-

-

6.116.377

-

-

564.765

Vista Turizm ve Seyahat A.Ş.

-

-

717.224

-

-

473.885

Temsa İş Makinaları İmalat
Pazarlama ve Satış A.Ş.

-

-

2.445.015

-

-

125.862

Ortaklar

Finansal varlıklar
Çimsa

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla ilişkili kuruluşların bakiyeleri ve 31 Aralık 2021 ve
2020 tarihleri itibarıyla bu kuruluşlarla yapılan toplam işlem tutarları ana hatlarıyla şöyledir:

İlişkili taraflara satışlar
1 Ocak - 31 Aralık 2021
İlişkili Kuruluş

Mamul

Hizmet

Diğer

1 Ocak - 31 Aralık 2020
Mamul

Hizmet

Diğer

Ortaklar
Hacı ÖmerSabancı Holding A.Ş.

-

-

-

-

-

-

Heidelberg Cement A.G.

-

-

2.528.606

-

-

686.741

39.472.514

-

49.921

-

-

114.998

Diğer(*)
HC Trading Malta Ltd.

1.081.986.483

-

690.861

888.029.621

-

26.522

Carrefoursa Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.

-

-

-

-

-

-

Enerjisa Enerji A.Ş.

-

-

-

-

-

-

Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş.

-

-

-

-

-

-

Enerjisa Elektrik Perakende Satış A.Ş.

-

-

20.828

-

-

-

Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri Tic.
A.Ş.

-

-

249.289

-

-

15.356

18.435.936

-

18.085

-

-

-

HC Trading GMBH

(*) Şirket ortaklarının ilişkili kuruluşlarıdır.

Diğer(**)

(*) Büyük bir çoğunluğu, maddi varlık alımı veya satımı, vade farkı ve kur farkı gelir giderlerinden
oluşmaktadır.
(**) Şirket ortaklarının ilişkili kuruluşlarıdır.
(***) Şirket üretim maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan elektirik giderini bu firmadan karşılamaktadır.
(****) Şirket ithalat işlemlerine ilişkin oluşmaktadır.
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31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

İlişkili taraflardan alacaklar
31 Aralık 2021

İlişkili taraflara borçlar

31 Aralık 2020

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

110.939.701

143.074.650

88.605.948

105.239.338

Bankalardaki mevduat

Ortaklar
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.

-

-

1.567.963

904.274

Heidelberg Cement A.G.

152.522

167.768

-

-

Toplam (*)

152.522

167.768

1.567.963

904.274

Finansal borçlar
Akbank T.A.Ş.

Finansal yatırımlar
Çimsa

Akbank T.A.Ş.

3.490.948

-

72.916

658.017

Liman İşletmeleri

-

-

401.953

249.197

1 Ocak -

1 Ocak -

Eterpark

-

-

-

13.311

Altaş

-

-

343.271

338.408

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

3.490.948

-

818.140

1.258.933

4.888

11.223

-

-

15.492.758

13.925.319

Brisa Bridgestone Lastik Sanayi ve Ticaret
A.Ş.

-

-

983.521

459.247

Teknosa A.Ş.

-

-

47.093

14.545

Bimsa Uluslararası İş Bilgi ve Yönetim
Sistemleri A.Ş.

-

-

12.702.678

6.168.043

6.953.040

4.654.016

121.203
4.285.365

103.193
2.660.000

4.406.568

2.763.193

Toplam (*)
Diğer(***)
Aksigorta Sigortacılık A.Ş.

Agesa A.Ş.

-

-

21.654

14.572

Enerjisa Enerji A.Ş.

-

-

9.057

1.083.041

Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş.

-

-

125.004.280

82.920.424

29.743.437

20.662.139

132.289.740

175.015

18.085

-

-

-

-

185.458

-

437.588

HC Trading Malta Ltd.
HC Trading GMBH
Kardemir Demir Çelik San. Ve Tic. A.Ş.
Çukurova Dış Ticaret A.Ş.

5.442

5.442

-

-

Vista Turizm ve Seyahat A.Ş.

-

9.842

137.459

-

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret
Merkezi A.Ş.

-

-

2.850

46.569

Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve
Satış A.Ş.

-

-

184.011

29.104

HC TechnologyCenter

-

-

2.261.074

693.608

Kordsa

-

-

974.460

-

Akbank

20.000

171.933

-

-

Toplam

29.791.852

21.046.037

274.617.877

92.041.756

873.594

387.254

2.020.016

1.122.674

34.308.916

21.601.059

279.023.996

95.327.637

Personel (**)
Toplam

(*)

“Kısa vadeli ticari alacaklar/borçlar” hesapları içerisinde gösterilmiştir (Not 7).

(**)

“Diğer alacaklar ve çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar” hesapları içerisinde
gösterilmiştir.

İlişkili kuruluşlara finansal
giderler
Akbank T.A.Ş.
İlişkili kuruluşlardan faiz gelirleri
Akbank T.A.Ş.
Yapılan bağışlar
Sabancı Üniversitesi
Vaksa Hacı Ömer Sabancı Vakfı

Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı

Üst yönetim kadrosuna sağlanan
kısa vadeli faydalar
İşten ayrılma sonrası faydalar
Diğer uzun vadeli faydalar
Toplam kazançlar
SGK işveren payı

1 Ocak -

1 Ocak -

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

9.610.226

8.147.096

56.660
217.369

128.735
315.423

9.884.255
436.525

8.591.254
382.406

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ticari alacaklar içerisinde yer alan Doğrudan Borçlandırma Sistemi
(DBS)’inden alacakların 4.281.267 TL (31 Aralık 2020 : 3.938.685 TL)’lik kısmı Akbank T.A.Ş.’ye aittir.
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31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Döviz pozisyonu tablosu
Geçmiş Dönem 31 Aralık 2020

27. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi

TL Karşılığı
(Fonksiyonel

Finansal risk yönetimi amaçları ve politikaları
Şirket’in kullandığı belli başlı finansal araçlar, banka kredileri, finansal kiralamalar, nakit ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç Şirket’in operasyonları için finansman
yaratmaktır. Şirket ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi
finansal araçlara da sahiptir.

1. Ticari alacaklar

Yabancı para riski
Şirket’in yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler Şirket’in değerleme para birimi dışındaki para birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapmasından kaynaklanmaktadır.

ABD Doları

Avro

GBP

AUD

CHF

24.095.487

2.851.468

351.279

-

-

-

2a. Parasal finansal varlıklar
(kasa, banka hesapları dahil)

70.316.987

9.148.953

350.703

-

-

-

Toplam döviz varlıkları (1+2a)

94.412.474

12.000.421

701.982

-

-

-

(71.695.785)

(6.374.216)

(2.764.890)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(71.695.785)

(6.374.216)

(2.764.890)

-

-

-

22.716.689

5.626.205

(2.062.908)

-

-

-

İhracat(*)

887.094.499

124.268.597

-

-

-

-

İthalat(*)

141.056.150

16.974.043

3.675.449

5.922

-

-

3. Ticari borçlar

Kullanılan araçlardan kaynaklanan risk, yabancı para riski, faiz riski, kredi riski ve likidite riskidir.
Şirket yönetimi bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir. Şirket ayrıca finansal araçların kullanılmasından ortaya çıkabilecek piyasa riskini de takip etmektedir.

para birimi)

4. Finansal borçlar
Toplam döviz yükümlülükleri
Net döviz pozisyonu

(*) Ithalat ve ihracat rakamları 2021 ve 2020 yılı Ocak-Aralık dönemlerini kapsamaktadır.

Şirket’in 31 Aralık 2021 tarihlerinde net döviz borcu türev alacaklar dahil 37.455.207 TL ve 31 Aralık
2020 tarihinde net döviz alacağı 22.716.689 TL’dir.

Aşağıdaki tabloda, TL’deki %20 oranındaki bir değer kaybının, vergi öncesi kar seviyesinde etkisi
gösterilmektedir :

Şirket’in yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir:

Döviz kuru duyarlılık analizi
31 Aralık 2021

Döviz pozisyonu tablosu

Kar/zarar

Kar/zarar

Yabancı paranın

Yabancı paranın

Cari dönem 31 Aralık 2021

değer kazanması

değer kaybetmesi

(26.250.806)

26.250.806

-

-

(26.250.806)

26.250.806

(7.786.484)

7.786.484

-

-

(7.786.484)

7.786.484

(6.986)

6.986

TL Karşılığı

ABD Doları’nın TL karşısında %20 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü

(Fonksiyonel
para birimi)

ABD Doları

Avro

GBP

AUD

CHF

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)

1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar
(kasa, banka hesapları dahil)
Toplam döviz varlıkları (1+2a)

34.323.591

2.533.878

36.425

-

-

-

246.420.307

18.229.232

228.206

-

-

-

280.743.898

20.763.110

264.631

-

-

-

(451.489.105)

(30.592.663)

(2.840.566)

(1.934)

-

(1.250)

-

-

-

-

-

-

Toplam döviz yükümlülükleri

(451.489.105)

(30.592.663)

(2.840.566)

(1.934)

-

(1.250)

Net döviz pozisyonu

(170.745.207)

(9.829.554)

(2.575.935)

(1.934)

-

(1.250)

3. Ticari borçlar
4. Finansal borçlar

Döviz hedge’i için kullanılan
finansal araçların toplam
gerçeğe uygun değeri

Avro’nun TL karşısında %20 değişmesi halinde:
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %20 değişmesi:

133.290.000

10.000.000

-

-

-

--

İhracat(*)

1.149.362.007

125.944.884

-

-

-

-

İthalat(*)

520.608.028

42.407.375

11.732.476

14.596

65.383

48.600

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)
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31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2020
Kar/zarar

Kar/zarar

Yabancı paranın

Yabancı paranın

değer kazanması

değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında %20 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü

8.259.832

(8.259.832)

-

-

8.259.832

(8.259.832)

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)
Avro’nun TL karşısında %20 değişmesi halinde:
4- Avro net varlık/yükümlülüğü

(3.716.494)

3.716.494

-

-

(3.716.494)

3.716.494

5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)

Kredi riski
Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü
yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Şirket, kredi riskini
belli taraflarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır. Şirket’in toplam kredi riski bilançoda gösterilmiştir.
Kredi risk yoğunlaşması belirli şirketlerin benzer iş alanlarında faaliyette bulunmasıyla, aynı coğrafi
bölgede yer almasıyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi diğer koşullarda meydana gelebilecek
değişikliklerin bu şirketlerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini benzer ekonomik koşullar çerçevesinde etkilemesi ile ilgilidir. Kredi riskinin yoğunlaşması Şirket’in performansının belli bir sektörü
veya coğrafik bölgeyi etkileyen gelişmelere duyarlılığını göstermektedir.

Şirket kredi riskini, satış faaliyetlerini geniş bir alana yayarak belli bir sektör veya bölgedeki şahıslar
veya şirketler üzerinde istenmeyen yoğunlaşmalardan kaçınarak yönetmeye çalışmaktadır. Şirket
ayrıca gerekli gördüğü durumlarda müşterilerinden teminat almaktadır.

Ticari alacaklar

Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %20 değişmesi:

31 Aralık 2021

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)

-

-

4.543.338

(4.543.338)

Döviz kurundaki değişimin, Şirket’in özsermaye kalemlerine bir etkisi yoktur.

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan
azami kredi riski

İlişkili taraf
33.435.322

Diğer taraf
529.153.210

Alacaklar

Bankalardaki

Diğer alacaklar

mevduat

İlişkili
taraf

Diğer taraf

873.594

153.441.989

242.895.382

(A+B+C+D) (1)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı

-

357.530.706

873.594

-

-

33.435.322

519.936.165

873.594

153.441.989

242.895.382

varlıkların defter değeri (3)

-

4.414.768

-

-

-

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

-

4.802.277

-

-

-

- Teminat, vs ile güvence altına alınmış
kısmı

-

2.000.684

-

-

-

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri

-

-

-

-

-

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)

-

17.419.586

-

-

-

-

(17.419.586)

-

-

-

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri (2)
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan,
aksi takdirde vadesi

Fiyat riski
Fiyat riski yabancı para, faiz ve piyasa riskinin bir kombinasyonu olup, Şirket tarafından aynı para
biriminden borç ve alacakların, faiz taşıyan varlık ve yükümlülüklerin birbirini karşılaması yoluyla
doğal olarak korunma yoluyla yönetilmektedir. Piyasa riski, Şirket tarafından piyasa bilgilerinin incelenmesi ve uygun değerleme metodları vasıtasıyla yakından takip edilmektedir.
Şirket’in değişken faizli finansal aracı bulunmamaktadır. Mevcut kredileri sabit faizlidir.

geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış
sayılacak finansal

- Değer düşüklüğü (-)
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31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2021

Alacaklar
Ticari alacaklar

Diğer alacaklar

31 Aralık 2020

İlişkili taraf

Diğer taraf

İlişkili
taraf

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami
kredi riski

21.213.805

421.070.894

387.254

Bankalardaki

Diğer taraf

mevduat

56.597.542

313.900.931

(A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı

-

268.427.029

387.254

-

-

Sözleşme uyarınca
vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler

değeri

Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(=I+II+III+IV)

Defter

3 aydan

3-12

1-5 yıl

5 yıldan

kısa (I)

ay arası (II)

arası (III)

uzun (IV)

1.806.169.185

1.986.573.028

1.268.172.887

485.646.815

37.098.997

195.654.329

Banka kredileri

687.226.073

687.720.438

241.447.937

446.272.501

-

-

Finansal kiralama yükümlülükleri

103.166.651

277.232.159

5.104.519

39.374.314

37.098.997

195.654.329

1.015.776.461

1.021.620.431

1.021.620.431

-

-

-

3 aydan

3-12

1-5 yıl

5 yıldan

kısa (I)

ay arası (II)

arası (III)

uzun (IV)

Ticari borçlar
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri (2)

21.213.805

414.489.672

387.254

56.597.542

313.900.931

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi
takdirde vadesi

Sözleşme uyarınca vadeler

geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri (3)

-

755.931

-

-

-

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

-

5.825.291

-

-

-

- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

-

4.275.826

-

-

-

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

(1)
(2)
(3)

-

-

-

-

-

-

20.026.918

-

-

-

-

(20.026.918)

-

-

-

Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
Teminatlar, müşterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri ve ipoteklerden oluşmaktadır.
Bu müşteriler ile ilgili olarak geçmişte tahsilat problemi yaşanmamıştır.

Likidite riski
Likidite riski net fonlama ihtiyacını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi kuruluşlarının vermiş olduğu kredi limitlerinin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının dengelenmesiyle
düşürülmektedir.
Likidite tablosunda, türev olmayan finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre kırılımı bilanço tarihinden yazılı sözleşmeler kapsamındaki vade tarihine kadar geçen süre dikkate alınarak ve sözleşmeye dayalı indirgenmemiş nakit akışları dikkate alınarak gösterilmiştir.
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Defter
değeri

Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(=I+II+III+IV)

Türev Finansal Yükümlülükler

12.482.296

12.482.296

12.482.296

-

-

-

Türev borçları

12.482.296

12.482.296

12.482.296

-

-

-

31 Aralık 2020

değeri

Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(=I+II+III+IV)

1.051.388.437

1.218.349.208

453.463.946

334.689.808

266.721.218

163.474.236

516.308.583

516.590.338

-

316.590.338

200.000.000

-

91.174.758

254.328.081

6.033.157

18.099.470

66.721.218

163.474.236

443.905.096

447.430.789

447.430.789

-

-

-

3 aydan

3-12

1-5 yıl

5 yıldan

kısa (I)

ay arası (II)

arası (III)

uzun (IV)

Defter
Sözleşme uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Banka kredileri
Finansal kiralama yükümlülükleri
Ticari borçlar

3 aydan

3-12

1-5 yıl

5 yıldan

kısa (I)

ay arası (II)

arası (III)

uzun (IV)

değeri

Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(=I+II+III+IV)

Türev Finansal Yükümlülükler

-

-

-

-

-

-

Türev borçları

-

-

-

-

-

-

Defter
Sözleşme uyarınca vadeler
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31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Sermaye yönetimi
Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri ve diğer paydaşlara değer yaratmaktır.
Ayrıca Şirket sermaye maliyetinin en alt seviyede olmasını sağlayacak sermaye yapısını sürdürmeyi
hedeflemektedir.
Şirket sermaye yönetiminde, sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak borç sermaye oranını izlemektedir. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur.

Toplam yükümlülükler
Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler (Not 4)

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

1.960.606.954

1.224.803.854

264.962.767

318.373.248

Net borç

1.695.644.187

906.430.606

Toplam özsermaye

1.542.590.001

1.207.052.257

191.447.068

191.447.068

1,10

0,75

Toplam sermaye
Borç/özsermaye oranı

Bilançoda maliyet veya itfa edilmiş maliyet değerleri ile taşınan finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerleri:
Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin, kısa vadeli olmasından dolayı, gerçeğe uygun değerlerin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir. Banka kredileri iskonto edilmiş maliyet ile
ifade edilir ve işlem maliyetleri kredilerin ilk maliyetine eklenir. Uzun vadeli değişken faizli banka
kredilerinin faiz oranları değişen piyasa koşulları dikkate alınarak güncellendiği için bu kredilerin
gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değeri ifade ettiği düşünülmektedir. Uzun vadeli sabit faizli
banka kredilerinin, bilanço tarihi itibarıyla geçerli olan sabit faiz oranı ile değerlendiğinde, gerçeğe
uygun değerinin taşınan değere yakın olduğu görülmüştür. Kısa vadeli kredilerinin ise vadelerinin
kısa olması nedeniyle taşınan değerlerinin gerçeğe uygun değeri yansıttığı varsayılmaktadır.
Gerçeğe uygun değer ölçümleri hiyerarşi tablosu
Şirket, finansal tablolarında gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılan finansal araçlarını her finansal
araç sınıfının değerleme girdilerinin kaynağına göre, üç seviyeli hiyerarşi kullanarak, aşağıdaki şekilde sınıflandırmaktadır.

Seviye 1:

Belirlenen finansal araçlar için aktif piyasada işlem gören (düzeltilmemiş) piyasa fiyatı
kullanılan değerleme teknikleri

Seviye 2:

Dolaylı veya dolaysız gözlemlenebilir girdi içeren diğer değerleme teknikleri

Seviye 3:

Gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen değerleme teknikleri

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, Şirket’in gerçeğe uygun değer ile takip ettiği
finansal varlık ve yükümlülüklerin hiyerarşi tablosu aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021

Seviye 1 (*)

Seviye 2

Seviye 3

28. Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları ve
finansal riskten koruma muhasebesi çerçevesindeki açıklamalar)

a) Gerçeğe uygun değer ile gösterilen
varlıklar

Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın
satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat olarak tanımlanır.

Çimsa

373.621.248

-

-

Arpaş

-

-

40.430.178

Liman İşletmeleri

-

-

13.218.698

Altaş

-

-

1.037.141

Bilançoda itfa edilmiş maliyet ve maliyet değeri ile taşınan finansal varlık ve yükümlüklerin gerçeğe
uygun değerlerinin aşağıdaki nedenlerle taşınan değerlerine yakın olduğu varsayılmıştır.

Finansal yatırımlar

Eterpark

-

-

1.549.260

Ambarlı Kılavuzluk

-

-

800.000

373.621.248

-

57.035.277

Türev araçlar

12.482.296

-

-

Toplam yükümlülükler

12.482.296

-

-

Parasal varlıklar
Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin gerçeğe uygun değerlerinin, kayıtlı
değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Nakit ve bankalardan alacaklar dahil, maliyet bedeli ile
gösterilen bazı finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin, kısa vadeli olmaları ve alacak kayıplarının ihmal edilebilir olması dolayısıyla kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Menkul
kıymet yatırımlarının gerçeğe uygun değerleri finansal durum tablosu tarihindeki piyasa fiyatları
esas alınarak tahmin edilmiştir. Ticari alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlenmekte ve ilgili şüpheli alacak karşılıkları ile birlikte kayıtlı değerlerinin
gerçeğe uygun değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.
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Toplam varlıklar

Gerçeğe uygun değer ile gösterilen yükümlülükler
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31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2020

Seviye 1 (*)

Seviye 2

Seviye 3

Çimsa

215.923.968

-

-

Arpaş

-

-

33.627.428

Liman İşletmeleri

-

-

13.218.698

Altaş

-

-

625.779

Ambarlı

-

-

1.549.260

Eterpark

-

-

800.000

215.923.968

-

49.821.165

b) Gerçeğe uygun değer ile gösterilen
varlıklar
Finansal yatırımlar

Toplam varlıklar

Beta: Beta çarpanı, herhangi bir şirketin ilave getirilerinin (risksiz getirilerin üzerindeki getiriler) bazı
piyasa getiriletinin üzerindeki toplam ilave getirilere (Rf üzerindeki yatırım endeksi) olan duyarlılığını
göstermektedir. Bu nedenle, sermaye piyasası teorisine göre riskin iki bileşeninden biri olan piyasa
riskinin (sistematik risk) ölçütlerinden biridir. Birin üzerindeki beta çarpanları piyasa ortalamasından daha yüksek bir dalgalanmaya işaret eder. Çalışmamızda, iskonto oranı hesaplamasında emsal
şirketlerden oluşturulan grubun betası kullanılmıştır.
Ülke Risk Primi: Gelişmiş piyasalarla karşılaştırıldığında, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler
yatırımcıların alması gereken ilave riskler içermektedir. Bu risklerin ölçülmesi o ülkenin risk primini
oluşturur. Bu primi belirlemede kullanılan en yaygın yöntem ise, ilgili ülkenin devlet tahvili getirisi ile
gelişmiş bir ülkenin devlet tahvili arasında aynı zamanda oluşan farkın hesaplanmasıdır.

Gerçeğe uygun değer ile gösterilen
yükümlülükler

Türev araçlar

-

-

-

Toplam yükümlülükler

-

-

-

(*)

İskonto Oranı: İskonto oranı, belirli bir iş ya da projeye yapılan yatırımdan beklenen getiriyi ifade etmektedir. Bu oran, riskten arındırılmış bir yatırımdan beklenen normal getiriye ek olarak
yatırımcıların beklediği risk primi de hesaba katılarak, bir iş ya da projenin gelecekteki nakit akımlarına uygulanır. INA hesaplamalarında kullanılan iskonto oranı, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetine (“AOSM”) dayandırılmıştır. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, hissedarların elde etmeyi bekledikleri özsermaye getiri oranı ile tipik borçlanma maliyeti olan şirkete borç verenlerin elde ettikleri
getirinin bileşik getirisidir.

Borsada bilanço tarihi itibarıyla oluşan piyasa fiyatları ile değerlenmiştir.

Arpaş, Eterpark, Altaş ve Liman İşletmeleri’nin gerçeğe uygun değerinin tespitinde indirgenmiş nakit
akımı (“İNA”) uygulanmıştır.

Düzeltilmiş Net Aktif Değer Yöntemi’ne göre bir şirketin hisse değeri, şirketin defter değerini, şirketin
varlık ve pasiflerindeki gerçekleşmemiş değer değişikliklerine göre düzelten aktif temelli bir teknikle
değerlenmektedir.

29. Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Yoktur.

İNA yöntemi bir işletmenin özsermayesinin değerini, işletmenin tahmini toplam değerinden faaliyetlerini finanse etmek amacıyla kullanılan borçların piyasa değerini çıkarmak yoluyla tahmin eder.

İşletmenin toplam değeri aşağıdaki temel unsurlardan oluşur:
Tahmin yapılan döneme ait Şirket faaliyetlerinden sağlanan nakit akımlarının bugünkü değeri ile
faaliyetler için zorunlu olmayan diğer aktiflerin ve menkul kıymetlerin değeri toplamı.
Tahmin yapılan dönem sonrasında faaliyetler ile ilişkilendirilebilen işin bugünkü değerini ifade eden
tahmini bir “devam eden değer”.
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı, faaliyetler ile ilgili nakit girişleri ile ödenecek nakit vergiler için
tahsis edilmiş nakit çıkışları arasındaki farka eşittir. Nakit çıkışları, şirket stratejilerini desteklemek
için gerekli olan işletme sermayesini ve sabit kıymet yatırımlarını da içermelidir. Vergi sonrası net
nakit akımı, borçları ve hissedarlara kar paylarını ödemek (veya gelecekte işletmenin faaliyetlerine
tekrar yatırım yapmak) için mevcut olan nakit değerleri ifade eder.

Devam eden değer aşağıdaki gibi hesaplanır:
Gelecekteki nakit akımları sabit hızla büyüyen bir daimi gelir (sonsuza kadar her sene aynı hızda
artarak devam eden nakit akımları) olarak değerlendirilebilir. Böyle bir daimi gelirin değeri (yani,
işletmenin projeksiyonu yapılan dönem sonundaki değeri), sonsuza kadar süreceği beklenen yıllık
nakit akımının ağırlıklı ortalama sermaye maliyetine bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan devam eden değer, normal yöntemle bugünkü değere indirgenir.
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KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAR DAĞITIM TEKLİFİ

TOPLAM DAĞITILAN KÂR
PAYI / NET DAĞITILABİLİR
DÖNEM KÂRI

TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI
NAKİT (TL)

BEDELSİZ (TL)

ORANI (%)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE
İSABET EDEN KÂR PAYI
TUTARI (TL)

ORANI (%)

BRÜT

91.894.592,76

-

30,2664

0,4800

48,0000

NET*

82.705.133,48

-

27,2398

0,4320

43,2000

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)
1. ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE

191.447.068,25

* Net hesaplama %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

233.566.764,66

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 303.618.933 TL Dönem Net Kârı elde edilmiştir.

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

Yoktur

SPK’ya Göre

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3.

Dönem Kârı

233.182.925,00

201.121.940,80

4.

Vergiler ( - )

-70.436.008,00

37.963.725,46

5.

Net Dönem Kârı ( = )

303.618.933,00

163.158.215,34

6.

Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

0,00

0,00

7.

Genel Kanuni Yedek Akçe (-)

0,00

0,00

303.618.933,00

163.158.215,34

8
9
10
11

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı

7.010.931,10
310.629.864,10

Ortaklara Birinci Kâr Payı
-Nakit

9.572.353,41

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2021 yılına ait 303.618.933 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının, Esas Sözleşmenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak
aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı
İkinci Kâr Payı
Toplam Brüt Kâr Payı
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)
Özel Yedek
Olağanüstü Yedek

9.572.353,41 TL
82.322.239,35 TL
91.894.592,76 TL
8.232.223,93 TL
28.316.475,88 TL
175.175.640,43 TL

-Bedelsiz
- Toplam
12

İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

13

Dağıtılan Diğer Kâr Payı

9.572.353,41

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;

- Yönetim Kurulu Üyelerine,

•

Ortaklara dağıtılacak 91.894.592,76 TL brüt kâr payının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,

•

Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karının 28.316.475,88 TL’sinin 2021
yılında satışı yapılan iştirak ve gayrimenkullerden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1’nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek; 34.714.922,77 TL’ sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

- Çalışanlara,
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,
14

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı

15

Ortaklara İkinci Kâr Payı

16

Genel Kanuni Yedek Akçe

17

Statü Yedekleri

18

Özel Yedekler

19

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

20

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

82.322.239,35
8.232.223,93
28.316.475,88

28.316.475,88

175.175.640,43

34.714.922,77

0,00

0,00

Böylelikle, 2021 yılı için, 191.447.068,25 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak %48,00 (Brüt), %43,20 (Net) oranında toplam 91.894.592,76 TL Kar Payının
9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren nakden dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınan
01.04.2022 tarihli kararı,

-

Geçmiş Yıl Kârı

0,00

-

Olağanüstü Yedekler

0,00

0,00

Genel Kurulun tasviplerine arz ederiz.

0,00

0,00

Saygılarımızla,

- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir
Diğer Yedekler

Yönetim Kurulu
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Merkez Dışı Örgütler
Genel Müdürlük
Santral
Fax

: Barbaros Mahallesi Kardelen Sk. No:2 D.124-125 Palladium Tower Ataşehir/İstanbul
: 0 (216) 571 30 00
: 0 (216) 571 31 11

Merkez dışındaki iş yerlerimizin adresleri aşağıda sunulmuştur.

NO
SATIŞ OFİSLERİ ADRES
1 DERİNCE SATIŞ OFİSİ
Liman Mah. D-100 Karayolu Altı Safiport Limanı 8 No.lu Rıhtım, Derince/Kocaeli
2 SAMSUN SATIŞ OFİSİ
Güzelyalı Mah. 3003 Sok. No:2 Çamkoru Sitesi Atakum/SAMSUN
3 ÇANAKKALE SATIŞ OFİSİ
İnönü Caddesi ÇTSO İş Merkezi No:141 Daire 14-15 Çanakkale
4 IŞIKKENT SATIŞ OFİS
Egemenlik Mahallesi Işın Caddesi No:3 Bornova/İZMİR
		
NO
FABRİKALAR ADRES
1 ÇANAKKALE FABRİKA
Mahmudiye Beldesi 17640 Ezine / ÇANAKKALE
2 BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA
Mimar Sinan Merkez Mahallesi İçel Caddesi İdari Bina Sitesi
No : 13-1/1 Büyükçekmece/İSTANBUL
3 SAMSUN LADİK FABRİKA
İskaniye mah.Akpınar Mevkii Ladik / SAMSUN
		
NO
TERMİNALLER ADRES
1 KARAMÜRSEL/YALOVA TERMİNALİ
Balcı Mevkii SCA Fabrikası içi Kaytazdere-Altınova / YALOVA
2 ALİAĞA TERMİNALİ
Nemrut Körfezi Ege Çelik Limanı Aliağa/İzmir
3 AMBARLI TERMİNALİ
Marmara Mah. Liman Cad. No:45 Beylikdüzü/İstanbul
4 MARMARA EREĞLİSİ TERMİNALİ
Bahçelievler Mahallesi Limanyolu Caddesi 19/A Marmara Ereğlisi/Tekirdağ
5 TRABZON TERMİNALİ
Trabzon Liman Sahası Çömlekçi Mah. Rıhtım Sok.No:31 Ortahisar/Trabzon
		
NO
AGREGA TESİSLERİ & OCAKLAR ADRES
1 AYAZAĞA AGREGA TESİSİ
Cendere Yolu Önerler Petrol Karşısı Kemerburgaz-Eyüp / İSTANBUL
2 SARAY AGREGA TESİSİ
Kavacık köyü Mevkii Saray / TEKİRDAĞ
3 DANAMANDIRA AGREGA TESİSİ
Danamandıra Köyü Silivri/İSTANBUL
4 SAMSUN AGREGA TESİSİ
Çamlıyazı Köyü Kocadağ Mevkii No:110 Atakent/Atakum/SAMSUN
5 ÇANAKKALE BİGA TESİSİ
B.Çaydere Mevkii Selvi Köyü Biga Çanakkale
6 MURATBEY TESİSİ
Ferhatpaşa Mah. Esentepe Çıkmazı Sk. No:6 Çatalca İstanbul
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HAZIR BETON TESİSLERİ

ADRES

1 ALİAĞA HAZIR BETON TESİSİ

18.cd. No:4 Horozgediği Aliağa / İZMİR

2 KEŞAN HAZIR BETON TESİSİ

Yeni Muhacır Beldesi Cumhuriyet Mah. İstanbul Yolu Cad. No:33 Keşan/EDİRNE

3 MENEMEN HAZIR BETON TESİSİ

Kazımpaşa Mah. 1212 Sok. No:24 Menemen/İZMİR

4 YENİBOSNA HAZIR BETON TESİSİ

Yenibosna Merkez Mah. Cemal Ulusoy Cad. No:43/2 Bahçelievler/İstanbul

5 TEKİRDAĞ HAZIR BETON TESİSİ

Kayı Mah. Muratlı Cad. No:321 Süleymanpaşa Tekirdağ

6 SİLİVRİ HAZIR BETON TESİSİ

Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:28 Silivri/İstanbul

7 MERZİFON HAZIR BETON TESİSİ

İstanbul Yolu 1.km Alıcık yolu üzeri (26.27.H Pafta-291 Ada-5 nolu Parsel) Merzifon / AMASYA

8 SAMSUN 2 HAZIR BETON TESİSİ

Sanayi mahallesi İşcan Caddesi No:2 TEKKEKÖY- SAMSUN

9 TOKAT HAZIR BETON TESİSİ

Gökçe Köyü Tombulkaya Mevkii Tokat-Sivas Karayolu 10. km. TOKAT

10 ÇERKEZKÖY HAZIR BETON TESİSİ

Beylikçayır Mevkii Veliköy Mahallesi Dere Caddesi No:2/B Çerkezköy / TEKİRDAĞ

11 KEMERBURGAZ HAZIR BETON TESİSİ

Mimar Sinan Mah.Cendere Yolu No:29 Eyüp/İstanbul

12 BORNOVA HAZIR BETON TESİSİ

Ankara Yolu Üzeri No:194 Bornova / İZMİR

13 BÜYÜKÇEKMECE HAZIR BETON TESİSİ

Mimar Sinan Mah. Sultan Murat Caddesi No:12 Bağımsız Bölüm 1 Büyükçekmece/İstanbul

14 BÜYÜKKARIŞTIRAN HAZIR BETON TESİSİ

Yeni Mahalle D 100 Karayolu No:25 Büyükkarıştıran Lüleburgaz/Kırklareli

15 EDREMİT HAZIR BETON TESİSİ

Yolören mahallesi 930. Sokak No:4/1 Edremit/Balıkesir

16 BAŞKÖY HAZIR BETON TESİSİ

Başköy Mahallesi 493 İsimsiz Sk. No.10 Nilüfer/Bursa

17 NİLÜFER HAZIR BETON TESİSİ

Kayapa Mahallesi Bursa Yolu Caddesi No:24/1 Nilüfer Bursa

18 SAMSUN III HAZIR BETON TESİSİ

Derecik Mahallesi Ovalar Caddesi 204 Sokak No: 2 İlkadım/SAMSUN

19 GEBZE II HAZIR BETON TESİSİ

Tavşanlı Mahallesi 4510 sokak No:37/2 Gebze/Kocaeli

20 GELİBOLU HAZIR BETON TESİSİ

Sütlüce Mücavir Mahallesi 13052 Sokak No:2 Gelibolu/Çanakkale

21 ÇORLU HAZIR BETON TESİSİ

Cumhuriyet Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı No:135/A Çorlu Tekirdağ

22 TUZLA HAZIR BETON TESİSİ

Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi No:107 Tuzla /İstanbul

23 BANDIRMA HAZIR BETON TESİSİ

Edincik Mahallesi, Küçükkoru Kümeevler No:10 Bandırma

24 ESENKENT 2 HAZIR BETON TESİSİ

Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1340. Sk. No: 5 Esenyurt / İstanbul

25 YALOVA HAZIR BETON TESİSİ

Taşköprü Beldesi Taşköprü Merkez Mahallesi AK-KİM Sk. No:1/1 Taşköprü Beldesi Çiftlikköy/Yalova

26 MANİSA MURADİYE HAZIR BETON TESİSİ

Muradiye Mah. 37 Osb Sokak No:4 Yunusemre Manisa

27 BAŞAKŞEHİR HAZIR BETON TESİSİ

Şahintepe Mahallesi Muratdere Caddesi No:134/1 Başakşehir İstanbul
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