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SUNU! 
 
Ç!MBETON Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.".’nin 15 Nisan 2022 tarihinde saat 09.30’da 
Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpa#a Caddesi No.4B I#ıkkent Bornova-!ZM!R adresinde bulunan Çimenta# 
!zmir Çimento Fabrikası Türk A.". Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacak ve 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 
2021 tarihleri arasındaki çalı#ma sonuçlarını inceleyerek karara ba$layacak olan 2021 yılı Ola$an Genel Kurul 
Toplantısı’na sunulur.  
 
GÜNDEM 
 
1. Açılı# ve Yoklama, 
2. "irket Ana Sözle#mesi’nin 15.maddesi uyarınca Ola$an Genel Kurul Ba#kanlı$ı’nın olu#turulması ve 

tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi, 
3. Yönetim Kurulu Raporu ve Ba$ımsız Dı# Denetim Raporu’nun okunması görü#ülmesi, 
4. 2021 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görü#ülerek karara ba$lanması, 
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve i#lemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara 

ba$lanması, 
6. 2021 yılı karı/zararı hakkında görü#me ve karar, 
7. "irket Yönetim Kurulu’nca 2022 mali hesap dönemi için tayin olunan ba$ımsız dı# denetim #irketi ve bu 

#irketle yapılan ba$ımsız dı# denetim sözle#mesinin onaylanması konusunda görü#me ve karar, 
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu ve ba$ımsız üyelerinin seçimi, 
9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, 
10. Yönetim Kurulu Ba#kan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 

izin verilmesi ile ilgili görü#me ve karar, 
11. 2021 yılı içinde yapılan ba$ı# ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görü#me, 
12. 2022 yılında yapılacak ba$ı#larla ilgili görü#me ve karar,  
13. "irket’in 3’üncü ki#ilerin borcunu temin için verdi$i teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görü#me,  
14. Dilekler, kapanı#. 
 



YÖNET"M KURULU BA!KANI KONU!MASI 
 

Saygıde#er Hissedarlarımız, 
 
Küresel salgının insanların sa$lıkları, ya#am tarzları ve 
ülkelerin ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma 
gayretleri ile geçen 2021 aynı zamanda, yine küresel ölçekte 
önemli konuların çalı#malarımızda a$ırlı$ının arttı$ı bir yıl 
oldu. Artık gözle görünür hale gelen iklim de$i#ikli$inin 
insanlık açısından ya#amsal öneme sahip oldu$u gerçe$i 
tüm dünya tarafından kabul edildi. Hazır beton üretiminin 
karbon ayak izinin küçültülmesi amacı beton kimyasalları, 
karbon ayak izi daha küçük çimento kullanımı gibi 
konulardaki çabalara Çimbeton olarak vermekte oldu$umuz 
deste$i sürdürüyoruz. Ça$ımızın di$er bir gerçe$i olan 
digitalizasyon dönü#ümünü gerçekle#tirmek amacıyla 
üretim #eklimizi, mevcut uygulamalarımızı ve insan 
sermayemizin geli#imini bu amaçla yeniden planlıyoruz. 
Çimbeton ve Cementir Holding’in sürdürülebilirlik 
kültürünün temel ögesi olan i#yerinde güvenlik, çalı#anların 
sa$lı$ının korunması ve insan sermayemizin de$erinin artırılması bu çalı#ma yılımızın da en öncelikli gündem 
maddesi olmaya devam etmi#tir. 
2021 devam eden salgın hastalık ve makro ekonomik dengelerdeki a#ırı hareketlili$e ra$men Çimbeton 
açısından ba#arılı bir yıl olmu#tur. 
2021 yılı ciromuz bir önceki yıla kıyasla %83 artarak 455 milyon TL’ye, EB!TDA (FAVÖK) ise %369 artı#la 36,7 
milyon TL’ye ula#mı#tır. 
"irketimiz 2021 yılında Ege ve Marmara bölgesinde hazır beton tesisi yatırımlarına devam ederek talepleri 
kusursuz bir #ekilde kar#ılamı#tır. 
Çimenta# 2021 yılında Ege Kırmata# #irketini satın alarak agrega üretimi konusunda çok önemli bir kapasiteye 
ula#mı# bulunmaktadır. Böylece Ege bölgesindeki hazır beton faaliyetlerimizin ihtiyacı olan agreganın büyük 
kısmını kendi kaynaklarımızdan sa$layabilece$iz.    
Özetlemeye çalı#tı$ım bu faaliyetlerimizin ayrıntılarını 2021 Faaliyet Raporu ile bilgilerinize sunuyoruz. 
Her günümüzün bir öncekinden daha iyi olması için büyük gayret gösteren çalı#anlarımıza ve tüm 
payda#larımıza Yönetim Kurulu’muz adına #ükranlarımı sunuyorum. 
 
 

 
Taha Aksoy 

Yönetim Kurulu Ba#kanı
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Ç"MBETON 
 
Türkiye’nin ilk tam kapalı hazır beton tesisini kurarak, çevre bilinci konusunda sektörüne öncülük eden Çimbeton, 
çevre ile ilgili mevzuat #artlarını%yerine getirmeyi ve kullanmayı, temel performans hedefleri arasında tutar. Yılların 
getirdi$i deneyim ve bilgi birikimi, Çimbeton’un tüketiciler için güçlü%bir çözüm orta$ı%olmasını%sa$lamaktadır. 
Çimbeton, Ege, Marmara ve Do$u Anadolu Bölgelerinde farklı noktada bulunan tesisleri ile hizmetini sürdürmektedir. 
Çimbeton 1985 yılında, ba$lı% bulundu$u Grup "irketi olan Çimenta# tarafından hazır beton üretimi, satı#ı% ve 
da$ıtımı%amacı%ile kuruldu ve bir yıl sonra üretime ba#ladı. 
Çimbeton, Ege Bölgesi’nde faaliyete geçen ilk kurumsal hazır beton üretim #irketi olmasının yanında sektörde de 
halka açık ilk #irkettir. Çimbeton hisseleri 18 Aralık 1997 tarihinden bu yana B!ST’de i#lem görmektedir. 

CEMENTIR GRUP 
 
Cementir Holding, gri ve beyaz çimento, hazırbeton, agrega üretimi ve da$ıtımı faaliyetinde bulunan çok uluslu bir !talyan 
#irketidir. Ayrıca evsel ve endüstriyel atık yönetimi i#inde de faaliyet göstermektedir. Cementir Holding 1947'’e !talya’da 
kurulmu# olup, Caltagirone Grubu’nun bir parçasıdır. 1955 yılından beri Milan Borsasında i#lem görmektedir ve 
günümüzde YILDIZ derecesinedir. 
Yıllar içinde Cementir Grubu dünya genelinde büyük yatırımlar ve satın almalar yoluyla büyüdü ve beyaz çimento 
üretiminde mutlak lider oldu. Danimarka’daki tek çimento üreticisi olan Cementir Grubu, Belçika’da üçüncü en büyük 
üretici olup, Türkiye’de de en büyük üreticilerden biridir.  Ayrıca !skandinavya’daki lider hazırbeton üreticisidir.  
Cementir günümüzde 5 ayrı kıtada, 18 ülkede faaliyet göstermektedir. Grup stratejisi, çe#itli co$rafyalardaki i# 
faaliyetlerinin uyumunu artırmayı hedeflemektedir. 
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Hazırbeton tesisi: 19

Hazırbeton tesisi

TÜRKİYE
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V"ZYON 
Pazardaki benzersiz konumumuzu ürün segmentasyonu ve i# çe#itlendirmesi ile 
korumak istiyoruz. Sürdürülebilir büyüme kabiliyetine sahip, çevreye saygılı ve yerel 
topluluklarla bütünle#meyi te#vik eden çevik organizasyonumuzla de$er yaratmak 
istiyoruz.

M"SYON 
Büyümemizi ürünlerimizde Pazar liderli$i ve i# süreçlerinin sürekli iyile#tirilmesi 
yoluyla geli#tiriyoruz. Güçlü uzmanlı$ımız ve ekiplerimiz uyumu sayesinde en iyi 
fırsatları yakalamak üzere dinamik bir #ekilde çalı#ıyoruz. 
Organizasyonumuz içinde faaliyet gösterdi$i bölgenin bir parçası olarak de$erini 
artırıyor ve kar#ılıklı fayda sa$lıyoruz. 

DE$ERLER  
Dinamizm  
En iyi fırsatları görmek ve yakalamak için ileriye bakıyoruz. Dinamik ve esnek olmak 
bizi pazarda benzersiz kılan ve mü#terilerimizin taleplerini hızla kar#ılamamızı sa$layan 
özelliktir. 
Kalite 
Ürünlerimizin kalitesini daha da geli#tirmek için sürekli çalı#ıyor ve buna yatırım 
yapıyoruz. 
"nsan De#eri 
Çalı#anlarımızla ve payda#larımızla uzun soluklu ili#kiler kuruyoruz. Grup ile birlikte 
çalı#an herkesin liyakatinin ve becerilerinin farkında olmanın sorumlulu$umuz 
oldu$una inanıyoruz. 
Çe%itlilik ve Kapsayıcılık 
Çe#itlili$i ve kapsayıcılı$ı büyük bir zenginlik sayıyoruz. Her gün, her biçimiyle ve her 
ifade #ekliyle çe#itlili$i te#vik ederek çalı#ıyoruz. 
Sürdürülebilirlik  
Çevreye saygı duymadan ba#arılı olunmayaca$ına inanıyoruz. !çinde ya#adı$ımız ve 
çalı#tı$ımız topluluklara kar#ı sorumluluk ta#ıyoruz. Varlı$ımızı korurken çevreyi ve 
do$al kaynakları korumayı da unutmuyoruz. 

KURUMSAL 
Çimenta# #irketler toplulu$u: 

• ürünlerinde liderli$i hedefleyen, 
• her i# sürecinde sürekli kalite pe#inde olmanın ba#arının anahtarı oldu$una inanan, 
• pazarda dinamik ve sürekli yeni fırsatlar arayan,  
• çalı#anlarına, hissedarlarına ve faaliyette bulundu$u bölgelerdeki topluluklara 

katkı sa$lamaya önem veren, -sürdürülebilir büyümeye inanan ve bunu ba#armak 
için çalı#an, 

• çe#itlili$in kendisini güçlü kılan bir unsur ve temel bir de$er oldu$una inanan, bir 
Gruptur. 



Finansal ve özkaynak göstergeleri  

(TL) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Net i#letme sermayesi (a) 20.857.590 19.906.036 29.727.711 30.536.715 21.792.955 29.612.174 34.685.749 

Toplam varlıklar 256.058.300 185.371.602 129.597.945 118.016.478 116.038.036 96.964.974 84.481.931 

Toplam özkaynak 35.792.680 32.947.609 44.627.219 47.791.888 38.641.860 37.963.572 41.749.591 

Ana ortaklı$a ait özkaynaklar 35.792.680 32.947.609 44.627.219 47.791.888 38.641.860 37.963.572 41.749.591 

Net finansal borç 26.377.427 23.459.933 5.942.148 0 0 0 0 

(a) Maddi olmayan duran varlıklar + Maddi duran varlıklar + i#letme sermayesi

454,5

%83,2 %369,3 %156,1

2021 2020 2021 2020 2021 2020
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karlılık 
oranı
(%)
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Performans göstergeleri 

(TL) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Hasılat 454.542.825 248.092.415 176.127.327 254.679.989 187.724.581 208.933.798 157.850.300 

FAVÖK 36.682.747 7.816.790 1.793.614 12.243.149 2.900.676 (787.434) 5.399.637 

FAVÖK Oranı % 8,1% 3,2% 1,0% 4,8% 1,5% -0,4% 3,4%  
Faiz ve vergi öncesi kar / (zarar) 10.679.615 (10.681.775) (2.812.389) 9.518.279 504.752 (3.439.067) 2.877.377  

Faiz ve vergi öncesi kar oranı % 2,3% -4,3% -1,6% 3,7% 0,3% -1,6% 1,8% 
Finansman geliri / (gideri) (6.502.736) (3.950.432) (527.017) 375.220 (194.011) (229.340) (225.380) 

Vergi öncesi kar / (zarar) 4.176.879 (14.632.207) (3.339.406) 9.893.499 310.741 (3.668.407) 2.651.997 

Vergi geliri / (gideri) (1.083.816) 3.104.291 657.708 (313.974) 497.337 (39.947) (1.169.370) 

Dönem karı / (zararı) 3.093.063 (11.527.916) (2.681.698) 9.579.525 808.078 (3.708.354) 1.482.627 

Dönem karı / (zararı) oranı % 0,7% -4,6% -1,5% 3,8% 0,4% -1,8% 0,9% 

Ana ortaklık dönem karı 3.093.063 (11.527.916) (2.681.698) 9.579.525 808.078 (3.708.354) 1.482.627 

Ana ortaklık dönem karı oranı % 0,7% -4,6% -1,5% 3,8% 0,4% -1,8% 0,9% 
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Karlılık ve özkaynak oranları  

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Özsermaye karlılık oranı (a) 8,6% -35,0% -6,0% 20,0% 2,1% -9,8% 3,6% 

Kullanılan sermayenin getirisi (b) 51,2% -53,7% -9,5% 31,2% 2,3% -11,6% 8,3% 

Özvarlık oranı (c) 14,0% 17,8% 34,4% 40,5% 33,3% 39,2% 49,4% 

Özkaynakların net finansal borçlara oranı (d) 73,7% 71,2% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Net finsal borç / FAVÖK 0,7x 3,0x 3,3x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x

(a) Net kar / Toplam özkaynak 
(b) Faiz ve vergi öncesi kar / Net i#letme sermayesi

(c) Toplam özkaynak / Toplam varlıklar 
(d) Net finansal borç / Toplam özkaynak

Nakit Akı% 

(TL) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

!#letme faaliyetlerinden nakit akı#ları 48.007.904 20.041.635 965.349 -18.049.869 5.906.006 9.760.554 12.081  

Yatırım faaliyetlerinden nakit akı#ları (9.500.134) (3.158.796) (2.503.474) 14.921.684 -4.657.345 -7.193.143 -1.434.208  

Finansman faaliyetlerinden nakit akı#ları (33.427.786) (22.197.814) (2.114.434) 661.005 68.887 44.911 -151.189  

Serbest nakit akı# 5.079.984 (5.314.975) (3.652.559) -2.467.180 1.317.548 2.612.322 -1.573.316  

Satı% Tonajları  

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Hazır beton (m3) 1.892.832 1.469.596 1.003.233 1.703.759 1.562.814 1.892.886 1.491.148

Personel Sayıları 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Personel sayıları (31 Aralık) 100 90 76 88 102 90 93  

Yatırımlar (TL) 9.507.593 3.373.858 2.755.474 2.547.224 4.205.118 7.193.143 2.530.818 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

5.399
.637

-787.
434 2.900

.676 12.24
3.149

1.793
.614 7.816

.790

36.68
2.747

,0

FAVÖK performansı 

(TL)
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Ç"MBETON HAZIRBETON VE PREFABR"K YAPI ELEMANLARI SAN. VE T"C. A.!. 
2021 YILI FAAL"YET RAPORU 
 
 
A-GENEL B"LG"LER 
 
1. Rapor Dönemi 
01.01.2021-31.12.2021 
 
2. Kurumsal Bilgiler 
"irketin Ticaret Unvanı                Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.". 
"irket Mersis Numarası              0257000192200019 
"irketin Ticaret Sicil Numarası  Bornova 2537  
"irket !leti#im Bilgileri                 www.cimbeton.com   
Merkez                                           Egemenlik Mah. Eski Kemalpa#a Cad. No: 5 I#ıkkent Bornova-!ZM!R 
                                                        Tel: 0.232.472 1050  Faks: 0.232. 472 1055 
1. "ube:                                          Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.". Edirne "ubesi 
Adresi:                                            Tayakadın Mahallesi Sanayi Bölgesi No: 452 Edirne 
 
2. "ube:                                          Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.". Akhisar "ubesi 
Adresi:                                            !nönü Mahallesi 31. Blok No:7 Akhisar Manisa 
Telefon:                                          0.236.412.6368 
 
3. "ube:                                          Çimbeton Hazırbeton Ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim "irketi  
                                                        Çorlu "ubesi 
Adresi:                                            Hatip Mahallesi Karatepe ( Küme Evler ) Çorlu Beton Sit. No: 1 Çorlu Tekirda$ 
 
4. "ube:                                          Çimbeton Hazırbeton Ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi Ve Ticaret Anonim "irketi   
                                                        Malatya "ubesi  
Adresi:                                           Topsö$üt Mahallesi Sivas Yolu Blv. No: 2 Ye#ilyurt/Malatya  
  
5. "ube:                                          Çimbeton Hazırbeton Ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi Ve Ticaret Anonim "irketi   
                                                        Kırklareli "ubesi  
Adresi:                                           Pınar Mahallesi "eytandere Mekii ( Küme Evler ) No: 3 Merkez/Kırklareli  
  
6. "ube:                                          Çimbeton Hazırbeton Ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi Ve Ticaret Anonim "irketi   
                                                        Elazı$  "ubesi  
Adresi:                                           A#a$ıdemirta# Güne#li Nasip Hürel Hazır Beton Apt. No: 9/0 Merkez/Elazı$  
 
7. "ube:                                          Çimbeton Hazırbeton Ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi Ve Ticaret Anonim "irketi   
                                                        Gaziemir "ubesi  
Adresi:                                           Fatih Mah. 1203 Sok. No:25 Gaziemir/!zmir  
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3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye 
 

 
"irket’in çıkarılmı# sermayesi 1.770.000 TL olup, nominal de$eri 0,01 TL olan 177.000.000 adet hisseden 
olu#maktadır. "irket’in A ve B grubu olmak üzere iki çe#it hissesi bulunmaktadır ve A grubu hisse adedi 74.700.000, 
B grubu hisse adedi ise 102.300.000’dir. 
Ola$an ve Ola$anüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A grubu pay sahibi veya vekiline 15 oy ve her bir B grubu 
pay sahibine veya vekiline 1 oy hakkı verilir. Ana Sözle#me’nin oy kullanımına istinaden olan hükümlerinin 
de$i#tirilmesi için, A grubu pay sahiplerinin %75’inin olumlu oyu gerekmektedir. 

 
4. Dönem "çinde Yönetim Kurulunda Görev Alanlar 

 
YETK" SINIRLARI 
Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, "irket Anasözle#mesi ve sair mevzuatta gösterilen yetkilere 
sahiptir. 
 
5. Dönem "çinde Görev Alan Üst Düzey Yöneticiler 
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Adı Soyadı Görev Unvanı 

Taha Aksoy Yönetim Kurulu Ba#kanı   

Mevlüt Cenker Mirzao$lu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO  

Ercan Karaismailo$lu Mali !#ler Direktörü (CFO)  

Selçuk Kuntalp Satınalma Direktörü  

Do$ukan Demir Hazırbeton Direktörü  

Melek Özen !nsan Kaynakları Direktörü    

 
* Hukuk !#leri ve Yatırımcı !li#kileri Direktörü olarak görev yapmakta olan Kayhan Karabayır, 12 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmı#tır. 
Hukuk !#leri ve Yatırımcı !li#kileri Direktörlü$ü, Hukuk !#leri Müdürlü$ü olarak yeniden yapılandırılmı#tır. Bu tarihten itibaren Yatırımcı !li#kileri 
Bölümü’nün görevleri Mali !#ler Direktörlü$ü tarafından yerine getirilmektedir.

Adı Soyadı Görev Ünvanı Görev Süresi 

Taha Aksoy Yönetim Kurulu Ba#kanı 15.04.2021-15.04.2022 

Marco Maria Bianconi Yönetim Kurulu Ba#kanvekili 15.04.2021-15.04.2022  

Mevlüt Cenker Mirzao$lu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO 15.04.2021-15.04.2022  

Pasquale Vetrano Yönetim Kurulu Üyesi 15.04.2021-15.04.2022  

Paolo Regoli Yönetim Kurulu Üyesi 15.04.2021-15.04.2022 

!lhan Feyzi Gürel% Yönetim Kurulu Üyesi 15.04.2021-15.04.2022  

Bahri Hüseyin Zühal Ba$ımsız Yönetim Kurulu Üyesi 15.04.2021-15.04.2022   

Mehmet Cemali Dinçer Ba$ımsız Yönetim Kurulu Üyesi 15.04.2021-15.04.2022    

Paysahibi Pay (TL) % 

Çimenta# !zmir Çimento Fabrikası Türk A.". 890.042 50,29 

Kars Çimento Sanayi ve Ticaret A.". 1.098 0,06 

B!ST 878.860 49,65 

TOPLAM 1.770.000 100   
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6. Kurumsal Yönetim Komitesi 

7. Denetimden Sorumlu Komite 

 
8. Riskin Erken Tespiti Komitesi 

 
9. Çalı%anlar 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla "irket’te 100 çalı#an bulunmaktadır. 
Çalı#an personelin ücret ve sosyal hakları finansal durum göz önüne alınarak liyakat ve performans esasına 
göre belirlenmektedir. 
 
10. Dönem "çindeki Ana Sözle%me De#i%iklikleri 
Dönem içinde ana sözle#me de$i#ikli$i yapılmamı#tır.  
 
11. Dönem "çindeki Menkul Kıymet "hraçları ve Bunların Getirece#i Yükler 
Dönem içinde menkul kıymet ihracı yapılmadı$ından, bu nedenle #irkete gelecek muhtemel bir mali yük de 
söz konusu bulunmamaktadır. 
 
12. "%tirakler ve "%tiraklerdeki Ortaklık Payları 

 
B-ÜST DÜZEY YÖNET"C"LERE SA$LANAN HAKLAR 
 
2021 yılı Ola$an Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları her bir Yönetim Kurulu toplantısı 
için 2.000 TL brüt ücret ödenmesi kararla#tırılmı# olup, bunun dı#ında herhangi bir ücret öngörülmemi#tir. 
"irket üst yönetiminde yer alan yöneticilere maa# dı#ında özel sa$lık sigortası sa$lanmaktadır. Bunun dı#ında 
sabit bir kâr payı, ikramiye gibi ödeme sistemi bulunmamaktadır. 
2021 döneminde #irket üst yönetimine sa$lanan tüm hakların toplam tutarı 2.357.587 TL olup, bu tutarın 
714.205 TL’lik kısmı Çimbeton özelinde gerçekle#en üst yönetim giderleri, kalan 1.643.382 TL’lik tutar ise hâkim 
#irket olan Çimenta# !zmir Çimento Fabrikası Türk A.".’den alınan üst yönetim hizmet bedelidir. 

"%tirak Pay Tutarı (TL) % 

!lion Çimento !n#aat Sanayi ve Ticaret Ltd. "ti. 300.000 100 

 
* !lion Çimento !n#aat Sanayi ve Ticaret Limited "irketi’nin (“!lion Çimento”) operasyonlarına artık ihtiyaç bulunmadı$ından, 10 Aralık 2021 tarihinde 
yapılan Genel Kurul’da !lion Çimento’nun tasfiye edilmesine karar verilmi# olup, söz konusu karar 22 Aralık 2021 tarih ve 489 sayılı Ticaret Sicil 
Gazetesi’nde tescil ve ilan edilmi#tir. "irketin yeni unvanı “Tasfiye Halinde !lion Çimento !n#aat Sanayi ve Ticaret Limited "irketi”dir. 

Bahri Hüseyin Zühal Ba#kan   

Marco Maria Bianconi Üye   

Didem Hürcan Üye 

Bahri Hüseyin Zühal Üye  

Mehmet Cemali Dinçer Üye   

Mehmet Cemali Dinçer Ba#kan 

Marco Maria Bianconi Üye 

Didem Hürcan Üye 
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C-AR-GE ÇALI!MALARI 
 
Özel ürün geli#tirme, ham madde kalite kontrol, reçete optimizasyonu ve mü#teri teknik destek faaliyetlerini 
ba#arıyla sürdüren Çimbeton Ar-Ge birimi, mü#teri ihtiyaçlarını kar#ılamak ve betona yeni i#levler kazandırmak 
için yenilikçi ürünler tasarlamaya 2021 yılında da devam etmi#tir.  
Özel ürünler konusunda derin bir tecrübe ve bilgi birikime sahip olan Çimbeton, 2021 yılında tüm özel 
ürünlerinin marka tescillerini güncellemi#tir. Yıl sonu itibarıyla 20 adet tescilli ürüne ula#an portföye Geoçim™, 
Hyperçim™ ve Ultraçim+™ gibi yeni ürünler dahil edilmi#tir.  
Sülfata dayanıklı ve çevreye duyarlı Geoçim™, zemin güçlendirmesi amacıyla CFA metodu ile in#a edilen 
kazıklar için Çimbeton mühendisleri tarafından özel olarak tasarlanan ürünümüzdür. 
Hyperçim™, Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeli$i ve TS 13515 Standardına uygun olarak tasarlanmı# ve Çimbeton 
güvencesiyle üretilmi# yüksek su yalıtım performansıyla birlikte üstün dayanıklılık özelliklerine sahip 
ürünümüzdür. Ürünün geli#tirilmesi sürecinde Dokuz Eylül Üniversitesi !n#aat Mühendisli$i Yapı Malzemeleri 
Laboratuvarından gerekli testler kapsamında destek alınmı#tır. 
2021 yılında Ar-Ge faaliyetleri kapsamında 100+ yıllık servis ömrü ile in#a edilen mega projelere yönelik yüksek 
dürabilite ve sürdürülebilirlik özelli$inde beton tasarımı çalı#maları yapılmı#tır. THBB Yapı Malzemeleri 
Laboratuvarında yaptırılan testlerde gerekli #artları ta#ıyan 100+ yıl servis ömürlü ürünümüz, Ultraçim+™ 
markası ile portföye dahil olmu#tur. 
2021 yılında betondaki klinker oranını dü#ürmek adına “ba$layıcı optimizasyonu” çalı#maları yapılmı#tır. Uçucu 
külün dı#ında farklı katkılı çimentolarla ikili ba$layıcı sistem üzerinde çalı#ılarak hem klinker tasarrufu 
sa$lanmı# hem de ürünlerin karbon ayak izi dü#ürülmü#tür. 
"ubat ayında Mimarlar Odası !zmir "ubesi tarafından düzenlenen “Malzeme Etkinlikleri Ku#a$ı: Beton Deyip 
Geçme” ba#lıklı etkinlik dizisinde “Mimaride Beton Çözümleri” konusunda seminer verilmi#tir. 
Temmuz ayında ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisli$i Bölümü ö$rencilerine yönelik “Betonda !novasyon 
ve Özel Ürünler” ba#lı$ında çevrimiçi seminer düzenlenmi#tir. 
2021 yılında Ar-Ge Laboratuvarında beton ve beton bile#enleri kapsamında toplam 1200 adet deney yapılmı# 
ve deney sonuçları raporlanmı#tır. Bu sonuçlar; satın alma, ham madde kıyaslama, reçete optimizasyonu gibi 
birçok i#in karar verme sürecine katkı sa$lamı#tır. 
2022 yılında dü#ük karbonlu ürünler, özel ve inovatif mühendislik çözümleri, dijital uygulamaları i# süreçlerine 
uyarlama gibi alanlarda yeni çalı#maların ve projelerin yapılması ve ba#ta üniversitelerle olmak üzere yeni i# 
birliklerinin kurulması hedeflenmektedir. 
 
D-!"RKET"N FAAL"YETLER" HAKKINDA B"LG" 
 
1. Üretim Süreçlerine Dair Bilgi 
Çimbeton Ege Bölgesinde, ba#ta !zmir olmak üzere Manisa ve Aydın illerinde kurulu I#ıkkent, Koyundere, 
Gaziemir, Zeytinda$, Torbalı, Özbek, Çe#me, Ku#adası, Nazilli, Akhisar, Aydın, Marmara Bölgesinde Edirne, 
Tekirda$, Kırklareli, Çerkezköy, Çorlu, Ba#ak#ehir ve Do$u Anadolu Bölgesinde Malatya ve Elazı$ olmak üzere 
toplam 19 adet hazır beton üretim tesisi ile üretim ve satı# faaliyetlerinde bulunmaktadır.  
Ürün çe#itlili$ine önem veren #irketin ürün paletinde TS EN 206-1 standardında ve G Uygunluk Belgesine göre 
belirtilen beton sınıflarına göre: 
• Konvansiyonel hazır ya# beton 
• Kendili$inden yerle#en beton 
• Silindirle sıkı#tırılmı# beton 
• Hafif beton 
• A$ır beton 
• Renkli beton 



• Hazır ya# sıva 
• Fiber donatılı beton 
• "ap 
• Püskürtme beton 
• Geçirimli beton 
• Köpük beton 
• Kristalize beton 
• Kullanım süresi uzatılmı# beton 
• Yüksek erken dayanımlı beton 
• Yüksek durabil beton 
• Yolçim (Silindirle Sıkı#tırılmı# Beton Yol) 
• Gromix Beton 
• Dekoratif Beton 
• Sıcaklık Kontrollü Beton 
 
2. Yatırımlar 
Çimbeton 2021 yılında da Çevre ve !# Güvenli$i konusunda yeni çıkan yasalara uyum açısından gerekli fiziki 
yatırımlara devam etmi#tir. Tehlikeli, tehlikesiz atık alanları ve stokholler olu#turulmaya devam edilmi#, tesis 
bazında emisyon ölçümleri tamamlanmı#tır. Türkiye’de çok yaygın olmayan kirli su dönü#üm ünitesi yatırımıyla 
sektörde öncü olmaya devam etmi#tir. Tüm çalı#anların temel i# sa$lı$ı ve güvenli$i e$itimleri ile çevre 
e$itimleri gerçekle#tirilmi#tir. Tüm çalı#anlarımızın çalı#ma #artlarını iyile#tirici tesis ve bina yenileme 
i#lemlerine devam edilmi#tir, Covid-19 önlemleri kapsamında tüm tesislerde ve beton operasyonunda bula# 
risklerini minimize edecek faaliyetler içine girilmi#tir. Bunlarla birlikte Çimbeton’ a ait tüm ekipmanların 
bakımları ve revizyonları tamamlanmı#tır. Torbalı, Aydın ve Elazı$ gibi tesislerde kapasite artımına yönelik 
çalı#malar yapılmı#tır. Çimbeton, kendi filosunda kullanmak üzere 3 adet transmikser alımını gerçekle#mi#tir. 
Ayrıca yakıt takip sistemlerinin modernizasyonu yine yıl içerisinde tamamlanmı#tır. 2021 yılında 9.507.593 TL 
tutarında yatırım gerçekle#tirilmi#tir. 
 
3. "ç Kontrol ve Ba#ımsız Denetim 
"irket, Cementir Holding bünyesinde olu#turulan !ç Denetim Birimi vasıtasıyla merkezi #ekilde yürütülen iç 
kontrol ve denetimlere tabidir. 
"irkette ayrıca Bütçe, Planlama & Kontrol Departmanı mevcut olup, "irketin faaliyet sonuçlarının bütçe ve/veya 
planlarla uyumu kontrol edilmektedir.  
Her iki fonksiyon da etkin ve verimli #ekilde çalı#makta, #irket üst yönetimi ve ilgili birimleri zamanında ve 
gere$i gibi bilgilendirerek gerekli önlemlerin alınması, ek çalı#maların hayata geçirilmesi veya iyile#tirilmesi 
konularında etkili i#lev görmektedir. 
"irketimiz hesap dönemi içerisinde KPMG Ba$ımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü#avirlik A.". 
tarafından ba$ımsız denetime tabi tutulmu# ve ba$ımsız denetim raporunda olumlu görü# almı#tır.  
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle #irket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari 
veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır. 
2021 dönemi içerisinde belirlenen hedeflere ula#ılmı# olup, alınan Genel Kurul kararları yerine getirilmi#tir. 
 
4. Ba#ı% ve Yardımlar 
"irket 2021 yılı içerisinde toplam 56.605 TL ba$ı# ve yardımda bulunmu# olup, bu tutarın tamamı ayni 
yardımlardan olu#maktadır. Anılan ba$ı# tutarları 2020 yılı Ola$an Genel Kurul toplantısında alınan ba$ı# 
yetkisi sınırlarının içerisinde kalmaktadır. 
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5. Üretim ve Satı%lara "li%kin Bilgiler 
Bilindi$i üzere, 2020 yılı ba#ından itibaren Çin’de ba#layan ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, 
2020 yılı Mart ayı ba#ından itibaren ülkemizi de etkilemeye ba#lamı#, bu dönemde özellikle Mart-Nisan ve 
Mayıs aylarında alınan önleyici tedbirlerin etkisiyle birçok ekonomik faaliyet ya durmu# ya da yava#lamı#tır. 
Salgının dünya ve Türkiye piyasalarında yarattı$ı olumsuzluk ile gerek yerelde gerekse küresel boyutta salgının 
kontrol altına alınabilmesi için alınan tedbirler birçok i#kolunu derinden etkilemi# ve halen etkilemektedir.   
"irketimizin faaliyetleri de bu kapsamda olumsuz #ekilde etkilenmi#se de tesislerimizdeki üretim 
faaliyetlerimize ara vermeden devam edilebilmi#tir. Haziran 2020 ile birlikte ba#layan normale dönü# çabaları 
ve mevsimsel etkiler çerçevesinde sektörümüzde de toparlanma i#aretleri görülmeye ba#lamı#tır.  
TÜ!K tarafından açıklanan 2021 yılı yıllık büyüme rakamlarına bakıldı$ında, genel ekonomide %11 büyüme 
gerçekle#tirdi$i görülmektedir. !n#aat sektörü ise 2021 yılı ilk 9 ayında %0,6 küçülmü#tür. 
"irketimizin 2021 yılı toplam beton satı# miktarı, bir önceki yılın aynı dönemi ile kar#ıla#tırıldı$ında %28,80 
oranında artmı#tır. 
 
6. Sektörün ve "%letmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler 
Sektörün ve i#letmenin performansını etkileyen ana sorunları, COVID-19 salgınının etkileri ayrı #ekilde 
de$erlendirilmek üzere, iki ba#lık altında de$erlendirmekteyiz. Bunlardan birincisi Haksız rekabet yaratan 
sorunlar; ikincisi ise di$er sorunlar olarak tanımlayabilece$imiz sorunlardır.   
 
Haksız rekabet yaratan sorunlar  
1) Dü#ük kalitede standart dı#ı beton üretim ve satı#ı yapılması,  
2) Beton üretim ve sevkiyatının eksik miktarlarda yapılması,  
3) Faturasız satı# yapılması,  
4) Maliyetlerin altında ve yüksek ödeme vadeleri ile beton satı#ı yapılması,  
5) Dü#ük miktarlı beton taleplerinde olu#an ekstra maliyetlerin satı# fiyatlarına yansıtılamamasıdır.  
 
Di!er sorunlar 
Bu dalda çok sorun bulunmakta ve sürekli olarak dile getirilmektedir. Bu nedenle sorunların tanımlanmasında 
konuya daha geni# bir çerçeveden bakılması gerekmektedir. Bu sorunlar. 
 
1) Denetimsiz Beton Üretimi  
!n#aat firmaları tarafından, günümüzün gereksinimlerine uymayan #artnameler gere$i #antiyelere geli#igüzel 
kurulan beton santrallerindeki denetim dı#ı üretim ile bu santrallerin yarattı$ı görüntü ve çevre kirlili$i ile 
maddi kaynak israfı da, dikkat edilmesi gereken ba#ka bir konudur. Bu firmalar, söz konusu santralleri kendi 
ihtiyaçları için kuruyor olmalarına kar#ın, dı#arıya da satı# yapmaktadır.  
 
2) Ruhsatlandırma  
Ürünün do$ası gere$i kullanım yerine yakın bir alanda bulunması gereken hazır beton tesislerinin kurulu# ve 
i#letme a#amalarında, ruhsat ve di$er izinler konusunda yerel yönetimlerle ya#anmakta olan sorunlar, 
sektörün önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam etmekte, yerel yönetimlerin bu konularda bilgi 
ve deneyim sahibi fazla elemanları olmayı#ı zaman zaman sıkıntılara neden olmaktadır. Belediyelerin, bu tür 
sektörel denetim ve ruhsatlandırma i#lemlerinde, ilgili mesleki kurulu#larıyla i#birli$i yapmaları, o 
kurulu#lardan danı#manlık almaları sa$lanmalı ve çevre ko#ullarına göre belirlenen niteliklere sahip tesislerin 
kurulması te#vik edilmelidir.  
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3) Kaliteli Agrega temini 
Sektörün agrega ihtiyacı giderek artmakta, ancak agrega kaynakları daralmaktadır. 1 m3 betonda, ortalama 
1.9 ton agrega kullanıldı$ı dü#ünülürse, agreganın beton üretimi açısından ta#ıdı$ı önem daha iyi 
anla#ılacaktır.  
 
4) Kayıt dı%ı faaliyette bulunanların belirlenerek haklarında yasal i%lem yapılmasının sa#lanması  
Bazı hazırbeton üreticileri kayıtdı#ı faaliyetlerde bulunarak haksız rekabet yarattıkları gibi, vergi mevzuatı ve 
in#aat hukukunu da ihlal etmektedir. Hem yapı güvenli$i hem de mali açıdan denetimler sıkla#tırılmalı, kalite 
belgesiz ve kayıt dı#ı hazır beton faaliyetleri engellenmelidir.  
 
5) Trafik Kısıtlamaları  
Pek çok Avrupa ülkesinde, kamu hizmeti yaptıkları gerekçesiyle beton transmikserlerine geçi# önceli$i 
tanınırken, hazır betonun yaygınla#masına son derece ihtiyaç duyulan ülkemizde, normal hizmetin bile 
aksamasına neden olan tonaj ve trafik kısıtlamasının makul bir çözüme kavu#turulması zorunludur. Tonaj 
kısıtlamasının a#ılması için ilgili kurumlarca, tekni$ine uygun ilave aks kullanımına izin verilmelidir; trafi$e 
çıkı# kısıtlamaları ise bölge ve ilin ihtiyaç ve özellikleri de göz önüne alınarak, yönetmeliklerle belirlenip, 
uygun bir çözüme kavu#turulmalıdır.  
 
6) En az C30 dayanım sınıfında beton kullanılmalıdır 
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, deprem bölgelerinde, yani ülkemizin 
tamamına yakınında, kullanılacak beton sınıfı en az C20'dir. Ancak, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden 
in#aat mühendisli$i profesörlerinin 2001 yılında 17 A$ustos Depremi’nin yıldönümü nedeniyle yayınladıkları 
"Betonda Kalite Deklarasyonu”na göre, dayanım ve uzun ömür açısından yapılarda kullanılması gerekli en dü#ük 
beton dayanım sınıfı C30'dur. Bu nedenle, korozyon açısından in#aatlarda kullanılması zorunlu en dü#ük beton 
dayanım sınıfı en az C30 olmalıdır. 
 
7) Kalifiye eleman sıkıntısı 
Sektörde sayısı hızla artan Hazırbeton santralları nedeniyle Santral Operatörü, Kalite Teknisyeni, Mikser 
Operatörü ve Pompa Operatörü gibi kadrolarda ihtiyaç duyulan sayıda yeti#mi# elamanın olmamasından 
kaynaklanan sıkıntılar ya#anmakta, nitelikli yapılara sa$lanan hizmetlerde bu ihtiyaç daha da artmaktadır.   
2020 yılı kalifiye eleman sıkıntısının çok fazla ya#andı$ı bir yıl olmu#tur.  
 
8) Elektronik Beton "zleme (EB"S) Sisteminin Etkisi  
25.12.2018 tarihinde yürürlü$e giren elektronik beton takip sistemiyle sektörde ya#anan sıkıntılar (beton 
numunelerinin alınması, saklanması ve kırılması, kalifiye olmayan personelin özel laboratuvarlarda 
çalı#tırılması, sektörde karot alımının artmasının özel laboratuvarlara ekstra gelir kapısı açması vb.) konunun 
muhatapları ile (Türkiye Hazır Beton Birli$i, Kalite ve Çevre Kurulu, !n#aat Mühendisleri Odası vb.) görü#ülerek 
çözüme kavu#turulmaya çalı#ılmı#tır.  
 
Cov"t-19 ve Ekonom"k Gel"#meler"n Etk"ler"  
COVID-19 salgınının gerek ülkemiz ekonomisi ve gerekse küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin in#aat 
sektörünü de etkiledi$i görülmektedir. 2020 yılı Haziran ayından itibaren ba#layan normale dönü# çabaları ve 
mevsimsel etkiler çerçevesinde sektörümüzde de toparlanma i#aretleri görülmeye ba#lamı#tır. Bu durum in#aat 
ruhsatlarına da yansımı# ve 2020 yılında Belediyeler tarafından in#aat ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 2019 yılına 
göre %48,7 oranında yükselmi#tir. 2021 yılında da olumlu etkiler görülmeye devam etmektedir ve 2021 yılında, bir yılın 
önceki aynı dönemine göre Belediyeler tarafından in#aat ruhsatı verilen yapıların yüzölçümünde %24,1 oranında artı# 
gerçekle#mi#tir. 
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Fakat, COVID-19 salgının halen yaygın #ekilde devam ediyor olması, virüste meydana gelen mutasyonlara ba$lı olarak 
gelen ve gelebilecek yeni dalga endi#eleri ile yeni kısıtlama ve kapanma ihtimallerini de göz ardı etmemek 
gerekmektedir. 
 
7. Ba#lılık Raporu Sonuç Bölümü 
Rapor içeri$inde listelenen ve a$ırlıklı olarak hâkim #irketten çimento ve agrega alımı ile yönetsel destek hizmetleri 
alımı noktasında toplanan ticari ili#kide, anılan i#lemlerin ko#ulları piyasa teamül ve uygulamaları ile uyumludur. 
"irket dönem içinde hâkim #irketin yönlendirmesi ile herhangi bir zarara u$ratan i#lem yapmamı#tır. 
 
E- F"NANSAL DURUM 
 
1. Temel Rasyolar 
Sermaye piyasası mevzuatına ve kurul muhasebe standartlarına göre #irketimizin önceki yıl verileri ile 
kar#ıla#tırmalı rasyoları a#a$ıdadır. "irket sermayesi kar#ılıksız kalmadı$ı gibi, #irket borca batık de$ildir. 

Çimbeton’un 31 Aralık 2021 tarihli finansal tabloları incelendi$inde önceki yıla göre "irket performansının 
iyile#ti$i görülmektedir. 2020 yılında 6.138.246 TL olarak gerçekle#en brüt satı# karı, 2021 yılında 37.979.169 
TL olarak gerçekle#mi# olup, brüt kâr marjı %2’den %8’e yükselmi#tir. Ayrıca 2020 yılında konsolide esas 
faaliyet zararı 14.319.388 TL, vergi öncesi zarar 14.632.207 TL ve net dönem zararı 11.527.916 TL iken, 2021 
yılında bahsi geçen tüm kalemlerde kar elde edilmi# olup esas faaliyet karı 9.293.256 TL, vergi öncesi kar 
4.176.879 TL, net dönem karı 3.093.063 TL olarak gerçekle#mi#tir.  
"irket performansında gerçekle#mi# olan iyile#menin 2022 yılında da devam etmesi öngörülmektedir. 
 
2. "%letmenin Performansını Güçlendirmek "çin Uyguladı#ı Yatırım ve Temettü Politikaları 
!#letmenin performansını güçlendirmenin temel noktası özkaynak a$ırlıklı bir finansman politikasından 
geçmektedir. Ana ortak Çimenta# !zmir Çimento Fabrikası Türk A.". bu politikadan hareket edilmesine onay 
vermekte ve özkaynakların maliyet dü#ürücü yatırımlara yönlendirilmesine olumlu bakmaktadır. 
15 Nisan 2021 tarihli Genel Kurulu kararı ile "irket’in yasal kayıtlarında mali dönem zararı oldu$undan, kar 
da$ıtımı yapmama kararı alınmı#tır. 
 
3. "%letmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları 
!#letmenin yatırım ve i#letme ihtiyaçlarının finansmanı a$ırlıklı olarak özkaynakları ile kar#ılanmaktadır.  
"irketin kar#ı kar#ıya kalabilece$i riskler ana orta$ın politikalarına uygun olarak bu konudaki ihtisas 
gruplarınca denetim altında tutulmaktadır. 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Çimbeton’un 878.813,79 TL tutarındaki nominal bedelli hissesi Borsa !stanbul 
A.".’de “Ana Pazarda” CMBTN adı altında i#lem görmektedir. 
 

Oran 2021/12 2020/12 

Cari Oran 0,85 0,81 

Likidite Oranı 0,84 0,79 

Borçlar/Aktif Toplamı 0,86 0,82 

Borçlar/Özsermaye 6,15 4,63 

Özsermaye/Aktif Toplamı 0,14 0,18 

Satı#lara göre karlılık 0,08 0,02 
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F- R"SKLER VE DE$ERLEND"RME 
 
Risk yönetimi, bir yönetim fonksiyonu oldu$u kadar yeni Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim !lkeleri 
ve Türk Ticaret Kanunu ile yasal olarak da gerekli hale gelmi#tir. Türk Ticaret Kanunu 378. Maddesi gere$ince; 
“Pay senetleri borsada i#lem gören #irketlerde, yönetim kurulu, #irketin varlı$ını, geli#mesini ve devamını 
tehlikeye dü#üren sebeplerin erken te#hisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin 
yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalı#tırmak ve geli#tirmekle yükümlüdür”.  
Çimbeton bünyesindeki risk yönetimi yetkinliklerinin arttırılması ve Türk Ticaret Kanunu Madde 378 ile uyumlu 
bir risk yönetim süreci için 2012 yılı Kasım ayında “Riskin Erken Saptanması Komitesi” (Komite) kurulmu#tur. 
2021 yılında Komite üyeleri Sayın M.Cemali Dinçer, Sayın Marco Maria Bianconi ve Sayın Didem Hürcan’dır. 
Riskin Erken Saptanması Komitesi periyodik olarak toplanmakta ve raporlarını Yönetim Kurulu’na sunmaktadır. 
Bu kapsamda 2012 yılı içerisinde bir “Risk Yönetimi Projesi” gerçekle#tirilmi#tir. Proje kapsamında, Çimbeton 
bünyesinde risk envanterleri hazırlanmı#; riskler dünyada çapında genel kabul görmü# “COSO Kurumsal Risk 
Yönetimi” çerçevesine uygun risk metodolojisi kullanılmak suretiyle de$erlendirilerek, önceliklendirilmi#tir. 
De$erlendirme sonucunda, risk haritaları olu#turulmu#; risk yönetimi süreci, süreçteki rol ve sorumluluklar 
ile izleme ve raporlama adımlarını da içerecek #ekilde tanımlanmı# ve dokümante edilmi#tir. Riskin Erken 
Saptanması Komitesi de bu metodoloji çerçevesinde çalı#maktadır. "irketimizde satı#lar, verimlilik, gelir 
yaratma kapasitesi, karlılık, borç/özkaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler bulunmamaktadır.  
 
G- "L"!K"L" TARAFLARLA GERÇEKLE!T"R"LEN "!LEMLER 
 
2021 yılında Çimbeton’un ili#kili taraflara yapmı# oldu$u önemli mal ve hizmet satı#larının detayı a#a$ıdaki gibidir:  
• Yapıtek Yapı Teknolojisi Sanayi ve Ticaret A.".’ye 688.927 TL tutarında hazır beton satı#ı gerçekle#mi#tir. 
2021 yılında Çimbeton’un ili#kili taraflardan yapmı# oldu$u önemli mal ve hizmet alımlarının detayı a#a$ıdaki 
gibidir:  
• Çimenta# !zmir Çimento Fabrikası Türk A.".’den 140.253.982 TL tutarında çimento ve agrega alımı, 8.878.771 

TL tutarında danı#manlık hizmet alımı gerçekle#mi#tir. 
• Destek Organizasyon Temizlik San. ve Tic. A.".’den 32.977.788 TL tutarında akaryakıt alımı gerçekle#mi#tir. 
• Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.". Elazı$ Çimento 
"ubesi’nden 22.647.461 TL tutarında çimento alınmı#tır. 

!li#kili taraflarla gerçekle#tirilen i#lemlerle ilgili daha detaylı açıklama, 31 Aralık 2021 tarihli Finansal Rapor’un 
4 no’lu “!li#kili Taraf Açıklamaları” dipnotunda yapılmı#tır. 
 
KURUMSAL YÖNET"M "LKELER"NE UYUM RAPORU 
 
BÖLÜM I& KURUMSAL YÖNET"M "LKELER"NE UYUM BEYANI 
 
"irketimiz, 2021 yılı faaliyet döneminde II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebli$i ekinde yer alan Kurumsal Yönetim 
!lkelerinden #irket açısından uygulanması zorunlu olan tüm ilkeleri uygulamaktadır. Uygulanması zorunlu 
olmayan ilkeler konusunda ise; gerek bazı ilkelerin Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yer alıyor olması, gerek #irketin 
içinde bulundu$u sektörel yapı ve gerekse #irketin yönetsel yapısı kar#ısında uygulanmasına ihtiyaç görülmemesi 
nedenleri ile uyulmamaktadır. Bu hususlara ili#kin açıklamalarımıza a#a$ıda ilgili ba#lıklar altında yer verilmi#tir. 
II-17.1 no’lu Kurumsal Yönetim Tebli$i kapsamında hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’na (“URF”), 
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/906-cimbeton-hazirbeton-ve-prefabrik-yapi-elemanlari-sanayi-
ve-ticaret-a-s ba$lantısından ula#abilece$iniz "irketimizin KAP sayfasındaki “Kurumsal Yönetim !lkeleri Uyum 
Raporu” ba#lı$ına tıklayarak, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu’na (“KYBF”) ise aynı sayfadaki “Kurumsal 
Yönetim” ba#lı$ına tıklayarak eri#ebilirsiniz. 
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2 FAAL!YET RAPORU 2021 
FAAL!YET RAPORU

BÖLÜM II& PAY SAH"PLER" 
 
2.1 Yatırımcı "li%kileri Birimi 
"irketimizin pay sahipleriyle ili#kileri, söz konusu i# ve i#lemlerini Mali !#ler Direktörlü$ü yerine getirmektedir. 
Birimin ba#lıca faaliyetleri, gerek pay sahipleri gerekse SPK ve B!ST ile olan ili#kilerin yürütülmesi noktasında 
yo$unla#maktadır. Buna ba$lı olarak, "irket hisse senetlerinin takibi, pay sahiplerinin ortaklık hakları ile ilgili 
i#lemleri, "irket faaliyetlerinin yakından izlenmesi suretiyle olu#an özel durumların kamuya açıklanması ve 
"irket genel kurullarının düzenlenmesi i#lemleri de bu birim tarafından yerine getirilmektedir. 
Birimin ba#lıca faaliyetleri, gerek pay sahipleri gerekse SPK ve B!ST ile olan ili#kilerin yürütülmesi noktasında 
yo$unla#maktadır. Buna ba$lı olarak, "irket hisse senetlerinin takibi, pay sahiplerinin ortaklık hakları ile ilgili 
i#lemleri, "irket faaliyetlerinin yakından izlenmesi suretiyle olu#an özel durumların kamuya açıklanması ve 
"irket genel kurullarının düzenlenmesi i#lemleri de bu birim tarafından yerine getirilmektedir. 
Yetkili ki#i 209900 numaralı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve 702104 numaralı Kurumsal 
Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Didem Hürcan olup, bu birime “didemhurcan@cimentas.com” 
adresinden e-mail ile veya 0.232.472 10 50 numarasından ula#ılarak bilgi alınabilir.  
Dönem içerisinde, yatırımcı ki#i ve kurumlar ile aracı kurumlar tarafından "irketimize ula#an 30’u a#kın 
ba#vuru yanıtlanmı# ve ilgililerin talepleri kar#ılanmı#tır. 
 
2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakları 
Dönem içinde pay sahipleri ile yatırımcılar ve aracı kurumlardan gelen bilgi talepleri özellikle faaliyet raporu 
istekleri, 2020 yılı Genel Kurul toplantısı, bedelsiz sermaye artırımı, #irketin performansı ile kar da$ıtımı 
hususlarında yo$unla#mı#tır. Bu talepler yukarıda da de$inildi$i üzere ilgililerine gerekli açıklamalar yapılarak 
ve/veya dokümanlar temin edilerek kar#ılanmı#tır. 
Pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili geli#melerin elektronik ortamda yayınlanması ile ilgili çalı#malar 
devam etmektedir. "irket internet sitesinde konuyla ilgili güncellemeler yapılmaktadır. Mevcut durumda, bu 
geli#meler yasal düzenlemeler çerçevesinde duyurulmaktadır. 
"irket ana sözle#mesinde özel denetçi atanması bireysel bir hak olarak düzenlenmemi# olup, dönem içinde 
özel denetçi tayini talebi olmamı#tır. Çimbeton, Türk Ticaret Kanunu kapsamında Ba$ımsız Dı# Denetim firması 
tarafından da periyodik olarak denetlenmektedir.  
Öte yandan, Cementir Holding !ç denetim birimi aracılı$ıyla da merkezi #ekilde yürütülen periyodik ve belirli 
bir program çerçevesinde sistematik denetimler gerçekle#tirilmektedir. Kaldı ki; Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 
438inci maddesinde konuya ili#kin bir düzenleme de mevcuttur. 
 
2.3 Genel Kurul Toplantıları 
Dönem içinde; 15 Nisan 2021 tarihinde 2020 yılı Ola$an Genel Kurul toplantısı gerçekle#tirilmi# olup; 2020 yılı 
Ola$an Genel Kurulu toplantısında %50,3 seviyesinde katılım gerçekle#mi#tir. Genel Kurul öncesi toplantı gündemi, 
#irket faaliyetleri ve mali tablolar ile ilgili bilgiler #irket internet sitesinden pay sahiplerine duyurulmu#tur. Genel 
Kurul toplantısı sırasında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamı#lardır. Dönem içinde yapılan ba$ı# ve 
yardımların tutarı ve yararlandırıcıları ile bu konudaki politika de$i#iklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında 
ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmi#tir. Toplantı nisapları konusunda "irket Ana Sözle#mesi’nde 
özel bir hüküm bulunmamakta ve konu ile ilgili Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri esas alınmaktadır. 
Genel Kurul Toplantısı davetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca gerekli 
ilanlar verilmek suretiyle yapılmakta ve ayrıca toplantı tarihinden üç hafta önce "irket internet sitesinde 
yayınlanmaktadır. Pay senedi sahiplerinin genel kurula katılım amacıyla yapılan kayıt i#lemleri TTK ve Sermaye 
Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.  
Ola$an ve Ola$anüstü Genel Kurul toplantısına dair bilgiler, TTK uyarınca #irket merkezinde pay sahiplerinin 
tetkikine hazır bulundurulmaktadır. 
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Pay sahiplerinin Genel Kurula katılımlarını kolayla#tırmak amacı ile ilan ve duyuruların yanı sıra Genel Kurul 
gündemini te#kil eden hususlardaki bilgilere eri#im için gerekli özen gösterilmekte ve yasal düzenlemelerin 
gereklerine sadık kalınmaktadır. 
Medya mensupları da Genel Kurul toplantılarına davet edilmekte ve hazır bulunmaktadır. 
Genel kurul toplantılarına ili#kin tutanak ve belgeler #irket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerinin tetkikine 
hazır bulundurulmaktadır. 
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumlulu$u bulunan 
yöneticilerin ve bunların e# ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya ba$lı ortaklıkları ile 
çıkar çatı#masına neden olabilecek veya ortaklı$ın veya ba$lı ortaklıklarının i#letme konusuna giren ticari i# 
türünden bir i#lemi kendi veya ba#kası hesabına olacak #ekilde önemli i#lemler yapılmamı#tır.  
 
2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları 
"irketimiz hisse senetleri “A” ve “B” grubu olmak üzere iki sınıfa ayrılmı#tır. “A” grubu her bir hisse senedi, 
sahibine 15 ve “B” grubu her bir hisse senedi, sahibine 1 oy hakkı sa$lamaktadır. 
Yeni TTK kapsamında gerekli yasal düzenlemeler ve ba#vurular süresi içerisinde yerine getirilecektir. 
Kar#ılıklı i#tirak ili#kisi içinde olan #irketlerin oy kullanımı konusunda TTK’da yer alan “rey mahrumiyeti” 
kuralları uygulanmaktadır. 
"irketimizdeki azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte ve buna ba$lı olarak #irket ana sözle#mesinde 
bu yönde özel bir hüküm bulunmamaktadır. 
"irket Ana Sözle#mesinde yönetim ve denetim kurulu seçimlerinde birikimli oy kullanma yöntemine yer 
verilmemi#tir. 
 
2.5 Kar Payı Hakkı    
"irket’in yazılı ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmı# yazılı bir kar da$ıtım politikası olu#turulmu#tur ve 
konu ana sözle#me ile yeterince açık #ekilde düzenlenmi#tir. "irket karına katılım konusunda kurucu intifa 
senedi sahiplerine imtiyaz tanınmı# olup, #irket karından; vergiler ve yasal yükümlülükler ile geçmi# yıl 
zararının indirilmesinden sona kalan safi kardan TTK’nun 519uncu maddesi uyarınca %5 genel kanuni yedek 
akçe ayrılır ve ana sözle#me uyarınca %50 oranında 1nci temettü da$ıtılır.  
Yukarıda ifade olundu$u gibi, SPK’nca yayınlanan ve yeni mevzuatla kaldırılan tebli$de 1nci temettü oranına 
dair %20’lik alt sınır kaldırılmı# olmasına ra$men, "irketimiz ana sözle#mesinde bu oran %50 olarak 
düzenlenmi#tir. Bu durum, pay sahiplerinin kar payı haklarının maksimize edilmesini sa$lamaya yönelik bir 
politikanın ürünüdür. Ülkemizin genel ekonomik ko#ulları ile #irketimizin mevcut durumu dikkate alınarak bu 
politikaya sadık kalınmaya çalı#ılmaktadır. Kar da$ıtımı konusunda yasal sürelere kesinlikle uyulmaktadır. 
Yönetim Kurulu’nun kar da$ıtımına ili#kin teklifi Genel Kurul toplantısı öncesinde yapılan özel durum açıklamaları 
ile pay sahiplerinin bilgisine sunuldu$u gibi faaliyet raporunda ve internet sitesinde de ayrıca yer almaktadır. Kar 
da$ıtılmaması halinde; bunun gerekçesi ve da$ıtılmayan karın kullanım #ekli hakkında Genel Kurul’da bilgi verilir. 
 
2.6 Payların Devri 
2005 yılı Ola$an Genel Kurul toplantısında karara ba$lanan ana sözle#me de$i#ikli$i ile "irketin hisse 
senetlerinin tamamı hamiline hisse senedine dönü#türüldü$ünden hisse devrini kısıtlayan özel bir hüküm 
bulunmamaktadır. 
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2 FAAL!YET RAPORU 2021 
FAAL!YET RAPORU

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE !EFFAFLIK 
 
3.1 Kurumsal Internet Sitesi 
"irketimiz adına tesis olunmu# www.cimbeton.com isimli web sitesi 2009 yılı içerisinde hayata geçirilmi#tir.  
2012 yılı ba#ından itibaren internet sitesi içeri$i zenginle#tirilerek Kurumsal Yönetim !lkeleri ile belirlenen 
seviyeye ula#tırılmı#tır. Kurumsal Yönetim !lkelerinde belirtilen hususlar Internet Sitesinde yer almaktadır. 
Internet sitesindeki bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir. "irket’in basılı dokümanlarında internet sitesi 
adresine yer verilmektedir. Internet sitesindeki bilgiler uluslararası yatırımcıların ihtiyaçları da dü#ünülerek 
gerekli oldu$u ölçüde !ngilizce olarak da yer almaktadır. 
 
3.2 Faaliyet Raporu 
Faaliyet raporunda yeni Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim !lkelerinde sayılan bilgilere yer verilmi#tir. 
 
BÖLÜM IV- MENFAAT SAH"PLER" 
 
4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi  
Menfaat sahipleri ile #irket arasındaki ili#kiler tamamen yazılı sözle#melere dayanmakta olup, taraflar 
arasındaki ili#kiler sözle#me ile tanımlanan çerçevede yürütülmektedir. Sözle#menin olmadı$ı durumlarda 
tarafların çıkarları mevzuat ve iyi niyet kuralları çerçevesinde ve #irket imkanları dahilinde korunur.  
Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda #irket tarafından organize edilen toplantılar ve toplu e-
postalar ile bilgilendirilmektedir.  
 
4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 
Gerek çalı#anlar gerekse di$er menfaat sahipleri ile zaman zaman yapılan toplantılar ile #irket ve faaliyetleri 
hakkında bilgiler verilmektedir. Bunlar dı#ında, özellikle çalı#anların yönetime katılımı veya bilgilendirilmesi 
noktalarında özel bir model henüz olu#turulmamı# olmakla birlikte, çalı#anlar ve mü#teriler nezdinde yapılan 
anket ve yoklamalarla #irket çalı#anları ile mü#terilerin beklenti, #ikayet ve önerileri toplanmakta, üst 
yönetimce de$erlendirilen ve önceliklendirilen bulgularla ilgili iyile#tirici ve düzenleyici aksiyonlar alınmaktadır.  
   
4.3 "nsan Kaynakları Politikası 
Çimenta# Grubu i# ortamında organizasyonel verimlili$in ve bireysel becerilerin geli#tirilmesi yoluyla rekabet 
avantajı ve özgün bir farklılık yaratmak için, yetkin bir yönetim ve çalı#anlar toplulu$u olu#turmayı hedeflemektedir.  
"irketimizin !K politikasının ana esaslarını a#a$ıdaki ba#lıklarla özetleyebiliriz; 
(i)    Seçme ve yerle#tirme;        Organizasyonun ihtiyacı olan beceri ve yetkinlikleri do$ru tespit ederek, 

organizasyonumuzu gelece$e ta#ıyacak yetkin ki#ilerin kazandırılmasını 
sa$lamak. Seçim süresinde do$ru araçları kullanmak ve fırsat e#itli$i ilkemiz 
do$rultusunda ayrımcılık gözetmeden karar alınmasını sa$lamak. 

(ii)   E$itim ve geli#im;               Sürdürülebilir büyümemizi desteklemek için mevcut insan kayna$ının teknik 
becerilerinin ve liderlik yetkinliklerinin geli#tirilmesi amacıyla e$itim ve geli#im 
aktivitelerinin organize edilmesi. Organizasyondaki potansiyel çalı#anların 
geli#imi ve tutundurulması için özel ve yapılandırılmı# programlar geli#tirilmesi.  

(iii)   Ücretlendirme;                          Kurumsal de$erlerimiz do$rultusunda performans kültürünü te#vik eden ve yetenekleri 
çekmemizi/elde tutmamızı sa$layacak bir politika izlenmesi. Politikamız i#gücü 
piyasalarının özelliklerine ve enflasyonist dinamiklere saygı göstererek #ekillendirilir. 

(iv)  !leti#imi ve Motivasyonu,    Çalı#anlarımızın kendini güvende ve motive hissedece$i bir çalı#ma ortamının 
       Artırıcı Aktiviteler                yaratılması; #effaf ileti#im ve departmanlar arası i#birli$inin arttırılmasını 

önceliklendirmek. 



30

I#e alım ve yerle#tirme süreci, tüm Çimenta# Grup #irketlerinde aynı standartlarla yürütülmekte ve i# 
ba#vurusunda bulunmak isteyen tüm adaylara e#it fırsatlar sunulmaktadır. !# ba#vuruları herkesin rahatlıkla 
ula#abilece$i web sitemiz ve online siteler aracılı$ı ile toplanmaktadır. !#e özgü olarak belirlenen ve i# tanımlarında 
yer alan ön seçim kriterleri tüm ba#vurulara aynı #ekilde uygulanmakta ve ön kriterleri kar#ılayan adaylara 
önceden tanımlanmı# standart testler ve seçim araçları uygulanarak bunların sonuçları dikkate alınmaktadır. 
Çalı#anların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik e$itimler her yılba#ında planlanarak, onaylanan 
bütçe do$rultusunda adil ve e#it bir #ekilde uygulanmaktadır. E$itim ihtiyaçları, yönetsel pozisyonlar için 
performans de$erlendirme sonuçları do$rultusunda bireysel olarak planlanmakta ve uygulanmaktadır. Ayrıca 
fonksiyon ve ekip ihtiyaçları do$rultusunda planlanan toplu e$itimler yapılmaktadır.  
Her yıl organizasyondaki kilit pozisyonlar için yedekleme çalı#ması gözden geçirilir. Üst pozisyonlara 
yeti#tirilecek potansiyel çalı#anlar için geli#im aktiviteleri organize edilir. 
Çimenta# Grup #irketlerinde Çimento Endüstrisi !#verenleri Sendikası Toplu !# Sözle#mesi uygulanmaktadır. 
Çimento Endüstrisi !#verenleri Sendikası Toplu !# Sözle#mesi kapsamına giren i#yerlerinde çalı#an i#çiler 
arasından yasaya uygun olarak Sendika i#yeri temsilcisi seçilmektedir. Sendika Temsilcilerinin görevleri 
a#a$ıda yer almaktadır; 
i.   Toplu i# sözle#mesinin uygulanmasından do$an, gerek i#çi, gerekse i#veren tarafından kendilerine intikal 

eden uyu#mazlık ve #ikayetlerin, i#çiler ve i#verenler ile görü#ülerek çözümünü sa$lamak, 
ii.  !#çilerin bu sözle#me ve mevzuat hükümlerine göre i#verene tanınmı# olan haklara riayetleri, i#çilerin hak 

ve hukukunun korunmasını sa$lamak, 
iii. !#çilerin bilgi ve maharetlerini arttırmak gayesiyle i#yerinde ve dı#ında i#veren tarafından yapılacak e$itim 

çalı#malarında i#verene yardımcı olmak ve i#çilerin katılımını sa$lamak, 
iv.  !#yerinde i#çi ve i#veren arasında i#birli$i ve çalı#ma ahengi ile çalı#ma barı#ının devamını sa$lamak. 
Çimenta# Grup #irketlerimizde beyaz yakalı personelin görev tanımları 2009 yılı itibari ile olu#turulmu# ve tüm 
çalı#anlarımıza duyurulmu#tur. Organizasyonel de$i#iklikler olması durumunda ihtiyaca göre revize 
edilmektedir. Mavi yakalı personel sendikanın tanımladı$ı i# sınıflandırması ve tanımları ile çalı#maktadır. 
Beyaz yakalı personel için ücret ve di$er menfaatlerin belirlenmesinde i# derecelendirme sistemati$i ve piyasa 
ko#ulları dikkate alınmaktadır. Mavi yakalı personel için Çimento Endüstrisi !#verenleri Sendikası’nın belirledi$i 
i# de$erleme, i# grupları ve i# unvanları uygulanmaktadır ve toplu i# sözle#mesi hükümlerine uyulmaktadır. 
!#yerlerimizde alınan kararlar ve #irketlerimiz içerisinde ya#anan geli#meler, sendika temsilcileri, duyuru 
panoları, grup ve #irket içi web sitelerimiz (Cementir Holding Cnergy, Çimenta# Grup Intracim ve e-postalar 
aracılı$ı ile çalı#anlarımıza iletilmektedir. Yönetsel pozisyonlar arasındaki bilgi payla#ımı tüm Çimenta# Grup 
Yöneticilerinin katıldı$ı 3 aylık periyodlar ile düzenlenen Yönetim !leti#im Toplantılarında yapılmaktadır. Her 
ay düzenli olarak yapılan !SG kurul toplantılarında, !SG alt kurularından gelen öneri ve iyile#tirmeler 
görü#ülmektedir. !#yeri temsilcisi !SG kurul kararlarını i#çilere aktarmakta ve i#çilerden gelen istek ve önerileri 
kurula iletmektedir. 
Çimenta# Grup #irketlerinde çalı#anlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapılmamaktadır. "irketlerimizde 
ayrımcılık veya fiziksel veya ruhsal kötü muamele ile ilgili herhangi bir #ikâyet olmamı#tır. 
Çalı#anlarımızın ücret ve yan hakları toplam nakit perspektifinde yönetilmektedir. "irketimizde, tüm çalı#anlar 
brüt maa# üzerinden çalı#makta olup, farklı kademelerde uygulanmak üzere, kısa vadeli te#vik sistemi, #irket 
aracı, katkılı bireysel emeklilik, özel sa$lık sigortası gibi yan hak uygulamaları bulunmaktadır. 
 
4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 
Ana orta$ımız Cementir Holding tarafından uygulamaya konulan ve "irketimiz Yönetim kurulunca da kabul 
edilerek onaylanan bir “Etik Kurallar Tüzü$ü” bulunmaktadır. Bu tüzük, #irket internet sitesinde yayınlamı#tır. 
"irket, sosyal sorumluluk bilinci ve anlayı#ı çerçevesinde uzun yıllardan beri özellikle e$itim, sa$lık ve spor 
alanlarında; kurdu$u ÇESVAK Vakfı vasıtasıyla deste$ini sürdürmektedir.  
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BÖLÜM V- YÖNET"M KURULU 
 
5.1 Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Olu%umu 
 
Yönetim Kurulu Üyeleri 
Taha Aksoy Yönetim Kurulu Ba#kanı  

Marco Maria Bianconi Yönetim Kurulu Ba#kan Vekili  

Mevlüt Cenker Mirzao$lu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO  

Pasquale Vetrano Yönetim Kurulu Üyesi  

Paolo Regoli Yönetim Kurulu Üyesi  

!lhan Feyzi Gürel Yönetim Kurulu Üyesi  

Bahri Hüseyin Zühal Ba$ımsız Yönetim Kurulu Üyesi  

Mehmet Cemali Dinçer Ba$ımsız Yönetim Kurulu Üyesi  

 
"irket Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı SPK Kurumsal Yönetim !lkeleri ile belirlenen nitelikleri ta#ımaktadır. 
"irket ana sözle#mesinde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine ili#kin özel bir hüküm bulunmamaktadır.  
Yönetim Kurulu üyelerinin ço$u icracı olmayan üyelerden olu#maktadır. Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim !lkeleri uyarınca ba$ımsız üyelere yer verilmi#tir.  
 
Yönet"m Kurulu Üyeler"n"n Özgeçm"#ler" 
 
Taha Aksoy, ODTÜ !n#aat Mühendisli$i Bölümü'nü bitirdikten sonra yüksek lisansını yine aynı bölümde tamamladı. 
ODTÜ'de Asistan, Münih Teknik Üniversitesi'nde Ara#tırma Asistanı, Cidde Melik Abdülaziz Üniversitesi'nde 
Ö$retim Görevlisi olarak bulundu. ODTÜ Akademik Konsey Üyesi, Betonsan A". Genel Müdürü, AFA !n#aat 
A.". Proje Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı, Çimenta# Toplulu$u Planlama Koordinatörü ve !cra Kurulu 
Üyesi, Be#er Balatacılık A.". Genel Müdürü, ATAY Holding A.". Ticaret Grup Ba#kanı ve !cra Kurulu Üyesi, 23. 
Dünya Üniversitelerarası Yaz Oyunları Genel Koordinatörü ve !cra Kurulu Ba#kanı Türkiye Gazbeton Üreticileri 
Birli$i Ba#kanı, Avrupa Gazbeton Birli$i Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Prefabrik Birli$i Yönetim Kurulu Üyesi, 
!n#aat Mühendisleri Odası, ODTÜ Mezunları Derne$i, ES!AD ve TÜS!AD Üyeliklerinde bulundu. 
2007-2011 yılları arasında TBMM’nde !zmir Milletvekili olarak görev yapan Taha Aksoy, çok iyi düzeyde !ngilizce, 
iyi düzeyde Almanca bilmektedir.  
 
Marco Maria Bianconi, LUISS üniversitesi Ekonomi Bölümünden 1988 yılında dereceyle mezun oldu ve 1996’da 
New York Üniversitesi Stern School of Business’ta !#letme Yüksek Lisansı yaptı.  
Çalı#ma ya#amına 1989 yılında IRI Roma’da ba#layan Bianconi, sırasıyla Fidelity Investments UK bünyesinde 
Analist ve Portföy Müdürü, Caltagirone S.p.A bünyesinde Finans Direktörü ve Cementir Holding SpA bünyesinde 
Plan, Bütçe ve Kontrol Direktörü ve M&A ve IR Direktörü olarak görev yapmı#tır. Çin, Malezya ve Amerika’daki 
pek çok kurulu#un Yönetim Kurulu üyesi olan Bianconi, halen Cementir Holding SpA bünyesinde !# Geli#tirme 
Direktörü olarak çalı#maktadır.  
Çok iyi derecede !ngilizce, !spanyolca ve !talyanca bilen Marco Maria Bianconi, Yeminli Mali Mü#avirlik ve IMC 
Sertifikası sahibidir. 
 
Mevlüt Cenker Mirzao#lu, lise e$itimini Adana Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1996 yılında !stanbul 
Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisli$i Bölümü’nden mezun oldu.  
Profesyonel i# ya#amına Sabancı Grubu #irketlerinden BetonSA'da Strateji ve !# Geli#tirme Uzmanı olarak ba#lamı# ve 
sonrasında Grup #irketlerinden Akçansa ve Çimsa’da hem yurtiçi hem de yurtdı#ı operasyonlarında strateji, i# geli#tirme, 
AR-GE ve genel yönetim alanlarında farklı yöneticilik rolleri üstlenmi#tir.  



2011'de Çimenta# Grubu #irketlerinden Çimbeton’da Genel Müdür rolünü üstlenmi# ve sonrasında Çimenta# Grubu 
Satı# ve Pazarlama Direktörlü$ü görevini yürütmü#tür. 2015 yılında Ç!MKO Çimento ve Beton Genel Müdürü olarak 
atanmı# ve 2017 yılında aynı #irkette CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi görevine getirilmi#tir. Haziran 2019'dan itibaren 
Çimenta# Grubu'na tekrar katılan Cenker Mirzao$lu, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak çalı#ma hayatını 
sürdürmektedir. TÇMB ve ÇE!S kurumlarında Yönetim Kurulu Üyesi ve TÇMB’de yönetim kurulu üyeli$inin yanı sıra 
“Yönetim Kurulu Saymanı” görevini de devam ettirmektedir. 
!n#aat, çimento ve hazır beton sektöründe 20 yılı a#kın deneyime sahip olan Mirzao$lu, çok iyi derecede 
!ngilizce bilmektedir.  
 
Pasquale Vetrano, Polytechnic Federico II Üniversitesi Elektrik Mühendisli$i Bölümünden derece ile mezun 
oldu ve !sviçre’deki IMD Business School’dan yüksek lisansını aldı. 
Çok uluslu #irketlerde uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir yönetici olan Vetrano, 25 yıla yakın bir süre 
ABB Group’ta çalı#mı#tır. !talya’da Operasyonlardan Tedarik Zincirine kadar görev almı#, ardından #irket 
merkezi olan Zürih’te Bölüm Tedarik Zinciri Müdürü ve Grup Ba#kan Yardımcısı olarak farklı yönetim 
pozisyonlarında bulunmu#tur. Çalı#ma süresinin önemli bir bölümünü yurtdı#ında Çin, Hindistan, Orta Do$u, 
Kuzey-Orta Avrupa ve Kuzey Afrika gibi ülkelerde geçiren Vetrano, 2011 yılında Grup Stratejik Tedarik 
Sorumlusu rolüyle Cementir Holding'e katılmı# ve 2017'de Grup Küresel Satın Alma Sorumlusu olmu#tur.  
Nisan 2017'den bu yana Cementir Grubu'nun ticaret #irketi Spartan Hive'ın !cra Kurulu Üyesi ve Haziran 
2018'den itibaren Cementir Holding Atanmı# Yönetim Kurulu Üyesi olarak Çimenta# ve Recydia (Türkiye) ve 
CCB (Belçika) Yönetim Kurulu'nda görev yapan Vetrano, çok iyi derecede !ngilizce ve !talyanca bilmektedir. 
 
Paolo Regoli, 1996 yılında Sapienza Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirdikten sonra, !ngiltere Aston Business 
School’da Finans Yüksek lisansı yapmı#tır.  
Finans ve Yönetim alanlarında çe#itli pozisyonlarda, #irketlerde ve pazarlarda 20 yılı a#kın deneyime sahip 
kıdemli bir yönetici olan Regoli, kariyerine !ngiltere'de, Alman ThyssenKrupp grubunun bir parçası olan, !talyan 
paslanmaz çelik üreticisi olan AST Grup'ta çalı#arak ba#ladı. 2006 yılında !talyan Holding Grup Kontrol Müdürü 
olarak görev yaptı. 2009 yılında, gıda ambalaj endüstrisinde Avrupa lideri olan TK Acciai Speciali Terni 
#irketinde Grup Kontrol Müdürü ve !hracat Müdürü olarak çalı#tıktan sonra, 2017 yılında mimari ve lüks otel 
sektöründe küçük ama dinamik bir i#letmede olan Rarum Group & AG Luxury Group’ta CFO olarak çalı#tı. 
2018 yılından beri Cementir Holding SpA bünyesine görev yapan Regoli, Grup Planlama, Bütçe ve Kontrol 
Ba#kanı olarak çalı#makta, çok iyi derecede !ngilizce ve !talyanca bilmektedir. 
 
Ilhan Feyzi Gürel, Durham Üniversitesi Makina Mühendisli$i bölümü mezun olduktan sonra Newcastle 
Üniversitesi’nde aynı dalda yüksek lisansını yapmı#tır. 
Sunel T.T.A.". bünyesinde Yönetim Kurulu Ba#kanı, Küta# Tarım Ürünleri Dı# Ticaret ve Sanayi A."., Küta# 
Grup "irketleri ve Gürel Gayrimenkul A." ‘de Yönetim Kurulu Ba#kanı olarak görevine devam eden !lhan Feyzi 
Gürel, çok iyi derecede !ngilizce bilmektedir.  
 
Bahri Hüseyin Zühal, 1974 yılında Ege Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun olmu#tur. 
Profesyonel i# hayatına Ya#ar Holding bünyesinde ba#layan Zühal, görev süresi boyunca metal ambalaj, boya ve 
tekstil kimyasalları a$ırlıklı olmak üzere, Grup ürünlerinin üretimi ve pazarlamasında uluslararası deneyime sahip 
olmu#tur. Sorumlulukları arasında, yurtdı#ı büro ve #irket kurulumlarının gerçekle#tirmesi, pazarlama öncesi 
ara#tırmaların analiz edilmesi ve hazırlanması, bunlarla ilgili i# stratejilerinin geli#tirilmesi vardır.1998 yılından 2011 
yılı sonuna kadar Çimenta# Grup’ta i# ya#amına devam eden Zühal, çimento pazarlama ve hazır betonda, üst düzey 
yöneticilik görevlerinde bulunmu#tur.  
2011 yılına kadar Çimbeton Hazır Beton Direktörü olarak çalı#an Zühal, halen Çimenta# Grup’ta Ba$ımsız 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmekte olup, çok iyi derecede !ngilizce ve Fransızca bilmektedir. 
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Mehmet Cemali Dinçer, Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, ODTÜ Endüstri Mühendisli$i Bölümü’nden mezun 
oldu. Ardından NATO bursu ile ABD’deki Stanford Üniversitesi’ne gitti ve burada Endüstri Mühendisli$i ve 
!statistik yüksek lisansı ile Endüstri Mühendisli$i ve Mühendislik Yönetimi alanında doktora yaptı. 
1986 yılında Bilkent Üniversitesi’nin ilk akademik kadrosunda yer alan Prof. Dr. Dinçer, 10 yıl Bilkent 
Üniversitesi’nde çalı#tıktan sonra özel sektöre geçmi# ve Yeni Asır gazetesinin Genel Müdürlü$ü görevinde 
bulunmu#tur. !zmir Ekonomi Üniversitesi’nde !leti#im Fakültesi ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi ile Yazılım 
Mühendisli$i Bölümünü, Bilgisayar Mühendisli$i Bölümü, Endüstri Sistemleri Mühendisli$i Bölümünü, 
Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisli$i Bölümünü kuran Dinçer, 2006 yılında !zAIR (!zmir Hava Yolları) 
Genel Müdürlü$ü görevine getirilmi#tir. 2011’de !stanbul Bilgi Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi Dekanı 
ve Akademik !#lerden Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak çalı#mı#, !zmir Bilim Parkı Danı#ma Kurulu üyeli$i, 
!EÜ Rektör Yardımcılı$ı görevlerinin ardından 2014 yılından itibaren Ya#ar Üniversitesi Endüstri Mühendisli$i 
Bölümünde çalı#mı#tır.  
Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, 2015 yılından beri Ya#ar Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmakta olup, 
ba#ta Stanford Üniversitesi olmak üzere ulusal ve uluslararası üniversiteden ödül almı#tır. Çok iyi derecede 
!ngilizce bilen Dinçer’in pek çok makale, kitap ve projeleri bulunmaktadır. 
"irkette Aday Gösterme Komitesi olu#turulmamı# oldu$undan, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 
belirlenen ve ba$ımsızlık kriterlerini ta#ıdıkları teyid olunan Bahri Hüseyin Zühal ve Mehmet Cemali Dinçer 
Ba$ımsız YK üyesi adayı olarak 03.03.2021 tarihli rapor ile Yönetim Kurulu’na sunulmu# olup, 04.03.2021 tarihli 
Yönetim Kurulu toplantısı ile bu adaylar tasvip edilmi#tir. Ba$ımsız Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili mevzuat 
uyarınca ba$ımsızlık beyanlarını temin etmi#ler ve dönem boyunca da ba$ımsızlık kriterlerini korumu#lardır. 
Ba$ımsız Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili mevzuat uyarınca ba$ımsızlık beyanlarını temin etmi#ler ve dönem 
boyunca da ba$ımsızlık kriterlerini Yönetim Kurulu üyelerinin ve #irket yöneticilerinin #irket dı#ında görev alma 
durumu "irket Etik Tüzü$ünde düzenlenmi#tir. 
Yönetim Kurulu üyelerinin grup dı#ında görevleri bulunmadı$ından, bu görevlerin belirli kurallara ba$lanması 
gereklili$i do$mamı#tır. 
 
5.2 Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları      
"irket Yönetim Kurulu üyelerinin büyük bölümünün yurtdı#ında yerle#ik olması sebebiyle Yönetim Kurulu 
toplantıları genellikle teknolojik imkanlardan yararlanarak video-konferans biçiminde yapılmaktadır. Bu sayede 
tüm üyelerin toplantılara katılımı sa$lanmaya çalı#maktadır. 
Yönetim Kurulu’nun 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasındaki dönemde toplantı sayısı 11’dir. 
Toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soru ve farklı görü# açıklamaları olmamı#tır. Kar#ı 
oy gerekçesi bulunmadı$ından karar zabıtlarına geçirilmi# kar#ı oy yazısı bulunmamaktadır. 
Yönetim Kurulu toplantısı tarihi, gündemi ve gündem ile ilgili bilgi notu ve dokümanlar “Kurumsal !#lemlerin 
!daresi” prosedürü kapsamında toplantıdan belirli bir süre önce tüm Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir ve 
ula#tırılır. 
Yönetim Kurulunda her üyenin bir oyu vardır, a$ırlıklı oy veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. 
Yönetim Kurulu toplantılarında her konu açıkça ve detaylı #ekilde tartı#ılarak karara ba$lanır. Toplantı ve Karar 
nisaplarında TTK hükümleri uygulanır. 
Genel Kurul tarafından verilen izin uyarınca dönem içerisinde "irket Yönetim Kurulu üyeleri hakkında #irketle 
muamele yapma ve rekabet yasa$ı uygulanmamaktadır. Kaldı ki, bu ki#iler #irketle herhangi bir muamelede 
bulunmadıkları gibi rekabet etmeyi gerektiren faaliyetlerde de bulunmamaktadır.  
Ba$ımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ili#kili taraf i#lemleri bulunmakta, fakat önemli nitelikteki 
i#lemler bulunmamaktadır.  
Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri esnasındaki kusurları ile #irkette sebep olacakları zararların tazmini için 
sigorta ettirilmemi#tir. 



5.3 Yönetim Kurulunda Olu%turulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Ba#ımsızlı#ı 
Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi 
olmak üzere üç adet komite kurulmu#tur. 
Denetim Komitesi iki üyeden meydana gelmi# olup, Ba$ımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bahri Hüseyin Zühal ve 
Ba$ımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cemali Dinçer, Yönetim Kurulu tarafından üye olarak seçilmi#lerdir. 
Kurumsal Yönetim Komite Ba#kanlı$ı’na Ba$ımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Bahri Hüseyin Zühal; di$er 
üyeliklere Yönetim Kurulu üyelerinden Marco Maria Bianconi ile "irket Konsolidasyon, Raporlama ve Maliyet 
Muhasebesi Müdürü Didem Hürcan seçilmi#lerdir. 
Riskin Erken Saptanması Komite Ba#kanlı$ı’na Ba$ımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Mehmet Cemali 
Dinçer; di$er üyeliklere Yönetim Kurulu üyelerimizden Marco Maria Bianconi ile "irket Konsolidasyon, 
Raporlama ve Maliyet Muhasebesi Müdürü Didem Hürcan seçilmi#lerdir. 
Yönetim Kurulunca olu#turulan komitelerin çalı#ma esasları mevcut Yönetim Kurulunca tespit edilmi# ve 
kamuya açıklanmı#tır. 
 
5.4 Risk Yönetim ve "ç Kontrol Mekanizması 
Yönetim Kurulunca Riskin Erken Tespiti Komitesi olu#turulmu# olup, düzenli olarak faaliyet göstermeye 
ba#lamı#, Yönetim Kurulu'na üç ayda bir Risk Yönetim Raporları ve belirlenmi# riskleri azaltmak için yönetim 
faaliyetlerini takip etmi#tir. 
"irket, Cementir Holding bünyesinde olu#turulan !ç Denetim Birimi vasıtasıyla merkezi #ekilde yürütülen iç 
kontrol ve denetimlere tabidir. 
 
5.5 !irketin Stratejik Hedefleri 
Yönetim Kurulu tarafından "irketin misyon ve vizyonu ile hedefleri olu#turulmu#tur. Anılan hedefler be#er yıllık 
planlar halinde olu#turulmakta ve her yıl gözden geçirilmektedir.  
 
5.6 Mali Haklar 
Yönetim Kurulu Ba#kanı ve Murahhas Aza üyeye ödenen maa# ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılım için 
üyelere ödenmesi öngörülen huzur hakları dı#ında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ba#kaca bir ücret vs. 
olmadı$ı gibi performansa dayalı bir ödüllendirme sistemi de yoktur. "irketimizin ücretlendirme politikası 
mevcut olup, ayrıca Yönetim Kurulundaki icracı üyeler için Ücretlendirme Komitesi tarafından hazırlanmı# bir 
politika mevcuttur. Genel Kurulda ortaklara sunulan faaliyet raporunda üst yönetim ücretleri ve giderleri 
hakkında bilgi verilmektedir. Yönetim Kurulu Ba#kanı ve Murahhas Azaya ödenen ücretin tutarı Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenmektedir. 
Ücretlendirme esasları #irket internet sitesinden, faaliyet raporunda ve Kamuyu Aydınlatma platformu aracılı$ı 
ile kamuya açıklanmaktadır. Bu açıklamalar Yönetim Kurulu bazında yapılmaktadır.  
!lke olarak "irket, Yönetim Kurulu üyelerine ve yönetici personeline kredi kullandırmamaktadır. Ancak 
ola$anüstü durumlarda yöneticilere sınırlı miktarda kredi kullandırılması yetkisinin Murahhas Aza tarafından 
kullanılması mümkündür. 
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A. GENEL "LKELER 

A1. STRATEJ", POL"T"KA VE HEDEFLER                                   

Yönetim Kurulu (YK) Çevresel, Sosyal ve 
Kurumsal Yönetim (ÇSY) öncelikli konularını, 
risklerini ve fırsatlarını belirlemi#tir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YK tarafından belirlenen öncelikli konulara, 
risklere ve fırsatlara uygun ÇSY politikası 
olu#turulmu#tur.  
 
ÇSY politikalarının etkin bir biçimde 
uygulanması bakımından ortaklık içi yönerge, 
i# prosedürleri vb. dokümanlar hazırlanmı#tır. 
 
 
ÇSY politikaları için Yönetim Kurulu kararı 
alınmı# ve kamuya açıklanmı#tır. 
 
ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun 
olarak Ortaklık Stratejisi belirlenmi#tir. 
 
Ortaklık Stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun 
olarak kısa ve uzun vadeli hedefler 
belirlenmi# ve kamuya açıklanmı#tır. 
 
 
ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu 
komiteler ve/veya birimler belirlenmi# ve 
kamuya açıklanmı#tır.  

Çimbeton, Cementir Grubun bir 
parçasıdır. Cementir Grup, 2019 
yılından itibaren Birle#mi# Milletler 
Sürdürülebilirlik Hedefleri ile 
uyumlu 26 adet Sürdürülebilirlik 
Hedefi belirlemi#tir ve bu hedefler 
önümüzdeki on yılda Grup ve 
dolayısıyla Çimbeton'a da öncülük 
edecektir. Hedefler, Grubun 
faaliyetlerinin çevre üzerindeki 
etkisini en aza indirmek için en 
yenilikçi teknolojik çözümleri 
benimsemek ve gerekli tüm 
önlemleri almak; sa$lıklı, güvenli 
ve kapsayıcı bir çalı#ma ortamı 
yaratmak; insan haklarına saygı 
duymak, yerel topluluklar ve i# 
ortakları ile yapıcı ve #effaf bir ili#ki 
kurmakla ilgilidir. 
 
Yönetim Kurulu bu konuda 
çalı#malarını sürdürmektedir. 
 
 
Kurumsal Yönetim, !nsan 
Kaynakları ve !# Eti$i ile ilgili 
kurum içi yönerge ve prosedürler 
bulunmaktadır. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana "irket Cementir Holding, 2019 
yılında bir Grup Sürdürülebilirlik 
Komitesi kurmu#tur. Grup 
Sürdürülebilirlik Komitesi, 
sürdürülebilirlik hedeflerini inceler, 
de$erlendirir ve Cementir Holding 
Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde 
bulunur. Cementir Holding Yönetim 
Kurulu tarafından, küresel ve yerel 
düzeyde politika ve uygulamaların 
tanımı, izlenmesi, de$erlendirilmesi ve 
raporlanması, yönetim standartları, 
strateji, performans ve yöneti#im dahil 
olmak üzere küresel ve yerel 
sürdürülebilirlik konularının takip 
edilmesi hususunda görevlendirilmi#tir.

X
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A2. UYGULAMA/"ZLEME 

Belirlenen komite ve/veya birimler, ÇSY 
politikaları kapsamında gerçekle#tirdikleri 
faaliyetlerine ili#kin rapor hazırlamı#tır. 
 
Söz konusu raporlar yılda en az bir kez yıllık 
faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için 
belirlenen azami süreler içerisinde Yönetim 
Kurulu'na raporlanmı#tır. 
 
Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler 
do$rultusunda uygulama ve eylem planları 
olu#turulmu# ve kamuya açıklanmı#tır. 
 
ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) 
belirlenmi# ve göstergeler yıllar bazında 
kar#ıla#tırmalı olarak açıklanmı#tır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teyit edilebilir nitelikli verilerin varlı$ı halinde 
KPG'ler yerel ve uluslararası sektör 
kar#ıla#tırmaları ile birlikte sunulmu#tur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!# süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik 
gerçekle#tirilen, sürdürülebilirlik 
performansını iyile#tirici inovasyon faaliyetleri 
açıklanmı#tır. 

!lgili birimler konuya ili#kin 
dönem dönem grup içi 
raporlamalarda bulunmaktadır. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cementir Grubu seviyesinde üç 
ayda bir temel sürdürülebilirlik 
KPG'leri (CO2 emisyonu, enerji 
tüketimleri, su tüketimleri, 
güvenlik KPG'leri, e$itim saatleri) 
toplanır ve izlenir. Yıllık bazda, 
konsolide sürdürülebilirlik 
KPG'leri Cementir Grubu 
Sürdürülebilirlik Raporu'nda 
yayınlanmaktadır. 
 
Cementir Grup, 2020'yi temel yıl 
olarak kullanarak, 2030 yılına 
kadar her ton çimento bazlı ürün 
ba#ına Kapsam 1 ve Kapsam 2 
GHG emisyonlarını %25 oranında 
azaltmayı taahhüt etmektedir. 
"irket operasyonlarından 
kaynaklanan sera gazı 
emisyonlarını kapsayan söz 
konusu hedef (Kapsam 1 ve 2), 
ısınmayı 2°C'nin çok altında 
tutmak için gereken azalmalarla 
tutarlıdır ve Bilime Dayalı Hedefler 
giri#imi tarafından do$rulanmı#tır. 
Grup, her bir i#tirak için oldu$u 
gibi Çimbeton için de bireysel 
hedeflere sahiptir. 
 
Grup, FUTURECEM™'yi 
geli#tirmi#tir. FUTURECEM™, 
çimentodaki klinkerin %35'inden 
fazlasının kalker ve kalsine kil ile 
ikame edilmesini sa$layan 
yenilikçi, onaylanmı# ve patentli bir 
teknolojidir. E#siz sinerjisinden 
yararlanan FUTURECEM™'deki 
malzeme kombinasyonu, sıradan 
Portland çimentosuna kıyasla 
%30'a kadar daha dü#ük karbon 
ayak izine sahip daha 
sürdürülebilir ve performanslı bir 
çimentodur. FUTURECEM™'in 
dü#ük karbonlu faydaları, 
çimentonun mukavemeti ve 
kalitesi korunurken elde edilmi#tir. 
2021 yılında Cementir, 
FUTURCEM'in Kuzey Avrupa'daki 
da$ıtımına ba#lamı#tır.  
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A3. RAPORLAMA 

Sürdürülebilirlik performansı, hedefleri ve 
eylemleri yılda en az bir kez raporlanıp 
kamuya açıklanmı#tır. 
 
 
 
 
 
Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ili#kin bilgiler 
faaliyet raporu kapsamında açıklanmı#tır. 
 
Payda#lar için ortaklı$ın konumu, 
performansı ve geli#iminin anla#ılabilmesi 
açısından önemli nitelikteki bilgiler do$rudan 
ve özlü bir anlatımla (ayrıntılı bilgi ve verilerin 
kurumsal internet sitesinde ayrıca 
açıklanması veya farklı payda#ların 
ihtiyaçlarını do$rudan kar#ılayan ayrı 
raporların hazırlanması vb.) payla#ılmı#tır. 
 
Rapor ve açıklamalarda #effaflı$a ve 
güvenilirli$e azami özen gösterilmi#tir. 
 
Dengeli yakla#ım kapsamında açıklama ve 
raporlamalarda öncelikli konular hakkında her 
türlü geli#me objektif bir biçimde açıklanmı#tır. 
 
Yürütülen faaliyetlerin Birle#mi# Milletler 
(BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’ndan hangileri ile ili#kili oldu$u 
hakkında bilgi verilmi#tir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim 
konularında aleyhte açılan ve/veya 
sonuçlanan davalara ili#kin açıklama 
yapılmı#tır. 
 
 
 
 
Ba$ımsız üçüncü taraflara (ba$ımsız 
sürdürülebilirlik güvence sa$layıcılarına) 
do$rulatılan sürdürülebilirlik performans 
ölçümleri kamuya açıklanmı#tır. 
 
 
 
 
 
 
 
Söz konusu do$rulama i#lemlerinin 
artırılması yönünde gayret gösterilmi#tir. 
 
 

Cementir Grubu her yıl Grup 
Sürdürülebilirlik Raporu 
yayınlamaktadır. 
Rapor, Cementir Grubu'nun 
tamamına ili#kin bilgileri 
konsolide etmekte ve dolayısıyla 
Çimbeton'a da yer verilmektedir. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cementir Grup, 2019 yılından 
itibaren Birle#mi# Milletler 
Sürdürülebilirlik Hedefleri ile 
uyumlu 26 adet Sürdürülebilirlik 
Hedefi belirlemi#tir ve bu hedefler 
önümüzdeki on yılda Grup ve 
dolayısıyla Çimenta#'a da öncülük 
edecektir. Cementir Grubu her yıl 
her hedefin durumunu içeren bir 
Grup Sürdürülebilirlik Raporu 
yayınlamaktadır.  
 
Sermaye piyasası aracının 
de$erini, fiyatını veya yatırım 
kararlarını etkileyebilecek idari ve 
adli kovu#turmalara ili#kin 
açıklamalar yapılmaktadır. 
 
 
Cementir Grubu her yıl Grup 
Sürdürülebilirlik Raporu 
yayınlamaktadır. 
Rapor, Cementir Holding’in 
ba$ımsız denetçisi tarafından 
sa$lanan denetim görü#ü ile 
desteklenir. 
Rapor, Cementir Grubu'nun 
tamamına ili#kin bilgileri 
konsolide etmekte ve orada 
Çimenta#'a da yer verilmektedir. 
 
Konu Yönetim Kurulumuz 
tarafından de$erlendirilmektedir. 
  

A4. DO$RULAMA
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B. ÇEVRESEL "LKELER

Çevre yönetimi alanındaki politika ve 
uygulamalar, eylem planları, çevresel yönetim 
sistemleri (ISO 14001) ve programlar 
açıklanmı#tır. 
 
 
 
 
Çevre ile ilgili kanun ve ilgili di$er 
düzenlemelere uyum sa$lanmı# ve bu durum 
açıklanmı#tır. 
 
Sürdürülebilirlik !lkeleri kapsamında 
hazırlanan raporda çevresel raporun sınırı, 
raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri 
toplama süreci ve raporlama ko#ulları ile 
ilgili kısıtlara yer verilmi#tir. 
 
Çevre ve iklim de$i#ikli$i konusuyla ilgili 
ortaklıktaki en üst düzey sorumlu, ilgili 
komiteler ve görevleri açıklanmı#tır. 
 
 
Hedeflerin gerçekle#tirilmesi de dâhil olmak 
üzere, çevresel konuların yönetimi için 
sunulan te#vikler açıklanmı#tır. 
 
Çevresel sorunların i# hedeflerine ve 
stratejilerine nasıl entegre edildi$i 
açıklanmı#tır. 
 
!# süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine 
yönelik sürdürülebilirlik performansları ile bu 
performansları iyile#tirici faaliyetler 
açıklanmı#tır. 
 
Sadece do$rudan operasyonlar bakımından 
de$il, ortaklık de$er zinciri boyunca çevresel 
konuların nasıl yönetildi$i ve stratejilere 
tedarikçi ve mü#terilerin nasıl entegre 
edildi$i açıklanmı#tır. 
 
Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal 
ve uluslararası) politika olu#turma 
süreçlerine dâhil olunmu#tur. 
 
Çevre konusunda üyesi olunan dernekler, 
ilgili kurulu#lar ve STK’lar ile yapılan i# 
birlikleri, alınan görevler ve desteklenen 
faaliyetler açıklanmı#tır. 
 
Kapsam-1 (do$rudan), kapsam-2 (enerji 
dolaylı), kapsam-3 (di$er dolaylı) sera gazı 
emisyonları, hava kalitesi, enerji yönetimi, su 
ve atık su yönetimi, atık yönetimi, 
biyoçe#itlilik etkilerinden olu#an çevresel 
göstergeler ı#ı$ındaki çevresel etkiler ile ilgili 
bilgiler dönemsel olarak kar#ıla#tırılabilir bir 
#ekilde raporlanmı#tır. 
 
Veri toplamak ve hesaplamak için kullanılan 
standart, protokol, metodoloji ve baz yıl 
ayrıntıları açıklanmı#tır. 

Çimento grubumuz ISO 14001 
belgesine sahiptir. Çevre yönetimi 
alanındaki politika ve 
uygulamalara ili#kin bilgiler 
grubun global bazda hazırladı$ı 
konsolide raporlara dahil 
edilmektedir. 
  
 
 
 
 
Söz konusu bilgiler grubun global 
bazda hazırladı$ı konsolide 
raporlara dahil edilmektedir. 
 
 
 
"irket, hâkim ortak Cementir 
Holding bünyesinde yapılan çevre 
ve iklim de$i#ikli$i çalı#malarına 
dahil olmaktadır. 
 
Çevresel konuların yönetimi için 
herhangi bir te#vik 
sunulmamı#tır. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çe#itli STK'larla çevre konusunda 
i# birlikleri gerçekle#tirilmekte 
olup açıklama yapılmamı#tır. 
 
 
Söz konusu bilgiler bilgiler 
grubun global bazda hazırladı$ı 
konsolide raporlara dahil 
edilmektedir. 
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B. ÇEVRESEL "LKELER

Önceki yıllarla kar#ıla#tırmalı olarak rapor yılı 
için çevresel göstergelerin durumu artı# ve 
azalı#ları gösterecek biçimde açıklanmı#tır. 
 
Çevresel etkileri azaltmak için Birle#mi# 
Milletler !klim De$i#ikli$i Taraflar 
Konferansı’nın önerdi$i #ekilde bilime dayalı 
olarak kısa ve uzun vadeli hedefler 
belirlenmi# ve bu hedefler açıklanmı#tır. 
 
Çevresel etkileri azaltmak için daha önce 
belirlenen hedeflere göre (varsa) rapor yılında 
gerçekle#en ilerlemeler hakkında bilgi 
verilmi#tir. 
 
!klim krizi ile mücadele stratejisi ve eylemleri 
açıklanmı#tır. 
 
Sunulan ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel 
olumsuz etkisini önleme veya minimize etme 
program ya da prosedürleri açıklanmı#tır. 
 
Üçüncü tarafların sera gazı emisyon 
miktarlarında azaltım sa$lamaya yönelik 
aldıkları aksiyonlar açıklanmı#tır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çevresel etkileri azaltmaya yönelik alınan 
aksiyonlar, yürütülen projeler ve giri#imlerin 
toplam sayısı ile bunların sa$ladı$ı çevresel 
fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları 
açıklanmı#tır. 
 
Hammaddeler hariç toplam enerji tüketim 
verileri raporlanmı# ve enerji tüketimleri 
Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklanmı#tır. 
 
Raporlama yılında üretilen ve tüketilen 
elektrik, ısı, buhar ve so$utma hakkında bilgi 
sa$lanmı#tır. 
 
Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, 
sıfır veya dü#ük karbonlu elektri$e geçi# 
konusunda çalı#malar yapılmı# ve bu 
çalı#malar açıklanmı#tır. 
 
Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri 
açıklanmı#tır. 
 
Enerji verimlili$i projeleri yapılmı# ve bu 
çalı#malar sayesinde enerji tüketim ve 
emisyon azaltım miktarı açıklanmı#tır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cementir Grup, 2020'yi temel yıl 
olarak kullanarak, 2030 yılına 
kadar her ton çimento bazlı ürün 
ba#ına Kapsam 1 ve Kapsam 2 
GHG emisyonlarını %25 oranında 
azaltmayı taahhüt etmektedir. 
"irket operasyonlarından 
kaynaklanan sera gazı 
emisyonlarını kapsayan söz 
konusu hedef (Kapsam 1 ve 2), 
ısınmayı 2°C'nin çok altında 
tutmak için gereken azalmalarla 
tutarlıdır ve Bilime Dayalı Hedefler 
giri#imi tarafından do$rulanmı#tır. 
Grup hedefleri, her bir i#tirak için 
oldu$u gibi Çimenta# için de 
bireysel hedeflere sahiptir. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Yenilenebilir enerji üretimi veya 
tüketimi bulunmamaktadır. 
  
  
  

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



40

Sürdürülebilirlik "lkelerine Uyum Bildirimi Uyum Durumu Açıklama 

                                                                                                              Evet       Kısmen       Hayır       Muaf       "lgisiz 
B. ÇEVRESEL "LKELER

Kaynak bazında toplam su çekimi, su 
çekiminden etkilenen su kaynakları, geri 
dönü#türülen ve yeniden kullanılan suyun 
yüzdesi ve toplam hacmi bilgilerini içeren yer 
altından veya yer üstünden çekilen, 
kullanılan, geri dönü#türülen ve de#arj edilen 
su miktarları, kaynakları ve prosedürleri 
raporlanmı#tır. 
 
Yürütülen operasyon veya faaliyetlerin Emisyon 
Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon 
Vergisi gibi herhangi bir karbon fiyatlandırma 
sistemine dâhil olup olmadı$ı açıklanmı#tır. 
 
Raporlama döneminde biriken veya satın 
alınan karbon kredisi bilgisi açıklanmı#tır. 
 
Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması 
uygulanıyor ise uygulamanın ayrıntıları 
açıklanmı#tır. 
 
 
 
Çevresel bilgilerin açıklandı$ı tüm zorunlu ve 
gönüllü platformlar açıklanmı#tır. 
 
 
 
 
!nsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne, 
Türkiye’nin onayladı$ı ILO Sözle#melerine ve 
Türkiye’de insan hakları ve çalı#ma hayatını 
düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata 
tam uyumun taahhüt edildi$i Kurumsal !nsan 
Hakları ve Çalı#an Hakları Politikası 
olu#turulmu#tur. 
 
Söz konusu politika ve politikanın 
uygulanması ile ilgili roller ve sorumluluklar 
kamuya açıklanmı#tır. 
 
!#e alım süreçlerinde fırsat e#itli$i 
sa$lanmı#tır. 
 
Tedarik ve de$er zinciri etkilerinin de 
gözetildi$i adil i# gücü, çalı#ma standartlarının 
iyile#tirilmesi, kadın istihdamı ile cinsiyet, dini 
inanç, dil, ırk, etnik köken, ya#, engelli, mülteci 
vb. ayrımların yapılmadı$ına ili#kin kapsayıcılık 
konularına mevcut politikalarda yer verilmi#tir. 
 
Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal 
faktörlere duyarlı (dü#ük gelirliler, kadınlar 
vb) kesimlerin veya azınlık haklarının/fırsat 
e#itli$inin gözetilmesi konusunda de$er 
zinciri boyunca alınan önlemler açıklanmı#tır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biriken veya satın alınan karbon 
kredisi bulunmamaktadır. 
 
Grubun dü#ük karbon 
ekonomisine geçi#ini 
desteklemek için, yatırımlara 
ili#kin kararlar dahili bir karbon 
fiyatına göre verilmektedir. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!nsan Kaynakları Politikamız 
bulunmakta olup ilgili roller ve 
sorumluluklar açıklanmamı#tır. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!nsan kaynakları yönetiminde 
fırsat e#itli$inin gözetilmesi ve 
korunmasına yönelik önlemler 
alınmakta olup konuya ili#kin 
açıklama yapılmamı#tır. 
 

C. SOSYAL "LKELER 

C1. "NSAN HAKLARI VE ÇALI!AN HAKLARI 
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Sürdürülebilirlik "lkelerine Uyum Bildirimi Uyum Durumu Açıklama 

                                                                                                              Evet       Kısmen       Hayır       Muaf       "lgisiz 
C. SOSYAL "LKELER 

C1. "NSAN HAKLARI VE ÇALI!AN HAKLARI 

Ayrımcılı$ı, e#itsizli$i, insan hakları ihlallerini, 
zorla çalı#tırmayı önleyici ve düzeltici 
uygulamalara ili#kin geli#meler 
raporlanmı#tır. 
 
 
 
 
 
 
Çocuk i#çi çalı#tırılmamasına yönelik 
düzenlemeler açıklanmı#tır. 
 
 
 
Çalı#anlara yapılan e$itim ve geli#im 
yatırımları ile politikaları, tazminatlar, tanınan 
yan haklar, sendikala#ma hakkı, i#/hayat 
dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine 
ili#kin politikalar açıklanmı#tır. 
 
Çalı#an #ikayetleri ve anla#mazlıkların 
çözümüne ili#kin mekanizmalar olu#turulup 
uyu#mazlık çözüm süreçleri belirlenmi#tir. 
 
Çalı#an memnuniyetinin sa$lanmasına 
yönelik olarak yapılan faaliyetler düzenli 
olarak açıklanmı#tır. 
 
 
!# sa$lı$ı ve güvenli$i politikaları olu#turulup 
kamuya açıklanmı#tır. 
 
!# kazalarına kar#ı ve sa$lı$ın korunması 
amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri 
açıklanmı#tır. 
 
 
Ki#isel verilerin korunması ve veri güvenli$i 
politikaları olu#turulmu# ve kamuya 
açıklanmı#tır. 
 
!#, çalı#ma eti$i, uyum süreçleri, reklam ve 
pazarlama eti$i, açık bilgilendirme vb. 
çalı#maların dâhil edildi$i Etik Politikası 
olu#turulmu# ve kamuya açıklanmı#tır. 
 

Söz konusu raporlamalar gruba 
yapılmaktadır. 
2020'den itibaren Grup !ç Denetim 
Departmanı, her #irketin a#a$ıdaki 
alanlarda etkin bir #ekilde uyumlu 
oldu$unu do$rulamı#tır: çocuk 
i#çili$i, zorla çalı#tırma, ayrımcılık 
yapmama, istihdam ko#ulları, 
güvenlik ve tedarik zinciri yönetimi. 
 
Çocuk i#çi çalı#tırılmamasına 
yönelik düzenlemeler mevcut 
olup konuya ili#kin açıklama 
yapılmamı#tır. 
 
Söz konusu politikalar mevcut 
olup konuya ili#kin açıklama 
yapılmamı#tır. 
  
 
 
 
 
 
 
Çalı#an memnuniyetine ili#kin 
çalı#malar yapılmakta olup 
faaliyetler #irket dahilinde 
payla#ılmaktadır. 
 
 
 
  
!# kazalarına kar#ı ve i#çi sa$lı$ını 
korumaya yönelik önlemler 
alınmakta olup konuya ili#kin 
açıklama yapılmamı#tır. 
  
 
 
 
 
Cementir Grup, Etik Tüzü$ü 
yayınlamı#tır. Grup bünyesinde 
istihdam edilenlerin Etik Tüzü$e 
uyumunun süreklili$ini izlemek 
amacıyla Grup Ba# Hukuk 
Mü#aviri ve Grup !ç Denetim 
Sorumlusu'ndan olu#an bir Grup 
Etik Kurulu olu#turulmu#tur. Etik 
Kurul'a bilgi uçurma ile ilgili 
periyodik bilgilendirme raporu 
gönderilmektedir. 
Çalı#anlar veya üçüncü taraflar 
(tedarikçiler, mü#teriler veya di$er 
payda#lar), maksimum gizlilik 
garantisiyle, Grup web sitesindeki 
formu doldurarak, normal posta, 
e-posta göndererek veya di$er 
özel kanalları kullanarak yasa dı#ı 
veya istenmeyen davranı#ları 
raporlayabilir. 

X

X

X

X

X

X
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X
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Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, 
finansal kapsayıcılık ve finansmana eri#im 
kapsamındaki çalı#malar açıklanmı#tır. 
 
 
 
 
 
 
 
Çalı#anlara ÇSY politikaları ve uygulamaları 
konusunda bilgilendirme toplantıları ve 
e$itim programları düzenlenmi#tir. 
 
 
Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler tüm 
payda#ların (çalı#anlar, mü#teriler, 
tedarikçiler ve hizmet sa$layıcılar, kamu 
kurulu#ları, hissedarlar, toplum ve sivil 
toplum kurulu#ları vb) ihtiyaç ve öncelikleri 
dikkate alınarak yürütülmü#tür. 
 
Mü#teri #ikayetlerinin yönetimi ve çözümüne 
ili#kin mü#teri memnuniyeti politikası 
geli#tirilip kamuya açıklanmı#tır. 
 
Payda# ileti#imi sürekli ve #effaf bir #ekilde 
yürütülmü#tür. 
 
Hangi payda#larla, hangi amaçla ne konuda 
ve ne sıklıkla ileti#ime geçildi$i, 
sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen 
geli#meler açıklanmı#tır. 
 
Benimsenen Karbon Saydamlık Projesi 
(CDP), Küresel Raporlama Giri#imi (GRI), 
Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi 
(IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe 
Standartları Kurulu (SASB), !klimle !li#kili 
Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb. 
uluslararası raporlama standartları kamuya 
açıklanmı#tır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"irketimiz tarafından 
yürütülmekte olan sosyal 
sorumluluk projeleri bulunmakta 
olup bu konulara ili#kin ayrıca 
açıklama yapılmamı#tır. Bazı 
sosyal etkinliklere ili#kin sosyal 
medya platformu üzerinden 
payla#ım yapılmı#tır. (fidan 
kampanyası, deprem yardımı vs) 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"irketimizin mü#teri memnuniyeti 
politikası mevcut olup konuya 
ili#kin açıklama yapılmamı#tır. 
 
 
 
  
Sürdürülebilirlik kapsamında 
payda#larla ileti#ime geçilmekte 
olup konuya ili#kin açıklama 
yapılmamı#tır. 
 
CDP 
2021 yılında ana "irket Cementir 
Holding, iklim de$i#ikli$i 
sorunlarının yönetimi için 'A-' notu 
ve su tüketiminin yönetimi için 'B' 
notu almı#tır. Cementir Holding, 
CDP'ye tüm grubun verilerini 
açıkladı$ı için, Çimenta#'la ilgili 
veriler de açıklanmı#tır. 
 
GRI 
Cementir grubu her yıl GRI 
Standartlarına göre Grup 
Sürdürülebilirlik Raporu 
yayınlamaktadır. 
 
TCFD 
Cementir Grubu, TCFD 
tavsiyeleriyle uyumlu bir i# modeli 
geli#tirmeye kararlıdır. 
 

C2. PAYDA!LAR, ULUSLARARASI STANDARTLAR VE "N"S"YAT"FLER

Sürdürülebilirlik "lkelerine Uyum Bildirimi Uyum Durumu Açıklama 

                                                                                                              Evet       Kısmen       Hayır       Muaf       "lgisiz 
C. SOSYAL "LKELER 

C1. "NSAN HAKLARI VE ÇALI!AN HAKLARI 
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!mzacısı veya üyesi olunan Ekvator 
Prensipleri, Birle#mi# Milletler Çevre 
Programı Finans Giri#imi (UNEP-FI), 
Birle#mi# Milletler Küresel !lkeler (UNGC), 
Birle#mi# Milletler Sorumlu Yatırım 
Prensipleri (UNPRI) vb. uluslararası kurulu# 
veya ilkeleri, benimsedi$i Uluslararası 
Sermaye Piyasası Birli$i (ICMA) 
Ye#il/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi 
uluslararası prensipleri kamuya açıklanmı#tır. 
 
Borsa !stanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve 
Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, 
FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb. 
uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde 
yer almak için somut çaba gösterilmi#tir. 
 
 
II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu 
Kurumsal Yönetim Tebli$i kapsamında 
zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal 
Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal 
Yönetim ilkelerine uyum sa$lanması için 
azami çaba gösterilmi#tir. 
 
Sürdürülebilirlik konusu, yürütülen 
faaliyetlerin çevresel etkileri ve bu konudaki 
ilkeler kurumsal yönetim stratejisi 
belirlenirken göz önünde bulundurulmu#tur. 
 
Kurumsal Yönetim !lkeleri’nde belirtildi$i 
#ekilde menfaat sahiplerine ili#kin ilkelere 
uyum sa$lamak ve menfaat sahipleri ile 
ileti#imi güçlendirmek için gerekli tedbirler 
alınmı#tır. 
 
Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirlerin ve 
stratejilerin belirlenmesinde menfaat 
sahiplerinin görü#lerine ba#vurulmu#tur. 
 
Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık 
etkinlikleri ve e$itimler ile sürdürülebilirlik 
konusu ve bunun önemi hakkında 
farkındalı$ın artırılması konusunda 
çalı#malar yapılmı#tır. 
 
Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası 
standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve 
çalı#malara katkı sa$lamak için çaba 
gösterilmi#tir. 
 
Rü#vet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel 
açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve 
programlar geli#tirilmi# ve açıklanmı#tır. 

ÇSY kapsamında imzacısı veya 
üyesi olunan bir uluslararası 
kurulu#/ilke/prensip 
bulunmamaktadır. 

D. KURUMSAL YÖNET"M "LKELER"

Sürdürülebilirlik "lkelerine Uyum Bildirimi Uyum Durumu Açıklama 

                                                                                                              Evet       Kısmen       Hayır       Muaf       "lgisiz 
C2. PAYDA!LAR, ULUSLARARASI STANDARTLAR VE "N"S"YAT"FLER
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Ba#ımsız Denetimden Geçmi%  

VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

Dönen Varlıklar 177.733.240 116.733.538  

Nakit ve Nakit Benzerleri 5 5.965.434 885.450 

Ticari Alacaklar 167.759.758 111.595.958  

   - !li"kili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.1 299.834 441.901  
   - !li"kili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.1 167.459.924 111.154.057  
Di$er Alacaklar 347.221 434.112  

   - !li#kili Taraflardan Di$er Alacaklar 4.2 132.515 - 

   - !li"kili Olmayan Taraflardan Di#er Alacaklar 214.706 434.112  
Stoklar 9 2.842.057 2.274.674  

Pe#in Ödenmi# Giderler 10.1 797.117 778.958  

Cari Dönem Vergisiyle !lgili Varlıklar 25 5.568 19.188  

Di$er Dönen Varlıklar 16.085 745.198  

Duran Varlıklar 78.325.060 68.638.064  

Finansal Yatırımlar 6 2.824.680 3.620.329 

Di$er Alacaklar 130.037 130.037  

   - !li"kili Olmayan Taraflardan Di#er Alacaklar 130.037 130.037 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11 14.240.000 12.065.000  

Maddi Duran Varlıklar 12 33.451.201 26.830.065  

Kullanım Hakkı Varlıkları 13 24.765.400 22.089.764  

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14 134.666 101.975 

   - Di#er Maddi Olmayan Duran Varlıklar 134.666 101.975  
Ertelenmi# Vergi Varlı$ı 25 2.779.076 3.800.894  

TOPLAM VARLIKLAR 256.058.300 185.371.602

ÇIMBETON HAZIR BETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SANAYI VE 
TICARET ANONIM !IRKETI VE BA$LI ORTAKLI$I  
31 ARALIK 2021 VE 2020 TAR"HLER" "T"BARIYLA  
KONSOL"DE F"NANSAL DURUM TABLOLARI
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     Ba#ımsız Denetimden Geçmi% 

KAYNAKLAR Dipnot 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 208.882.577 144.917.416  

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7 16.098.360 17.304.161 

- !li"kili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa 
  Vadeli Kısımları 660.235 168.179 
  - Kiralama !"lemlerinden Borçlar 4.5 660.235 168.179 
- !li"kili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli  
  Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.438.125 17.135.982 
  - Kiralama !"lemlerinden Borçlar 15.438.125 17.135.982 
Ticari Borçlar 183.330.092 120.896.636  

    -  !li"kili Taraflara Ticari Borçlar 4.3 107.906.867 67.875.250 
    -  !li"kili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.2 75.423.225 53.021.386 
Çalı"anlara Sa#lanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.1 666.473 716.925 
Di$er Borçlar 1.169.705 1.151.669 

  - !li"kili Taraflara Di#er Borçlar 4.4 395.765 137.917 
  - !li"kili Olmayan Taraflara Di#er Borçlar 773.940 1.013.752 
Ertelenmi" Gelirler (Mü"teri Sözle"melerinden Do#an 
Yükümlülüklerin Dı"ında Kalanlar) 10.2 3.875.654 2.436.681 
Kısa Vadeli Kar#ılıklar 2.900.382 2.148.809 

    -  Çalı"anlara Sa#lanan Faydalara !li"kin  
       Kısa Vadeli Kar"ılıklar 17.2 666.120 562.738 
    -  Di#er Kısa Vadeli Kar"ılıklar 15.3 2.234.262 1.586.071 
Di$er Kısa Vadeli Yükümlülükler 841.911 262.535 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 11.383.043 7.506.577   

Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 10.279.067 6.155.772 

   - !li"kili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.279.067 6.155.772  
   - Kiralama !"lemlerinden Borçlar 10.279.067 6.155.772 
Uzun Vadeli Kar#ılıklar 1.103.976 1.350.805 

   - Çalı"anlara Sa#lanan Faydalara !li"kin Uzun Vadeli Kar"ılıklar 17.3 1.103.976 1.350.805 
Toplam Yükümlülükler 220.265.620 152.423.993  

ÖZKAYNAKLAR  35.792.680 32.947.609  

Ana Ortaklı#a Ait Paylar 35.792.680 32.947.609 

Ödenmi# Sermaye 18 1.770.000 1.770.000  

Sermaye Düzeltme Farkları 18 36.341.849 36.341.849  

Paylara !li#kin Primler / !skontolar 18 256.578 256.578  

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmi# Di$er  
Kapsamlı Gelirler veya Giderler (1.998.658) (1.750.666)    

Yeniden De#erleme ve Ölçüm Kayıpları 18 (1.998.658) (1.750.666) 
   - Maddi Duran Varlık Yeniden De#erleme Artı"ları   18 496.562 496.562  
   - Tanımlanmı" Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları 18 (2.495.220) (2.247.228)  
Kardan Ayrılan Kısıtlanmı# Yedekler 18 7.052.449 14.767.915  

Geçmi# Yıllar Zararları (10.722.601) (6.910.151)    

Net Dönem Zararı 3.093.063 (11.527.916)  
TOPLAM KAYNAKLAR 256.058.300 185.371.602  
 

ÇIMBETON HAZIR BETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SANAYI VE 
TICARET ANONIM !IRKETI VE BA$LI ORTAKLI$I  
31 ARALIK 2021 VE 2020 TAR"HLER" "T"BARIYLA  
KONSOL"DE F"NANSAL DURUM TABLOLARI
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     Ba#ımsız Denetimden Geçmi% 

KAR VEYA ZARAR KISMI Dipnot 1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

KAR VEYA ZARAR KISMI  

Hasılat 19 454.542.825 248.092.415 

Satı#ların Maliyeti (-) 19 (416.563.656) (241.954.169) 

BRÜT KAR 19 37.979.169 6.138.246 

Genel Yönetim Giderleri (-) 20.1 (22.448.996) (18.679.259) 

Pazarlama Giderleri (-) 20.2  (3.125.154) (2.357.232) 

Esas Faaliyetlerden Di$er Gelirler 22.1 4.607.100 2.071.787 

Esas Faaliyetlerden Di$er Giderler (-) 22.2 (7.718.863) (1.492.930)  

ESAS FAAL"YET ZARARI   9.293.256 (14.319.388)      

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23.1 2.182.008 4.019.853  

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 23.2 (795.649) (382.240) 

F"NANSMAN G"DER" ÖNCES" FAAL"YET ZARARI 10.679.615 (10.681.775)  

Finansman Gelirleri 24.1 179.809 331.623  

Finansman Giderleri (-) 24.2 (6.682.545)    (4.282.055)  

VERG" ÖNCES" KAR / (ZARAR) 4.176.879 (14.632.207)  

Vergi Geliri 25 (1.083.816) 3.104.291    

Ertelenmi# Vergi Geliri /  (Gideri) 25 (1.083.816) 3.104.291  

DÖNEM ZARARI 3.093.063 (11.527.916)  

Dönem Karının / (Zararının) Da#ılımı 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar --   --   

Ana Ortaklık Payları 3.093.063 (11.527.916)  

Adi ve Seyreltilmi% Pay Ba%ına Kazanç /  Kayıp (TL) 26 1,7475 (6,5129)  

D"$ER KAPSAMLI G"DER:  

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (247.992) (151.694)  

Tanımlanmı# Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları 17.3 (309.990) (189.617)  

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 
Di$er Kapsamlı Gelire !li#kin Vergiler 61.998 37.923  

   - Ertelenmi" Vergi Geliri 25 61.998 37.923   
D"$ER KAPSAMLI G"DER (247.992) (151.694)  

TOPLAM KAPSAMLI G"DER 2.845.071 (11.679.610) 

Toplam Kapsamlı Giderin Da#ılımı 2.845.071 (11.679.610)  

Kontrol Gücü Olmayan Paylar -- --  

Ana Ortaklık Payları 2.845.071 (11.679.610)  

Ç"MBETON HAZIR BETON VE PREFABR"K YAPI ELEMANLARI SANAY" VE T"CARET 
ANON"M !"RKET" VE BA$LI ORTAKLI$I 
1 OCAK - 31 ARALIK 2021 VE 2020 HESAP DÖNEMLER"NE A"T 
KONSOL"DE KAR VEYA ZARAR VE D"$ER KAPSAMLI GEL"R TABLOLARI 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tu �rk Lirası (“TL”) olarak gösterilmi%tir.)
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Ödenmi%  Sermaye Pay "hraç
 Sermaye Düzeltme     Primleri /

 Farkları "skontoları

ÖNCEK" DÖNEM

1 Ocak 2020 itibarıyla bakiyeler 1.770.000 36.341.849 256.578

Transferler  -- --  -- 

Net dönem karı / (zararı)  -- -- --

Di$er kapsamlı gider -- -- --

Toplam kapsamlı gider  -- -- --

31 Aralık 2020 itibarıyla bakiyeler 1.770.000 36.341.849 256.578

CAR" DÖNEM    

1 Ocak 2021 itibarıyla bakiyeler 1.770.000 36.341.849 256.578

Transferler  -- -- --

Net dönem karı -- -- --

Di$er kapsamlı gider -- -- --

Toplam kapsamlı gelir / (gider) -- -- --

31 Aralık 2021 itibarıyla bakiyeler 1.770.000 36.341.849 256.578

Ç"MBETON HAZIR BETON VE PREFABR"K YAPI ELEMANLARI SANAY" VE T"CARET 
ANON"M !"RKET" VE BA$LI ORTAKLI$I 
1 OCAK - 31 ARALIK 2021 VE 2020 HESAP DÖNEMLER"NE A"T 
KONSOL"DE ÖZKAYNAKLAR DE$"!"M TABLOLARI 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tu �rk Lirası (“TL”) olarak gösterilmi%tir.)
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Maddi Duran Tanımlanmı% Kardan Ayrılan Geçmi%  Net Özkaynaklar 
Varlık Yeniden Fayda Planları Kısıtlanmı% Yıllar Dönem Karı /  

De#erleme Yeniden Ölçüm Yedekler Zararları (Zararı)  
Artı%ları/ Kayıpları  

(Azalı%ları) 

 

496.562 (2.095.534) 14.767.915 (4.228.453) (2.681.698) 44.627.219 

-- -- -- (2.681.698) 2.681.698 -- 

-- -- -- -- (11.527.916) (11.527.916) 

-- (151.694) -- -- -- (151.694) 

-- (151.694) -- -- (11.527.916) (11.679.610) 

496.562 (2.247.228) 14.767.915 (6.910.151) (11.527.916) 32.947.609 

      

496.562 (2.247.228) 14.767.915 (6.910.151) (11.527.916) 32.947.609 

-- -- (7.715.466) (3.812.450) 11.527.916 -- 

-- -- -- -- 3.093.063 3.093.063 

-- (247.992) -- -- -- (247.992) 

-- (247.992) -- -- 3.093.063 2.845.071 

496.562 (2.495.220) 7.052.449 (10.722.601) 3.093.063 35.792.680 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmi% Karlar / 
Birikmi% Di#er Kapsamlı Giderler (Zararlar) 

 
Yeniden De#erleme 
ve Ölçüm Kayıpları
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     Ba#ımsız Denetimden Geçmi% 
 

Dipnot 1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

A. "!LETME FAAL"YETLER"NDEN NAK"T AKI!LARI 48.007.904 20.041.635 

Dönem Karı / (Zararı) 3.093.063 (11.527.916) 

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı / (Zararı) 3.093.063 (11.527.916) 

Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile "lgili Düzeltmeler 35.421.494 15.680.077 

Amortisman ve !tfa Gideri ile !lgili Düzeltmeler 12, 21 26.003.132 18.498.565  

De$er Dü#üklü$ü ile !lgili Düzeltmeler 560.363 85.726 

   - Alacaklarda De#er Dü"üklü#ü ile !lgili Düzeltmeler 560.363 85.726 

Kar#ılıklar ile !lgili Düzeltmeler 1.765.910 1.402.633 

   - Çalı"anlara Sa#lanan Faydalara !li"kin Kar"ılıklar ile !lgili Düzeltmeler 765.824 658.633  
   - Dava Kar"ılıkları ile !lgili Düzeltmeler 15.3 765.824 710.000 
   - Di#er Kar"ılıklar ile !lgili Düzeltmeler 234.262 34.000 
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile !lgili Düzeltmeler 7.394.632 2.435.057  

      Faiz Gelirleri ile !lgili Düzeltmeler     22.1, 24.1 (3.381.608) (1.507.948) 
      Faiz Giderleri ile !lgili Düzeltmeler    22.2, 24.2 10.776.240 3.943.005 

Gerçe$e Uygun De$er Kazançları ile !lgili Düzeltmeler (1.379.351) (3.896.344) 

      Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçe#e Uygun De#er Kazançları ile  
      !lgili Düzeltmeler 11, 23.1 (2.175.000) (1.825.000)  
      Finansal Varlıkların Gerçe#e Uygun De#er Kayıpları ile   
      !lgili Düzeltmeler 6, 23.1, 23.2 795.649 (2.071.344) 
Vergi Geliri ile !lgili Du �zeltmeler 25 1.083.816 (3.104.291) 

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan 
Kazançlar ile !lgili Düzeltmeler 23.1, 23.2 (7.008) 258.731 

"%letme Sermayesinde Gerçekle%en De#i%imler 11.070.071  16.530.329 

Ticari Alacaklardaki Artı# ile !lgili Düzeltmeler (55.518.900) (34.761.870) 

   - !li"kili Taraflardan Ticari Alacaklardaki (Artı") / Azalı" 142.067 (441.901) 
   - !li"kili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artı" (55.660.967) (34.319.969) 
Faaliyetlerle !lgili Di$er Alacaklardaki Azalı# / (Artı#) ile !lgili Düzeltmeler 86.891 (231.297) 

   - !li"kili Taraflardan Faaliyetlerle !lgili Di#er Alacaklardaki Artı" (132.515) -- 
   - !li"kili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle !lgili Di#er Alacaklardaki Azalı" / (Artı") 219.406 (231.297) 
Stoklardaki (Artı#) / Azalı# ile !lgili Du �zeltmeler 9 (567.383) (842.221) 

Ticari Borçlardaki Artı# ile !lgili Du�zeltmeler 59.839.231 46.458.176 

   - !li"kili Taraflara Ticari Borçlardaki Artı" / (Azalı") 37.379.359 30.763.019 
   - !li"kili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artı" 22.459.872 15.695.157 
Faaliyetlerle !lgili Di$er Borçlardaki Artı# / (Azalı#) ile !lgili Du �zeltmeler (239.812) 969.578 

   - !li"kili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle !lgili Di#er Borçlardaki Artı" / (Azalı") (239.812) 969.578 
Ertelenmi# Gelirlerdeki (Mü#teri Sözle#melerinden  
Do$an Yükümlülüklerin Dı#ında Kalanlar) ) Artı# / (Azalı#) 1.438.973 1.973.627 

!#letme Sermayesinde Gerçekle#en Di$er Artı# / (Azalı#) ile !lgili Du �zeltmeler 6.031.071 2.964.336 

   - Faaliyetlerle !lgili Di#er Varlıklardaki Artı" 730.142 (1.140.127) 
   - Faaliyetlerle !lgili Di#er Yükümlülüklerdeki Artı" 5.300.929  4.104.463 

Ç"MBETON HAZIR BETON VE PREFABR"K YAPI ELEMANLARI SANAY" VE T"CARET 
ANON"M !"RKET" VE BA$LI ORTAKLI$I 
BA$IMSIZ DENET"MDEN GEÇM"! 1 OCAK - 31 ARALIK 2021 VE 2020 HESAP DÖNEMLER"NE A"T 
KONSOL"DE NAK"T AKI! TABLOLARI 
Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmi%tir
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Ç"MBETON HAZIR BETON VE PREFABR"K YAPI ELEMANLARI SANAY" VE T"CARET 
ANON"M !"RKET" VE BA$LI ORTAKLI$I 
BA$IMSIZ DENET"MDEN GEÇM"! 1 OCAK - 31 ARALIK 2021 VE 2020 HESAP DÖNEMLER"NE A"T 
KONSOL"DE NAK"T AKI! TABLOLARI 
Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmi%tir

Dipnot 1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akı%ları 49.584.628  20.682.490 

Çalı#anlara Sa$lanan Faydalara !li#kin Kar#ılıklar Kapsamında 
Yapılan Ödemeler (1.219.261) (475.272) 

Di$er Kar#ılıklara !li#kin Ödemeler  (351.895)   (146.395) 

Vergi Ödemeleri 25 (5.568) (19.188) 

B.YATIRIM FAAL"YETLER"NDEN KAYNAKLANAN NAK"T AKI!LARI (9.500.134) (3.158.796) 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satı#ından 
Kaynaklanan Nakit Giri#leri 7.459 215.062 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından 
Kaynaklanan Nakit Çıkı#ları 12 (9.507.593) (3.373.858) 

C.F"NANSMAN FAAL"YETLER"NDEN NAK"T AKI!LARI (33.427.786) (22.197.814) 

!li#kili Taraflardan Alınan Di$er Borçlardaki Artı# 17.640 -- 

!li#kili Taraflardan Alınan Di$er Borçlardaki Azalı# -- (291.261) 

Kira Sözle#melerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine !li#kin Nakit Çıkı#ları (27.679.965) (18.707.029) 

Ödenen Faiz (5.876.820) (3.346.162) 

Alınan Faiz 111.359 146.638 

NAK"T VE NAK"T BENZERLER"NDEK" NET AZALI! (A+B+C) 5.079.984 (5.314.975) 

D.DÖNEM BA!I NAK"T VE NAK"T BENZERLER" 5 885.450 6.200.425  

DÖNEM SONU NAK"T VE NAK"T BENZERLER" (A+B+C+D) 5 5.965.434 885.450  
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1. !"RKET’"N ORGAN"ZASYONU VE FAAL"YET KONUSU 
 
Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim "irketi (“Çimbeton” veya “"irket”), 
22 Kasım 1985 tarihinde kurulmu#tur. "irket’in fiili faaliyet konusu hazırbeton, dökme ve torbalı çimento, kireç 
üretimi, ticareti, satı#ı ve naklidir. 
"irket’in halka açıklık oranı %49,65 (31 Aralık 2020: %49,65) olup, ilgili hisse senetleri Borsa !stanbul’da 
(“BIST”) i#lem görmektedir. "irket’in ana ortaklı$ı Çimenta# !zmir Çimento Fabrikası Türk A.". (“Çimenta#”) 
olup, nihai ana ortaklı$ı ise Cementir Holding NV’dir. 
"irket Türkiye’de kayıtlıdır. "irket’in kayıtlı oldu$u adresi a#a$ıdaki gibidir: 
Egemenlik Mah. Eski Kemalpa#a Cad. No: 5 I#ıkkent Bornova-!ZM!R.  
"irket’in uçucu kül üretimi alanında faaliyet gösteren ve %100 ba$lı ortaklı$ı !lion Çimento !n#aat Sanayi ve 
Ticaret Limited "irketi’nin (“!lion Çimento”) operasyonlarına artık ihtiyaç bulunmadı$ından, 10 Aralık 2021 
tarihinde yapılan Genel Kurul’da !lion Çimento’nun tasfiye edilmesine karar verilmi# olup, tasfiye i#lemleri 
devam etmektedir. 
"irket ve ba$lı ortaklı$ı için bu raporda “Grup” ibaresi kullanılacaktır. 
31 Aralık 2021 itibarıyla Grup’un bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 100’dür  
(31 Aralık 2020: 90). 
 
2. F"NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA "L"!K"N ESASLAR   
 
2.1 Sunuma "li%kin Temel Esaslar 
2.1.1 Uygulanan finansal raporlama standartları  
!li#ikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya !li#kin Esaslar Tebli$i” 
hükümlerine uygun olarak hazırlanmı# olup Tebli$in. 
5. Madde’sine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlü$e 
konulmu# olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ili#kin ek ve yorumları esas alınmı#tır. 
TFRS’ler; KGK tarafından Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TMS 
Yorumları ve TFRS Yorumları adlarıyla yayımlanan Standart ve Yorumları içermektedir. 
KGK tarafından yapılan 20 Ocak 2022 tarihli duyuru uyarınca, Tüketici Fiyat Endeksi’ne (“TÜFE”) göre son üç yılın 
genel satın alım gücündeki kümülatif de$i#iklik %74.41 oldu$undan, TFRS’yi uygulayan i#letmelerin 2021 yılına ait 
finansal tablolarında, TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı kapsamında 
herhangi bir düzeltme yapmalarına gerek bulunmayaca$ı belirtilmi#tir. Bu sebeple, 31 Aralık 2021 tarihli konsolide 
finansal tablolar hazırlanırken TMS 29’a göre enflasyon düzeltmesi yapılmamı#tır. 
Konsolide finansal tablolar, KGK tarafından 7 Haziran 2019 tarih ve 30794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmi# olan formatlar ile KGK tarafından yayımlanan 
Elektronik Finansal Raporlama formatlarına uygun olarak sunulmu#tur. 
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almı# oldu$u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık #irketler için, 1 Ocak 
2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadı$ını ilan etmi#tir. 
Grup’un konsolide finansal tabloları bu karar çerçevesinde hazırlanmı#tır. 
Grup muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan 
prensiplere ve #artlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlı$ı tarafından çıkarılan 
Tekdüzen Hesap Planı #artlarına uymaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren ba$lı ortaklıklar finansal tablolarını 
faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan para cinsi, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlamı#tır.  
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Konsolide finansal tablolar, gerçe$e uygun de$erleri ile gösterilen yatırım amaçlı gayrimenkuller, finansal varlık ve 
yükümlülüklerin dı#ında, tarihi maliyet esası baz alınarak Grup’un geçerli para birimi olan Türk Lirası (TL”) cinsinden 
ölçülmü# ve sunulmu# olup yasal kayıtlara TFRS uyarınca do$ru ölçüm ve sunumun yapılması amacıyla gerekli 
düzenleme ve sınıflandırmalar yapılmı#tır. 
Grup’un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolide finansal tabloları 4 Mart 2022 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanmı#tır. Genel Kurul’un finansal tabloların yayımı sonrası finansal tabloları de$i#tirme, ilgili düzenleyici 
kurumların ise de$i#tirilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. 
 
2.1.2 Geçerli ve raporlama para birimi  
Bu konsolide finansal tablolar "irket’in, faaliyette bulundu$u temel ekonomik çevrede geçerli para birimi ve 
raporlama para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden sunulmu#tur. TL dı#ındaki para birimleri ile ilgili bilgiler 
aksi belirtilmedikçe tam olarak belirtilmi#tir. 
 
2.1.3 Konsolidasyon esasları  
Konsolide finansal tablolar, a#a$ıda açıklanan esaslar do$rultusunda, ana #irket olan Çimbeton’un ve ba$lı 
ortaklı$ının hesaplarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamına giren #irketlerin finansal tabloları, konsolide 
finansal tabloların çıkarıldı$ı tarihler itibarıyla, TFRS’ye uygun olarak yeknesak muhasebe politikalarını 
uygulayarak ve aynı gösterimi sa$layarak hazırlanmı#tır. 
 
2.1.4 Ba#lı ortaklık 
Grup’un üzerinde kontrolü oldu$u tüm i#letmeler, Grup’un ba$lı ortaklı$ı konumundadır. Grup, i#letmeyle olan 
ili#kisinden dolayı de$i#ken getirilere maruz kaldı$ı veya bu getirilerde hak sahibi oldu$u, aynı zamanda bu 
getirileri i#letme üzerindeki gücüyle etkileme imkanına sahip oldu$u durumda, i#letmeyi kontrol etmektedir. 
Ba$lı ortaklık üzerindeki kontrolün Grup’a geçti$i andan itibaren söz konusu ba$lı ortaklık konsolidasyon 
kapsamına alınır. Ba$lı ortaklık üzerindeki kontrolün sona erdi$i andan itibaren ise söz konusu ba$lı ortaklık 
konsolidasyon kapsamından çıkarılır. 
Konsolidasyona dahil edilen #irketlerin bilançoları ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak 
konsolide edilmi# ve aralarındaki önemli tutardaki tüm borç/alacak bakiyeleri ile alım/satım i#lemleri kar#ılıklı 
silinmi#tir. !#tirak tutarı ile i#tirak edilen #irket özsermasi kar#ılıklı silinmi#tir. Varlıklarda muhasebele#tirilmi# 
grup içi i#lemlerden do$an karlar zararlar kar#ılıklı silinirken, gerçekle#memi# zararlar ise i#lemin transfer 
edilen varlıkta bir de$er dü#üklü$üne i#aret etmedi$i durumlarda silinir. 
A#a$ıdaki tablo, 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla "irket’in sahip oldu$u pay oranı ile birlikte ba$lı 
ortaklı$ını göstermektedir: 

 

Do#rudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)  

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Ilion Çimento 100 100 
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2.2 Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki de#i%iklikler  
 
a) Aralık 2021 tarihi itibarıyla yayımlanmı% ama henüz yürürlü#e girmemi% ve erken uygulanmayan 
de#i%iklikler  
 
Yayımlanmı# ancak  yürürlü!e girmemi# ve erken uygulanmaya ba#lanmamı# de!i#iklikler 
Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmı# fakat henüz yürürlü$e girmemi# ve erken uygulanmasına izin verilmekle 
birlikte Grup tarafından erken uygulanmayan bazı yeni standartlar, yorumlar ve de$i#iklikler a#a$ıdaki gibidir.  

 
COVID-19’la "lgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden "mtiyazlar-
TFRS 16’ya "li%kin De#i%iklikler  
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), vadesi 30 Haziran 2022 tarihinde veya öncesinde dolan 
kira ödemelerinde dü#ü#e neden olan imtiyazları da kapsayacak #ekilde kolayla#tırıcı hükmün uygulanma 
kapsamına girilmesini 12 ay uzatmı#tır. Bu hususta yapılan ilk de$i#iklik, kiracıların indirimler veya belirli süre 
kira ödenmemesi gibi Covid-19 ile ilgili kendilerine sa$lanan kira imtiyazlarını muhasebele#tirmelerini 
kolayla#tırmak ve yatırımcılara kira sözle#meleri hakkında faydalı bilgiler sa$lamaya devam etmek üzere 
UMSK tarafından Mayıs 2020'de yayımlanmı#tır. !lgili de$i#iklikler KGK tarafından da TFRS 16’da Yapılan 
De$i#iklikler olarak 5 Haziran 2020 tarihinde yayımlanmı#tır. 
Bu de$i#iklik ise, 1 Nisan 2021 tarihinde veya sonrasında ba#layan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Kiracıların, 
bu de$i#iklili$in yayımlandı$ı tarih olan 31 Mart 2021 itibarıyla finansal tablolar yayımlanmak üzere henüz için 
onaylanmamı# olması durumunda da erken uygulamaya izin verilmektedir. Di$er bir ifadeyle de$i#ikli$in 
yayımlandı$ı tarihten önceki hesap dönemlerine ili#kin finansal tablolar henüz yayımlanmamı#sa, bu de$i#ikli$in 
ilgili finansal tablolar için uygulanması mümkündür. 2021 de$i#iklikleri, de$i#ikli$in ilk kez uygulanması sonucunda 
olu#an birikimli etki, de$i#ikli$in ilk kez uygulandı$ı yıllık hesap döneminin ba#ındaki geçmi# yıllar karlarının açılı# 
bakiyesinde bir düzeltme olarak finansal tablolarına yansıtılarak geriye dönük uygulanır. 
Kolayla#tırıcı uygulamanın ilk versiyonu iste$e ba$lı olarak uygulanmakta olup, halihazırda iste$e ba$lı olarak 
uygulamaya devam edecektir. Bununla birlikte, 2021 de$i#ikliklerinin uygulaması iste$e ba$lı de$ildir. Bunun nedeni, 
2020 de$i#ikliklerinin getirdi$i kolayla#tırıcı hükmü uygulamayı seçen bir kiracının, sürelerdeki uzatmayı benzer 
özelliklere ve benzer ko#ullara sahip uygun sözle#melere tutarlı bir #ekilde uygulamaya devam etmesi gereklili$idir.  
Bu durum, bir kira imtiyazı 2020 de$i#iklikleri uyarınca ilk kolayla#tırıcı uygulama için uygun olmamakla birlikte 
yeni uzatma sonucunda muafiyet için uygun hale gelirse, kiracıların önceki kiralamada yapılan de$i#iklikle 
ilgili muhasebele#tirme i#lemlerini tersine çevirmesi gerekece$i anlamına gelmektedir. 
 
TFRS 3'de Kavramsal Çerçeve ’ye Yapılan Atıflara ili%kin de#i%iklik 
Mayıs 2020'de UMSK, UFRS 3'de Kavramsal Çerçeve’ye yapılan atıflara ili#kin de$i#iklik yayımlamı#tır De$i#iklikle, 
UMSK tarafından UFRS 3’de, Finansal Raporlamaya !li#kin Kavramsal Çerçeve’nin eski bir sürümüne yapılan 
referanslar, Mart 2018'de yayımlanan en son sürüme yapılan referanslar ile de$i#tirilmi#tir. Ardından KGK 
tarafından da bu de$i#iklikleri yansıtmak üzere TFRS 3 de$i#ikli$i 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanmı#tır. 
Grup’un bu de$i#iklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında ba#layan raporlama dönemlerinden itibaren 
uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. 
 
Maddi Duran Varlıklar - Kullanım amacına uygun hale getirme (TMS 16’da yapılan de#i%iklik) 
Mayıs 2020'de UMSK, UMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında de$i#iklik yapan “Maddi Duran Varlıklar - 
Kullanım amacına uygun hale getirme”de$i#ikli$ini yayımlamı#tır. KGK tarafından da bu de$i#iklikleri 
yansıtmak üzere TMS 16 de$i#ikli$i 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanmı#tır. 
Söz konusu de$i#iklik, bu husustaki muhasebele#tirme hükümlerini açıklı$a kavu#turarak #effaflı$ı ve tutarlılı$ı 
artırmaktadır - özellikle, yapılan de$i#iklikle bilikte, artık varlı$ı kullanım amacına uygun hale getirirken üretilen 
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ürünlerin satı#ından elde edilen gelirlerin, maddi duran varlık kaleminin maliyetinden dü#ülmesine izin 
vermemektedir. Bunun yerine, bir #irket bu tür satı# gelirlerini ve ilgili maliyetleri artık kar veya zarara yansıtacaktır. 
Grup’un bu de$i#iklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında ba#layan raporlama dönemlerinden itibaren 
uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. Söz konusu de$i#iklikler geriye dönük 
olarak; ancak sadece de$i#ikliklerin ilk kez uygulandı$ı finansal tablolarda sunulan en erken dönemin ba#ında 
veya sonrasında, yönetim tarafından amaçlanan ko#ullarda çalı#abilmesi için gereken yer ve duruma getirilen 
maddi duran varlık kalemlerine uygulanır. De$i#ikliklerin ilk kez uygulanmasının birikimli etkisi, sunulan en 
erken dönemin ba#ındaki da$ıtılmamı# kârların ya da uygun olan ba#ka bir özkaynak bile#eninin açılı# 
bakiyesinde bir düzeltme olarak finansal tablolara alınır. 
 
Ekonomik açıdan dezavantajlı sözle%meler-Sözle%meyi yerine getirme maliyetleri (TMS 37’de yapılan de#i%iklik) 
UMSK, Mayıs 2020'de, UMS 37 Kar#ılıklar, Ko#ullu Borçlar ve Ko#ullu Varlıklar’da de$i#iklik yapan “Ekonomik 
açıdan dezavantajlı sözle#meler- Sözle#meyi yerine getirme maliyetleri” de$i#ikli$ini yayımlamı#tır. 
 UMSK, bir sözle#menin ekonomik açıdan dezavantajlı olup olmadı$ını de$erlendirmek amacıyla, sözle#meyi yerine 
getirme maliyetinin hem katlanılması gereken zorunlu ilave maliyetler hem de di$er do$rudan maliyetlerin da$ıtımı 
ile ilgili maliyetleri içerdi$ini açıklı$a kavu#turmak amacıyla UMS 37'ye yönelik bu de$i#ikli$i yayımlamı#tır. Ardından 
KGK tarafından da bu de$i#iklikleri yansıtmak üzere TMS 37 de$i#ikli$i 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanmı#tır. 
De$i#iklikler, bir sözle#menin yerine getirilip getirilmedi$ini de$erlendirmek amacıyla bir sözle#menin yerine 
getirilmesinin maliyetinin belirlenmesinde i#letmenin hangi maliyetleri dahil edebilece$ini belirlemi#tir. 
Grup’un bu de$i#iklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında ba#layan raporlama dönemlerinden itibaren 
uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. De$i#ikliklerin ilk kez uygulanmasının 
birikimli etkisi, ilk uygulama tarihindeki da$ıtılmamı# kârların ya da uygun olan ba#ka bir özkaynak bile#eninin 
açılı# bakiyesinde bir düzeltme olarak finansal tablolara alınır. Kar#ıla#tırmalı bilgiler yeniden düzenlenmez. 
 
Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan De#i%iklikler) 
UMSK tarafından 23 Ocak 2020 tarihinde UMS 1’e göre yükümlülüklerin kısa veya uzun vadeli olarak 
sınıflandırılmasına yönelik finansal durum tablosundaki sunumunun daha açıklayıcı hale getirilmesi amacıyla 
yayımlanan, “Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması”na ili#kin de$i#iklikler, KGK 
tarafından da 12 Mart 2020 tarihinde “TMS 1’de Yapılan De$i#iklikler- Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli 
Olarak Sınıflandırılması” ba#lı$ıyla yayımlanmı#tır. 
Bu de$i#iklik, i#letmenin en az on iki ay sonraya erteleyebildi$i yükümlülüklerin uzun vadeli olarak sınıflandırılmasına 
ili#kin ek açıklamalar ve yükümlülüklerin sınıflandırılmasıyla ilgili di$er hususlara açıklık getirmi#tir.  
TMS 1’de yapılan de$i#iklikler a#a$ıdaki hususları ele almaktadır: 
a. Yükümlülüklerin sınıflandırılmasında i#letmenin yükümlülü$ü erteleme hakkının raporlama dönemi 

sonunda mevcut olması gerekti$i hususuna açıkça yer verilmesi. 
b. !#letmenin yükümlülü$ü erteleme hakkını kullanmasına ili#kin i#letme yönetiminin beklenti ve amaçlarının, 

yükümlülü$ün uzun vadeli olarak sınıflandırılmasını etkilemeyece$ine yer verilmesi. 
c. !#letmenin borçlanma ko#ullarının söz konusu sınıflandırmayı nasıl etkileyece$inin açıklanması. 
d. !#letmenin kendi özkaynak araçlarıyla ödeyebilece$i yükümlülüklerin sınıflandırılmasına ili#kin hükümlerin 

açıklanması. 
"irket’in bu de$i#iklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında ba#layan raporlama dönemlerinden itibaren 
geriye dönük olarak uygulaması gerekmektedir. Bununla birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. Son 
olarak,UMSK tarafından 15 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan  de$i#iklikle UMS 1 de$i#ikli$inin yürürlük 
tarihinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmi# olup, söz konusu de$i#iklik KGK tarafından 
da 15 Ocak 2021 tarihinde yayımlanmı#tır. 
TMS 1’de yapılan bu de$i#ikli$in uygulanmasının, Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir 
etkisinin olması beklenmemektedir 
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Tek Bir "%lemden Kaynaklanan Varlık ve Borçlara "li%kin Ertelenmi% Vergi  
 
TMS 12 Gelir Vergileri’nde yapılan De#i%iklikler 
Mayıs 2021'de UMSK tarafından, TMS 12 Gelir Vergileri’nde “Tek Bir !#lemden Kaynaklanan Varlık ve Borçlara 
!li#kin Ertelenmi# Vergi” de$i#ikli$i yayımlanmı#tır. !lgili de$i#iklikler KGK tarafından da TMS 12’e !li#kin 
De$i#iklikler olarak 27 A$ustos 2021 tarihinde yayımlanmı#tır. 
TMS 12 Gelir Vergileri'nde yapılan bu de$i#iklikler, #irketlerin belirli i#lemlerde, örne$in; kiralama ve hizmetten 
çekme (sökme, eski haline getirme, restorasyon vb.) kar#ılıklarına ili#kin ertelenmi# vergiyi nasıl 
muhasebele#tirmesi gerekti$ini açıklı$a kavu#turmaktadır. 
De$i#iklikle, ilk muhasebele#tirme muafiyetinin kapsamını daraltarak, e#it ve geçici farkları netle#tirilen 
i#lemlere uygulanmaması öngörülmektedir. Sonuç olarak, #irketlerin bir kiralamanın ilk defa finansal tablolara 
alınmasından kaynaklanan geçici farklar ve hizmetten çekme kar#ılıkları için ertelenmi# vergi varlı$ı ve 
ertelenmi# vergi borcu muhasebele#tirmesi gerekecektir. 
De$i#iklikler, muafiyetin kiralama ve hizmetten çekme yükümlülükleri gibi i#lemler için geçerli olmadı$ına 
açıklık getirmektedir. Bu i#lemler e#it ve denkle#tirici geçici farklar ortaya çıkaracaktır. 
Kiralamalar ve hizmetten çekme yükümlülükleri için, ilgili ertelenmi# vergi varlıkları ve borçlarının, 
kar#ıla#tırmalı olarak sunulan en erken dönemin ba#langıcından itibaren muhasebele#tirilmesi gerekecektir 
ve herhangi bir kümülatif etki önceki dönem da$ıtılmamı# kârlarında veya di$er özkaynak bile#enlerinde bir 
düzeltme olarak muhasebele#tirilecektir. Bir #irket daha önce net yakla#ım kapsamında kiralamalar ve 
hizmetten çekme yükümlülükleri üzerinden ertelenmi# vergi muhasebele#tirmi#se, geçi# üzerindeki etkinin 
ertelenmi# vergi varlı$ı ve ertelenmi# vergi borcunun ayrı sunumuyla sınırlı olması muhtemel olacaktır. 
Söz konusu de$i#iklikler, 1 Ocak 2023 veya sonrasında ba#layan raporlama dönemleri için geçerli olup, erken 
uygulamaya izin verilmektedir. 
TMS 12'de yapılan bu de$i#ikli$in uygulanmasının, Grup’un finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin 
olması beklenmemektedir. 
 
Muhasebe Tahminlerine "li%kin Tanım (TMS 8'e ili%kin De#i%iklikler) 
UMSK tarafından 12 "ubat 2021 tarihinde yayımlanan söz konusu de$i#iklikler, muhasebe tahminleri için yeni 
bir tanım getirmektedir: bunların finansal tablolarda ölçüm belirsizli$ine neden olan parasal tutarlar 
olduklarına açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır. !lgili de$i#iklikler KGK tarafından da TMS 8’e !li#kin 
De$i#iklikler olarak 11 A$ustos 2021 tarihinde yayımlanmı#tır. 
De$i#iklikler ayrıca, bir #irketin bir muhasebe politikası tarafından belirlenen amaca ula#mak için bir 
muhasebe tahmini geli#tirdi$ini belirterek, muhasebe politikaları ile muhasebe tahminleri arasındaki ili#kiyi 
açıklı$a kavu#turmu#tur. 
Bir muhasebe tahmini geli#tirmek, a#a$ıdakilerin her ikisini de içermektedir: 

• Bir ölçüm yöntemi seçme (tahmin veya de$erleme yöntemi) – örne$in, TFRS 9 Finansal Araçlar 
uygulanırken beklenen kredi zararları için zarar kar#ılı$ını ölçmek için kullanılan bir tahmin tekni$i ve 

• Seçilen ölçüm yöntemi uygularken kullanılacak girdileri seçme- ör. TMS 37 Kar#ılıklar, Ko#ullu Borçlar ve 
Ko#ullu Varlıklar uygulanırken garanti yükümlülükleri için bir kar#ılık belirlemek için beklenen nakit çıkı#ları. 

Bu tür girdilerdeki veya de$erleme tekniklerindeki de$i#ikliklerin etkileri, muhasebe tahminlerindeki 
de$i#ikliklerdir. Muhasebe politikalarının tanımında herhangi bir de$i#ikli$e gidilmemi# olup aynı #ekilde kalmı#tır. 
Söz konu#u de$i#iklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya sonrasında ba#layan raporlama dönemleri için geçerli 
olup, erken uygulamaya izin verilmektedir ve "irketin bu de$i#iklikleri uyguladı$ı ilk yıllık raporlama döneminin 
ba#ında veya sonrasında meydana gelen muhasebe tahminlerindeki ve muhasebe politikalarındaki 
de$i#ikliklere ileriye yönelik uygulanacaktır. 
TMS 8'de yapılan bu de$i#ikli$in uygulanmasının, Grup’un finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin 
olması beklenmemektedir. 
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Muhasebe Politikalarının Açıklanması (TMS 1’e ili%kin De#i%iklikler) 
UMSK tarafından 12 "ubat 2021 tarihinde #irketlerin, muhasebe politikalarına ili#kin açıklamaların faydalı olacak 
#ekilde yapmalarını sa$lanmasına yardımcı olmak amacıyla UMS 1 Finansal Tabloların Sunulu#u'nda de$i#iklikler ve 
UFRS Uygulama Standardı 2 Önemlilik Kararları Olu#turma'da güncelleme yayımlamı#tır.  Bu de$i#ikliklerden UMS 
1’e ili#kin olanları KGK tarafından da TMS 1’e !li#kin De$i#iklikler olarak 11 A$ustos 2021 tarihinde yayımlanmı#tır. 
TMS 1'deki temel de$i#iklikler #unları içermektedir: 

• "irketlerden önemli muhasebe politikalarından ziyade önemlilik düzeyine ba$lı olarak muhasebe politikalarını 
açıklamalarını istemek; 

• Önemlilik düzeyi altında kalan i#lemler, di$er olaylar veya ko#ullarla ilgili muhasebe politikalarının önemsiz 
oldu$unu ve bu nedenle açıklanmalarına gerek olmadı$ını açıklı$a kavu#turmak ve  

• Önemlilik düzeyi üzerinde kalan i#lemler, di$er olaylar veya ko#ullarla ilgili tüm muhasebe politikalarının bir 
#irketin finansal tabloları için önemlilik arz etmedi$ine açıklık getirmek. 

De$i#iklikler 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmakla birlikte #irketler daha erken uygulayabilirler. 
UMS 1 Finansal Tabloların Sunulu#u'nda de$i#ikliklerin uygulanmasının, Grup’un finansal tabloları üzerinde önemli 
bir etkisinin olması beklenmemektedir. 
 
Yıllık �yile�tirmeler /2018-2020 Dönemi 

 
UFRS’deki iyile%tirmeler 
Yürürlükteki standartlar için KGK tarafından 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan “TFRS’de Yıllık 
!yile#tirmeler / 2018-2020 Dönemi” a#a$ıda sunulmu#tur. Bu de$i#iklikler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 
geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS’lerdeki bu de$i#ikliklerin uygulanmasının, Grup’un 
konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. 
 
TFRS 1- Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının !lk Uygulaması 
Bu de$i#iklik, bir ba$lı ortaklı$ın ana ortaklıktan daha sonra TFRS‘leri uygulamaya ba#laması durumunda 
TFRS 1'in uygulamasını kolayla#tırmaktadır; örne$in; bir ba$lı ortaklık ana ortaklıktan daha sonra TFRS’leri 
uygulamaya ba#laması durumunda TFRS 1.D16(a) paragrafınıdaki muafiyetten yararlanmak suretiyle tüm 
yabancı para i#lemler için birikmi# yabancı para çevrim  farklarını, ana ortaklı$ın TFRS Standartlarına geçi# 
tarihine göre ana ortaklı$ın konsolide finansal tablolarına dahil edilen tutarlar üzerinden ölçmeyi seçebilir. 
Bu de$i#ikliklikle birlikte, ba$lı ortaklıklar için bu iste$e ba$lı bu muafiyetin uygulanması suretiyle i) gereksiz 
maliyetleri dü#ürmeyi ve ii) benzer e# anlı muhasebe kayıtlarının tutulması ihtiyacının ortadan kaldırılmasını 
sa$layarak TFRS’lere geçi#i kolayla#tıracaktır. 
 
TFRS 9 Finansal Araçlar 
Bu de$i#iklik, finansal yükümlülüklerin finansal tablo dı#ı bırakılması için “% 10 testinin” gerçekle#tirilmesi 
amacıyla alınan ücretlerin bu i#lemler için ödenen ücretler dü#ülerek net tutar üzerinden belirlenmesinde, 
dikkate alınacak ücretlerin yalnızca borçlu ve borç veren sıfatları ile bunlar arasında veya bunlar adına kar#ılıklı 
olarak ödenen veya alınan ücretleri içerdi$ini açıklı$a kavu#turmaktadır.  
  
Yürürlü!e girerek uygulanmaya ba#lanmı# de!i#iklikler 
1 Ocak 2021 tarihinde ve sonrasında ba#layan hesap dönemleri için yürürlü$e girmi# olan de$i#iklikler ise #u 
#ekildedir: 
 
1) Gösterge Faiz Oranı Reformu - 2. A!ama (TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 39 Finansal Araçlar: 

Muhasebele#tirme ve Ölçme, TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS 4 Sigorta Sözle#meleri ve TFRS 
16 Kiralamalar’da Yapılan De$i#iklikler) 
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2.3 Muhasebe Politikalarındaki De#i%iklikler 
Uygulanan de$erleme ilkeleri ve muhasebe politikaları, sunumu yapılan tüm dönem bilgilerinde tutarlı 
bir #ekilde uygulanmı#tır. Grup benzer nitelikteki i#lemleri, di$er olayları ve durumları tutarlı olarak 
finansal Uygulanan de$erleme ilkeleri ve muhasebe politikaları, sunumu yapılan tüm dönem bilgilerinde 
tutarlı bir #ekilde uygulanmı#tır. Grup benzer nitelikteki i#lemleri, di$er olayları ve durumları tutarlı 
olarak finansal tablolarına alır, de$erler ve sunar. Muhasebe politikalarında yapılan önemli de$i#iklikler 
ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal 
tabloları yeniden düzenlenir. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup’un muhasebe politikalarında herhangi 
bir de$i#iklik yoktur. 
 
2.4 Muhasebe Tahminlerindeki De#i%iklik ve Hatalar  
Yeni bir standardın ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası de$i#iklikleri, #ayet varsa, geçi# 
hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir geçi# hükmünün yer 
almadı$ı de$i#iklikler, muhasebe politikasında iste$e ba$lı yapılan önemli de$i#iklikler veya tespit edilen muhasebe 
hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. 
Muhasebe tahminlerindeki de$i#iklikler, yalnızca bir döneme ili#kin ise, de$i#ikli$in yapıldı$ı cari dönemde, gelecek 
dönemlere ili#kin ise hem de$i#ikli$in yapıldı$ı dönemde, hem de ileriye yönelik olarak uygulanır. 
 
2.5 Kar%ıla%tırmalı bilgiler 
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere Grup’un 31 Aralık 2021 tarihli 
konsolide finansal durum tablosu, 31 Aralık 2020 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile,  
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait  konsolide kar veya zarar ve di$er kapsamlı gelir 
tablosu, konsolide özkaynak de$i#im tablosu ve konsolide nakit akı# tablosu ise 31 Aralık 2020 tarihinde sona 
eren hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar ve di$er kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak de$i#im 
tablosu ve konsolide nakit akı# tablosu ile kar#ıla#tırmalı olarak hazırlanmı#tır.  
 
2.6 Netle%tirme/Mahsup 
!çerik ve tutar itibarıyla önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, konsolide finansal tablolarda 
ayrı gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler 
itibarıyla toplula#tırılarak gösterilir. !#lem ve olayın özünün mahsubu gerekli kılması sonucunda, bu i#lem ve 
olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların, de$er dü#üklü$ü dü#üldükten sonraki tutarları 
üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak de$erlendirilmez.  
 
2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli de$erleme ilkeleri ve muhasebe politikaları 
a#a$ıda özetlenmi#tir. 
 
2.7.1 Hasılat  
Grup, taahhüt edilmi# bir mal veya hizmeti mü#terisine devrederek edim yükümlülü$ünü yerine getirdi$inde veya 
getirdikçe hasılatı finansal tablolarına kaydeder. Bir varlı$ın kontrolü mü#terinin eline geçti$inde (veya geçtikçe) 
varlık devredilmi# olur.  
Grup a#a$ıda yer alan temel prensipler do$rultusunda hasılatı finansal tablolarına kaydetmektedir: 
a) Mü#teriler ile sözle#melerin belirlenmesi, 
b) Sözle#medeki performans yükümlülüklerinin belirlenmesi, 
c) Sözle#medeki i#lem fiyatının saptanması, 
d) !#lem fiyatının sözle#medeki performans yükümlülüklerine bölü#türülmesi, 
e) Her performans yükümlülü$ü yerine getirildi$inde hasılatın muhasebele#tirilmesi. 
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Bu modele göre öncelikle mü#terilerle yapılan her bir sözle#mede taahhüt edilen mal veya hizmetler de$erlendirilmekte 
ve söz konusu mal veya hizmetleri devretmeye yönelik verilen her bir taahhüdü ayrı bir edim yükümlülü$ü olarak 
belirlenmektedir. Sonrasında ise edim yükümlülüklerinin zamana yayılı olarak mı yoksa belirli bir anda mı yerine getirilece$i 
tespit edilmektedir. Grup, bir mal veya hizmetin kontrolünü zamanla devreder ve dolayısıyla ilgili satı#lara ili#kin edim 
yükümlülüklerini zamana yayılı olarak yerine getirirse, söz konusu edim yükümlülüklerinin tamamen yerine getirilmesine 
yönelik ilerlemeyi ölçerek hasılatı zamana yayılı olarak finansal tablolara alır. Mal veya hizmet devri taahhüdü niteli$indeki 
edim yükümlülükleri ile alakalı hasılat, mal veya hizmetlerin kontrolü mü#terilerin eline geçti$inde muhasebele#tirilir. 
Grup a#a$ıdaki #artların tamamının kar#ılanması durumunda mü#terisi ile yaptı$ı bir sözle#meyi hasılat olarak 
muhasebele#tirir: 
a) Sözle#menin tarafları sözle#meyi (yazılı, sözlü ya da di$er ticari teamüllere uyarınca) onaylamı# ve kendi 

edimlerini ifa etmeyi taahhüt etmektedir,  
b) Grup her bir tarafın devredece$i mal veya hizmetlerle ilgili hakları tanımlayabilmektedir,  
c) Grup devredilecek mal veya hizmetlerle ilgili ödeme ko#ulları tanımlayabilmektedir,  
d) Sözle#me özü itibarıyla ticari niteliktedir,  
e ) Grup'un mü#teriye devredilecek mal veya hizmetler kar#ılı$ı bedel tahsil edecek olması muhtemeldir. Bir bedelin 

tahsil edilebilirli$inin muhtemel olup olmadı$ını de$erlendirirken i#letme, sadece mü#terinin bu bedeli vadesinde 
ödeyebilmesini ve buna ili#kin niyetini dikkate alır. 

Grup, bir mü#teriden tahsil etti$i bedelin bir kısmını veya tamamını bu mü#teriye geri ödemeyi bekliyorsa, finansal 
tablolara bir iade yükümlülü$ü yansıtır. !ade yükümlülü$ü, i#letmenin tahsil etti$i (veya edece$i) bedelin hak etmeyi 
beklemedi$i kısmı üzerinden hesaplanır. !ade yükümlülü$ü, #artlardaki de$i#iklikler göz önünde bulundurularak 
her raporlama dönemi sonunda güncellenir. 
 
2.7.2 Finansal varlıklar 
Sınıflandırma ve ölçüm  
Grup, finansal varlıklarını itfa edilmi# maliyet bedelinden muhasebele#tirilen finansal varlıklar, gerçe$e uygun 
de$er farkı di$er kapsamlı gelire kaydedilen varlıklar ve gerçe$e uygun de$er farkı kar veya zarara yansıtılan 
finansal varlıklar olarak muhasebele#tirmektedir. Sınıflandırma, finansal varlıklardan faydalanma amaçlarına 
göre belirlenen i# modeli ve beklenen nakit akı#ları esas alınarak yapılmaktadır. Yönetim, finansal varlıklarının 
sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapar.  
 
!tfa ed$lm$" mal$yet bedel$nden muhasebele"t$r$len f$nansal varlıklar  
Yönetimin sözle#meye dayalı nakit akı#larını tahsil etme i# modelini benimsedi$i ve sözle#me #artlarının belirli 
tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içerdi$i, sabit veya belirli 
ödemeleri olan, aktif bir piyasada i#lem görmeyen ve türev araç olmayan finansal varlıkları itfa edilmi# maliyet 
bedelinden muhasebele#tirilen varlıklar olarak sınıflandırılır.  
Vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen varlıklar, 12 aydan uzun ise duran varlıklar olarak 
sınıflandırılırlar. !tfa edilmi# maliyet bedelinden muhasebele#tirilen varlıklar, finansal durum tablosunda “ticari 
alacaklar”, “nakit ve nakit benzerleri” ve “di$er alacaklar” kalemlerini içermektedir. 
 
De#er dü"üklü#ü  
Grup, finansal tablolarda yer alan itfa edilmi# maliyet bedelinden muhasebele#tirilen ticari alacakları önemli 
bir finansman bile#eni içermedi$i için de$er dü#üklü$ü hesaplamaları için kolayla#tırılmı# uygulamayı seçerek 
kar#ılık de$erlendirmesi kullanmaktadır. Bu uygulama ile Grup, ticari alacaklar belirli sebeplerle de$er 
dü#üklü$üne u$ramadı$ı durumlarda, beklenen kredi zarar kar#ılı$ını ömür boyu beklenen kredi zararlarına 
e#it bir tutardan ölçmektedir. Beklenen kredi zararlarının hesaplamasında, geçmi# kredi zararı deneyimleri 
ile birlikte, Grup'un gelece$e yönelik tahminleri de dikkate alınmaktadır. 
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2.7.3 Kiralama i%lemleri 
Grup, sözle#menin ba#langıcında, sözle#menin kiralama sözle#mesi olup olmadı$ını ya da kiralama i#lemi 
içerip içermedi$ini de$erlendirir. Sözle#menin, bir bedel kar#ılı$ında tanımlanan varlı$ın kullanımını kontrol 
etme hakkını belirli bir süre için devretmesi durumunda bu sözle#me, bir kiralama sözle#mesidir ya da bir 
kiralama i#lemi içerir. Bir sözle#menin tanımlanmı# bir varlı$ın kullanımını kontrol etme hakkını sa$layıp 
sa$lamadı$ını de$erlendirmek için Grup, TFRS 16’daki kiralama tanımını kullanmaktadır. 
 
(") K"racı olarak 

Kiralamanın fiilen ba#ladı$ı tarihte veya kiralama bile#eni içeren sözle#mede de$i#iklik yapıldı$ı tarihte, 
Grup, kiralama bile#eninin nispi tek ba#ına fiyatını ve kiralama niteli$i ta#ımayan bile#enlerin toplam tek 
ba#ına fiyatını esas alarak her bir kiralama bile#enine da$ıtmaktadır. 
Grup, kiralama niteli$i ta#ımayan bile#enleri kiralama bile#enlerinden ayırmamayı, bunun yerine her bir 
kiralama bile#enini ve onunla ili#kili kiralama niteli$i ta#ımayan bile#enleri tek bir kiralama bile#eni olarak 
muhasebele#tirmeyi tercih etmi#tir.  
Grup, kiralamanın fiilen ba#ladı$ı tarihte finansal tablolarına kullanım hakkı varlı$ı ve kira yükümlülü$ü 
yansıtmı#tır. Kullanım hakkı varlı$ının maliyeti yükümlülü$ünün ilk ölçüm tutarı, kiralamanın fiilen ba#ladı$ı 
tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira ödemelerinden alınan tüm kiralama te#viklerinin dü#ülmesiyle elde 
edilen tutar ile tüm ba#langıçtaki do$rudan maliyetleri ve varlı$ın sökülmesi ve ta#ınmasıyla, yerle#tirildi$i 
alanın restore edilmesiyle ya da dayanak varlı$ın kiralamanın hüküm ve ko#ullarının gerektirdi$i duruma 
getirilmesi için restore edilmesiyle ilgili olarak ileride katlanılması öngörülen tahmini maliyetlerden 
olu#maktadır. 
Kiralama i#leminin, dayanak varlı$ın mülkiyetini kiralama süresi sonunda kiracıya devretmesi veya kullanım 
hakkı varlı$ı maliyetinin, kiracının bir satın alma opsiyonunu kullanaca$ını göstermesi durumunda, kullanım 
hakkı varlı$ı kiralamanın fiilen ba#ladı$ı tarihten dayanak varlı$ın yararlı ömrünün sonuna kadar 
amortismana tabi tutulur. Di$er durumlarda kullanım hakkı varlı$ı, kiralamanın fiilen ba#ladı$ı tarihten 
ba#lamak üzere, söz konusu varlı$ın yararlı ömrü veya kiralama süresinden kısa olanına göre amortismana 
tabi tutulur. Ek olarak, kullanım hakkı varlı$ının de$eri periyodik olarak varsa de$er dü#üklü$ü zararları da 
dü#ülmek suretiyle azaltılır ve kiralama yükümlülü$ünün yeniden ölçümü do$rultusunda düzeltilir. 
Kiralamanın fiilen ba#ladı$ı tarihte, kira yükümlülü$ü o tarihte ödenmemi# olan kira ödemelerinin bugünkü 
de$eri üzerinden ölçülür. Kira ödemeleri, kiralamadaki zımnî faiz oranının kolaylıkla belirlenebilmesi 
durumunda, bu oran kullanılarak iskonto edilir. Bu oranın kolaylıkla belirlenememesi durumunda, Grup’un 
alternatif borçlanma faiz oranı kullanılır. 
Grup, alternatif borçlanma faiz oranını, çe#itli dı# finansman kaynaklarından kullanaca$ı borçlar için 
ödeyece$i faiz oranlarını dikkate alarak belirlemektedir ve kira #artlarını ve kiralanan varlı$ın türünü 
yansıtacak #ekilde bazı düzeltmeler yapmaktadır. Kira yükümlülü$ünün ölçümüne dâhil edilen kira 
ödemeleri a#a$ıdakilerden olu#maktadır: 
– Sabit ödemeler (özü itibarıyla sabit ödemeler dâhil); 
– !lk ölçümü kiralamanın fiilen ba#ladı$ı tarihte bir endeks veya oran kullanılarak yapılan, bir endeks veya 

orana ba$lı de$i#ken kira ödemeleri; 
– Kalıntı de$er taahhütleri kapsamında kiracı tarafından ödenmesi beklenen tutarlar; 
– Satın alma opsiyonunun kullanılaca$ından makul ölçüde emin olunması durumunda bu opsiyonun 

kullanım fiyatı ve kiralama süresinin Grup’un kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon kullanaca$ını 
göstermesi durumunda, kiralamanın sonlandırılmasına ili#kin ceza ödemeleri. 

Kar#ıla#tırmalı dönemde, Grup, kiracı olarak bir varlı$ın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve 
yararların tamamının devredildi$i kiralamaları, finansal kiralama olarak sınıflandırmı#tır. Bu durumda, 
kiralanan varlı$ın kiralama sözle#mesinin ba#ı itibariyle, gerçe$e uygun de$er ya da asgari kira ödemelerinin 
bugünkü de$erinden dü#ük olanı üzerinden muhasebele#tirir.  
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Asgari kira ödemeleri, ko#ullu kiralar hariç olmak üzere, kiralama süresi boyunca yapması gereken 
ödemelerdir. !lk muhasebele#tirme sonrası varlıklar, ilgili varlı$a uygulanan muhasebe politikasına uygun 
olarak muhasebele#tirilir. 
Bir varlı$ın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve yararların tamamının devredilmedi$i kiralamalar 
ise faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır ve finansal durum tablosunda muhasebele#tirilmez. Faaliyet 
kiralaması kapsamında yapılan kira ödemeleri do$rusal olarak kiralama süresi boyunca kar veya zarar 
tablosunda gider olarak muhasebele#tirilir. Alınan kira te#vikleri, kiralama süresi boyunca toplam kira 
giderinin ayrılmaz bir parçası olarak muhasebele#tirilir. 
 

("") K"raya veren olarak 
Grup, kiraya veren konumunda oldu$u zaman, kiralama sözle#mesinin ba#langıcında kiralamanın faaliyet 
kiralaması veya finansal kiralama olup olmadı$ına karar verir. 
Her bir kiralamayı sınıflandırmak için, Grup kiralama sözle#mesini esas olarak varlı$ın mülkiyetine ba$lı olarak tüm riskleri 
ve yararları transfer edip etmedi$ine dair genel bir de$erlendirme yapar. Risk ve getirileri devretti$i durumda, kiralama bir 
finansal kiralamadır; aksi durumda faaliyet kiralaması olur. Bu de$erlendirmenin bir parçası olarak, Grup, kira süresinin 
kiralanan varlı$ın ekonomik ömrünün büyük bir bölümünü kapsayıp kapsamadı$ı gibi faktörleri göz önünde bulundurur. 

 
2.7.4 Yabancı para i%lemleri 
Grup, yabancı para cinsinden yapılan i#lemleri TL’ye çevirirken i#lem tarihinde geçerli olan ilgili kurları esas almaktadır. 
Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler raporlama tarihindeki kurlardan TL’ye çevrilmi#tir. Yabancı para 
cinsinden olan i#lemlerin TL’ye çevrilmesinden veya yabancı para birimi bazındaki parasal kalemlerin ifade edilmesinden 
do$an kambiyo karları veya kambiyo zararları ilgili dönemde kar veya zarar hesaplarına yansıtılmaktadır. Tarihsel maliyet 
esası ile de$erlenen parasal olmayan kalemler, i#lemin oldu$u tarihteki kurlar dikkate alınarak TL’ye çevrilmektedir. 
 
2.7.5 Maddi duran varlıklar 
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetlerinden bilanço tarihine kadar olan birikmi# amortisman dü#ülerek finansal 
tablolara yansıtılmı#tır. Maliyet ilgili varlı$ın iktisap edilmesi esnasında do$rudan katlanılan ve iktisaba atfedilen 
harcamaları da içerir. Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu olu#an kar ve zararlar ilgili gelir ve gider 
hesaplarına dahil edilirler ve maliyetleri ve birikmi# amortismanları ilgili hesaplardan silinir. Maddi duran varlık 
kalemlerinin parçaları farklı faydalı ömürlere sahip ise, ilgili maddi duran varlık kalemleri ayrı olarak muhasebele#tirilir.  
 
Sonradan ortaya çıkan g$derler 
Bakım ve onarım giderleri olu#tukları dönemin kapsamlı gelir tablosuna gider olarak kaydedilirler. Grup, yapılan yenilemeler 
do$rultusunda de$i#tirilen parçaların di$er bölümlerden ba$ımsız bir #eklide amortismana tabi tutulup tutulmadı$ına 
bakmaksızın ta#ınan de$erlerini bilançodan çıkarır. Ba#lıca yenilemeler, ilgili maddi duran varlı$ın kalan ömrünün veya 
yenilemenin kendisinin ekonomik ömrünün kısa olanı baz alınarak amortismana tabi tutulurlar. Aktifle#tirmeden sonraki 
harcamalar, gelecekte ekonomik fayda sa$lanmasının kuvvetle muhtemel olması ve ilgili harcamanın maliyetinin güvenilebilir 
bir #ekilde ölçülmesi durumunda ilgili varlı$ın maliyetine eklenir veya ayrı bir varlık olarak finansal tablolara yansıtılır. Maddi 
duran varlıklar; ta#ınır de$erlerin, geri kazanılabilir de$erlerinden daha fazla olabilece$ini gösteren ko#ullarda de$er 
dü#üklü$ü için gözden geçirilmektedir. De$er dü#üklü$ü saptanması için varlıklar, nakit üreten birimler olan en alt seviyede 
gruplanır (nakit üreten birim). Bir maddi duran varlı$ın ta#ıdı$ı de$er, geri kazanılabilir de$erinden fazla ise kar#ılık ayrılarak 
defter de$eri geri kazanılabilir de$erine indirilir. Geri kazanılabilir de$er, maddi duran varlı$ın kullanımdaki de$eri veya 
varlı$ın satı#ı için katlanılacak giderler dü#üldükten sonraki net satı# fiyatından yüksek olanıdır. 
 
Amort$sman 
Maddi duran varlıklar, varlıkların tahmin edilen faydalı ömürlerine göre satın alma tarihi veya kurulma tarihleri 
esas alınarak, do$rusal amortisman yöntemi kullanılarak tahmini artık de$erleri dü#üldükten sonra amortismana 
tabi tutulmakta ve kar veya zarara kaydedilmektedir. Arazi ve arsalar amortismana tabi de$ildir. 
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Maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri a#a$ıda belirtilmi#tir: 
 
Binalar, yer altı ve yerüstü düzenleri                                                                                                             20-50 yıl 
Makine, tesis ve cihazlar                                                                                                                                                      5-20 yıli 
Ta#ıtlar                                                                                                                                                                                                                            5-10 yıl 
Demirba#lar                                                                                                                                                                                   5-20 yıl 
Özel Maliyetler                                                                                                                                                   5-15 yıl 
 
Maddi duran varlıkların amortisman yöntemi, kullanım ömürleri ve hurda de$erleri her raporlama tarihinde gözden geçirilir. 
 
Yatırım amaçlı gayr$menkullere sınıflama 
Bir arazi veya bina, sahibi tarafından kullanılırken, kullanım amacı yatırım amaçlı gayrimenkul olarak de$i#tirilirse, 
bu gayrimenkul gerçe$e uygun de$eri ile yeniden ölçülür ve yatırım amaçlı elde tutulan gayrimenkul olarak 
sınıflandırılır. Gerçe$e uygun de$erin ilk kez belirlenmesi esnasında ortaya çıkan kazançlar, belirli bir gayrimenkul 
üzerindeki önceden var olan bir de$er dü#üklü$ü tutarına kadar kar veya zararda; geri kalan kısmı di$er kapsamlı 
gelirde muhasebele#tirilir ve özkaynaklarda yeniden de$erleme de$er artı# yede$i olarak sunulur. Zararlar ise 
do$rudan kar veya zararda muhasebele#tirilir.  
 
2.7.6 Maddi olmayan duran varlıklar 
Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmi# yazılım haklarından olu#maktadır. Maddi olmayan duran 
varlıklar, elde etme maliyetlerinden birikmi# itfa payları ile de$er dü#üklü$ü kar#ılı$ı dü#ülmü# olarak finansal 
tablolarda gösterilirler. De$er dü#üklü$ü olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı de$eri 
geri kazanılabilir de$erine indirilir. 
 
!tfa payları 
Maddi olmayan duran varlık itfa payları kar veya zarar ve di$er kapsamlı gelir tablolarında, ilgili varlıkların 
iktisap edildikleri tarihten sonra tahmin edilen faydalı ömürleri üzerinden do$rusal amortisman yöntemi 
kullanılarak muhasebele#tirilir. 
Maddi olmayan duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri a#a$ıda belirtilmi#tir: 
 
Di$er maddi olmayan duran varlıklar                                                                                                                       4 - 5 yıl 
 
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları yöntemi, kullanım ömürleri ve hurda de$erleri her raporlama 
tarihinde gözden geçirilir.   
 
2.7.7 Yatırım amaçlı gayrimenkuller 
Mal ve hizmetlerin üretiminde veya idari maksatlarla kullanılmak veya i#lerin normal seyri esnasında satılmak 
yerine, kira elde etmek veya de$er kazanımı amacıyla veya her ikisi için elde tutulan arazi ve binalar yatırım 
amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılmı#tır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller,  
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ba$ımsız profesyonel de$erleme #irketi Vakıf Gayrimenkul De$erleme A.". 
tarafından yapılan de$erleme çalı#malarında tespit edilen gerçe$e uygun de$eri üzerinden konsolide finansal 
tablolara yansıtılmı#tır. Gerçe$e uygun de$er de$i#iminden kaynaklanan kazanç veya kayıplar konsolide gelir 
tablosunda muhasebele#tirilir. 
 
2.7.8 Stoklar 
Stokların de$eri için net gerçekle#ebilir de$er ya da maliyet bedelinden dü#ük olanı esas alınmaktadır. Stokların 
maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönü#türme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna 
getirilmesi için katlanılan di$er maliyetleri içerir.  
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Mamuller için maliyet normal kapasiteyi temel alarak belirlenen makul bir oranda genel üretim giderlerini de 
içermektedir. Net gerçekle#ebilir de$er, i#in normal akı#ı içinde tahmini satı# fiyatından tahmini tamamlama 
maliyeti ve satı#ı gerçekle#tirmek için gerekli tahmini satı# maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır. 
Stoklar, a$ırlıklı ortalama maliyet yöntemi ile de$erlenmektedir. 
 
2.7.9 Varlıklarda de#er dü%üklü#ü  
F$nansal olmayan varlıklar 
Her raporlama döneminde, Grup herhangi bir de$er dü#üklü$ü belirtisi olup olmadı$ını belirlemek için finansal 
olmayan varlıklarının (yatırım amaçlı gayrimenkuller, stoklar, sözle#me varlıkları ve ertelenmi# vergi varlıkları hariç) 
defter de$erlerini gözden geçirir. E$er böyle bir gösterge mevcutsa, varlı$ın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir.  
De$er dü#üklü$ü testi için varlıklar, sürekli kullanımdan, di$er varlıkların veya nakit yaratan birim (“NYB”)’lerin nakit 
giri#lerinden ba$ımsız olarak, nakit giri#i olu#turan en küçük varlık grubuna göre gruplanır. Bir i#letme birle#mesinden 
do$an #erefiye, birle#me sinerjisinden faydalanması beklenen NYB'lere veya NYB gruplarına tahsis edilir. 
Bir varlı$ın veya NYB'lerin geri kazanılabilir tutarı, kullanımdaki de$erinden yüksek olanı ve gerçe$e uygun 
de$eri daha dü#ük maliyetlerle satılmasıdır. Kullanım de$eri, paranın zaman de$eri ve varlı$a veya NYB’ye 
özgü risklerin mevcut piyasa de$erlendirmelerini yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü 
de$erine indirilen tahmini gelecekteki nakit akı#larına dayanmaktadır. 
Bir varlı$ın veya NYB’nin geri kazanılabilir tutarının defter de$erinden dü#ük olması durumunda, söz konusu 
varlı$ın veya NYB’nin defter de$eri geri kazanılabilir tutarına indirgenir.  
De$er dü#üklü$ü zararları kar veya zararda muhasebele#tirilir. Önce, NYB’ye da$ıtılmı# olan herhangi bir #erefiyenin 
defter de$eri azaltılır, daha sonra NYB’deki di$er varlıkların defter de$erleri oranında azaltma i#lemi yapılır.  
 
Türev olmayan f$nansal varlıklar 
Grup, a#a$ıda belirtilenler için beklenen kredi zararları (“BKZ”) için zarar kar#ılı$ı muhasebele#tirmektedir: 

- !tfa edilmi# maliyeti üzerinden ölçülen finansal varlıklar; 
Grup a#a$ıdaki belirtilen, 12 aylık BKZ olarak ölçülen kalemler hariç olmak üzere, zarar kar#ılı$ını ömür boyu 
BKZ'lere e#it olan tutar üzerinde ölçer: 

- Raporlama tarihinde dü#ük kredi riskine sahip oldu$u belirlenen borçlanma araçları ve. 
- Di$er borçlanma araçları ve ilk muhasebele#tirmeden itibaren kredi riskinin (yani, finansal aracın beklenen 

ömrü boyunca ortaya çıkan temerrüt riski) önemli ölçüde artmadı$ı banka bakiyeleri. 
Grup, ticari alacaklar ve sözle#me varlıklarına ili#kin de$er dü#üklü$ünün hesaplanmasında ömür boyu 
BKZ’leri seçmi#tir. 
Bir finansal varlı$ın kredi riskinin ilk muhasebele#tirilmesinden itibaren önemli ölçüde artmı# olup olmadı$ının 
belirlenmesinde ve BKZ'lerinin tahmin edilmesinde, Grup beklenen erken ödemelerin etkileri dahil beklenen 
kredi zararlarının tahminiyle ilgili olan ve a#ırı maliyet veya çabaya katlanılmadan elde edilebilen makul ve 
desteklenebilir bilgiyi dikkate alır. Bu bilgiler, Grup’un geçmi# kredi zararı tecrübelerine dayanan ve ileriye 
dönük bilgiler içeren nicel ve nitel bilgi ve analizleri içerir. 
Ömür boyu BKZ’ler finansal aracın beklenen ömrü boyunca gerçekle#mesi muhtemel tüm temerrüt 
durumlarından kaynaklanan beklenen kredi zararlarıdır. 
12 aylık BKZ’ler raporlama tarihinden sonraki 12 ay içinde finansal araca ili#kin gerçekle#mesi muhtemel 
temerrüt durumlarından kaynaklanan beklenen kredi zararlarını temsil eden kısmıdır.  
BKZ’lerinin ölçülece$i azami süre, Grup’un kredi riskine maruz kaldı$ı azami sözle#me süresidir. 
 
BKZ’ler$n ölçümü 
BKZ’ler finansal aracın beklenen ömrü boyunca kredi zararlarının olasılıklarına göre a$ırlıklandırılmı# bir tahminidir. 
Di$er bir ifadeyle tüm nakit açıklarının bugünkü de$eri üzerinden ölçülen kredi zararlarıdır (örne$in, sözle#meye 
istinaden i#letmeye yapılan nakit giri#leri ile i#letmenin tahsil etmeyi bekledi$i nakit akı#ları arasındaki farktır). 
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Nakit açı$ı, sözle#meye göre i#letmeye yapılması gereken nakit akı#ları ile i#letmenin almayı bekledi$i nakit 
akı#ları arasındaki farktır. Beklenen kredi zararlarında ödemelerin tutarı ve zamanlaması dikkate alındı$ından, 
i#letmenin ödemenin tamamını, sözle#mede belirlenen vadeden geç almayı beklemesi durumunda dahi bir 
kredi zararı olu#ur. 
BKZ’ler finansal varlı$ın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilir. 
 
Kred$ de#er dü"üklü#üne u#ramı" f$nansal varlıklar 
Her raporlama dönemi sonunda, Grup itfa edilmi# maliyetinden ölçülen finansal varlıkların ve gerçe$e uygun 
de$er (“GUD”) farkı di$er kapsamlı gelire yansıtılan borçlanma varlıkların de$er dü#üklü$üne u$rayıp 
u$ramadı$ını de$erlendirir. Bir finansal varlı$ın gelecekteki tahmini nakit akı#larını olumsuz #ekilde etkileyen 
bir veya birden fazla olay gerçekle#ti$inde söz konusu finansal varlık kredi de$er dü#üklü$üne u$ramı#tır. 
Bir finansal varlı$ın kredi de$er dü#üklü$üne u$radı$ının kanıtı a#a$ıdaki gözlemlenebilir verileri içerir: 

• Borçlunun ya da ihraççının önemli finansal zorlu$a dü#mesi, 
• Borçlunun temerrüdü,  
• Grup’un aksini dikkate alamayaca$ı ko#ullara ba$lı olarak bir kredinin ya da avansın yeniden 

yapılandırılmasını, 
• Borçlunun iflas etme veya finansal yeniden yapılanma ihtimalinin olması, veya 
• Finansal zorluklar nedeniyle menkul bir kıymetin aktif pazarının ortadan kalkması. 

  
De#er dü"üklü#ünün sunumu 
!tfa edilmi# maliyetinden ölçülen finansal varlıklara ili#kin zarar kar#ılıkları, varlıkların brüt defter de$erinden 
dü#ülür. 
GUD farkı di$er kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen borçlanma araçları için olu#an zarar kar#ılı$ı, finansal 
varlı$ın finansal durum tablosundaki defter de$erini azaltmak yerine di$er kapsamlı gelire yansıtılır. 
 
Kayıttan dü"me  
Bir finansal varlı$ın de$erinin kısmen ya da tamamen geri kazanılmasına ili#kin makul beklentilerin 
bulunmaması durumunda i#letme, finansal varlı$ın brüt defter de$erini do$rudan dü#ürür. Kayıttan dü#me, 
bir finansal tablo dı#ı bırakma sebebidir.  
 
2.7.10 Çalı%anlara sa#lanan faydalar  
(i) Çalı%anlara sa#lanan kısa vadeli faydalar 

Çalı#anlara sa$lanan kısa vadeli fayda yükümlülükler ilgili hizmet verildikçe giderle#tirilir. Çalı#anlarının 
geçmi# hizmetleri sonucunda Grup’un yasal veya zımni kabulden do$an, ödemekle yükümlü oldu$u ve bu 
yükümlülü$ün güvenilir olarak tahmin edilebildi$i durumlarda ödenmesi beklenen tutarlar için bir 
yükümlülük kaydedilir.  

 
(ii) Çalı%anlara sa#lanan di#er uzun vadeli faydalar 

Kıdem tazminatı kar#ılı$ı, Grup’un, Türk !# Kanunu uyarınca personelin emekliye ayrılmasından do$acak 
gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam kar#ılı$ının bugünkü de$erini ifade eder. Türkiye’de 
geçerli olan sosyal mevzuat ve Türk !# Kanunu uyarınca; Grup, en az bir yıllık hizmetini tamamlayan, kendi 
iste$iyle i#ten ayrılması veya uygunsuz davranı#lar sonucu i# akdinin feshedilmesi dı#ında kalan sebepler 
yüzünden i#ten çıkarılan veya emekliye ayrılan her personeline toplu olarak kıdem tazminatı ödemekle 
yükümlüdür.  Tanımlanmı# sosyal yardım yükümlülü$ü aktüer varsayımlar uyarınca net bugünkü de$erine 
göre indirgenmi# ve finansal tablolara yansıtılmı#tır. Söz konusu kar#ılı$ın ölçülmesinde her kullanılan 
aktüer varsayımlarındaki de$i#imlerden kaynaklı aktüer kazanç ve kayıplar di$er kapsamlı gelir tablosu 
ile ili#kilendirilerek mali tablolara yansıtılır. 
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2.7.11 Kar%ılıklar, %arta ba#lı yükümlülükler ve %arta ba#lı varlıklar 
Grup yönetimi geçmi# olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya taahhüde ba$lı yükümlülü$ün 
bulundu$u, bu yükümlülü$ün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların i#letmeden çıkmasının 
muhtemel oldu$u ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebildi$i durumlarda, 
ili#ikteki finansal tablolarda söz konusu yükümlülük tutarı kadar kar#ılık ayırmaktadır. 
"arta ba$lı yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların i#letmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale 
gelip gelmedi$inin tespiti amacıyla sürekli olarak de$erlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik fayda içeren 
kaynakların i#letmeden çıkma ihtimalinin uzak oldu$u durumlar hariç, finansal tablo dipnotlarında açıklanır. 
Ekonomik faydanın i#letmeye girece$inin muhtemel hale gelmesi halinde, #arta ba$lı varlıkla ilgili olarak 
finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılır. Ekonomik faydanın i#letmeye girece$inin kesinle#mesi 
durumundaysa, söz konusu varlık ve bununla ilgili gelir de$i#ikli$inin oldu$u tarihte finansal tablolara alınır. 
 
2.7.12 Finansman gelirleri ve giderleri 
Finansman gelirleri, vadeli mevduat faiz gelirleri ve finansman faaliyetlerinden kaynaklı kur farkı gelirlerinden 
olu#maktadır. Finansman giderleri ise a$ırlıklı olarak finansal kiralama faiz giderleri, kur farkı ve banka 
komisyon giderlerinden olu#maktadır. 
 
2.7.13 Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler  
Gelir vergisi gideri, dönem vergisi ve ertelenmi# vergi toplamından olu#ur. Gelir vergisi i#letme birle#meleri 
veya do$rudan özkaynaklar veya di$er kapsamlı gelir ile ili#kilendirilenler dı#ında kar veya zararda 
muhasebele#tirilir. 
Dönemin kar ve zararı üzerindeki gelir vergisi yükümlülü$ü, cari yıl vergisi ve ertelenmi# vergiyi içermektedir. 
Cari yıl vergi yükümlülü$ü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan 
vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülü$ünü içermektedir. Geçmi# yıllardaki vergi yükümlülü$ü ile ilgili 
düzeltme kayıtları ise di$er faaliyet giderleri kalemi altında muhasebele#tirilmektedir.  
Ertelenmi# vergi geliri veya gideri ertelenmi# verginin do$rudan özkaynak veya di$er kapsamlı gelir altında 
muhasebele#tirilen bir i#lemle ilgili olmadı$ı durumlarda, dönemin kar veya zararına dahil edilir. Ertelenmi# 
vergi özkaynaklar ve di$er kapsamlı gelir altında muhasebele#tirilen bir i#lemden kaynaklanıyorsa, ilgili 
özkaynaklar kalemi ve di$er kapsamlı gelir altında muhasebele#tirilir. 
Kullanılmamı# geçmi# yıl mali zararları, vergi avantajları ve indirilebilir geçici farklar için ilerideki dönemde 
bunların mahsup edilmesine yeterli olacak tutarda vergilendirilebilir kar elde edilece$inin muhtemel olması 
halinde ertelenmi# vergi varlı$ı muhasebele#tirilir. Vergilendirilebilir kar i# planlarına göre belirlenir. 
Ertelenmi# vergi varlıkları her raporlama tarihinde gözden geçirilir ve ileriki dönemde vergiye tabi kar elde 
etmesinin muhtemel olması halinde bu tutarlarla sınırlı olmak üzere önceden muhasebele#tirilmeyen 
ertelenmi# vergi varlı$ı muhasebele#tirilir. 
Grup, ertelenmi# vergi borçlarını ve ertelenmi# vergi varlıklarını, varlıklarının defter de$erlerini ne #ekilde geri 
kazanaca$ı veya borçlarını ne #ekilde ödeyece$i ile ilgili raporlama dönemi sonundaki beklentilerinin vergisel 
sonuçlarıyla tutarlı bir #ekilde ölçer. 
Nihai vergi tutarına olan etkileri kesinle#meyen ilgili birçok i#lem ve hesaplama normal i# akı#ı sırasında 
gerçekle#mekte olup bu gibi durumlar gelir vergisi kar#ılı$ı belirlenmesi sırasında önemli muhakemelerin 
kullanılmasını gerektirmektedir. Grup, vergisel olayların sonucunda ödenmesi tahmin edilen ek vergilerin 
olu#turdu$u vergi yükümlüklerini kayıtlarına almaktadır. Bu çerçevede, Grup önümüzdeki dönemlerde 
faydalanabilece$i mali zararlardan bir kısmını bu varlıkların gelecekteki kullanımlarının kuvvetle muhtemel 
olması nedeniyle kayıtlarına almaktadır. Bu konular ile ilgili olu#an nihai vergisel sonuçların, ba#langıçta 
kaydedilen tutarlardan farklı oldu$u durumlarda, bu farklar belirlendi$i dönemlerdeki gelir vergisi kar#ılı$ı 
ve ertelenmi# vergi bakiyelerini etkileyebilecektir (Dipnot 25).  
 



2.7.14 Pay ba%ına kazanç  
Kar veya zarar ve di$er kapsamlı gelir tablosunda belirtilen pay ba#ına kazanç, net dönem karının ilgili dönem 
içerisinde piyasada mevcut bulunan hisse senetlerinin a$ırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmu#tur. 
Türkiye’de #irketler, mevcut hissedarlarına geçmi# yıl karlarından, sermayedeki payları oranında hisse 
da$ıtarak (bedelsiz hisse) sermayelerini arttırabilirler. Bu tip bedelsiz hisse da$ıtımları, pay ba#ına kazanç 
hesaplamalarında, ihraç edilmi# hisse gibi de$erlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan a$ırlıklı 
ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi ihraçlarının geçmi#e dönük etkileri de dikkate alınarak 
bulunmaktadır. 
 
2.7.15 Raporlama döneminden sonraki olaylar 
Finansal tabloların hazırlandı$ı dönem sonu ile finansal tabloların yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, 
i#letme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. Finansal tabloların hazırlandı$ı dönem sonu 
itibarıyla söz konusu olayların var oldu$una ili#kin yeni deliller olması veya ilgili olayların bu tarihten sonra 
ortaya çıkması durumunda ve bu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini gerektiriyorsa, Grup finansal 
tablolarını yeni duruma uygun #ekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini 
gerektirmiyorsa Grup söz konusu hususları ilgili dipnotlarda açıklamaktadır. 
 
2.7.16 Giderler 
Giderler tahakkuk esasına göre muhasebele#tirilir. Faaliyet ile ilgili giderler olu#tu$u anda kaydedilirler. 
 
2.7.17 Sermaye ve temettüler 
Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden da$ıtılan temettüler, beyan edildi$i dönemde 
birikmi# karlardan indirilerek kaydedilir. Alınan temettüler ise tahsil etme hakkının ortaya çıktı$ı tarihte gelir 
olarak kaydedilir. 
 
2.7.18 "li%kili taraflar  
a) Bir ki#i veya bu ki#inin yakın ailesinin bir üyesi, a#a$ıdaki durumlarda Grup ile ili#kili sayılır: 
Söz konusu ki#inin, 
Grup üzerinde kontrol veya mü#terek kontrol gücüne sahip olması durumunda, 

i) Grup üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,  
ii) Grup veya Grup’un bir ana ortaklı$ının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması durumunda. 

b)   A#a$ıdaki ko#ullardan herhangi birinin mevcut olması halinde i#letme Grup ile ili#kili sayılır: 
i)      !#letme ve Grup’un aynı grubun üyesi olması halinde, 
ii)    !#letme’nin, di$er i#letmenin (veya di$er i#letmenin de üyesi oldu$u bir grubun üyesinin) i#tiraki ya da 

i# ortaklı$ı olması halinde,  
iii)    Her iki i#letmenin de aynı bir üçüncü tarafın i# ortaklı$ı olması halinde, 
iv)    !#letmelerden birinin üçüncü bir i#letmenin i# ortaklı$ı olması ve di$er i#letmenin söz konusu üçüncü 

i#letmenin i#tiraki olması halinde, 
v)     !#letme’nin, Grup’un ya da Grup ile ili#kili olan bir i#letmenin çalı#anlarına ili#kin olarak i#ten ayrılma 

sonrasında sa$lanan fayda plânlarının olması halinde (Grup’un kendisinin böyle bir plânının olması 
halinde, sponsor olan i#verenler de Grup ile ili#kilidir), 

vi)    !#letme’nin (a) maddesinde tanımlanan bir ki#i tarafından kontrol veya mü#tereken kontrol edilmesi 
halinde, 

vii)   (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir ki#inin i#letme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya 
söz konusu i#letmenin (ya da bu i#letmenin ana ortaklı$ının) kilit yönetici personelinin bir üyesi olması 
halinde. 

!li#kili tarafla yapılan i#lemler ve ili#kili taraf bakiyeleri Dipnot 4’te sunulmu#tur. 
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2.7.19 Nakit akı% tablosu 
Nakit akı# tablosunda, döneme ili#kin nakit akı#ları i#letme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde 
sınıflandırılarak raporlanır. !#letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akı#ları, Grup’un faaliyet alanına giren konulardan 
kaynaklanan nakit akı#larını gösterir. Grup i#letme faaliyetlerine ili#kin nakit akı#larını, net dönem karının, gayri nakdi 
i#lemlerin, geçmi# ya da gelecek i#lemlerle ilgili nakit giri# ve çıkı#ları tahakkuklarının veya ertelemelerinin ve yatırım veya 
finansman ile ilgili nakit akı#larına ili#kin gelir veya gider kalemlerinin etkilerine göre düzeltildi$i dolaylı yönteme göre gösterir. 
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akı#ları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (maddi ve maddi olmayan duran varlık 
yatırımları) kullandı$ı ve bu faaliyetlerinden elde etti$i nakit akı#larını gösterir. 
Finansman faaliyetlerine ili#kin nakit akı#ları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandı$ı kaynakları ve bu 
kaynakların geri ödemelerini gösterir. 
 
2.7.20 Finansal araçlar 
(") Muhasebele#t"rme ve "lk ölçüm 

Grup, ticari alacakları ve borçlanma araçlarını olu#tukları tarihte kayıtlarına almaktadır. "irket bütün di$er 
finansal varlık ve yükümlülükleri sadece ve sadece, ilgili finansal aracın sözle#meye ba$lı ko#ullarına taraf 
oldu$u i#lem tarihinde muhasebele#tirmektedir. 
Gerçe$e uygun de$er de$i#imleri kar veya zarara yansıtılanlar dı#ındaki finansal varlıkların (önemli bir finansman 
bile#enine sahip olmayan ticari alacaklar haricinde) ve finansal yükümlülüklerin ilk ölçümünde, bunların edinimiyle 
veya ihracıyla do$rudan ili#kilendirilebilen i#lem maliyetleri de gerçe$e uygun de$ere ilave edilerek ölçülür. Önemli 
bir finansman bile#enine sahip olmayan ticari alacaklar, ilk muhasebele#tirmede i#lem bedeli üzerinden ölçülür.  

 
("")  Sınıflandırma ve sonrak" ölçüm 

!lk defa finansal tablolara alınırken, bir finansal araç belirtilen #ekilde sınıflandırılır; itfa edilmi# maliyetinden 
ölçülenler, gerçe$e uygun de$er farkı di$er kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülenler, borçlanma araçlarına 
yapılan yatırımlar, gerçe$e uygun de$er farkı di$er kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülenler, özkaynak 
araçlarına yapılan yatırımlar veya gerçe$e uygun de$er farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülenler. 
Finansal araçlar ilk muhasebele#tirilmelerini müteakip, "irket finansal varlıkların yönetimi için kullandı$ı 
i#letme modelini de$i#tirmedi$i sürece yeniden sınıflandırılmaz.  
Finansal varlıklar, "irket, finansal varlıkları yönetmek için i#letme modelini de$i#tirmedi$i sürece ilk 
muhasebele#tirilmesinden sonra yeniden sınıflandırılmaz. Bu durumda, etkilenen tüm finansal varlıklar, 
i#letme modelindeki de$i#ikli$i izleyen ilk raporlama döneminin ilk gününde yeniden sınıflandırılır. 
Bir finansal varlık, a#a$ıdaki her iki #artın birden sa$lanması ve gerçe$e uygun de$er farkı kar veya zarara 
yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılmaması durumunda itfa edilmi# maliyeti üzerinden ölçülür: 
- Finansal varlı$ın sözle#meye ba$lı nakit akı#larının tahsil edilmesini amaçlayan bir i# modeli kapsamında 

elde tutulması ve. 
- Finansal varlı$a ili#kin sözle#me #artlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 

kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akı#larına yol açması. 
- Finansal varlı$ın sözle#meye ba$lı nakit akı#larının tahsil edilmesini ve finansal varlıkların satılmasını 

amaçlayan bir i# modeli kapsamında elde tutulması ve. 
- Finansal varlı$a ili#kin sözle#me #artlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 

kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akı#larına yol açması. 
Yukarıda belirtilen itfa edilmi# maliyeti üzerinden ya da gerçe$e uygun de$er farkı di$er kapsamlı gelire yansıtılarak 
ölçülmeyen tüm finansal varlıklar gerçe$e uygun de$er farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülür. Bunlar, tüm türev finansal 
varlıkları da içermektedir. Finansal varlıkların ilk defa finansal tablolara alınması sırasında, finansal varlıkların farklı #ekilde 
ölçümünden ve bunlara ili#kin kazanç veya kayıpların farklı #ekilde finansal tablolara alınmasından kaynaklanacak bir 
muhasebe uyumsuzlu$unu ortadan kaldırması veya önemli ölçüde azaltması #artıyla bir finansal varlı$ın geri dönülemez 
bir #ekilde gerçe$e uygun de$er de$i#imi kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanabilir. 
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F$nansal varlıklar – Sonrak$ ölçümden kaynaklanan kazanç veya kayıplar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F$nansal yükümlülükler – Sınıflama, sonrak$ ölçüm ve kazanç ve kayıplar 
Finansal yükümlülükler itfa edilmi# maliyetinden ölçülen ve gerçe$e uygun de$er farkı kar veya zarara 
yansıtılan olarak sınıflandırılır.  
Bir finansal yükümlülük, alım satım amaçlı elde tutulan tanımını kar#ılaması durumunda gerçe$e uygun de$er farkı kar 
veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılır. Finansal yükümlülük, türev araç olması ya da ilk kez kayda alınması sırasında 
bu #ekilde tanımlanması durumunda alım satım amaçlı elde tutulan finansal yükümlülük olarak sınıflandırılır. gerçe$e 
uygun de$eri kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlükler, gerçe$e uygun de$erleri ile ölçülürler ve faiz giderleri de 
dahil olmak üzere, net kazanç ve kayıplar kar veya zararda muhasebele#tirilir. Di$er finansal yükümlülükler, ilk kayıtlara 
alınmalarını takiben gelecekteki anapara ve faiz nakit akı#larının etkin faiz oranları ile itfa edilmi# maliyet de$erleri 
üzerinden de$er dü#üklükleri indirilerek ölçülür. Faiz giderleri ve kur farkları kar veya zararda muhasebele#tirilir. Bu 
yükümlülükler kayıtlardan çıkarılmasıyla olu#an kazanç veya kayıplar, kar veya zararda muhasebele#tirilir. 
 
(i)   Finansal tablo dı%ı bırakma 

F$nansal varlıklar 
"irket, finansal varlıklarla ilgili nakit akı#larına ili#kin sözle#meden do$an hakların süresi doldu$unda 
veya bu finansal varlı$ın mülkiyetinden kaynaklanan bütün risk ve getirilerinin sahipli$ini önemli 
ölçüde devretti$inde veya bu finansal varlı$ın mülkiyetinden kaynaklanan bütün risk ve yararları ne 
önemli ölçüde devretmi# ne de önemli ölçüde elinde bulundurmakta olması durumunda, ilgili finansal 
varlık üzerinde kontrol sahibi olmaya devam etmiyorsa söz konusu finansal varlı$ı kayıtlarından çıkarır. 
"irket, bir finansal varlı$ın mülkiyetinden kaynaklanan bütün risk ve yararları önemli ölçüde elinde bulundurmaya 
devam etmesi durumunda, ilgili finansal varlı$ı finansal durum tablosuna kayıtlara almaya devam eder. 
 
F$nansal yükümlülükler 
"irket, bir finansal yükümlülük sadece ve sadece, ilgili yükümlülü$e ili#kin borç ortadan kalktı$ı veya iptal 
edildi$i zaman finansal durum tablosundan çıkarır. Ayrıca, mevcut bir finansal yükümlülü$ün ko#ullarında 
veya nakit akı#larında önemli bir de$i#iklik yapılması durumunda da "irket bir finansal yükümlülü$ü 
finansal durum tablosundan çıkarır. Bunun yerine, de$i#tirilmi# #artlara dayanarak gerçe$e uygun de$eri 
üzerinden yeni bir finansal yükümlülük muhasebele#tirilmesini gerektirir. 
Finansal yükümlülü$ün kayıtlarından çıkartılmasında, defter de$eri ile bu yükümlülü$e ili#kin olarak 
ödenen tutar (devredilen her türlü nakit dı#ı varlık veya üstlenilen her türlü yükümlülük de dâhil) arasındaki 
fark, kar veya zarar olarak finansal tablolara alınır. 

"tfa edilmi% maliyeti 
üzerinden ölçülen finansal 
varlıklar

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmi# 
maliyetinden ölçülür. !tfa edilmi# maliyetleri varsa de$er dü#üklü$ü zararları tutarı 
kadar azaltılır. Faiz gelirleri yabancı para kazanç ve kayıpları ve de$er dü#üklükleri kar 
veya zararda muhasebele#tirilir. Bunların finansal durum tablosu dı#ı bırakılmasından 
kaynaklanan kazanç veya kayıplar kar veya zararda muhasebele#tirilir.

Gerçe#e uygun de#er farkı 
kar/zarara yansıtılarak 
ölçülen finansal varlıklar

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde gerçe$e uygun de$erleri üzerinden ölçülür. 
Herhangi bir faiz veya temettü geliri dahil olmak üzere, bunlarla ilgili net 
kazançlar ve kayıplar kar veya zararda muhasebele#tirilir. 
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(ii)  Finansal varlık ve yükümlülüklerin netle%tirilmesi 
Grup, finansal varlık ve yükümlülüklerini, sadece ve sadece netle#tirme için yasal bir hakkı oldu$unda ve 
i#lemi net bazda gerçekle#tirmek veya varlı$ın gerçekle#mesi ile yükümlülü$ün yerine getirilmesini e# 
zamanlı yapma niyetinin bulunması durumunda netle#tirmekte ve net tutarı finansal tablolarında 
göstermektedir. 
 

2.7.21 "%letmenin su�reklili#i 
Grup, konsolide finansal tablolarını i#letmenin süreklili$i ilkesine göre hazırlamı#tır.  
 
2.8 Önemli Muhasebe De#erlendirme, Tahmin ve Varsayımları 
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin 
tutarlarını, #arta ba$lı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve 
giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve 
varsayımlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve i#lemlere ili#kin en iyi bilgilerine dayanmasına ra$men, fiili 
sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. Grup’un önemli muhasebe varsayım ve tahminleri #unlardır: 
 
2.8.1 Yatırım amaçlı gayrimenkullerin makul de#er tespitleri 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ba$ımsız profesyonel de$erleme #irketi Vakıf 
Gayrimenkul De$erleme A.". tarafından yapılan de$erleme çalı#malarında tespit edilen makul de$erleri 
üzerinden konsolide finansal tablolara yansıtılmı#tır. 
Çevrede emsal te#kil edebilecek bir alım/satımın gerçekle#memesi nedeniyle ilgili makul de$er 
hesaplamalarında arazi ve arsalar ile binalar için emsal kar#ıla#tırma yöntemi kullanılmı# olup ilgili yöntem 
ve varsayımların detayları a#a$ıdaki gibidir: 

- Gerçe$e uygun de$er hesaplamalarında en etkin ve verimli kullanım de$erlendirmesi yapılmı#tır. 
- Emsal kar#ıla#tırma yönteminde mevcut pazar bilgilerinden faydalanılmı#, bölgede yakın dönemde pazara 

çıkarılmı# benzer gayrimenkuller dikkate alınarak, pazar de$erini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde 
satı# iskontosu uygulanarak fiyat ayarlaması yapılmı# ve rapora konu arsa ve araziler için ortalama m2 
satı# de$eri belirlenmi#tir. Bulunan emsaller, konum, görülebilirlik, büyüklük, altyapı imkanları, yapılı# 
tarzları, in#aat izinleri ve nitelikleri, fiziksel özellikler gibi kriterler dahilinde kar#ıla#tırılmı#, emlak 
pazarının güncel de$erlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ile görü#ülmü#, in#aat piyasası güncel 
rayiçleri, ayrıca ba$ımsız profesyonel de$erleme #irketinin mevcut bilgilerden faydalanılmı#tır. Yatırım 
amaçlı gayrimenkullerin gerçe$e uygun de$erini ölçerken kullanılan de$erleme tekni$i de$erlemeye konu 
gayrimenkul ile aynı bölgedeki benzer gayrimenkul satı#larını esas alan piyasa de$eri yakla#ımıdır. 

Alım/satım i#lemlerinin gerçekle#mesi esnasında olu#abilecek de$erler, bu de$erlerden farklılık gösterebilir.  
 
2.8.2 Ticari alacaklar ve de#er dü%üklü#ü 
Grup yönetimi, söz konusu ticari alacakların geri kazanılabilirli$inin de$erlendirilmesini yaparken 
mü#terilerden alınan teminatlar, geçmi# tahsilat performansları, vade analizleri, alacaklara ili#kin anla#mazlık 
veya davaları dikkate almaktadır. Tüm bu de$erlendirmeler sonucunda #üpheli alacakların tespiti ile bu 
alacaklar için ayrılan kar#ılık tutarlarının belirlenmesi yönetimin varsayım ve tahminlerini de içermektedir. 
 
2.9 TFRS’ye ve KGK tarafından yayınlanan ilke kararlarına uygunluk beyanı  
Grup yönetimi, finansal tabloların KGK tarafından yayımlanan TFRS’lere ve KGK ilke kararlarına göre 
hazırlanması ve dürüst bir #ekilde sunumundan sorumludur. Grup yönetimi olarak, cari ve önceki döneme 
ait finansal tablolar ile önemli muhasebe politikalarının özeti ve dipnotların TFRS’lere uygun olarak 
hazırlanıp sunuldu$unu beyan ederiz. 
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3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
Faaliyet bölümleri, Grup’un faaliyetlerine ili#kin karar almaya yetkili organlara veya ki#ilere sunulan iç raporlama 
ve stratejik bölümlere paralel olarak de$erlendirilmektedir. Söz konusu bölümlere tahsis edilecek kaynaklara 
ili#kin kararların alınması ve bölümlerin performansının de$erlendirilmesi amacıyla Grup’un faaliyetlerine ili#kin 
stratejik karar almaya yetkili organlar ve ki#iler, Grup’un üst düzey yöneticileri olarak tanımlanmı#tır.  
Her bir hazır beton santralindeki üretim sürecinin, üretim süreci sonunda elde edilen mamullerin, satı# kanalları 
ile birlikte mü#teri özellikleri ve ihtiyaçları ile Grup’un faaliyetlerini etkileyen mevzuat ve kanunların aynı oldu$u 
göz önünde bulunduruldu$unda, TFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”ndeki ilgili hükümler do$rultusunda, Grup’un tek 
bir raporlanabilecek faaliyet bölümü bulunmakta olup, finansal bilgiler faaliyet bölümlerine göre 
raporlanmamı#tır. 
 
4. "L"!K"L" TARAF AÇIKLAMALARI 
 
4.1 "li%kili Taraflardan Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla ili#kili taraflardan ticari alacaklar a#a$ıdaki gibidir: 

4.2 "li%kili Taraflardan Kısa Vadeli Di#er Alacaklar 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla ili#kili taraflardan di$er alacaklar a#a$ıdaki gibidir: 

4.3 "li%kili Taraflara Kısa Vadeli Di#er Borçlar 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla ili#kili taraflardan di$er alacaklar a#a$ıdaki gibidir: 

Grup'un Çimenta# ve Elazı$ Çimento’ya olan borçları hazır beton üretiminde kullanılan çimento alımlarından 
kaynaklanmaktadır. Destek’e olan borçlar ise üretim ve ürün da$ıtımında kullanılan akaryakıt alımlarından 
olu#maktadır.  
!li#kili taraflara ticari borçların ortalama vadesi 3 aydır (31 Aralık 2020: 3 ay). 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri 
itibarıyla ili#kili taraflara ticari borçlar için verilen herhangi bir teminat bulunmamaktadır.  

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Yapıtek Yapı Teknolojisi San.ve Tic. A.".(“Yapıtek”) 299.834 441.901 

299.834 441.901

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Çimenta# 132.228 -- 

Süreko Atık Yönetimi Nakliye Lojistik Sanayi ve Ticaret A.". (“Süreko”) 287 -- 

132.515  --

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Çimenta# 91.597.648 48.987.248 

Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi ve 
Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.". Elazı$ Çimento "ubesi (“Elazı$ Çimento”) 8.280.854 13.796.629 

Destek Organizasyon Temizlik San. ve Tic. A.". (“Destek”) 8.015.197 5.085.904 

Di$er 13.168 5.469 

107.906.867  67.875.250
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4.4 "li%kili Taraflara Kısa Vadeli Di#er Borçlar 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla ili#kili taraflara di$er borçlar a#a$ıdaki gibidir:  

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ilgili tutar, Çimenta#’ın Grup’a verdi$i fon tutarından olu#makta olup, a$ırlıklı 
ortalama etkin faiz oranı %19,18’dir (31 Aralık 2020: %9,92). 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla ili#kili 
taraflara di$er borçlar için verilen herhangi bir teminat bulunmamaktadır. 
 
4.5 "li%kili Taraflardan Borçlanmalar 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla ili#kili taraflardan borçlanmalar a#a$ıdaki gibidir: 

Çimenta# ve Elazı$ Çimento’ya olan borçlanmalar, kullanım hakkı varlıklarına ili#kin finansal 
yükümlülüklerden olu#maktadır. 
Kullanım hakkı varlıklarına ili#kin finansal yükümlülüklerin vade kırılımı a#a$ıdaki gibidir: 

4.6 "li%kili Taraflara Yapılan Mal Satı%ları 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ait ili#kili taraflara yapılan önemli mal satı#ları a#a$ıdaki gibidir: 

!li#kili taraflara yapılan mamul satı#ları hazır beton satı#larından kaynaklanmaktadır.  
 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

"li%kili taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları  

Çimenta# 451.013 -- 

Elazı$ Çimento 209.222 168.179 

660.235 168.179

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

3 aydan kısa vadeli 153.404 40.070 

3 ay - 12 ay vadeli 506.831 128.109  

660.235 168.179

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

Yapıtek 688.927 467.714 

Çimenta# 14.262 275.026 
Destek 7.954 -- 

711.143 742.740

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Çimenta# 395.765 137.917 

395.765 137.917
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4.7 "li%kili Taraflardan Yapılan Hammadde ve Malzeme Alımları 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ait ili#kili taraflardan yapılan önemli hammadde ve malzeme 
alımları a#a$ıdaki gibidir: 
 

Çimenta# ve Elazı$ Çimento’dan yapılan mal alımları üretimde kullanılan çimento alımlarından olu#maktadır. 
Destek’ten yapılan mal alımları üretim ve ürün da$ıtımında kullanılan akaryakıt alımlarından olu#maktadır.  
 
4.8 "li%kili Taraflardan Hizmet Alımları 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllarda ili#kili taraflardan yapılan hizmet alımları a#a$ıdaki gibidir: 

Çimenta#’tan yapılan hizmet alımları insan kaynakları, stratejik geli#tirme, danı#manlık hizmetleri ve marka 
kullanım bedellerinden olu#maktadır. 
 
4.9 Kira Giderleri 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllarda ili#kili taraflara ödenen kira giderleri a#a$ıdaki gibidir: 

 
4.10 Faiz Giderleri 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllarda ili#kili taraflardan faiz giderlerinin detayı a#a$ıdaki gibidir: 

4.11 Üst düzey yöneticilere sa#lanan faydalar 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sona eren yıla ait üst düzey yöneticilere sa$lanan faydalar  
2.357.587 TL (2020: 1.923.989 TL) olup, ilgili tutar Çimbeton Direktörü ile Çimenta# Grubu Direktörleri’ne 
sa$lanan faydaların Grup ile ilgili olan kısmından olu#maktadır. 

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Çimenta# (Dipnot 20.1 ve 21) 8.878.771 6.607.406 

8.878.771 6.607.406

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Kars Çimento Sanayi ve Tic. A.". (“Kars Çimento”) 16.930 14.988 

Çimenta# 9.546 17.676 

26.476  32.664

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Çimenta# 140.253.982 66.717.864 

Destek 32.977.788 20.568.582 

Elazı$ Çimento 22.647.461 13.015.728 

195.879.231  100.302.174 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Çimenta# 4.634.689 496.843 

Elazı$ Çimento 1.195.686 109.912 

5.830.375  606.755
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5. NAK"T VE NAK"T BENZERLER" 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerlerinin detayı a#a$ıdaki gibidir: 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup’un vadeli mevduat yoktur (31 Aralık 2020: Yoktur). 
Grup’un mevduatlarının bulundu$u bankaların kredi riskleri, ba$ımsız veriler dikkate alınarak 
de$erlendirilmektedir. Nakit ve nakit benzerlerinin piyasa de$erleri, bilanço tarihindeki tahakkuk eden faiz 
gelirini de içeren ta#ınan de$erlerine yakla#maktadır. 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup’un bloke mevduatı bulunmamaktadır (31 Aralık 2020: Yoktur).  
 
6. F"NANSAL YATIRIMLAR 
 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla finansal yatırımların detayı a#a$ıdaki gibidir: 

 
 
 
Gerçe#e uygun de#er de#$"$mler$ kar veya zarara yansıtılan f$nansal varlık: 

Gerçe$e uygun de$er de$i#imleri kar veya zarara yansıtılan finansal varlık hareket tablosu a#a$ıdaki gibidir: 

Gerçe$e uygun de$er de$i#imleri kar veya zarara yansıtılan finansal varlık, Grup’un 31 Aralık 2021 ve 2020 
tarihleri itibarıyla elinde bulundurdu$u, ana ortaklık, Çimenta# hisse senetlerinden olu#maktadır. Söz konusu 
Çimenta# hisse senetleri BIST’te i#lem gördü$ünden, bilanço tarihlerindeki BIST verileri baz alınarak saptanan 
gerçe$e uygun de$erlerinden gösterilmi#tir. 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Gerçe$e uygun de$er de$i#imleri kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 2.811.840 3.607.489  

Gerçe$e uygun de$er de$i#imleri di$er kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar (*) 12.840 12.840 

Toplam 2.824.680 3.620.329

(*) Gerçe$e uygun de$er de$i#imleri di$er kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, aktif sermaye piyasalarında i#lem görmeyen di$er 
finansal yatırımlardan olu#maktadır ve gerçe$e uygun de$erleri ile ta#ınan de$erleri arasındaki farkların önemsiz olması nedeniyle de$er 
dü#üklü$ünden arındırılmı# maliyet bedeli üzerinden gösterilmi#tir.

                                                                                                                Pay (%) 31 Aralık 2021 Pay (%) 31 Aralık 2020 

Çimenta#                                                                                                       1’den az 2.811.840 1'den az 3.607.489   

Toplam                                                                                                                 ' 2.811.840  3.607.489 

2021 2020  

1 Ocak 3.607.489 1.536.145 

Gerçe$e uygun de$er kazancı (Dipnot 23) (795.649)  2.071.344  

31 Aralık 2.811.840  3.607.489

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Banka 4.235.551 716.664 

Vadesiz mevduat 4.235.551 716.664 

   -Türk Lirası 4.235.551 716.664 
Di$er hazır de$erler* 1.729.883 168.786 

Nakit ve nakit benzerleri 5.965.434  885.450  
 
* 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla di$er hazır de$erler orijinal vadesi 3 aydan kısa kredi kartı alacaklarından olu#maktadır 
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7. F"NANSAL BORÇLANMALAR 
 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla finansal borçlanmaların detayı a#a$ıdaki gibidir: 

Kullanım hakkı varlıklarına ili#kin finansal yükümlülüklerin vade kırılımı a#a$ıdaki gibidir: 

Grup’un, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kira yükümlülüklerine uygulanan alternatif borçlanma oranlarının a$ırlıklı 
ortalaması TL para birimi için %21,64’tür. (31 Aralık 2020: sırasıyla %14,17). 
 
8. T"CAR" ALACAK VE BORÇLAR 
 
8.1 "li%kili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla ili#kili olmayan taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar a#a$ıdaki gibidir: 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla kısa vadeli ticari alacakların vadeleri a#a$ıdaki gibidir: 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

3 aydan kısa vadeli 4.006.039 4.312.810 

3 ay - 12 ay vadeli 12.092.321 12.991.351 

1 - 2 yıl vadeli 7.250.359 5.201.112 

2 - 5 yıl vadeli 3.028.708 954.660 

Toplam 26.377.427 23.459.933

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Ticari alacaklar 105.681.751  75.015.231 

Vadeli çekler 64.004.350  37.586.746 

169.686.101 112.601.977  

Eksi: "üpheli ticari alacak kar#ılı$ı (2.226.177)  (1.447.920) 

(2.226.177)  (1.447.920) 

Toplam 167.459.924  111.154.057

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Vadesi geçen alacaklar 7.411.002  8.802.384 

0 - 30 gün vadeli 26.545.231  33.409.993 

31 - 60 gün vadeli 80.907.953  35.021.588 

61 - 90 gün vadeli 40.179.280  23.104.348 

91 gün ve üzeri vadeli 12.416.458  10.815.744 

Toplam 167.459.924  111.154.057

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Kısa vadeli finansal borçlanmalar: 

Kiralama i#lemlerinden uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 16.098.360 17.304.161 

Toplam kısa vadeli finansal borçlanmalar 16.098.360 17.304.161 

Uzun vadeli finansal borçlanmalar: 

Kiralama i#lemlerinden borçlanmaların uzun vadeli kısmı  10.279.067 6.155.772 

Toplam uzun vadeli finansal borçlanmalar 10.279.067 6.155.772 

Toplam finansal borçlanmalar 26.377.427 23.459.933 
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Grup’un alacakları temel olarak hazır beton ve uçucu kül satı#larından kaynaklanmaktadır.  
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üzerinden #üpheli alacak kar#ılı$ı ayrılmamı#, mü#teri ve bayilerinden olan toplam 
167.459.924 TL tutarında (2020: 111.154.057 TL) alacak bulunmakta olup, Grup yönetimi geçmi# deneyimleri ile 
mü#terilerinin kredi limitlerini göz önünde bulundurarak önemli bir tahsilat problemi ya#amayaca$ını 
öngörmektedir. Grup’un ticari alacaklar için kredi riski de$erlendirmesi Dipnot 27’de belirtilmi#tir.  
"üpheli alacak kar#ılı$ının dönem içerisindeki hareketleri a#a$ıdaki gibidir: 

8.2 "li%kili Olmayan Taraflara Kısa Vadeli Ticari Borçlar 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla ili#kili olmayan taraflara kısa vadeli ticari borçlar a#a$ıdaki gibidir: 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kısa vadeli ticari borçların ortalama vadesi 4 aydır (31 Aralık 2020: 5 ay).   
 
9. STOKLAR 
 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla stoklar a#a$ıdaki gibidir: 

Cari dönem içerisinde giderle#tirilen ve satı#ların maliyeti ile ili#kilendirilen stokların toplam tutarı 297.786.570 
TL’dir (31 Aralık 2020: 166.268.744 TL) (Dipnot 21). 
 

2021 2020  

Dönem ba%ı 1.447.920  1.362.194 

Dönem içinde silinen #üpheli alacaklar 925.389 160.726 

Dönem içinde tahsil edilen #üpheli alacaklar (Dipnot 22.1) (147.132) (75.000)  

Dönem sonu 2.226.177 1.447.920 

 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Ticari borçlar 75.423.225  53.021.386  

Toplam 75.423.225  53.021.386  

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Hammadde ve malzemeler  

  - Mıcır 686.606  532.447 

  - Yakıtlar 663.892 312.586 

  - Çimento 662.533 497.733 

 - Yedek parçalar ve tüketim malzemeleri 422.834 391.191 

 - Kimyasallar ve di$er hammaddeler 239.134 208.167 

 - Uçucu Kül 23.573 20.464 

Yoldaki mallar 143.485 312.086 

2.842.057  2.274.674 
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10. PE!"N ÖDENM"! G"DERLER VE ERTELENM"! GEL"RLER 
 
10.1 Kısa Vadeli Pe%in Ödenmi% Giderler 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla kısa vadeli pe#in ödenmi# giderler a#a$ıdaki gibidir: 

10.2 Kısa Vadeli Ertelenmi% Gelirler 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla kısa vadeli ertelenmi# gelirler a#a$ıdaki gibidir: 

11. YATIRIM AMAÇLI GAYR"MENKULLER 
 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerin hareket tablosu 
a#a$ıdaki gibidir: 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçe$e uygun de$er tutarları 
a#a$ıdaki gibidir:  

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde ipotek yoktur (31 Aralık 2020: Yoktur).  
 
Gerçe!e uygun de!er h"yerar#"s" 
Grup, 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde yatırım amaçlı gayrimenkullerin piyasa de$erlerinin gözden 
geçirilmesi için Vakıf Gayrimenkul De$erleme A.". #irketini görevlendirmi# olup, sahip oldu$u yatırım amaçlı 
gayrimenkulleri de$erleme raporlarına ba$lı olarak gerçe$e uygun de$erlerinden göstermi#tir.  
14.240.000 TL de$erindeki yatırım amaçlı elde tutulan gayrimenkulün gerçe$e uygun de$eri de$erlendirme 
tekni$ine dair girdiler temel alınarak gerçe$e uygun de$er Seviye 2 olarak kategorilendirilmi#tir. 
 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

Alınan sipari# avansları 3.875.654 2.436.681 

3.875.654 2.436.681 

2021 2020  

1 Ocak 12.065.000 10.240.000  

Gerçe$e uygun de$erdeki de$i#iklikler (Dipnot 23) 2.175.000 1.825.000  

31 Aralık 14.240.000  12.065.000  

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Arsalar 13.990.000 11.900.000  

Binalar 250.000 165.000 

14.240.000 12.065.000 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Satıcılara verilen avanslar 480.861  614.044 

Gelecek aylara ait giderler 315.488  155.548 

Personele verilen avanslar 768  9.366 

 797.117  778.958  
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Maddi, maddi olmayan varlıkların ve kullanım hakkı varlıklarının cari dönem amortisman ve itfa giderlerinin 
da$ılımı a#a$ıdaki gibidir: 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar üzerinde herhangi bir ipotek veya rehin gibi kısıtlamalar 
yoktur (2020: Yoktur).  
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar üzerinde aktifle#tirilmi# borçlanma maliyeti yoktur (31 
Aralık 2020: Yoktur).  

12. MADD" DURAN VARLIKLAR 
 
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait maddi duran varlık hareketleri a#a$ıdaki gibidir:

Maliyet 1 Ocak 20201 "laveler Çıkı%lar Transferler 31 Aralık 2021 

Arazi ve arsalar 4.190.449 -- -- -- 4.190.449 

Yerüstü düzenleri 3.358.180 -- -- 197.061 3.555.241 

Binalar 5.464.181 -- -- 244.017 5.708.198 

Makine, tesis ve cihazlar 32.298.139 -- -- 4.459.053 36.757.192 

Ta#ıtlar 9.686.050 -- -- 2.380.974 12.067.024 

Demirba#lar 5.116.517 169.327 (8.684) 189.264 5.466.424 

Özel maliyetler 6.507.742 -- -- 550.045 7.057.787 

Yapılmakta olan yatırımlar 377.586 9.338.266 -- (8.090.706) 1.625.146 

  66.998.844 9.507.593 (8.684) (70.292) 76.427.461 

Birikmi% amortismanlar 1 Ocak 2021 Cari dönem Çıkı%lar Transferler 31 Aralık 2021 
 gideri 

Yerüstü düzenleri (1.967.370) (130.365) -- -- (2.097.735) 

Binalar (1.512.647) (118.376) -- -- (1.631.023) 

Makine, tesis ve cihazlar (19.341.194) (1.510.919) -- -- (20.852.113) 

Ta#ıtlar (7.883.192) (483.200) -- -- (8.366.392) 

Demirba#lar (4.743.585) (167.770) 8.233 -- (4.903.122) 

Özel maliyetler (4.720.791) (405.084) -- -- (5.125.875) 

Toplam birikmi% amortisman (40.168.779) (2.815.714) 8.233 -- (42.976.260) 

Net defter de#eri 26.830.065 33.451.201 

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Satı#ların maliyeti 24.986.933 17.262.655 

Genel yönetim giderleri (Dipnot 20.1) 700.452 919.325 

Pazarlama giderleri (Dipnot 20.2) 315.747 316.585 

Toplam 26.003.132 18.498.565
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31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait maddi duran varlık hareketleri a#a$ıdaki gibidir: 

 
13. KULLANIM HAKKI VARLIKLARI 
 
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait kullanım hakkı varlıkları hareket tablosu a#a$ıdaki gibidir:  

Kullanım hakkı varlıklarının cari dönem amortisman giderlerinin da$ılımı Dipnot 12’de sunulmu#tur.

Maliyet 1 Ocak 2020 "laveler Çıkı%lar Transferler 31 Aralık 2020 

Arazi ve arsalar 4.190.449  --  --  -- 4.190.449 

Yerüstü düzenleri 3.156.180  --  -- 202.000 3.358.180 

Binalar 5.489.096  --  (24.915)  -- 5.464.181 

Makine, tesis ve cihazlar 32.931.399  --  (969.784) 336.524 32.298.139 

Ta#ıtlar 8.736.311  --  (127.119) 1.076.858 9.686.050 

Demirba#lar 4.975.457 169.275  (29.025) 810 5.116.517 

Özel maliyetler 6.087.581  --  (970.965) 1.391.126 6.507.742 

Yapılmakta olan yatırımlar 264.636 3.204.583  --  (3.091.633) 377.586 

  65.831.109 3.373.858  (2.121.808)  (84.315) 66.998.844 

Birikmi% amortismanlar 1 Ocak 2020 Cari dönem Çıkı%lar Transferler 31 Aralık 2020 
 gideri 

Yerüstü düzenleri (1.830.677)  (136.693)  --  -- (1.967.370) 

Binalar (1.401.437)  (117.688) 6.478  -- (1.512.647) 

Makine, tesis ve cihazlar (18.529.642)  (1.417.533) 605.981  -- (19.341.194) 

Ta#ıtlar (7.521.523)  (397.687) 36.018  -- (7.883.192) 

Demirba#lar (4.559.589)  (212.569) 28.573  -- (4.743.585) 

Özel maliyetler (5.405.187)  (286.569) 970.965  -- (4.720.791) 

Toplam birikmi% amortisman (39.248.055)  (2.568.739) 1.648.015 -- (40.168.779) 

Net defter de#eri 26.583.054  26.830.065

Maliyet 1 Ocak 2021 "laveler Çıkı%lar 31 Aralık 2021 

Arazi ve arsalar 691.312 53.925 (169.267) 575.970 

Makine, tesis ve cihazlar 3.868.644 2.258.196 (902.593) 5.224.247 

Ta#ıtlar 32.203.124 27.825.981 (26.787.208) 33.241.897 

 36.763.080 30.138.102 (27.859.068) 39.042.114 

Birikmi% amortismanlar 1 Ocak 2021 "laveler Çıkı%lar 31 Aralık 2021 

Arazi ve arsalar  (318.963) (175.244) 169.267 (324.940) 

Makine, tesis ve cihazlar  (838.357) (2.240.028) 796.030 (2.282.355) 

Ta#ıtlar  (13.515.996) (20.734.545) 22.581.122 (11.669.419) 

Toplam birikmi% amortisman (14.673.316) (23.149.817) 23.546.419 (14.276.714) 

Net defter de#eri 22.089.764 24.765.400 
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31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait kullanım hakkı varlıkları hareket tablosu a#a$ıdaki gibidir:  

14. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  
 
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait maddi olmayan duran varlık hareketleri a#a$ıdaki gibidir: 

Maddi olmayan duran varlıkların cari dönem amortisman giderlerinin da$ılımı Dipnot 12’de sunulmu#tur. 
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait maddi olmayan duran varlık hareketleri a#a$ıdaki gibidir: 

Maliyet 1 Ocak 2020 "laveler Çıkı%lar 31 Aralık 2020 

Arazi ve arsalar 606.792 84.520  -- 691.312 

Makine, tesis ve cihazlar 1.781.357 3.088.706  (1.001.419) 3.868.644 

Ta#ıtlar 5.147.696 34.325.856  (7.270.428) 32.203.124 

 7.535.845 37.499.082 (8.271.847) 36.763.080 

Birikmi% amortismanlar 1 Ocak 2020 "laveler Çıkı%lar 31 Aralık 2020 

Arazi ve arsalar  (145.474)  (173.489)  -- (318.963) 

Makine, tesis ve cihazlar  (502.302)  (1.337.474) 1.001.419 (838.357) 

Ta#ıtlar  (1.317.028)  (14.403.598) 2.204.630 (13.515.996) 

Toplam birikmi% amortisman (1.964.804) (15.914.561) 3.206.049 (14.673.316) 

Net defter de#eri 5.571.041   22.089.764 
 

Maliyet 1 Ocak 2021 "laveler Çıkı%lar Transferler 31 Aralık 2021 

Di$er maddi olmayan duran varlıklar 2.594.179 -- -- 70.292 2.664.471 

 2.594.179 -- -- 70.292 2.664.471 

Eksi: Birikmi% itfa payları 1 Ocak 2021 Cari dönem Çıkı%lar Transferler 31 Aralık 2021 
 gideri 

Di$er maddi olmayan duran varlıklar (2.492.204) (37.601) -- -- (2.529.805) 

Toplam birikmi% itfa payları  (2.492.204) (37.601) -- -- (2.529.805) 

Net defter de#eri 101.975 134.666

Maliyet 1 Ocak 2020 "laveler Çıkı%lar Transferler 31 Aralık 2020 

Di$er maddi olmayan duran varlıklar 2.514.543  -- (4.679) 84.315 2.594.179 

2.514.543  -- (4.679) 84.315 2.594.179 

Eksi: Birikmi% itfa payları 1 Ocak 2020 Cari dönem Çıkı%lar Transferler 31 Aralık 2020 
 gideri 

Di$er maddi olmayan duran varlıklar (2.481.618) (15.265) 4.679 -- (2.492.204) 

Toplam birikmi% itfa payları (2.481.618) (15.265) 4.679 -- (2.492.204) 

Net defter de#eri 32.925    101.975
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15. KAR!ILIKLAR, KO!ULLU VARLIK VE BORÇLAR 
 
15.1 Verilen teminatlar 
Grup’un 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla vermi# oldu$u teminatlar a#a$ıdaki gibidir: 

Grup’un 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla vermi# oldu$u TR!’ler a#a$ıdaki gibidir: 

Grup’un vermi# oldu$u di$er TR!’lerin Grup’un özkayna$ına oranı 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla %0,0’dır (31 
Aralık 2020: %0,0). 
"irket’in 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla vermi# oldu$u TR!’lerin tamamı TL cinsinden olup, vermi# 
oldu$u TR!’ler bankalardan alınarak elektrik idarelerine, mahkemelere, iç ve dı# satıcılar ile bankalara verilen 
teminat mektuplarından olu#maktadır. 
 
15.2 Alınan Teminatlar 
Grup’un 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla alınan teminatları a#a$ıdaki gibidir:

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

A  Kendi tüzel ki#ili$i adına vermi# oldu$u TR!’lerin toplam tutarı 9.131.275 8.614.121 

B  Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen  
     ortaklıklar lehine vermi# oldu$u TR!’lerin toplam tutarı --  --  

C  Ola$an ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla       
     di$er 3. ki#ilerin borcunu temin amacıyla vermi# 
     oldu$u TR!’lerin toplam tutarı --  -- 

D  Di$er verilen TR!’lerin toplam tutarı --  -- 

  - Ana ortak lehine vermi# oldu$u TR!’lerin toplam tutarı  --  --  

  - B ve C maddeleri kapsamına girmeyen di$er grup   
    #irketleri lehine vermi# oldu$u TR!’lerin toplam tutarı --  --       

  - C maddesi kapsamına girmeyen 3. ki#iler lehine  
     vermi# oldu$u TR!’lerin toplam tutarı --  --  

9.131.275  8.614.121 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Teminat mektupları 8.995.275 8.514.121 

Do$rudan borçlandırma sistemi ("DBS") yoluyla verilen teminatlar 136.000 100.000 

 9.131.275 8.614.121 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Teminat mektupları 117.955.549 57.164.237 

DBS yoluyla alınan teminatlar 34.301.565 27.488.464 

Kefaletler 20.380.000 2.735.000 

Rehinler 4.705.000 2.780.000 

!potekler 4.315.000 4.025.000 

Teminat senetleri 3.848.406 3.104.476 

Teminat çekleri 140.500 140.500 

 185.646.020 97.437.677 
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15.3 Di#er Kısa Vadeli Kar%ılıklar 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla di$er kısa vadeli kar#ılıklar a#a$ıdaki gibidir: 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla dava kar#ılıklarının hareket tablosu a#a$ıdaki gibidir: 

16. TAAHHÜTLER 
 
Yoktur (2020: Yoktur). 
 
17. ÇALI!ANLARA SA$LANAN FAYDALAR 
 
17.1 Çalı%anlara Sa#lanan Faydalar Kapsamında Borçlar  
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla çalı#anlara sa$lanan faydalar kapsamında borçlar a#a$ıdaki gibidir: 

17.2 Çalı%anlara Sa#lanan Faydalara "li%kin Kısa Vadeli Kar%ılıklar 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla çalı#anlara sa$lanan faydalara ili#kin kısa vadeli kar#ılıklar a#a$ıdaki gibidir: 

 
17.3 Çalı%anlara Sa#lanan Faydalara "li%kin Uzun Vadeli Kar%ılıklar  
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla, çalı#anlara sa$lanan faydalara ili#kin uzun vadeli kar#ılıklar a#a$ıdaki gibidir: 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Dava kar#ılıkları 2.000.000 1.552.071 

Di$er 234.262 34.000 

2.234.262 1.586.071 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

1 Ocak 1.552.071  988.466 

Cari dönemde ayrılan dava kar#ılıkları 765.824  710.000 

Ödenen dava kar#ılıkları  (317.895)  (146.395) 

31 Aralık 2.000.000  1.552.071

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Ödenecek SGK primleri 319.287 346.858 

Ödenecek gelir vergileri 211.393 290.928 

Personele borçlar 135.793 79.139 

  666.473 716.925 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Personel ikramiye kar#ılıkları  465.280 366.840 

Kullanılmayan izin kar#ılı$ı 200.840 195.898 

666.120  562.738 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Kıdem tazminatı kar#ılı$ı 1.103.976 1.350.805 

   1.103.976 1.350.805 



92

Kıdem tazminatı kar#ılı$ı a#a$ıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır: 
Türk !# Kanunu’na göre, Grup bir yılını doldurmu# olan ve Grup’la ili#kisi kesilen veya 25 hizmet yılını (kadınlarda 
20 yıl) dolduran ve emeklili$ini kazanan (kadınlar için 58 ya#ında, erkekler için 60 ya#ında), askere ça$rılan veya 
vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002’deki mevzuat de$i#ikli$inden 
sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ili#kin bazı geçi# süreci maddeleri yürürlü$e konmu#tur.Ödenecek 
tazminat her hizmet yılı için bir aylık brüt maa# kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 8.285 TL/yıl 
(31 Aralık 2020: 7.117 TL/yıl) ile sınırlandırılmı#tır.  
Kıdem tazminatı yükümlülü$ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de$ildir ve herhangi bir fonlama #artı 
bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı kar#ılı$ı çalı#anların emeklili$i halinde ödenmesi gerekecek muhtemel 
yükümlülü$ün bugünkü de$erinin tahminiyle hesaplanır. 
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan kar#ılı$ının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. Böylece 
uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmı# gerçek oranını gösterir.  
Grup’un muhasebe politikaları, Grup’un kıdem tazminatı yükümlülü$ünü tahmin etmek için çe#itli aktüeryal 
yöntemlerinin kullanılmasını öngörmektedir. Kıdem tazminatı kar#ılı$ı, tüm çalı#anların emeklilikleri dolayısıyla 
ileride do$acak yükümlülük tutarlarının bugünkü net de$erine göre hesaplanmı# ve ili#ikteki konsolide finansal 
tablolarda yansıtılmı#tır. Buna göre toplam yükümlülü$ün hesaplanmasında a#a$ıda yer alan istatiksel 
öngörüler kullanılmı#tır: 

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan yükümlülü$ünün enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. 
Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmı# gerçek oranı gösterir. Kıdem 
tazminatı kar#ılı$ının dönem içindeki hareketleri a#a$ıdaki gibidir: 

Hizmet maliyeti, faiz maliyeti ve aktüeryal fark toplamı 605.592 TL (2020: 443.099 TL) tutarında olup, 242.245 
TL tutarında olan hizmet maliyeti genel yönetim giderlerine (2020: 192.493 TL), 53.357 TL tutarında olan faiz 
maliyeti finansman giderlerine (2020: 60.989 TL) dahil edilmi#tir. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 309.990 TL 
(2020:189.617 TL) tutarındaki aktüeryal fark di$er kapsamlı gider altında gösterilmi#tir.   
 
18. SERMAYE, YEDEKLER VE D"$ER ÖZKAYNAK KALEMLER" 
 
Ödenm$" sermaye ve sermaye düzeltmes$ farkları 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla "irket’in çıkarılmı# sermayesi 1.770.000 TL olup, nominal de$eri 0,01 TL olan 
177.000.000 adet hisseden olu#maktadır (31 Aralık 2020: Çıkarılmı# sermaye 1.770.000 TL olup, nominal de$eri 
0,01 TL olan 177.000.000 adet hisseden olu#maktadır). 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

!skonto oranı 3,97% 3,95% 

Emeklilik olasılı$ının tahmini için devir hızı oranı 5,20% 4,51% 

2021 2020  

Açılı# bakiyesi 1.350.805 1.382.978 

Hizmet maliyeti (Dipnot 20.1 ve 21) 242.245 192.493 

Faiz maliyeti (Dipnot 24.2) 53.357 60.989 

Dönem içi ödemeler (852.421) (475.272) 

Aktüeryal fark 309.990 189.617 

Kapanı% bakiyesi 1.103.976 1.350.805 
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4 FAAL!YET RAPORU 2021 
MAL! TABLOLARA !L!"K!N D!PNOTLAR 

Çimbeton’un hissedarları ve hisse oranları 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla a#a$ıdaki gibidir: 

 
 
Ola$an ve Ola$anüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A grubu pay sahibi veya vekiline 15 oy ve her bir B 
grubu pay sahibine veya vekiline 1 oy hakkı verilir. Ana Sözle#me’nin oy kullanımına istinaden olan 
hükümlerinin de$i#tirilmesi için, A grubu pay sahiplerinin %75’inin olumlu oyu gerekmektedir. 
 
Paylara $l$"k$n pr$mler/$skontolar 
31 Aralık 2021 itibarıyla 256.578 TL tutarındaki (31 Aralık 2020: 256.578 TL) hisse senedi ihraç primi "irket’in 
halka arz edilen hisselerinin nominal tutarı ile satı# tutarı arasındaki farkı temsil etmektedir. 
 
Yen$den de#erleme ve ölçüm kazanç/kayıpları 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yeniden de$erleme ve ölçüm kazanç/kayıpları, kar veya zarar ile ili#kilendirilmeyerek 
di$er kapsamlı gelir olarak muhasebele#tirilen kullanım #ekli ve amacı de$i#ip, yatırım amaçlı gayrimenkullere 
transfer edilen maddi duran varlıkların ilk kez yeniden de$erleme artı#ları ve kıdem tazminatı kar#ılı$ına ili#kin 
tanımlanmı# fayda planları yeniden ölçüm kayıplarından olu#maktadır. Grup’un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 
496.562 TL tutarında maddi duran varlık de$erleme artı#ı (31 Aralık 2020: 496.562 TL) ve 2.495.220 TL tutarında 
(31 Aralık 2020: 2.247.228 TL) tanımlanmı# fayda planları yeniden ölçüm kaybı bulunmaktadır.    
 
Kardan Ayrılan Kısıtlanmı# Yedekler 
Yasal yedekler 
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. 
Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, #irketin ödenmi#/çıkarılmı# sermayesinin 
%20’sine ula#ılıncaya kadar, yasal kayıtlara göre net dönem karında, yine yasal kayıtlara göre geçmi# yıl 
zararları dü#ülerek bulunan matrahın %5’i olarak ayrılır. !kinci tertip yasal yedekler ise ödenmi# 
sermayenin %5’ini a#an da$ıtılan karın 1/10’udur. Öte yandan, net da$ıtılabilir dönem karının tamamının 
temettü olarak da$ıtılmasına karar verilmesi durumunda, sadece bu durumla sınırlı olmak üzere; ikinci 
tertip yasal yedek akçe net da$ıtılabilir dönem karından ödenmi#/çıkarılmı# sermayenin %5’ini a#an kısım 
için 1/11 oranında ayrılır.  
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmi# sermayenin %50’sini geçmedi$i sürece sadece zararları 
netle#tirmek için kullanılabilir, bunun dı#ında herhangi bir #ekilde kullanılması mümkün de$ildir. 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumların en az iki yıl tam süreyle aktiflerinde yer alan i#tirak 
hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satı#ından do$an kazançlarının 
%75’i 21 Haziran 2006 tarihinden ba#layarak kurumlar vergisinden istisnadır. !stisnadan yararlanmak için söz 
konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile i#letmeden çekilmemesi gerekmektedir. 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

Pay Pay Tutarı Pay Pay Tutarı 
Oranı (%) TL Oranı (%) TL 

 

Çimenta# (A,B) 50,29 890.042 50,29 890.042 

Kars Çimento (B) 0,06 1.098 0,06 1.098 

Halka açık olan di$er hisseler (B) 49,65 878.860 49,65 878.860 

100,00 1.770.000 '100,00 1.770.000 

Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (*) 36.341.849 36.341.849  

 
(*) Sermaye düzeltmesi olumlu farkları, 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücünde, nakit ve benzeri ilavelerin enflasyona göre düzeltilmi# 
toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade eder.
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1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

Hammadde, sarf malzemesi ve mamul maliyeti (Dipnot 9) 297.786.570 166.268.744 

Dı#arıdan sa$lanan fayda ve hizmetler 77.287.549 44.698.296 

Amortisman ve itfa payları (Dipnotlar 12, 13 ve 14) 24.986.933 17.262.655 

Personel giderleri 10.665.709 7.787.028 

Di$er 5.836.895 5.937.446 

 416.563.656  241.954.169 

Ancak, kurumlar vergisi mükelleflerinin en az iki yıl süreyle elde tuttukları gayrimenkullerinin ve menkul 
kıymetlerinin satı#larından elde ettikleri sermaye kazançları üzerinden uygulanacak muafiyet, 5 Aralık 2017 
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle %75'den %50'ye indirilmi#tir. Buna göre, ta#ınmaz malların 
satı#ından elde edilen kazançlar için hesaplanan kurumlar vergisi ve ertelenmi# vergi hesaplamaları, kalan 
%50'nin ilgili yılda geçerli olan kurumlar vergisi oranı dikkate alınarak yapılacaktır. A#a$ıdaki i#lemler, 
yönetmeli$in yürürlü$e girmesinden önce olu#tu$u için Grup, 2011 yılında satmı# oldu$u binalarının 
satı#larından elde etti$i karın %75’i olan 7.715.466 TL’yi 2012 yılında kardan ayrılan kısıtlanmı# yedek olarak 
sınıflandırmı#tır. Bu tutarın 5 yıl boyunca zorunlu olarak kardan ayrılan kısıtlanmı# yedekler hesabında 
tutulmasına ili#kin süre doldu$u için, ilgili tutar kardan ayrılan kısıtlanmı# yedekler hesabından “Geçmi# Yıllar 
Zararları” hesabına transfer edilmi#tir. Ayrıca Grup, 2018 yılında yapmı# oldu$u ta#ınmaz malların satı#larından 
elde etti$i karın %50’si olan 6.646.719 TL’yi 2019 yılında kardan ayrılan kısıtlanmı# yedek olarak sınıflandırmı#tır. 
Grup’un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kardan ayrılan kısıtlanmı# yedeklerinin nominal tutarı 7.052.449 TL (31 
Aralık 2020: 14.767.915 TL)’dir. Özleri itibarıyla kısıtlanmamı# olan nominal tutarı 4.176.411 TL olan “Ola$anüstü 
Yedekler” (31 Aralık 2020: 4.176.411 TL), “Geçmi# Yıllar Zararları” içerisine sınıflandırılmı#tır.  
 
Temettü 
Halka açık #irketler, kâr payı da$ıtımlarını SPK’nın 1 "ubat 2014 tarihinden itibaren yürürlü$e giren  II-19.1 no’lu 
Kâr Payı Tebli$i’ne göre yaparlar. Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr da$ıtım politikaları 
çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla da$ıtır. Söz konusu tebli$ 
kapsamında, asgari bir da$ıtım oranı tespit edilmemi#tir. "irketler esas sözle#melerinde veya kar da$ıtım 
politikalarında belirlenen #ekilde kâr payı öderler. Ayrıca, kar paylarının e#it veya farklı tutarlı taksitler halinde 
ödenebilecektir ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kâr payı avansı da$ıtılabilecektir.  
15 Nisan 2021 tarihli Genel Kurulu kararı ile "irket’in yasal kayıtlarında mali dönem zararı oldu$undan, kar 
da$ıtımı yapmama kararı alınmı#tır.  
 
19. HASILAT VE SATI!LARIN MAL"YET" 
 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ait hasılat ve satı#ların maliyeti a#a$ıdaki gibidir: 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ait satı#ların maliyeti kırılımı a#a$ıdaki gibidir: 
 

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

Yurtiçi satı#lar 465.706.348 254.334.099 

Brüt satı%lar 465.706.348 254.334.099 

Eksi: !skontolar ve satı#lardan iadeler  (11.163.523) (6.241.684) 

Hasılat 454.542.825 248.092.415 

Eksi: Satı#ların maliyeti (*) (416.563.656) (241.954.169) 

Brüt kar 37.979.169 6.138.246 
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4 FAAL!YET RAPORU 2021 
MAL! TABLOLARA !L!"K!N D!PNOTLAR 

20. GENEL YÖNET"M G"DERLER" VE PAZARLAMA G"DERLER" 
 
20.1 Genel Yönetim Giderleri 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ait genel yönetim giderleri a#a$ıdaki gibidir: 

 
20.2 Pazarlama Giderleri 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ait pazarlama giderleri a#a$ıdaki gibidir: 

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

Pazarlama hizmet giderleri 1.215.962 674.730 

Personel giderleri 920.088 668.420 

Amortisman ve itfa payları (Dipnot 12, 13 ve 14) 315.747 316.585 

Sigorta primleri 178.676 81.971 

Reklam giderleri 118.136 43.330 

Vergi, resim ve harçlar 40.886 15.720 

Dı#arıdan sa$lanan fayda ve hizmetler 40.000 279.988 

Di$er  295.659 276.488 

 3.125.154 2.357.232 

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

!li#kili taraflardan sa$lanan danı#manlık ve isti#are  
giderleri (Dipnot 4.7 ve 21) 8.878.771 6.607.406 

Dı#arıdan sa$lanan fayda ve hizmetler 4.755.660 3.954.474 

Personel giderleri 3.530.769 3.396.515 

Danı#manlık ve isti#are giderleri 931.266 664.123 

Amortisman ve itfa payları (Dipnot 12, 13 ve 14) 700.452 919.325 

Vergi, resim ve harçlar 533.148 573.173 

Sigorta primleri 503.673 168.867 

Kıdem tazminatı gideri (Dipnot 17.3 ve 21) 242.245 192.493 

Posta ve telefon giderleri 119.132 102.727 

Seyahat giderleri 104.072 139.652 

Ba$ı# ve yardımlar 59.171 100.000 

Di$er 2.090.637 1.860.504 

 22.448.996 18.679.259 
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21. N"TEL"KLER"NE GÖRE G"DERLER 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ait niteliklerine göre giderler a#a$ıdaki gibidir: 

22. ESAS FAAL"YETLERDEN D"$ER GEL"RLER VE G"DERLER 
 
22.1 Esas Faaliyetlerden Di#er Gelirler 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ait esas faaliyetlerden di$er gelirler a#a$ıdaki gibidir: 

22.2 Esas Faaliyetlerden Di#er Giderler 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ait esas faaliyetlerden di$er giderler a#a$ıdaki gibidir: 

 

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

Vade farkı gideri 4.659.212 560.388 

Kambiyo zararları 926.539 560 

!dari ceza, dava ve tazminat giderleri 880.797 736.424 

"üpheli alacak kar#ılık gideri 707.495 160.726 

Di$er 544.820 34.832 

 7.718.863 1.492.930 

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

Hammadde, sarf malzemesi ve mamul maliyeti (Dipnot 9) 297.786.570 166.268.744 

Dı#arıdan sa$lanan fayda ve hizmetler 82.083.209 48.932.758 

Amortisman ve itfa payları (Dipnotlar 12, 13 ve 14) 26.003.132 18.498.565 

Personel giderleri 15.116.566 11.851.963 

!li#kili taraflardan sa$lanan danı#manlık ve isti#are 
giderleri (Dipnot 4.7 ve 20.1) 8.878.771 6.607.406 

Danı#manlık ve isti#are giderleri 931.266 664.123 

Kıdem tazminatı gideri (Dipnot 17.3 ve 20.1) 242.245 192.493 

Di$er 11.096.047 9.974.608 

 442.137.806  262.990.660 

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

Vade farkı geliri 3.270.249 1.362.463 

Kambiyo karları 760.578 2.474 

Konusu kalmayan #üpheli alacak kar#ılı$ı (Dipnot 8.1) 147.132 75.000 

Hurda ve malzeme satı# gelirleri 124.318 182.104 

Kira gelirleri 62.303 62.619 

Di$er 242.520 387.127 

 4.607.100 2.071.787 
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23. YATIRIM FAAL"YETLER"NDEN GEL"RLER VE G"DERLER 
 
23.1 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ait yatırım faaliyetlerinden gelirler a#a$ıdaki gibidir: 

 
23.2 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ait yatırım faaliyetlerinden giderler a#a$ıdaki gibidir: 

 
24. F"NANSMAN GEL"RLER" VE G"DERLER" 
 
24.1 Finansman Gelirleri 
 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ait finansman gelirleri a#a$ıdaki gibidir: 

24.2 Finansman Giderleri 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ait finansman giderleri a#a$ıdaki gibidir: 

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

Finansal kiralama faiz giderleri 4.906.593 3.331.979 

Faiz giderleri 1.210.435 50.638 

Banka komisyon giderleri 419.098 264.058 

Kambiyo zararları 93.062 574.391 

Aktüeryal faiz gideri (Dipnot 17.3) 53.357 60.989 

6.682.545  4.282.055

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçe$e uygun de$er 
de$i#imi (Dipnot 11) 2.175.000 1.825.000 

Sabit kıymet satı# karı 7.008 123.509 

Gerçe$e uygun de$er farkı kar veya zarara yansıtılan  
finansal varlıklardaki net de$i#im (Dipnot 6) -- 2.071.344 

 2.182.008  4.019.853 

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

Gerçe$e uygun de$er farkı kar veya zarara yansıtılan 
finansal varlıklardaki net de$i#im (Dipnot 6) 795.649 -- 

Sabit kıymet satı# karı -- 382.240 

 795.649  382.240 

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

Vadeli mevduat faviz gelirleri 111.359 145.485 

Kambiyo karları 68.450 186.138 

179.809  331.623 
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25. GEL"R VERG"LER" (ERTELENM"! VERG" VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER" DAH"L)  
  
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla pe#in ödenen kurumlar vergisi ve kurumlar vergisi kar#ılı$ı a#a$ıdaki gibidir: 

Vergi mevzuatı, ana ortaklık olan #irketin ba$lı ortaklıkları ve i#tiraklerini konsolide etti$i finansal tabloları üzerinden 
vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi 
kar#ılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm #irketler için ayrı ayrı hesaplanmı#tır. Buna göre; 

"irket ve Türkiye’de yerle#ik ba$lı ortaklı$ı, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına 
tabidir. Kurumlar vergisi, ilgili oldu$u hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi be#inci günü 
ak#amına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. 
Türkiye’de kurumların ticari kazancına vergi yasaları gere$ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave 
edilerek, vergi yasalarında yer alan istisnaların indirilerek bulunacak yasal vergi matrahına uygulanan kurumlar 
vergisi oranı 1 Ocak 2021 tarihinden sonra % 20 olarak uygulanmaktaydı. Ancak, 22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlü$e giren 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanunlarda De$i#iklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11 inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununa eklenen Geçici 13 üncü madde ile kurumlar vergisi oranı 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum 
kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacak #ekilde 
düzenlenmi#tir. Bu de$i#iklik 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden ba#lamak 
üzere 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ba#layan dönemlere ait kurum kazançlarının vergilendirilmesinde geçerli 
olmu#tur. Vergi oranı de$i#ikli$inin 22 Nisan 2021 itibariyle yürürlü$e girmesi nedeniyle, 31 Aralık 2021 tarihli 
konsolide finansal tablolarda dönem vergisi hesaplamalarında vergi oranı %25 olarak kullanılmı#tır.  
Söz konusu de$i#iklik kapsamında, 31 Aralık 2021 tarihli konsolide finansal tablolarda ertelenmi# vergi 
varlık ve yükümlülükleri, geçici farkların 2022 ve sonraki dönemlerde vergi etkisi olu#turacak kısımları 
için sırasıyla %23 ve %20 oranları ile hesaplanmı#tır. 
Türkiye'de vergi mevzuatı, "irket ve ba$lı ortaklı$ının konsolide vergi beyannamesi doldurmasına izin 
vermemektedir. Bu yüzden finansal tablolara yansıtılan vergi kar#ılı$ı, #irket bazında ayrı ayrı hesaplanmı#tır.  
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı a#mamak kaydıyla 
dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince 
be# yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.  
Türkiye’de mukim anonim #irketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve muaf 
tutulanlar haricindekilere yapılanlarla Türkiye’de mukim olan ve olmayan gerçek ki#ilere ve Türkiye’de 
mukim olmayan tüzel ki#ilere yapılan temettü ödemeleri %15 gelir vergisine tabidir. 
Türkiye’de mukim anonim #irketlerden yine Türkiye’de mukim anonim #irketlere yapılan temettü ödemeleri 
gelir vergisine tabi de$ildir. Ayrıca karın da$ıtılmaması veya sermayeye eklenmesi durumunda gelir vergisi 
hesaplanmamaktadır. 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Cari dönem kurumlar vergisi kar#ılı$ı -- -- 

Tenzil: Pe#in ödenen kurumlar vergisi (5.568) (19.188) 

Cari dönem vergi varlı#ı (5.568)  (19.188) 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

Çimbeton (5.568) (19.188) 

!lion -- --   

Cari dönem vergi varlı#ı (5.568) (19.188) 
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Kurumların tam mükellefiyete tabi bir ba#ka kurumun sermayesine i#tirakten elde ettikleri temettü kazançları 
(yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç) 
kurumlar vergisinden istisnadır. Ayrıca, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan i#tirak hisseleri 
ile aynı süreyle sahip oldukları gayrimenkullerinin (ta#ınmazlarının) kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan 
haklarının satı#ından do$an kazançların %75’lik kısmı, 31 Aralık 2017 itibarıyla kurumlar vergisinden istisnadır. 
Bununla birlikte, 7061 sayılı kanunla yapılan de$i#iklikle bu oran ta#ınmazlar açısından %75’ten %50’ye 
indirilmi# ve 2018 yılından itibaren hazırlanacak vergi beyannamelerinde bu oran %50 olarak kullanılmaktadır.  
!stisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile 
i#letmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satı# bedelinin satı#ın yapıldı$ı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna 
kadar tahsil edilmesi gerekir. 
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi idaresi ile mutabakat sa$lama gibi bir uygulama yoktur. 
Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandı$ı ayı takip eden dört ay içerisinde verilir. Vergi 
incelemesine yetkili makamlar, hesap dönemini takip eden be# yıl süresince vergi beyannamelerini ve 
bunlara temel olan muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve bulguları neticesinde yeniden tarhiyat yapabilirler. 
 
Gelir vergisi stopajı 

Temettü da$ıtımları üzerinde stopaj yükümlülü$ü olup, bu stopaj yükümlülü$ü temettü ödemesinin yapıldı$ı 
dönemde tahakkuk edilir. Türkiye’de bir i#yeri ya da daimi temsilcisi aracılı$ı ile gelir elde eden dar mükellef 
kurumlar ile Türkiye’de yerle#ik kurumlara yapılanlar dı#ındaki temettü ödemeleri 22 Aralık 2021 tarihine 
kadar %15 oranında stopaja tabi idi. Ancak, 22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlü$e giren 4936 sayılı Cumhurba#kanı Kararı uyarınca 193 numaralı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununun kar payı da$ıtımına ili#kin hükümlerinde düzenleme yapılmı# olup, %15 olan 
stopaj oranı %10’a indirilmi#tir. 
Dar mükellef kurumlara ve gerçek ki#ilere yapılan kar da$ıtımlarına ili#kin stopaj oranlarının uygulamasında, 
ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anla#maları’nda yer alan stopaj oranları da göz önünde bulundurulur. Geçmi# 
yıllar karlarının sermayeye eklenmesi, kar da$ıtımı sayılmamaktadır, dolayısıyla stopaj vergisine tabi de$ildir. 
 
Transfer f"yatlandırması 
Türkiye’de transfer fiyatlandırması düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer fiyatlandırması yoluyla 
örtülü kazanç da$ıtımı” ba#lıklı 13’üncü maddesinde belirtilmi#tir. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç 
da$ıtımı hakkındaki 18 Kasım 2007 tarihli tebli$ uygulama ile ilgili detayları düzenlemektedir. 
Vergi mükellefi, ili#kili ki#ilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden 
mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla 
örtülü olarak da$ıtılmı# sayılır. Bu gibi transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç da$ıtımı kurumlar vergisi 
için kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınır. 
Örtülü kazanç da$ıtılan kurum nezdinde yapılacak düzeltmede dikkate alınacak tutar, kesinle#en ve ödenen tutar 
olacaktır. Transfer fiyatlaması ile ilgili hükümlerin 1 Ocak 2007 tarihi itibarıyla yürürlü$e girmesinden sonra 
uygulamaya açıklık getirmek amacıyla Maliye Bakanlı$ı tarafından 18 Kasım 2007 tarihinde Transfer 
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Da$ıtımı Hakkında Genel Tebli$ (Seri No:1 ) yayımlanmı#tır. 
 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllarda gelir tablosunda yer alan vergi geliri / (gideri) a#a$ıdaki 
gibidir: 

2021 2020 

Ertelenmi# vergi geliri / (gideri) (1.083.816) 3.104.291 

Toplam vergi geliri / (gideri) (1.083.816) 3.104.291 
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Vergi gelirinin mutabakatı a#a$ıdaki gibidir: 

 
Ertelenmi% Vergi Varlık ve Yükümlülükleri  
Ertelenmi# vergi yükümlülü$ü veya varlı$ı, varlıkların ve borçların finansal tablolarda gösterilen de$erleri ile 
yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre 
vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmi# vergi yükümlülü$ü veya varlı$ı, söz konusu 
geçici farklılıkların ortadan kalkaca$ı ilerideki dönemlerde geçerli olaca$ı öngörülen vergi oranları dikkate 
alınarak ili#ikteki finansal tablolara yansıtılmaktadırlar. 
Grup, ertelenmi# vergi alacaklarının finansal tablolara yansıtılmasında, faaliyet gösterdi$i sektördeki geli#meler, 
ilerideki dönemlerdeki vergiye tabi kar tahminleri ve/veya Grup’u etkileyebilecek ekonomik ve politik durum gibi 
faktörleri dikkate almaktadır. "irket, ilerideki dönemlerde yeterli tutarda vergiye tabi kar elde edece$ini tahmin 
etmektedir. !leriki dönemlerde gerçekle#ecek geçici farklar üzerinden hesaplanan ertelenmi# vergi varlıkları ve 
yükümlülükleri için uygulanan oran 2022 yılı için %23, 2023 yılı ve sonrası için ise %20’dir (31 Aralık 2020: %20). 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla, ertelenmi# vergi varlıkları ve yükümlülüklerini do$uran kalemler a#a$ıdaki 
gibidir: 

Ertelenmi%  Ertelenmi%  
Vergi Vergi 

 Varlıkları Yükümlülükleri 
 

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

Mali zararlar 4.710.100 5.215.031 -- -- 

Borç kar#ılıkları 615.922 429.761 -- -- 

Kıdem tazminatı kar#ılı$ı 220.795 270.161 -- -- 

Gerçe$e uygun de$er farkı kar veya zarara  
yansıtılan finansal varlıklardaki net de$i#im  
üzerinden hesaplanan ertelenmi# vergi -- -- (120.884) (160.666) 

Ticari alacak ve borçlar -- -- (531.316) (63.169)  

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar -- -- (1.067.400) (960.399)  

Yatırım amaçlı gayrimenkuller -- -- (1.421.359) (1.203.859)  

Di$er 373.218 274.034 -- --  

Toplam ertelenmi%  
vergi varlı#ı / (yükümlülü#ü) 5.920.035 6.188.987 (3.140.959)  (2.388.093) 

Netle%tirilen tutar (3.140.959) (2.388.093) 3.140.959 2.388.093 

Toplam ertelenmi%  
vergi varlı#ı 2.779.076 3.800.894 -- -- 

2021 2020 

Vergi öncesi kar / (zarar) 4.176.879 (14.632.207)  

Vergi öncesi kar / (zarar) üzerinden hesaplanan 
Vergi geliri / (gideri) (1.044.220) 3.219.086 

Kanunen kabul edilmeyen giderler (625.160) (158.054) 

Gerçe$e uygun de$er artı#ının vergi etkisi 167.120 571.128 

Vergi oranın de$i#iminin etkisi 327.783 (327.726) 

Ertelenmi# vergi olarak muhasebele#tirilmeyen mali zararlar (9.377) (136.598) 

Di$er 100.038 (63.545) 

Vergi geliri / (gideri) (1.083.816) 3.104.291 
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31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ertelenmi# vergi gelir / (giderinin) yıllar içerisindeki hareketi a#a$ıdaki gibidir: 

 
 
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ertelenmi# vergi gelir / (giderinin) yıllar içerisindeki hareketi a#a$ıdaki gibidir: 

 
Grup, Çimbeton’un faaliyetlerinden kaynaklanan 22.753.523 TL (31 Aralık 2020: 26.075.156 TL) tutarındaki 
gelecek yıllardan mahsup edilecek mali zararlar üzerinden, söz konusu mali zararların Çimbeton tarafından 
kullanılmasının kuvvetle muhtemel olmasından ötürü 4.710.100 TL (31 Aralık 2020: 5.215.031 TL) tutarında 
ertelenmi# vergi varlı$ı hesaplamı# olup, üzerinden ertelenmi# vergi varlı$ı hesaplanan mahsup edilebilecek 
mali zararların en son kullanım yıllarına göre da$ılımı a#a$ıdaki gibidir:  

1 Ocak 2021 Kar veya Di#er kapsamlı 31 Aralık 2021 
zararda gelirde  

muhasebele%tirilen muhasebele%tirilen  
kısım kısım 

Mali zararlar 5.215.031 (504.931) -- 4.710.100 

Borç kar#ılıkları 429.761 186.161 -- 615.922 

Kıdem tazminatı kar#ılı$ı 270.161 (111.364) 61.998 220.795 

Gerçe$e uygun de$er farkı kar veya zarara  
yansıtılan finansal varlıklardaki net de$i#im  
üzerinden hesaplanan ertelenmi# vergi (160.666) 39.782 -- (120.884) 

Ticari alacak ve borçlar (63.169) (468.147) -- (531.316) 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar (960.399) (107.001) -- (1.067.400) 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller (1.203.859) (217.500) -- (1.421.359) 

Di$er 274.034 99.184 -- 373.218 

Ertelenmi% vergi varlıkları/(yükümlülükleri)'        3.800.894 (1.083.816) 61.998 2.779.076

1 Ocak 2020 Kar veya Di#er kapsamlı 31 Aralık 2020 
zararda gelirde  

muhasebele%tirilen muhasebele%tirilen  
kısım kısım 

Mali zararlar 1.973.343 3.241.688  -- 5.215.031 

Borç kar#ılıkları 248.980 180.781 -- 429.761 

Kıdem tazminatı kar#ılı$ı 276.596 (44.358) 37.923 270.161 

Gerçe$e uygun de$er farkı kar veya zarara  
yansıtılan finansal varlıklardaki net de$i#im  
üzerinden hesaplanan ertelenmi# vergi  (57.099)  (103.567)  --  (160.666) 

Ticari alacak ve borçlar 128.321  (191.490)  --  (63.169) 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar  (971.744) 11.345  --  (960.399) 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller  (1.021.359)  (182.500)  --  (1.203.859) 

Di$er 81.642 192.392  -- 274.034 

Ertelenmi% vergi varlıkları/(yükümlülükleri)' 658.680 3.104.291 37.923 3.800.894 

En son kullanım yılı  31 Aralık 2021  31 Aralık 2020  

2021 -- 209.126 

2022 2.646.207 5.494.531 

2023 645.386 645.386 

2024 2.958.491 2.958.491 

2025 16.503.439 16.767.622 

 22.753.523 26.075.156 
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26. PAY BA!INA KAZANÇ / (KAYIP) 
 
Konsolide kar veya zarar ve di$er kapsamlı gelir tablosunda beyan edilen pay ba#ına kazanç / (kayıp), net kar 
yada zararın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin a$ırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.  
"irketler mevcut hissedarlara birikmi# karlardan payları oranında hisse da$ıtarak (“Bedelsiz Hisseler”) 
sermayelerini arttırabilir. Pay ba#ına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmı# hisseler olarak 
sayılır. Dolayısıyla pay ba#ına kazanç / (kayıp) hesaplamasında kullanılan a$ırlıklı hisse adedi ortalaması, 
hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. 
Pay ba#ına esas kazanç / (kayıp), hissedarlara ait net karın çıkarılmı# adi hisselerin söz konusu dönemdeki 
a$ırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile hesaplanır.  

 
27. F"NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R"SKLER"N N"TEL"$" VE DÜZEY" 
 
Grup, faaliyetlerinden ötürü, kur, nakit akı# ve faiz oranı risklerinden olu#an piyasa riskine, sermaye riskine, 
kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup’un riskleri yönetim politikası, finansal piyasalardaki 
beklenmedik de$i#imlere odaklanmı#tır.  
Finansal risklerin yönetim politikası Grup’un ana orta$ı Çimenta#’ın üst düzey yönetimi ve finans bölümü 
tarafından, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politika ve stratejileri do$rultusunda yapılmaktadır. Yönetim 
Kurulu özellikle kredi, likidite, faiz ve sermaye risklerinin yönetilmesi için genel kapsamda prensip ve politika 
hazırlamakta, finansal ve operasyonel riskleri yakından takip etmektedir. 
Grup’un finansal riskleri yönetmek için belirledi$i amaçlar #u #ekilde özetlenebilir: 
• Grup’un faaliyetlerinden ve ana varlıklarından sa$lanan nakit akı#ının, kur ve faiz riskleri göz önünde 

bulundurularak devamlılı$ının sa$lanması, 
• Yeterli miktarda kredi kayna$ının tür ve vade olarak uygun ko#ullarda gerekti$inde kullanılmak üzere hazır 

tutulması, 
• Kar#ı taraftan kaynaklanan riskin asgari düzeyde tutulması. 
 
Risk yönetim çerçevesi 
"irket’in Yönetim Kurulu, Grup’un risk yönetim çerçevesinin belirlenmesinden ve gözetiminden genel olarak 
sorumludur. Yönetim Kurulu, Grup’un risk yönetimi politikalarını geli#tirmek ve izlemekle sorumlu bir Riskin 
Erken Te#hisi Komitesi kurmu#tur. Komite, faaliyetlerini düzenli olarak Kurul’a raporlamaktadır. 
Grup’un risk yönetim politikaları, kar#ıla#ılacak riskleri saptamak ve analiz etmek, uygun risk limitlerini 
belirlemek ve kontrollerini kurmak ile riskleri ve risklerin limitlere ba$lılı$ını gözlemlemek amacıyla 
belirlenmi#tir. Risk yönetimi politikaları ve sistemleri Grup’un faaliyetlerindeki ve piyasa #artlarındaki 
de$i#iklikleri yansıtacak #ekilde düzenli olarak gözden geçirilir. Grup, e$itimler ve yönetim standart ve 
prosedürleri vasıtasıyla, tüm çalı#anların rol ve sorumluluklarını anladı$ı disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı 
geli#tirmeyi hedeflemektedir. 
Grup Denetim Komitesi, yönetimi, Grup’un risk yönetimi politika ve prosedürlerine uygunlu$u açısından 
denetler ve Grup’un kar#ıla#tı$ı risklere ba$lı olarak risk yönetimi çerçevesinin yerine getirmesi esnasında 
destek vermektedir. !ç denetim bölümü, risk yönetimi politika ve prosedürlerinin düzenli ve özel olarak 
de$erlendirmelerini yapar ve sonuçları Denetim Komitesine raporlar. 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Net dönem karı / (zararı) A 3.093.063  (11.527.916) 

Çıkarılmı# adi hisselerin a$ırlıklı ortalama adedi B 1.770.000 1.770.000 

Nominal de#eri 1 TL olan pay ba%ına kazanç / (kayıp) A/B 1,7475  (6,5129)  
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27.1 Kredi riski 
Kredi riski bankalardaki mevduat, ili#kili taraflardan alacaklar ve di$er ticari alacaklardan kaynaklanmakta 
olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, kar#ı tarafın anla#manın gereklerini yerine getirememe riskini 
de ta#ımaktadır. Grup yönetimi bu riskleri, her anla#mada bulunan kar#ı taraf (ili#kili taraflar hariç) için 
ortalama riski kısıtlayarak ve gerekti$i takdirde teminat alarak kar#ılamaktadır. Grup direkt mü#terilerden 
do$abilecek bu riski belirlenen kredi limitlerini aralıklarla güncelleyerek yönetmektedir. Kredi limitlerinin 
kullanımı Grup tarafından izlenmekte ve mü#terinin finansal pozisyonu, geçmi# tecrübeler, piyasadaki bilinirlik 
ve di$er faktörler göz önüne alınarak mü#terinin kredi kalitesi de$erlendirilmektedir. Grup, ili#kili taraflardan 
alacakları için herhangi bir alacak riskinin oldu$unu dü#ünmemektedir. !zleyen tablolar 31 Aralık 2021 ve 2020 
tarihleri itibarıyla, Grup’un kredi riskinin analizini göstermektedir: 

Alacaklar 

Cari Dönem Ticari Alacaklar Di#er Alacaklar Bankalardaki Türev           Di#er 
31 Aralık 2021 "li%kili Taraf Di#er Taraf "li%kili Taraf Di#er Taraf Mevduat Araçlar Hazır 

De#erler  

Raporlama tarihi itibarıyla maruz  
kalınan azami kredi riski (A+B+C+D) 299.834 167.459.924 132.515 344.743 4.235.551 -- 1.729.883 

- Azami riskin teminat, vs ile güvence  
altına alınmı# kısmı  -- 114.059.299 -- -- -- -- -- 

A.Vadesi geçmemi# ya da de$er  
dü#üklü$üne u$ramamı# finansal  
varlıkların net defter de$eri 299.834 160.048.922 132.515 344.743 4.235.551 -- 1.729.883 

B. Vadesi geçmi# ancak de$er  
dü#üklü$üne u$ramamı#  
varlıkların net defter de$eri -- 7.411.002 -- -- -- -- -- 

C.De$er dü#üklü$üne u$rayan  
varlıkların net defter de$erleri --  -- -- -- -- -- -- 

- Vadesi geçmi# (brüt defter de$eri) -- 2.226.177 --  --  --  --  --v 

    - De$er dü#üklü$ü (-) -- (2.226.177) --  -- -- -- -- 

    - Net de$erin teminat, vs ile güvence  
       altına alınmı# kısmı -- -- -- -- -- -- -- 

- Vadesi geçmemi# (brüt defter de$eri) -- -- -- -- -- -- -- 

    - De$er dü#üklü$ü (-) -- -- -- -- -- -- -- 

    - Net de$erin teminat, vs ile güvence  
       altına alınmı# kısmı -- -- -- -- -- -- -- 

D.Finansal durum tablosu dı#ı kredi  
riski içeren unsurlar -- -- -- -- -- -- -- 
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Grup yönetiminin geçmi# tecrübeler ve müteakip dönem tahsilatları göz önüne alınarak yaptı$ı de$erlendirme 
sonucu, vadesi geçmi# ancak de$er dü#üklü$üne u$ramamı# ticari alacaklar için tahsilat riski bulunmamakta 
olup, vadesi geçmi# ancak de$er dü#üklü$üne u$ramamı# finansal araçların ya#landırması a#a$ıdaki gibidir: 

Alacaklar 

Önceki Dönem Ticari Alacaklar Di#er Alacaklar Bankalardaki Türev           Di#er 
31 Aralık 2020 "li%kili Taraf Di#er Taraf "li%kili Taraf Di#er Taraf Mevduat Araçlar Hazır 

De#erler  

Raporlama tarihi itibarıyla maruz  
kalınan azami kredi riski (A+B+C+D) 441.901 111.154.057 -- 564.149 716.664 -- 168.786 

- Azami riskin teminat, vs ile güvence  
altına alınmı# kısmı  -- 67.593.692 --  --  -- -- -- 

A.Vadesi geçmemi# ya da de$er  
dü#üklü$üne u$ramamı# finansal  
varlıkların net defter de$eri 441.901 102.351.673 -- 564.149 716.664 -- 168.786 

B. Vadesi geçmi# ancak de$er  
dü#üklü$üne u$ramamı#  
varlıkların net defter de$eri  -- 8.802.384 -- -- -- -- -- 

C.De$er dü#üklü$üne u$rayan  
varlıkların net defter de$erleri -- -- -- -- -- -- -- 

- Vadesi geçmi# (brüt defter de$eri) -- 1.447.920 --  --  --  --  -- 

    - De$er dü#üklü$ü (-) --  (1.447.920) --  -- -- -- -- 

    - Net de$erin teminat, vs ile güvence  
       altına alınmı# kısmı --  -- -- -- -- -- -- 

- Vadesi geçmemi# (brüt defter de$eri) -- -- -- -- -- -- -- 

    - De$er dü#üklü$ü (-) -- -- -- -- -- -- -- 

    - Net de$erin teminat, vs ile güvence  
       altına alınmı# kısmı -- -- -- -- -- -- -- 

D.Finansal durum tablosu dı#ı kredi  
riski içeren unsurlar -- -- -- -- -- -- -- 

Alacaklar 

Cari Dönem Ticari Di#er Bankalardaki Türev Di#er 
31 Aralık 2021 Alacaklar Alacaklar mevduat Araçlar Hazır  

De#erler 

Vadesi üzerinden 1 - 30 gün geçmi# 5.921.674 -- -- -- --  

Vadesi üzerinden 1 - 3 ay geçmi# 1.371.392 -- -- -- -- 

Vadesi üzerinden 3 - 12 ay geçmi# 116.557 -- -- -- -- 

Vadesi üzerinden 1 - 5 yıl geçmi# 1.379 -- -- -- -- 

Vadesini 5 yıldan fazla geçmi# -- -- -- -- --  

7.411.002 -- -- -- -- 

Alacaklar 

Önceki Dönem Ticari Di#er Bankalardaki Türev Di#er 
31 Aralık 2020 Alacaklar Alacaklar mevduat Araçlar Hazır  

De#erler  

Vadesi üzerinden 1 - 30 gün geçmi# 7.172.061 -- -- -- --  

Vadesi üzerinden 1 - 3 ay geçmi# 532.303 -- -- -- -- 

Vadesi üzerinden 3 - 12 ay geçmi# 487.500 -- -- -- -- 

Vadesi üzerinden 1 - 5 yıl geçmi# 610.520 -- -- -- -- 

Vadesini 5 yıldan fazla geçmi# -- -- -- -- --  

8.802.384 -- -- -- -- 
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27.2 Likidite riski 
!htiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi i#lemleri 
ile fon kaynaklarının kullanılabilirli$ini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. 
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, Grup’un kredi sa$layıcılarının 
eri#ilebilirli$inin ve operasyonlardan yaratılan fonun yeterli miktarlarda olmasının sürekli kılınması suretiyle 
yönetilmektedir. Grup yönetimi, kesintisiz likiditeyi sa$lamak için mü#teri alacaklarının vadesinde tahsil 
edilmesi konusunu takip etmekte, tahsilatlardaki gecikmenin Grup’a finansal herhangi bir yük getirmemesi 
için çalı#makta ve de bankalarla yapılan çalı#malar sonucunda Grup’un ihtiyaç duyması halinde kullanıma 
hazır nakdi ve gayrinakdi kredi limitleri belirlemektedir. Ek olarak, Grup’un likidite yönetimi politikası, hazır 
beton santrali bazında nakit akı# projeksiyonları hazırlanması, gerçekle#en likidite rasyolarının bütçelenen 
rasyolar ile kar#ıla#tırılarak takip edilmesi ve de$erlendirilmesini de içermektedir.  
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla Grup’un finansal yükümlülükleri ve bu finansal yükümlülüklerin 
sözle#meleri uyarınca vadelerine göre nakit çıkı#ları a#a$ıdaki gibidir:  

 
27.3 Piyasa riski 
 
Döv$z kuru r$sk$ 
Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan mebla$ların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur 
de$i#iklerinden do$an döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Grup, kur riskini azaltabilmek için döviz 
pozisyonunu dengeleme amaçlı bir politika izlemektedir. Mevcut riskler Grup’un Riskin Erken Te#hisi 
Komitesi’nce yapılan toplantılarda izlenmekte ve Grup’un döviz pozisyonu takip edilmektedir. 

31 Aralık 2021 Defter Sözle%me 3 Aydan 3 - 12 Ay 1- 5 Yıl 5 Yıldan 
Sözle%me uyarınca De#eri uyarınca nakit Kısa (I) arası (II) arası (III) arası (IV) 
vadeler çıkı%lar  

toplamı  
(=I+II+III+IV) 

Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler        

Kiralama !#lemlerinden Borçlar 26.377.427 34.991.142 5.679.664 15.945.517 13.365.961 -- 

Ticari Borçlar 183.330.092 186.450.076 159.008.738 27.441.338 -- -- 

Di$er Borçlar (*) 395.765 395.765 395.765 -- -- -- 

Toplam 210.103.284 221.836.983 165.084.167 43.386.855 13.365.961 -- 
 

31 Aralık 2020                                                         Defter Sözle%me 3 Aydan 3 - 12 Ay 1- 5 Yıl 5 Yıldan 
Sözle%me uyarınca                                               De#eri uyarınca nakit Kısa (I) arası (II) arası (III) arası (IV) 
vadeler                                                                                 çıkı%lar  
                                                                                               toplamı  
                                                                                               (=I+II+III+IV) 

Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler' ' ' ' ' ' '                

Kiralama !#lemlerinden Borçlar                 23.459.933 26.667.735 5.113.958 14.587.467 6.966.310 -- 

Ticari Borçlar                                              120.896.636 121.951.589 120.522.934 1.428.655 -- -- 

Di$er Borçlar (*)                                                137.917 137.917 137.917 -- -- -- 

Toplam                                                           144.494.486 148.757.241 125.774.809 16.016.122 6.966.310 -- 

 

(*) Alınan depozito, alınan avanslar ve ertelenmi# gelirler gibi finansal olmayan varlıklar di$er borçlara dahil edilmemi#tir.

(*) Alınan depozito, alınan avanslar ve ertelenmi# gelirler gibi finansal olmayan varlıklar di$er borçlara dahil edilmemi#tir.
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31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

TL Kar%ılı#ı ABD Avro Di#er TL Kar%ılı#ı ABD Avro Di#er 
Doları Doları  

1. Ticari Alacaklar -- -- -- -- -- -- -- -- 

2a. Parasal Finansal Varlıklar  
(Kasa, Banka hesapları dahil) -- -- -- -- -- -- -- -- 

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

3. Di$er -- -- -- -- -- -- -- -- 

4. Dönen Varlıklar (1+2+3) -- -- -- -- -- -- -- -- 

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

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

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

7. Di$er -- -- -- -- -- -- -- -- 

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

9. Toplam Varlıklar (4+8) -- -- -- -- -- -- -- -- 

10.Ticari Borçlar 1.584.057 118.095 472 -- 409.930 55.845  --  -- 

11. Finansal Yükümlülükler  -- -- -- -- 721.416  -- 80.087  -- 

12a. Parasal Olan Di$er Yükümlülükler 74.548 4.434 1.015 -- 82.727 11.270 -- -- 

12b.Parasal Olmayan Di$er Yükümlülükler  -- -- -- -- -- -- -- -- 

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 1.658.605 122.529 1.487 -- 1.214.073 67.115 80.087 -- 

14. Ticari Borçlar --   --  --  --   --  --  -- --  

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

16a. Parasal Olan Di$er Yükümlülükler -- -- -- -- -- -- -- -- 

16b.Parasal Olmayan Di$er Yükümlülükler -- -- -- -- -- -- -- -- 

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) -- -- -- -- -- -- -- -- 

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 1.658.605 122.529 1.487 -- 1.214.073 67.115 80.087 -- 

19. Finansal Durum Tablosu Dı%ı Türev Araçların  
Net Varlık/ (Yükümlülük ) Pozisyonu (19a-19b) -- -- -- -- -- -- -- -- 

19a.Aktif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dı%ı  
Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı -- -- -- -- -- -- -- -- 

19b.Pasif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dı%ı  
Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı -- -- -- -- -- -- -- -- 

20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük)  
Pozisyonu (9-18+19) (1.658.605) (122.529) (1.487) -- (1.214.073) (67.115) (80.087) -- 

21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/  
(Yükümlülük) Pozisyonu (TFRS 7.B23)  
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (1.658.605) (122.529) (1.487) -- (1.214.073) (67.115) (80.087) --  

22. Döviz Hedge’i "çin Kullanılan Finansal  
Araçların Toplam Gerçe#e Uygun De#eri --  --  --  --  -- --  --  --   

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

24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen  
Kısmının Tutarı -- -- -- -- -- -- -- -- 
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Grup’un, 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla de$i#ken faizli finansal varlık ve yükümlülü$ü bulunmamaktadır. 
 
F$yat R$sk$ 
Grup’un operasyonel karlılı$ı ve operasyonlarından sa$ladı$ı nakit akımları, faaliyet gösterilen hazır beton sektöründeki 
rekabet ve hammadde fiyatlarındaki de$i#ime göre de$i#kenlik gösteren hazır beton fiyatlarından etkilenmekte olup, Grup 
yönetimi tarafından söz konusu fiyatlar takip edilmekte ve maliyetlerin fiyat üzerindeki baskısını indirgemek amacıyla maliyet 
iyile#tirici önlemler alınmaktadır. Grup söz konusu risklerden korunmak için herhangi bir türev enstrüman kullanmamı# ve 
benzer bir anla#ma da yapmamı#tır. Ayrıca Grup, aktif finansal ve opreasyonel risk yönetimi açısından piyasa fiyatlarını düzenli 
olarak gözden geçirmektedir. Mevcut riskler Grup’un Riskin Erken Te#hisi Komitesi’nce yapılan toplantılarda izlenmektedir. 
 
F$yat r$sk$ne $l$"k$n duyarlılık anal$z$ 
Grup’un gerçe$e uygun de$eri ile kar veya zararda sınıflandırdı$ı borsaya kayıtlı finansal yatırımı olan Çimenta# 
hisse de$erinin Borsa !stanbul 100 (“BIST 100”) endeksinde %1 artması halinde, bu artı#ın kar veya zarara etkisinin 
vergi sonrası 26.712 TL olması beklenmektedir (2020: 34.271 TL). Bu analiz 2021 yılı içinde, di$er tüm de$i#kenlerin 
aynı kaldı$ı varsayımıyla yapılmı#tır. 

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 

Kar / Zarar  Özkaynak 

Yabancı paranın Yabancı paranın  Yabancı paranın Yabancı paranın  
de#er de#er de#er de#er 

kazanması kaybetmesi kazanması kaybetmesi  

31 Aralık 2021  
ABD Doları’nın TL kar%ısında %10 de#i%mesi halinde:  
1. ABD Doları net varlık/ yükümlülü$ü  (163.613) 163.613 -- --   
2. ABD Doları riskinden korunan kısmı (-) -- -- -- -- 
3. ABD Doları Net Etki (1+2) (163.613) 163.613 --   --  
Avro’nun TL kar%ısında %10 de#i%mesi halinde:  
4. Avro net varlık/ yükümlülü$ü (2.247) 2.247 -- -- 
5. Avro riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 
6. Avro Net Etki (4+5) (2.247) 2.247 -- -- 
Di#er döviz kurlarının TL kar%ısında %10 de#i%mesi halinde: 
7. Di$er döviz net varlık/ yükümlülü$ü -- -- -- -- 
8. Di$er döviz kuru riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 
9. Di#er Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) -- -- -- -- 
TOPLAM (3+6+9) (165.860) 165.860 -- '  -- 

31 Aralık 2020  
ABD Doları’nın TL kar%ısında %10 de#i%mesi halinde:  
1. ABD Doları net varlık/ yükümlülü$ü  (49.266) 49.266 --   --  
2. ABD Doları riskinden korunan kısmı (-) -- -- -- -- 
3. ABD Doları Net Etki (1+2)  (49.266) 49.266  --  -- 
Avro’nun TL kar%ısında %10 de#i%mesi halinde:  
4. Avro net varlık/ yükümlülü$ü  (72.142) 72.142 --   --  
5. Avro riskinden korunan kısım (-) -- -- -- --  
6. Avro Net Etki (4+5)  (72.142) 72.142 --  ' -- 
Di#er döviz kurlarının TL kar%ısında %10 de#i%mesi halinde:   
7. Di$er döviz net varlık/ yükümlülü$ü -- -- -- --  
8. Di$er döviz kuru riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 
9. Di#er Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) -- -- -- --  
TOPLAM (3+6+9) (121.408) 121.408 ' -- ' --  
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27.4 Sermaye riski  
Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri ve fayda sa$lamak ile sermaye maliyetini azaltmak 
amacıyla uygun sermaye yapısıyla Grup’un faaliyetlerinin devamını sa$layabilmektir. 
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenen temettü tutarını de$i#tirebilir, 
sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. 
Sektördeki di$er #irketlere paralel olarak Grup sermayeyi borç/özkaynaklar oranını kullanarak izler. Bu oran 
net borcun toplam özkaynaklara bölünmesiyle bulunur.  
Net borç, nakit ve nakit benzerlerinin toplam finansal borç (finansman nitelikli di$er borçlar dahil) tutarından 
dü#ülmesiyle hesaplanır. 
 
28. F"NANSAL ARAÇLAR (GERÇE$E UYGUN DE$ER AÇIKLAMALARI VE F"NANSAL 
R"SKTEN KORUNMA MUHASEBES" ÇERÇEVES"NDE AÇIKLAMALAR) 
 
Grup sahip oldu$u finansal varlık ve yükümlülüklerini borçlar ve alacaklar olarak sınıflandırmı#tır. Grup’un 
finansal varlıklarından nakit ve nakit benzerleri (Dipnot 5), ticari alacaklar ve di$er alacaklar, krediler ve alacaklar 
olarak sınıflandırılmı#tır. Grup’un finansal yükümlülükleri, ticari borçlar ve di$er borçlardan olu#maktadır. 

Gerçe$e uygun de$er, bir finansal aracın zorunlu bir satı# veya tasfiye i#lemi dı#ında gönüllü taraflar arasındaki 
bir cari i#lemde, el de$i#tirebilece$i tutar olup, e$er varsa olu#an bir piyasa fiyatı ile en iyi #ekilde belirlenir.  
Finansal araçların tahmini gerçe$e uygun de$erleri, "irket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun de$erleme 
metodları kullanılarak belirlenmi#tir. Ancak, gerçe$e uygun de$er tahmini amacıyla piyasa verilerinin 
yorumlanmasında muhakeme kullanılır. Buna göre, burada sunulan tahminler, Grup’un bir güncel piyasa 
i#leminde elde edebilece$i de$erlerin göstergesi olmayabilir. 
A#a$ıdaki yöntem ve varsayımlar, gerçe$e uygun de$eri belirlenebilen finansal araçların gerçe$e uygun 
de$erlerinin tahmininde kullanılmı#tır. 
 
Finansal varlıklar 
Yıl sonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin gerçe$e uygun de$erlerinin, kayıtlı de$erlerine yakla#tı$ı 
kabul edilmektedir. Nakit ve nakit benzerleri gerçe$e uygun de$erleri ile gösterilmektedir. Ticari ve ili#kili 
taraflardan alacakların rayiç bedellerinin, kısa vadeli olmaları sebebiyle gerçe$e uygun de$erlerinin defter 
de$erlerine yakla#tı$ı varsayılmaktadır. Gerçe$e uygun de$er farkı di$er kapsamlı gelire kaydedilen varlıklar 
gerçe$e uygun de$erleri ile gösterilmektedir. Bununla birlikte, borsaya kayıtlı olmayan finansal yatırımlar ise 
genel kabul görmü# de$erleme teknikleri kullanılarak bulunan de$erleri veya maliyet de$erlerinden, varsa, ilgili 
de$er dü#üklü$ü indirilerek bulunan de$erlerinin gerçe$e uygun de$erlerine yakla#ık oldukları kabul edilmektedir. 
 
Finansal yükümlülükler 
Ticari borçlar, ili#kili taraflara borçlar ve di$er parasal yükümlülüklerin iskonto edilmi# kayıtlı de$erleri ile birlikte 
gerçe$e uygun de$erlerine yakla#ık tutarlar üzerinden gösterildi$i tahmin edilmekte olup dönem sonu kurlarıyla 
çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin gerçe$e uygun de$erlerinin, kayıtlı de$erlerine yakla#tı$ı kabul edilmektedir. 
 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Toplam finansal borçlanmalar 26.773.192 23.597.850 

Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (Dipnot 5) (5.965.434) (885.450) 

Net borç 20.807.758 22.712.400 

Toplam özkaynaklar 35.792.680 32.947.609 

Borç / özkaynaklar oranı 58% 69% 
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Gerçe#e uygun de#er ölçümünün sınıflandırılması 
A#a$ıdaki tabloda gerçe$e uygun de$er ile de$erlenen finansal araçların, de$erleme yöntemleri verilmi#tir. 
Seviyelere göre de$erleme yöntemleri #u #ekilde tanımlanmı#tır: 
Seviye 1: Özde# varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemi#) fiyatlar; 
Seviye 2: Seviye 1'de yer alan kayıtlı fiyatlar dı#ında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından do$rudan (fiyatlar 

aracılı$ıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler; 
Seviye 3: Varlık ya da borçlara ili#kin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler (gözlemlenebilir 

nitelikte olmayan veriler). 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla Grup’un gerçe$e uygun de$erlerinden muhasebele#tirdi$i finansal 
varlıkları a#a$ıdaki gibidir: 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla Grup’un gerçe$e uygun de$erlerinden muhasebele#tirdi$i finansal 
olmayan varlıkları a#a$ıdaki gibidir: 

29. BA$IMSIZ DENETÇ"/BA$IMSIZ DENET"M KURULU!UNDAN ALINAN 
H"ZMETLERE "L"!K"N ÜCRETLER 
 
Grup'un, KGK'nın 30 Mart 2021 tarihinde mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Kurul Kararı’na istinaden 
hazırladı$ı ve hazırlanma esasları 19 A$ustos 2021 tarihli KGK yazısını temel alan ba$ımsız denetim 
kurulu#larınca verilen hizmetlerin ücretlerine ili#kin açıklaması a#a$ıdaki gibidir: 

 
30. RAPORLAMA DÖNEM"NDEN SONRAK" OLAYLAR 
 
Yoktur. 
 
31. F"NANSAL TABLOLARI ÖNEML" ÖLÇÜDE ETK"LEYEN YA DA F"NANSAL 
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB"L"R VE ANLA!ILAB"L"R OLMASI AÇISINDAN 
AÇIKLANMASI GEREKEN D"$ER HUSUSLAR 
 
Yoktur (31 Aralık 2020: Yoktur). 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020  

Raporlama dönemine ait ba$ımsız denetim ücreti 95.000 85.000 

 95.000  85.000 

31 Aralık 2021 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

Finansal yatırımlar 2.811.840 -- 12.840 

2.811.840 -- 12.840 

31 Aralık 2020 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

Finansal yatırımlar 3.607.489 -- 12.840 

3.607.489 -- 12.840

31 Aralık 2021 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller -- 14.240.000 --     

-- 14.240.000 --     

31 Aralık 2020 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller -- 12.065.000 --    

-- 12.065.000 --  



2021 YILI KAR DA$ITIM ÖNER"S" 
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli II-19.1 sayılı Kar Payı Tebli$i uyarınca 4 Mart 2022 tarihli 
Yönetim Kurulu toplantısında, "irket'in yasal kayıtlarındaki dönem karından geçmi# yıl zararlarının dü#ülmesi 
sonucunda da$ıtıma konu edilebilecek tutar kalmaması nedeniyle kar da$ıtımı yapılmamasına yönelik öneride 
bulunulmasına karar verilmi#tir.
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Ç"MENTA! GRUP 
 
Çimenta# !zmir Çimento Fabrikası Türk A.". (“Çimenta#”) 
1950 yılında, !zmir’in ilk çimento fabrikası olarak kurulan Çimenta#, !zmir fabrikasındaki 2 döner fırında Klinker 
üretimi, 4 de$irmende de Çimento üretimi gerçekle#tirmektedir. 70 yıllık geçmi# ile sektörün ve bölgenin köklü 
kurulu#larından biridir. 
 
 
Çimenta# !zmir Çimento Fabrikası Türk A.". Trakya "ubesi 
(“Trakya Çimento”) 
2005 yılının son günlerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan varlık satı#ı yolu ile satın alınan Edirne 
Lalapa#a çimento fabrikası Çimenta# !zmir Çimento Fabrikası Türk A.".’nin Trakya #ubesi olarak 
örgütlenmi#tir. Ülkemizin en büyük çimento pazarına bu #ekilde giri#in yanında bölge ülkelerine ihracat 
konusunda yeni olanaklar yaratmı#tır. 
 
 
Kars Çimento Sanayi ve Ticaret A.". (“Kars Çimento”) 
Çimenta# ve yönetiminin topluma kar#ı “kurumsal sorumluluk” anlayı#ı çerçevesinde 1996 yılında Özelle#tirme 
!daresi Ba#kanlı$ı’ndan satın aldı$ı Kars Çimento, yer aldı$ı bölgenin ekonomik ve sosyal geli#iminde önemli 
bir toplumsal görevi yürüten, kârlı ve verimli bir kurulu#tur. 
 
 
Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve 
Ticaret A.". (“Çimbeton”) 
1985 yılında kurulan "irket, bölge hazır beton pazarının öncü kurulu#udur. !n#aat sektöründe hazır betonun 
yeri, önemi ve niteliklerini do$ru bir #ekilde saptayan "irket, geçen zaman içinde servis ve hizmet kalitesini 
artırıcı yönetim anlayı#ı ile bölge pazarının en önemli kurulu#larından biri olma noktasına ula#mı# bir 
kurulu#umuzdur. 
 
 
!lion Çimento !n#aat Sanayi ve Ticaret Ltd. "ti. (“!lion Çimento”) 
2007 yılı içerisinde Grup’a dahil olan !lion Çimento, Soma Sea# Termik Santrali içerisinde faaliyet 
göstermekteydi ve Grup "irketleri’nden Çimenta# ve Çimbeton‘un uçucu kül ihtiyacını kar#ılamaktaydı. 
"irket’in operasyonlarına artık ihtiyaç bulunmadı$ından, 10 Aralık 2021 tarihinde yapılan Genel Kurul’da !lion 
Çimento’nun tasfiye edilmesine karar verilmi# olup, tasfiye i#lemleri devam etmektedir. 
 
 
Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi, Nakliye ve 
Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.". (“Recydia”) 
"irket, Grubumuzun enerji kaynaklarını optimize etmek ve çe#itlendirmek amacıyla alternatif yakıt temini ve 
kullanımı konularında çe#itli fırsatları de$erlendirmek amacıyla 2009 yılında kurulmu#tur. 
31.12.2014 tarihinde Çimenta#’ın ba$lı ortaklıklarından Elazı$ Altınova Çimento San. ve Tic. A."., Bakırçay 
Çimento San. ve Tic. A."., Hereko !stanbul 1 Atık Yönetimi Nakliye Lojistik Elektrik Üretim San. ve Tic. A.". 
#irketleri TTK madde 136 Kapsamında Recydia çatısı altında birle#tirilmi#tir. 
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Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi, Nakliye ve 
Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.". 
Elazı$ Çimento "ubesi (“Elazı$ Çimento”) 
2006 yılının Eylül ayında OYAK-GAMA ortak giri#iminden devralınan Elazı$ Altınova Çimento Sanayii Ticaret 
A."., bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının öncü kurulu#larındandır. "irket 2014 yılı içerisinde Recydia 
ile birle#tirilmi# olup, faaliyetlerine Recydia A.". Elazı$ Çimento "ubesi olarak devam etmektedir. 
 
 
Süreko Atık Yönetimi Nakliye Lojistik San. ve Tic. A.". (“Süreko”) 
2009 yılı içerisinde Recydia tarafından devralınan #irket, Manisa-Kula’daki tesisiyle güvenilir atık yönetimi 
ilkesi do$rultusunda sanayi kurulu#ları ile özel sektör kurulu#larına atık bertaraf hizmeti sa$lamaktadır.  
 
 
Destek Organizasyon Temizlik Akaryakıt Tabldot Servis San. ve 
Tic. A.". (“Destek”) 
Grubumuzun akaryakıt servis istasyon i#letmecili$i hizmetini veren kurulu#u olan Destek A."., gelirleri ile 
Çimenta# E$itim ve Sa$lık Vakfı’na kaynak yaratan kârlı ve verimli bir kurulu#umuzdur. 
 
 
Ege Kırmata# Madencilik !n#aat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.". 
(“Ege Kırmata#”) 
Ege Kırmata#’ın %100 oranındaki hissesi 23 Kasım 2021 tarihinde Çimenta# tarafından satın alınmı#tır.  "irket, 
agrega üretim ve satı#ı alanında faaliyet göstermektedir. 
 
 
Çimenta# E$itim ve Sa$lık Vakfı 
Ege Kırmata#’ın %100 oranındaki hissesi 23 Kasım 2021 tarihinde Çimenta# tarafından satın alınmı#tır.  "irket, 
agrega üretim ve satı#ı alanında faaliyet göstermektedir.
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