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RAPORUMUZ
HAKKINDA
Nuh Çimento’nun bu ilk entegre faaliyet raporu
ile 2017 yılındaki ekonomik, çevresel ve sosyal
performansımızı yönlendiren çalışmalarımızı,
bunların sonuçlarını ve yarattığımız değerleri
paydaşlarımıza aktarıyoruz.
Bu rapor ile paydaşlarımızın, şirketimizi ve
süreçlerimizi kolaylıkla anlayabilmesini ve onların
faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan etkilerimizi
yönetme konusunda yürüttüğümüz ölçme, izleme
ve iyileştirme çalışmalarını değerlendirebilmelerini
kolaylaştırmayı hedefliyoruz.
Raporumuzu hazırlama sürecinde kilit
paydaşlarımızdan çalışanlarımız ve bayilerimizin
sürdürülebilirlik çerçevesindeki önceliklerini
incelemeye başladık. Her yıl düzenli olarak
hazırlamayı planladığımız bu raporun, gelecekte
de ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerimizi
yönetmeye yönelik atacağımız adımları
paylaşacağımız önemli bir iletişim aracı olmasını
amaçlıyoruz.

Raporumuzun Kapsamı

Yöneticilerimizle yaptığımız çalışmalarda stratejik
konuların tespitinde Nuh Çimento’nun ana iş alanı
olan çimento üretimini temel aldık. Bu raporda yer
alan bilgiler, aksi belirtilmediği takdirde
1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında,
Nuh Çimento’nun Hereke tesisindeki faaliyetlerini
hiçbir kısıtlama olmaksızın kapsıyor. Değişimlerin
takibi amacı ile tüm önemli konularda son üç yılın
verilerine raporumuzda yer veriyoruz.

Raporumuzun İlkeleri

Raporumuzu, Global Reporting Initiative (GRI)
Standartları “temel” seçeneğine uyumlu olarak
hazırladık. GRI’ın önemlilik, paydaş katılımı,
sürdürülebilirlik bağlamı ve bütünlük prensiplerini
temel aldık.
www.globalreporting.org

Gelecek Raporumuz

2018 yılı faaliyetlerimizi ve sürdürülebilirlik
performansımızı aktarmayı hedeflediğimiz
gelecek raporumuzu 2019 yılının ilk çeyreğinde
yayınlamayı planlıyoruz.
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PAYDAŞLARIMIZA MESAJIMIZ
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Saygıdeğer Hissedarlarımız,
Bir sanayi devi olarak 2017’de de ülkemiz ekonomisine
güç katmaya, sektörümüze yön vermeye, başarılı,
örnek yatırımlara imza atmaya ve paydaşlarımız için
değer yaratmaya devam etmenin mutluluğunu sizlerle
paylaşıyorum.
Geçtiğimiz yıl dünya ekonomisi, küresel alanda
jeopolitik risklerin artmasına rağmen, yatırım ve
ticaretteki artışın etkisiyle toparlanmaya devam etmiş
ve göreceli bir istikrar sergilemiştir. Dünya Bankası,
Küresel Ekonomik Görünüm Ocak 2018 Raporunda,
dünya ekonomisi için 2017 büyüme tahminini
%2,7’den %3’e çıkarmıştır. Türkiye ekonomisi ise çeşitli
uluslararası kurum ve kuruluşların tahminlerinin aksine
2017’de yüksek büyüme performansıyla dikkati çekmiş
ve üçüncü çeyrekteki yüzde 11,1 büyüme performansı
ile AB, G20 ve OECD ülkelerini geride bırakmıştır.
Uluslararası konjonktür ile çevre ülkelerde yaşanan
kargaşaların yarattığı olumsuz havayı dağıtmak
ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla reel kesimi
rahatlatan düzenlemelerin hayata geçirilmesinin
yanı sıra inşaat sektörüne canlandırmak amacıyla
KDV, damga vergisi ve tapu harçlarında düzenlemeler
yapılmıştır. Büyüyen bir ekonomiye sahip olan
Türkiye’nin, 52 yıllık bir şirketi olan Nuh Çimento,
Türkiye ve çevre coğrafyasındaki büyük potansiyelin
farkındadır ve temel büyüme senaryomuz buna uygun
olarak geliştirilmektedir.
Çimento kullanımı açısından beton yollar, konutlar,
altyapı ve konut dışı binalar yüksek önem taşımaktadır.
Ertelenmiş konut talebi, kentsel dönüşüm ve büyük
proje yatırımlarının etkisiyle inşaat sektöründe
yaşanan canlanma 2017’de de devam etmiştir.
Çimento ve inşaat sektörlerinin entegre işleyişi
sebebiyle bu canlanma çimento talebine de önemli
katkı sağlamış ve 2017 yılında da sektörümüze ve
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şirketimize pozitif yansımaları olmuştur. Nuh Çimento,
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında
193’üncü sırada yer almış ve Kocaeli’ndeki en büyük ilk
üç vergi mükellefinden biri olma başarısını korumuştur.
Rahmetle ve şükranla andığımız ebediyete intikal eden
kurucularımız, saygıdeğer hissedarlarımız, başarılı
iş ortaklarımız ve değerli çalışanlarımızın emekleri ve
bizi bir arada tutan ortak değerlerimizle yarım asırdan
uzun süredir devam eden yolculuğumuza üreten,
kazanan ve daima yarattığı değerleri paylaşan Nuh
Çimento olarak devam edeceğiz.
Nuh Çimento’nun elde ettiği ve paylaştığı
kazanımlarda emeği olan başta çalışanlarımız olmak
üzere tüm paydaşlarımıza değerli katkıları ve Nuh
Çimento’ya duydukları güven ve bağlılıklarından dolayı
teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu yılki entegre faaliyet raporumuzda hissedarlarımız
başta olmak üzere, bayi ve müşterilerimiz,
çalışanlarımız, ülkemiz ve toplumumuz için yaratığımız
ve paylaştığımız değerlerin yanı sıra, işimizin ve
ekolojik çevrenin sürdürülebilirliğini sağlamak için
gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ve bunların sonuçlarını
da bulacaksınız.

Saygılarımla,
Tevfik BİLGİN
Yönetim Kurulu Başkanı
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CEO’nun Mesajı
Saygıdeğer Hissedarlarımız, Kıymetli Çalışanlarımız ve
İş Ortaklarımız,
Bu ilk entegre faaliyet raporumuzu sizlerle paylaşmanın
heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Yarım asırdır
öncelikli olarak hissedarlarımıza özel hazırladığımız
faliyet raporumuzu ilk defa bu yıl GRI Küresel
Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative) ve IIRC
Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International
Integrated Reporting Council) Raporlama Çerçevesi
gibi küresel standartları temel alarak hazırladık.
Bu sayede başta sizler olmak üzere, tüm kilit
paydaşlarımızın ilgisini çekecek bir içerikle, finansal
faaliyetlerin yanı sıra finansal olmayan faaliyetlerimizle
de nasıl değer yarattığımızı paylaşma fırsatı bulduk.
Bu raporda şirketimizin ekonomik sürdürülebilirliğini
sağlayacak faaliyet ve yatırımlarımıza ek olarak sosyal
ve çevresel sürdürülebilirliği de dengeli bir şekilde
nasıl sağladığımıza yönelik çalışmalarımızı ve bunların
sonuçlarını sizlere aktarıyoruz.
2017 yılı önceki yıllara göre küresel ekonomide
olumlu gelişmelerin gözlendiği bir yıl oldu. Türkiye’nin
geçtiğimiz yıl sergilediği güçlü büyüme performansı,
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının
da aralarında bulunduğu uluslararası kurum ve
kuruluşların tahminlerini aştı Türkiye, G20 ülkeleri
arasında büyüme performansıyla ilk iki sırada yer alan
Çin ve Hindistan’ı da geride bıraktı.
Ülkemizin sanayi devlerinden biri olarak, stratejik
konumumuzun ve yüksek marka bilinirliğimizin rekabet
avantajlarını da kullanarak 2017 yılında 149,9 milyon
TL kâr açıkladık. Bu kârı her ne pahasına olursa olsun
yaklaşımı ile değil, sürdürülebilir başarının gereği olan
bir yaklaşımla hem içinde yaşadığımız topluma hem de
çevremize saygı ve özen göstererek elde ettik.
Nuh Çimento’da çevresel sürdürülebilirlik kapsamında,
belediye atık çamurlarının geri kazanımı, endüstriyel
atıkların alternatif yakıt amaçlı kullanılması, atık
gazların geri kazanımı ile enerji üretilmesi ve karbon
azaltma sertifikaları başta olmak üzere son 10 yılda
14 projeyi hayata geçirerek 66 milyon dolar değerinde
çevre ve enerji yatırımları gerçekleştirdik.

ülke ekonomisine katkıda bulunurken, diğer yandan
doğal kaynakların tüketilmesini ve yaklaşık 3 milyon
ağacın karbondioksit azaltışına denk gelen miktarda
karbondioksit salımını engelledik. Bu girişimimiz
yaklaşık 16 milyon TL ile şirketimiz için de önemli
bir tasarruf kalemi oldu. Aldığımız diğer önlemlerle
beraber toplam karbon eşdeğeri sera gazı azaltma
miktarımız 59.511 ton oldu.
Şirketimizin sürdürülebilirliği için önceliklerimizin
başında çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği geliyor.
Tehlikeli faaliyetlerin yoğun olduğu bir sektörde
olmamıza rağmen bu yıl da kaza sıklık oranımızda
yüzde 2 düşüş kaydettik. Çalışanlarımızın da gelişimine
katkı sağlamaya devam ettik. Çalışan başına ortalama
29 saat eğitimler sunduk ve çalışan devir oranımızda
da yüzde 2 düşüş sağladık.
Ülke ekonomisine yaptığımız katkıların ötesinde,
toplumumuzu eğitim, kültür, spor alanlarında da
Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı’mız aracılığıyla
destekliyoruz. Her eğitim öğretim döneminde sayıları
her yıl artan üniversite öğrencilerine burs veriyoruz.
“Eğitime %100 Destek Kampanyası” kapsamında
2016 yılında temeli atılan “İzmit Nuh Çimento Eğitim
Kampüsü” inşaatına 2017 yılında devam ettik. Bu
sayede 2018’de Kocaeli’nde yaptırdığımız okul sayısı
12’ye çıkmış olacak. Şirket geçmişimize büyük izler
bırakan, şükranla andığımız kurucularımızın da arzu
ettiği gibi, var olduğumuz sürece ülkemiz çocuklarının
geleceğine dokunmaya devam edeceğiz. Spor alanında
ise Avrupa’da büyük zaferler kazanan Kürek Kulübü ve
Kocaeli’nin ruhu olan futbol kulüplerine desteklerimiz
devam etti.
Şirketimizin başarıları, 50 yılı aşan tecrübemizle
birlikte başta hissedarlarımız olmak üzere tüm kilit
paydaşlarımızın emeklerinin ortak sonucudur. Birlik ve
beraberliğimizin gücüyle azimle yolumuzda ilerlemeye,
ülkemiz için kazanmaya, kazandırmaya ve paylaşmaya
devam edeceğiz. Bu yolda omuz omuza verdiğimiz tüm
hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve
tedarikçilerimize şükranlarımı sunuyorum.
Saygılarımla,

Elektrik ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 20’sini karşılayan
Atık Isıdan Elektrik Üretim Tesisimiz ülkemizde hala
en büyük olma özelliğini taşıyor. 2017 yılında, enerji
kazanımı kapsamında yaklaşık 967 bin ton atığı
hammadde ve yakıt olarak kullanarak, bir yandan

K. Gökhan BOZKURT
CEO
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EBEDİYETE İNTİKAL

Kurucularımızın yarattığı
değerlere sahip çıkarak
onların izinde emin adımlarla ilerliyoruz.
Nuh Çimento kurucularını
rahmet ve saygıyla anıyoruz.
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NUH ESKİYAPAN
1961

MUSTAFA ARIKAN
1967

AHMET ESKİYAPAN
1975

H. MEHMET ÖZKAN
1979

HİLMİ HASKINACI
1988

ŞABAN DİRİ
1988

MUHİTTİN ÖZKAN
2005

N. MEHMET BALDÖKTÜ
2006

BURHAN DİNÇBAL
2008

MUHARREM ESKİYAPAN
2009

EDEN KURUCULARIMIZ

AHMET HASKINACI
1970

H. MEHMET KÜÇÜKÇALIK
1973

AHMET ÖZKAN
1990

KEMAL YURTBİLİR
1991

ŞABAN GÖBÜLÜK
1995

N. MEHMET KÜÇÜKÇALIK
2002

MUSTAFA ALİKİŞOĞLU
2012

HACI AHMET PARALI
2013

ALAEDDİN KÜÇÜKÇALIK
2016

LEVENT YURTBİLİR
2017
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KURUMSAL PROFİL
TÜRKİYE VE AVRUPA’NIN

EN YÜKSEK ÜRETİM
KAPASİTESİNE

SAHİP TESİSİ

YÜZDE 100 YERLİ

GAZBETON ÜRETİMİ

TAM OTOMASYONLU

20 BETON SANTRALİ
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TÜRKİYE’NİN

ÇEVRECİ TESİS
ÖDÜLÜNÜ
KAZANAN
İLK ÇİMENTO FABRİKASI

TÜRKİYE’DE

İLK ALÜMİNYUM
PASTA
ÜRETİMİ

Ürünlerimiz ve Pazarlarımız
Nuh Çimento 50 yılı aşkın geçmişi ile kurulduğu günden
bugüne, yüksek müşteri memnuniyeti hedefiyle ve
kalite standartlarından ödün vermeden sürdürülebilir
büyümesine devam ediyor.
Türkiye’nin en yüksek çimento tüketiminin gerçekleştiği
İstanbul’u da çevreleyen Marmara Bölgesi’nin
doğusunda Kocaeli Hereke’de faaliyet gösteren
şirketimizde, geniş ve güçlü müşteri ağımız, iştirakimiz
Nuh Beton‘un yaygın hazır beton tesisleri ve ihracatta
lojistik rekabet üstünlüğü sağlayan fabrikaya bitişik
konumdaki limanımızla iç ve dış piyasalara klinker ve
çimento sunuyoruz.
2000 yılında Borsa İstanbul’a kote olan ve rapor
döneminde %13,86 halka açıklık oranı ile faaliyet
gösteren Nuh Çimento, uzmanlığı, deneyimi ve
teknoloji ile desteklenen üretim gücünün yanı sıra,
güçlü kurumsal kültürü ve yetkin insan kaynağı ile
yer yıl sektöründeki rekabetçi konumunu pekiştiriyor.
Ürünlerimiz inşaat sektöründe ve tüm alt sektörlerinde
müşterilerimiz tarafından tercih ediliyor.

Kurumsal Üyeliklerimiz
• Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası
• ÇEİS Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
• GİF Global İlişkiler Forumu
• İktisadi Araştırmalar Vakfı
• İMMİB İstanbul Maden ve Metal İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği
• İMSAD İnşaat Malzemesi ve Sanayicileri Derneği
• İTO İstanbul Ticaret Odası
• KalDer Türkiye Kalite Derneği
• Kocaeli Sanayi Odası
• KOSAİD Kocaeli Sanayi ve İş Adamları Derneği
• Körfez Ticaret Odası
• Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
• TÇMB Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
• TKYD Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
• TURMEPA Deniz Temiz Derneği
• TÜGİAD Türkiye Genç İş Adamları Derneği

ÜRÜN MARKA ADI

KULLANILDIĞI SEKTÖRLER

CEM I Dökme

İnşaat, Tünel Kalıp

CEM I Dökme

Yapı Kimyasalları

CEM I Dökme

Büz Briket

CEM II Dökme

Zemin Güçlendirme

CEM II Dökme

Yapı Kimyasalları

CEM II Dökme

Büz Briket

CEM IV Dökme

İnşaat, Yapı Kimyasalları

CEM I 42,5R SR5 Dökme

Zemin Güçlendirme, Baraj, Tünel ve Liman İnşaatları, Sulama Kanalları

CEM I 42,5R SR5 Dökme

Yapı Kimyasalları

CEM I 42,5R SR5 Dökme

İnşaat

CEM I 52,5N Dökme

Yapı Kimyasalları, Tünel Kalıp

Dökme Petrol Kuyusu Dökme + BIGBAG

Doğalgaz, Petrol Arama, Jeotermal Santral

CEM IV/A (P) 32,5 N Torbalı

İnşaat, Yapı Kimyasalları

CEM II/A-P 42,5 R Torbalı

Zemin Güçlendirme, Yapı Kimyasalları, Büz Briket

CEM I 42,5 R Torbalı

İnşaat, Tünel Kalıp, Yapı Kimyasalları, Büz Briket

Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu

İnşaat

Klinker

Çimento Üretim
11

Türkiye çimento sektörü
toplam ihracatının yaklaşık %10’unu
Nuh Çimento gerçekleştiriyor.

AVRUPA

%6

KUZEY AMERİKA

%62

GÜNEY AMERİKA

%23
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Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa, Asya, Hint Okyanusu, Karayipler,
Rusya, Karadeniz Ülkelerindeki 50’den fazla ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz.
2017 yılı toplam ihracatımız 94,2 milyon TL (yaklaşık 25,9 milyon dolar) olarak
gerçekleşti.

ASYA

%9
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Nuh Çimento Grup Şirketleri

Grup Şirketlerimiz

Faaliyet Alanı

Hisse (%)

Ortaklık Türü

Nuh Beton A.Ş.

Hazır Beton Üretimi ve
Pazarlama

100,00

Bağlı Ortaklık

Nuh Yapı Ürünleri A.Ş.

Kireç, Gazbeton Üretimi ve
Pazarlama

100,00

Bağlı Ortaklık

Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Elektrik Üretimi ve
Pazarlama

100,00

Bağlı Ortaklık

Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş.

İnşaat Yapım ve
Taahhüt İşleri

100,00

Bağlı Ortaklık

Navig Holding Trade B.V.

İthalat ve
İhracat

100,00

Bağlı Ortaklık

Tekkale Elektrik Üretim Ticaret
Sanayi A.Ş.

Hidroelektrik
Üretimi

100,00

Bağlı Ortaklık

Çim-Nak Taşımacılık Ltd. Şti.

İstihraç, Yükleme, Nakliye,
Gemi Acenteliği

98,00

Bağlı Ortaklık

Torgoviy Port Ltd.

Liman İşletmeciliği
(Rusya)

50,00

İştirak

Ünye Çimento Sanayi ve
Ticaret A.Ş.

Çimento Üretimi

40,03

İştirak

Çimpaş Çimento ve İnşaat
Malzemeleri Paz. A.Ş.

Çimento Pazarlama

12,07

İştirak

Cementos Esfera S.A.

Çimento Üretimi
(İspanya)

10,00

İştirak
(GRI 102-45)

Nuh Çimento Ortaklık Yapısı

Pay oranı (%)

Pay tutarı (TL)

Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş.

44,13

66.283.864

Partaş Tekstil İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

15,99

24.017.101

Halka açık kısım

13,86

20.827.842

Diğer *

26,02

39.084.793

* Halka açık kısım hariç, sermayede %5 veya daha fazla paya sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler. (31.12.2017)
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Türkiye Hazır Beton Birliği’nin kurucu üyelerinden olan Nuh Beton,
1997’den beri Türkiye’nin en büyük 500 kuruluşu arasında yer alıyor.

LOKASYONLAR

BAŞARILAR

İstanbul, Kocaeli,
Yalova, Bursa, Sakarya

Kalite Güvence Belgeleri
“Yeşil Nokta” Çevre Ödülleri
“Mavi Baret” İş Güvenliği Ödülleri

EKİPMAN

TESİSLER

Uydu Takip Sistemleri ile Donatılmış

225 65 15
Trans Mikser

Mobil Pompa

Sabit Pompa

Birbirlerine On-line
Veri Hatlarıyla Bağlı

Bilgisayar Kontrollü ve
Tam Otomasyonlu

Tam Donanımlı Tesis

Beton Santrali
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1995 yılında kurulan Nuh Yapı Ürünleri 2000 yılından bu yana
ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahiptir.

ÜRÜNLER

Gazbeton
Kireç
Alüminyum Pasta
Termoküp

LOKASYON
Hereke

TESİSLER

Kireç Fabrikası
Gazbeton Fabrikası
Gazbeton Tutkalı Tesisleri
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RAKAMLARLA NUH ÇİMENTO
2017 yılında da hissedarlarımız ve yatırımcılarımız için değer
yaratmaya devam ettik. Açıkladığımız 149,9 milyon TL kârı
sürdürülebilir başarının gereği olan bir yaklaşımla hem içinde
yaşadığımız toplumun gelişimine katkı sağlayarak hem de ekolojik
çevremize saygı göstererek elde ettik. 31 Aralık 2017 tarihli mali
tablolara göre Nuh Çimento’nun aktif büyüklüğü 1,75 milyar TL’dir.

Finansal Performans Özeti
Başlıca Göstergeler (Bin TL)

2015

2016

2017

1.423.257

1.450.296

1.751.892

Net Satışlar

989.915

923.164

1.002.472

Faaliyet Kârı

243.907

199.118

131.726

Net Kâr

174.000

175.466

149.908

Aktifler

FAVÖK

306.910

263.950

199.533

1.063.712

1.110.325

1.126.035

2015

2016

2017

127.682

135.192

135.192

Hisse Başına Kâr

1,16

1,17

1,00

Pay Başına Ödenen Temettü (Brüt)

0,85

0,90

0,90

2015

2016

2017

Cari Oran

2,70

2,59

1,69

Nakit Oran

0,53

0,47

0,37

Kârlılık Oranları

2015

2016

2017

Net Kâr / Öz Sermaye

%16

%16

%13

Esas Faaliyet Kârı / Net Satış Hasılatı

%25

%22

%13

Mali Yapı Oranları

2015

2016

2017

Öz Sermaye / Varlık (Aktif) Toplamı

%75

%77

%64

Öz Sermaye / Yabancı Kaynaklar

2,96

3,27

1,80

Öz Kaynaklar
Temettü Ödemeleri
Ödenen Brüt Temettü (Bin TL)

TEMEL RASYOLAR
Likidite Oranları
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milyon ton
ÇİMENTO
ÜRETİM
KAPASİTESİ

milyon ton
KLİNKER
ÜRETİM
KAPASİTESİ

Toplam Aktifler
(Milyon TL)

1.423

2015

1.450

2016

(Brüt TL)

0,85

2015

2016

(Milyon TL)

1.064

Pay Başına Ödenen Temettü

0,90

Özkaynaklar

1.752

2017

0,90

2017

FARKLI
ÜLKEYE
İHRACAT

m2
LİMAN
TESİSİ

2015

1.110

2016

Net Kâr

1.126

2017

(Milyon TL)

128

2015

2016

175

174

Ödenen Brüt Temettü

135

(Milyon TL)

135

2017

150

2015

2016

2017

Net Kâr Marjı

%18

2015

%19
%15

2016

2017
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Sermaye Öğelerimiz ve Yarattığımız Değerler
Finansal ve Üretilmiş Sermaye

1.002 Milyon TL

Net Satış Değeri (Konsolide)

94.186.640 TL

149,9 Milyon TL

Net Dönem Kârı (Konsolide)

23.302.530 TL

Toplam İhracatımız

Devlete Ödenen Vergiler Toplamı

3.638.500 Ton/Yıl

565.804.042 TL

4.116.500 Ton/Yıl

91.469.520 TL

595 Metre Rıhtım

80 BİN DWT Kapasite

Çimento Üretimimiz

Klinker Üretimimiz

Gemilere Hizmet Veren Yük Limanımız

Fikri Sermaye

Entegre Yönetim Sistemleri

İnsan Sermayesi

662 Kişi

Çimento Satış Gelirimiz

Klinker Satış Gelirimiz

Gemilere Hizmet Veren Yük Limanımız

Yarattığımız Değer

Etkin Kalite, Çevre, Enerji, İSG ve
Bilgi Güvenliği

Yarattığımız Değer

%1

Taşeronlar Hariç Çalışanlarımız

Çalışan Devir Oranındaki Azalma

19.351 Saat

29 Saat

Genel Eğitimlerimizin Süresi

2.704 Kişi

İSG Eğitimlerine Katılan Toplam Çalışanlarımız

90 Başlıkta 12.656 Saat
İSG Eğitimleri ve Süresi
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Yarattığımız Değer

Çalışan Başına Yıllık Ortalama Eğitim Süresi

8 Saat Kadın 20 Saat Erkek

Çalışan Başına Yıllık Ortalama İSG Eğitim Süresi

%2

Kaza Sıklık Oranındaki Azalma

Doğal Sermaye

9.657.496 TL

Yapılan Çevre Koruma Harcamalarımız

86.300.800 kWh

Yenilenebilir Atık Isıdan Ürettiğimiz Elektrik Miktarı

50.000 m /yıl
3

Yarattığımız Değer

59.511 Ton CO e
2

Toplam Sera Gazı Azaltma Miktarımız

14.144.701 TL

Atık Isıdan Ürettiğimiz Elektrik Sebebiyle Tasarrufumuz

350 BİN TL/Yıl

Atık Isıdan Enerji Kazanımı Tesisi Soğutma Kulesi
Atık Suyunun Yeniden Kullanılması Sonucu Su Tasarrufumuz

Atık Suyun Çamur Kurutma Tesisi Soğutma Kulesinde Besi
Suyu Olarak Yeniden Kullanılması Sonucu Tasarrufumuz

966.700 Ton

15.963.565 TL

Geri Kazandığımız Atık Miktarı

Geri Kazandığımız Atıklar Sebebiyle Net Kazancımız

912.000 Ton

10.768.239 TL

Alternatif Hammadde Kullanım Miktarımız

54.700 Ton

Alternatif Yakıt Kullanım Miktarımız

Sosyal İlişki Sermayesi

3.969 Şirket

Toplam Tedarikçi Sayımız

%73

Yerel Tedarikçilerden Satın Alma Oranımız

50+

Atıkların Hammadde Olarak Kullanımı Sonucu
Net Kazancımız

5.195.326 TL

Atıkların Yakıt Olarak Kullanımı Sonucu Net Kazancımız

Yarattığımız Değer

%94

Yerel Tedarikçi Oranımız

553.720.094 TL

Tedarikçilerimize Yaptığımız Ödemelerin Değeri

%100

İhracat Yaptığımız Ülke Sayısı

Yurt Dışı Müşteri Memnuniyet Oranımız

774 ÖĞRENCİ

1.640.000 TL

Burs Verdiğimiz Üniversite Öğrencileri

3 Yeni Okul

Yerel Toplum İçin İnşasına Başladığımız
Eğitim Kurumları

Burs Yardımları Toplamı

9.000.000 TL

Yerel Eğitim Kurumları Yatırımları Toplamı
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STRATEJİ VE
YÖNETİM
Ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği dengeli bir şekilde
sağlamak Nuh Çimento’nun stratejik yol haritasının temelini oluşturuyor.
Şirketimizin her kademesinde, sürdürülebilirliği uzun vadeli, sağlıklı ve
kârlı performansın formülü olarak görüyor ve tüm süreçlerimizde
bu anlayışı içselleştiriyoruz.

Kurumsal Değerlerimiz
Vizyonumuz

Misyonumuz

Değerlerimiz

Müşterilerimizin,
çalışanlarımızın,
tedarikçilerimizin ve
hissedarlarımızın tercih ettiği
şirket olmak.

Müşterilerimize
değer yaratmak.

Çalışanlarımızı güvenli
çalışma ortamı içinde
başarılı kılmak.

Gerçekleştirdiğimiz
yeniliklerle sektörde
sürdürülebilir büyümeye
öncülük eden firma olmak.

Çalışanlarımıza kendilerini
geliştirecekleri ortam ve
fırsatları sunmak.

Sürekli performans gelişimini
bir kültür haline getirmek.

Çevre bilinciyle içinde
bulunduğu toplumun
ekonomik ve sosyal gelişimine
katkıda bulunmak.

Müşteri memnuniyetini
en üst seviyede önemseyerek
ürünlerimizin kalitesinden
ödün vermemek.

Hissedarlarımızı sürekli
performans gelişimi, büyüme
ve finansal güç ile
mutlu etmek.
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Kurumsal Yönetim, Etik ve Uyum
Şirketimizin en üst düzey yönetişim organı olan
yönetim kurulumuz, şirketimizin vizyon ve
değerlerini göz önünde bulundurarak uzun vadeli
stratejik hedeflerini belirler. Yönetim Kurulu, Nuh
Çimento Grubu’nun sürdürülebilir kârlılık hedeflerini
büyüme ve getiri dengesini gözeterek idare ve temsil
eder. Yönetim kurulumuz ikisi bağımsız olmak üzere
11 üyeden oluşmaktadır. Kadın üyemiz mevcut
değildir.
Yönetim kurulu risklerin etkin ve verimli
yönetiminden sorumludur. Şirketin varlığını,
gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren
sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli
önlemlerin alınması ve çarelerin uygulanması ile
risklerin yönetilmesi amacıyla kurulan Riskin Erken

Teşhisi Komitesinde kurul üyeleri, sürdürülebilirlikle
ilgili risk ve fırsatları günlük olarak yönetirler.
Bu komiteye ek olarak yönetim kuruluna bağlı
çalışan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim
Komitesi mevcuttur. Ana hedefleri işletmenin
ve faaliyetlerin kesintisiz devamlılığını sağlamak
olan bu komiteler ekonomik, sosyal ve çevresel
performansın etkin şekilde yönetilmesinde
ve sürdürülebilirlik vizyonunun şirkette
yaygınlaştırılmasında dolaylı olarak da olsa rol
oynarlar.

Kanunlara Uyum

Etik Yönetimi

Nuh Çimento’da tüm faaliyetlerimizi resmi
mevzuat, yönetmelik ve tebliğler ışığında
yürütüyoruz. Ana sorumluluk yönetim kurulunda
olmakla birlikte tüm bölümler kendi iş alanlarına
yönelik mevzuatı takip etmekle ve olumsuz etki
oluşmadan gerekli önlemleri almakla sorumludurlar.

Vizyon, misyon ve bunları destekleyen
kurumsal değerlerimiz strateji toplantısında
Yönetim Kurulu onayıyla yayınlanmış ve tüm
çalışanlarımız tarafından benimsenmiştir.
Şirketimizde etik ve kanunlara uygun davranışları
gözeten iç mekanizmalar İnsan Kaynakları
Personel Yönetmeliğimiz ve Etik Çalışma İlkeleri
Talimatımızdır. Nuh Çimento Etik Çalışma İlkeleri,
çalışanlarımıza ve kendileri adına temsilen hareket
edenlere, görevlerini yerine getirirken verecekleri
kararlarda ve gösterecekleri davranışlarda yol
gösteren bir rehberdir.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatına göre
bağımsız denetime tabidir. Bunun dışında yasal
yaptırımlarla karşılaşmamak, itibar ve maddi
kayıpların önüne geçmek amacıyla, yeni mevzuat
çıkması ya da mevcut mevzuatta önemli değişiklik
olması gibi durumlarda danışmanlık hizmetine
başvuruyoruz.
Yasal değişiklik olması halinde zorunlu ise derhal,
zorunlu değilse de azami oranda uyum sağlanması
için gerekli aksiyonları alıyoruz. Ayrıca Hukuk
Müşavirliği Departmanımızda görevli avukatlarımız
gerekli görülen tüm hususlarda bölümlerimize
görüş veriyorlar. Yönetim Kurulu’na bağlı Denetim
Komitesi de üst yönetimin gerekli gördüğü ve
yasal birtakım konularda inceleme ve araştırma
yapabiliyorlar. 2017 yılında Nuh Çimento’nun
kanunlara uyumsuzluk sebebiyle ödemiş olduğu
herhangi bir ceza mevcut değildir.

Etik Çalışma İlkeleri Talimatımızın işletilmesinden
ve raporlamasından Etik Kurulumuz sorumludur.
Çalışanlarımız bu mekanizmalarla ilgili e-posta,
QDMS ve Intranet üzerinden bilgilendirilirler.
Çalışanlar ve dış paydaşlar bu mekanizmalara
etik@nuhcimento.com.tr adresi üzerinden
ulaşabilirler. Etik Kurula gelen öneri, uyarı ve
endişeler gizlilikle ele alınır.
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Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Yönetimi
Nuh Çimento olarak sürdürülebilirliği, iş sağlığı
güvenliği hedeflerimiz, tüm kilit paydaşlarımıza
değer sunan ekonomik performansımız, piyasadaki
konumumuz ve çevresel etkilerimiz kapsamında
yönetiyoruz. Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi, tüm
dünyada yükselen enerji maliyetleri sebebiyle enerji
verimliliği, alternatif enerji ve alternatif hammadde
kaynaklarının araştırılması ihtiyacı sonucunda
uzun yıllar önce oluşmaya başladı. Bu anlamda
sürdürülebilirlik projeleri şirketimizin günlük faaliyetleri
olarak yönetilirken, hedeflerimiz de bu çatı altında
şekillenmeye başladı.
Son üç yıldır faaliyet raporlarımızda bu stratejinin
sonuçlarını verilerle paydaşlarımıza aktarıyoruz.
2017 yılında üst yönetimin karar ve yönlendirmesiyle
sürdürülebilirlik performansımızı daha kapsamlı olarak
ve daha geniş bir paydaş kitlesine hitap edecek şekilde,
bugün ve gelecekte paydaşlarımız için yaratacağımız
değerleri de ortaya koyacak içerik ve formatta
hazırlamaya karar verdik.

Genel Müdürlüğe bağlı Sürdürülebilirlik ve Çevre
Yöneticiliğinin kurulmasıyla başlayan çalışmalarımız,
entegre faaliyet raporunun hazırlanması için Genel
Müdürümüze bağlı olarak faaliyet gösterecek
Sürdürülebilirlik Çalışma Grubunun kurulmasıyla
devam etti.
Sürdürülebilirlik ve Çevre, İnsan Kaynakları ve Finans
bölümlerinden yöneticilerimizin oluşturduğu bu grup
liderliğinde, ilgili birimlerin de desteğiyle önümüzdeki
dönemde sürdürülebilirlik kapsamında yapacağımız
tüm çalışmaları daha sistematik şekilde yönetmeyi
hedefliyoruz.
Raporumuzda yer alan ve kurumsal hedeflerimizi
destekleyen tüm sürdürülebilirlik hedeflerimizi bu
ekiple takip ederek performansımıza yönelik gelişmeleri
Genel Müdürümüze raporlamayı planlıyoruz.

GENEL MÜDÜR

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ÇALIŞMA GRUBU

FİNANS

İNSAN
KAYNAKLARI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
VE
ÇEVRE
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DESTEK BİRİMLER

Paydaş Katılımı
Paydaşlarımızı, bugün ve gelecekte faaliyetlerimizden
etkilenen ve aynı zamanda davranış ve kararlarıyla
kurumsal hedeflerimiz üzerinde etkileri olan kişi
ve kurumlar olarak tanımlıyoruz. Hissedarlarımız,
çalışanlarımız ve bayi/müşterilerimiz başta olmak
üzere tüm kilit paydaşlarımızla farklı platformlarda
iletişim kuruyor ve onların şirketimiz, ürünlerimiz,
faaliyetlerimiz ve iş sonuçlarımızla ilgili detaylı bilgi
edinmelerini sağlıyoruz.

Paydaş gruplarının ilgi alanlarıyla bağlantılı
olarak şirketimizle ilgili değerlendirmelerinin
farklılık gösterebileceğini biliyoruz. Bu kapsamda
raporlama döneminde en önemli iç paydaşımız olan
çalışanlarımızın ve en önemli dış paydaşlarımız olan
bayilerimizin katılımıyla sürdürülebilirlik anketleri
gerçekleştirdik. Bu anketlerle onların sürdürülebilirlik
kapsamındaki önceliklerini inceledik.
(GRI 102-42)

(GRI 102-43)

KİLİT PAYDAŞLARIMIZ

Grup Şirketleri

Tedarikçiler
İşçi ve İşveren
Sendikası
Sektörel Birlikler

Hissedarlar
NUH ÇİMENTO

Yerel Toplum
Kamu Kurum ve
Kuruluşları

Çalışanlar

Yatırımcılar

Bayi /
Müşteriler
Basın ve Medya

(GRI 102-40)
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Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz
Sürdürülebilirlik Çalışma Grubumuzla yaptığımız
çalışmalar sonucunda, Nuh Çimento’nun tüm
değer zincirini dikkate alarak kilit paydaşlarımızı,
sürdürülebilirlik kapsamındaki etkilerimizi ve
bu etkilerin sınırlarını tanımladık.

Strateji, çalışan ve bayi anketlerini takip eden ve üst
düzey yöneticilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz
toplantıda öncelikli konularımızı netleştirdik ve
stratejik sürdürülebilirlik öncelikleri matrisimizi
hazırladık.
(GRI 102-46)

NUH ÇİMENTO
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİKLERİ MATRİSİ

BAYİLER ve
MÜŞTERİLER

Yüksek

(Şirketle İlgili Değerlendirme ve Kararları)

Paydaşlar Üzerindeki Etkisi ve Önemi

• İş Sağlığı ve
Güvenliği
• Ekonomik
Performans
• İstihdam
• Dolaylı
Ekonomik
Etkiler

• Satın Alma
Uygulamaları

• Eğitim ve
Öğretim
• Enerji Yönetimi
• Malzemeler

• Müşteri Gizliliği
• Su Yönetimi
• Sendikalaşma
ve Toplu
• Yerel Toplum
Sözleşme Hakkı

• Kanunlara
Uyum

• Sıvı ve
Katı Atık
• Biyolojik
Çeşitlilik
• Emisyonlar

Düşük

Şirket Üzerindeki Etkisi ve Önemi
(İtibari, Yasal, Finansal, Operasyonel)

(GRI 102-47)

Matrisimizi hazırlarken bayilerimizin önceliklerini
temel aldık. Her iki kilit paydaşımızda da öncelikli ilk
iki konu sırasıyla İş Sağlığı ve Güvenliği ve Ekonomik
Performans olurken, çalışanlarımızda bu iki konuya
İstihdam, bayilerimizde ise Satın Alma Uygulamaları
başlıkları da eklendi.
Önümüzdeki raporlama döneminde mevcut
platformları bu anlamda geliştirmeyi, iç ve dış
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paydaşlarımıza özel yeni diyalog kanalları açmayı
ve paydaşlarımızın sürdürülebilirlik çerçevesinde
işlerimizle doğrudan ilişkisi olan fikir ve taleplerini
düzenli olarak dinlemeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda
alacağımız geri bildirimlerin hedeflerimizi
şekillendirmemizde önemli rol oynayacağına
inanıyoruz.
(GRI 102-44)

Entegre Yönetim Sistemleri
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ile 2005 yılında başlayan ve kalite, çevre, enerji yönetim sistemleri ile
devam eden yönetim sistemleri faaliyetlerimizi Birleşik Krallık Ulusal Standartlar kuruluşu olan BSI tarafından
onaylı entegre yönetim sistemleri standartları kapsamında yürütüyoruz. 2016 yılında Proks firmasından
onaylı 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini entegre yönetim sistemleri standartlarımıza ekleyerek yeni
nesil bilgi güvenliğini hayata geçirdik.

Entegre Yönetim Sistemleri Standartları Belgelerimiz

Alındığı Tarih

Geçerlilik

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

13.02.2008

5.09.2019

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

13.02.2008

5.09.2019

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

17.12.2013

5.09.2019

7.07.2005

5.09.2019

20.05.2016

16.11.2018

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
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NUH ÇİMENTO DEĞER ZİNCİRİNDEKİ
Hammadde Üretimi
(Maden Sahaları)

Operasyon

Delme
Patlatma
Hammaddelerin Nakliyesi

Hammaddeler
Kalker
Marn
Kil

Sürdürülebilirlik Etkileri:
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Malzemeler
• Emisyonlar
• Biyolojik Çeşitlilik

Nuh
Çimento
Yönetim

Pazarlama ve Satış
Bayiler
Hazır Beton Üreticileri
Endüstriyel Üreticiler
İnşaat Şirketleri
Müteahhitler
İhracat Müşterileri

Sürdürülebilirlik
Etkileri:
•Müşteri Gizliliği
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ETKİLERİMİZ
Klinker ve
Çimento Üretimi
Operasyon

Sürdürülebilirlik
Etkileri:

• Ekonomik Performans
• Kanunlara Uyum
• Satın Alma Uygulamaları
• Dolaylı Ekonomik Etkiler

Kırma
Homojenize Etme
Öğütme
Pişirme
Soğutma

Ara Ürün
Klinker

Operasyon
Öğütme
Stoklama
Paketleme

Ürün

Sürdürülebilirlik Etkileri:
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Enerji Yönetimi
• Malzemeler
• Su Yönetimi
• Emisyonlar
• Sıvı ve Katı Atıklar
• İstihdam
• Eğitim ve Öğretim
• Yerel Toplum
• Örgütlenme ve
Toplu Sözleşme Hakkı

Çimento

Müşteriler
Operasyon
Ürünlerin Nakliyesi

Sürdürülebilirlik Etkileri:
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Emisyonlar

Kırmızı işaretli konular, sürdürülebilirlik
kapsamında iletişim kurulan paydaşlardan
(çalışan veya bayi) en az birinin şirketimizle
ortak olarak seçtiği öncelikli konulardır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİMİZ
Ekonomik Hedefler
Ekonomik Performans

Performans Kriteri

Gerçekleşen (2017)

Hedef (2018)

Net kâr oranı

%15

Asgari %15

Performans Kriteri

Gerçekleşen (2017)

Hedef (2018)

Yurt içi satın alma oranı

%73

Asgari %73

Performans Kriteri

Gerçekleşen (2017)

Hedef (2018)

Alınan ceza sayısı

0

0

İş Sağlığı ve Güvenliği

Performans Kriteri

Gerçekleşen (2017)

Hedef (2018)

Can kaybıyla sonuçlanan iş kazalarını önlemek

Ölümlü kaza sayısı

0

0

22,87

0

Kayıp iş günü

741

0

İstihdam

Performans Kriteri

Gerçekleşen (2017)

Hedef (2018)

Çalışan devir oranının yükselmesini önlemek

Çalışan devir oranı

%7,38

Azami %7

Eğitim ve Öğretim

Performans Kriteri

Gerçekleşen (2017)

Hedef (2018)

Kişi başı eğitim süresi
(saat)
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Asgari 25

Performans Kriteri

Gerçekleşen (2017)

Hedef (2018)

Şirket ana sözleşmesine
göre birinci temettü
ayrıldıktan sonra kalan
kârın %5'i Nuh Çimento
Eğitim ve Sağlık Vakfı’na
bağışlanıyor.

%5

%5

Hissedarlarımıza sunduğumuz değeri arttırmak
Satın Alma Uygulamaları
Satın alımlarda yerel tedarikçileri yurt dışındaki
tedarikçilere tercih etmek
Kanunlara Uyum
Yasal mevzuata tam uyum sağlamak

Sosyal Hedefler

İş kazası sıklığını düşürmek
İş günü kaybıyla sonuçlanan kazaları önlemek

Çalışan başına sağlanan eğitim süresini arttırmak
Yerel Toplum

Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı toplumsal
yatırımlarını sürdürmek
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Kaza sayısı

(1 milyon iş saatinde ve gün
kayıplı)

(Kaza sonucu kayıp gün*kişi)

Çevresel Hedefler
Enerji Yönetimi

Performans Kriteri

Gerçekleşen (2017)

Hedef (2018)

Bir ton ürün (çimento) başına
kullanılan elektrik enerjisi

109 kWh/ton çimento

108 kWh/ton çimento

Bir ton klinker üretimi için
kullanılan ısıl enerji (Fırın 1)

840 kkal/kg klinker

800 kkal/kg klinker

Bir ton klinker üretimi için
kullanılan ısıl enerji (Fırın 2)

777 kkal/kg klinker

775 kkal/kg klinker

Bir ton klinker üretimi için
kullanılan ısıl enerji (Fırın 3)

725 kkal/kg klinker

725 kkal/kg klinker

Performans Kriteri

Gerçekleşen (2017)

Hedef (2018)

Alternatif yakıt kullanımının toplam
yakıt tüketimine oranı

%1,70

%3

Alternatif hammadde kullanım
miktarı

426.701 ton

450.000 ton

Performans Kriteri

Gerçekleşen (2017)

Hedef (2018)

Denizden çekilerek arıtılan su
kullanımının toplam su tüketimine
oranı

%72

Asgari %72

Performans Kriteri

Gerçekleşen (2017)

Hedef (2018)

Fırın 1 ana emisyon bacası toz
emisyonu yıllık ortalama değeri

18,3 mg/Nm3

20 mg/Nm3

Fırın 2 ana emisyon bacası toz
emisyonu yıllık ortalama değeri

8,4 mg/Nm3

20 mg/Nm3

Fırın 3 ana emisyon bacası toz
emisyonu yıllık ortalama değeri

13,6 mg/Nm3

20 mg/Nm3

1 ton klinker üretimi için salınan
CO2e miktarı

857 kg

Azami 850 kg

Geri kazanıma gönderilen atıkların
toplam çıkışı yapılan atıklara oranı

%99,60

%99

Performans Kriteri

Gerçekleşen (2017)

Hedef (2018)

Biyolojik çeşitlilik açısından özel türlerin
yetiştirildiği ve yaşadığı bölgelerde
ve koruma altındaki diğer alanlarda
faaliyetler göstermemek

Biyolojik çeşitlilik açısından koruma
altındaki alanlarda gösterilen
faaliyet sayısı

0

0

Doğaya yeniden kazandırma
(rehabilitasyon) projeleri hazırlamak ve
yetkili mercilere onaylatmak

Doğaya yeniden kazandırma
projeleri için onaylanan maden
sahası oranı

%100

%100

Elektrik enerjisinin verimli kullanılmasını
sağlamak

Isı enerjisinin verimli kullanılmasını
sağlamak

Malzeme ve Hammadde Yönetimi
Fosil yakıtların kullanımı yerine atıkların
alternatif yakıt olarak kullanılmasını
sağlamak
Doğal kaynaklar yerine atıkların
alternatif hammadde olarak
kullanılmasını sağlamak
Su Yönetimi
Geri kazanılmış su kullanım oranını
arttırmak
Atık ve Emisyon Yönetimi

Üretim kaynaklı oluşan toz
emisyonlarını azaltmak

Üretim kaynaklı oluşan sera gazı
miktarını azaltmak
Çıkan atıkların bertaraf yerine geri
kazanıma gönderilmesini sağlamak
Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

(Çevre Mevzuatı kapsamında beyanı yapılan,
hafriyat hariç miktar)
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EKONOMİK
PERFORMANSIMIZ

Yapı endüstrisinde çimento, hazır beton, kireç, gaz beton,
alüminyum pasta gibi birçok ürün ve hizmeti yüksek kalitede
sunabilen Nuh Çimento Grubu olarak 1966’dan bu yana üretmeye,
istihdam yaratmaya ve ülke ekonomisine güç katmaya devam
ediyoruz. İSO 500 Kocaeli sıralamasında üretimden satış
büyüklüğüne göre 17., İŞKUR’da çalışan sayısına göre
42. sırada yer alıyoruz.

HEDEFİMİZ

HİSSEDARLARIMIZA
DAĞITTIĞIMIZ DEĞERİ
ARTTIRMAK

GERÇEKLEŞEN

2017

15

%

HEDEF

2018

ASGARİ

15

%

Ekonomiye Katkılarımız
Nuh Çimento’da kârlılık amaçlı ticari
faaliyetlerimizi sürdürürken sadece yatırımcı
ve hissedarlarımız için değil, çalışanlarımızdan,
müşterilerimize, tedarikçilerimizden devletimize
ve birlikte yaşadığımız yerel toplumun tüm
üyelerine kadar değer sunma hedefiyle
çalışıyoruz. Sürdürülebilir başarımızın temelinde
paydaşlarımızın menfaatlerini her zaman
gözetiyor olmamız yatıyor.
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Başta Yönetim Kurulumuz, CEO’muz ve Genel
Müdürümüz olmak üzere tüm departmanlar
ekonomik performansın yönetilmesinden
sorumludur. Performansımızın artması için
yeni yatırımlar yapıyor, maliyet düşürücü
aksiyonlar alıyoruz. Pazar araştırmalarının
yanı sıra diğer halka açık çimento şirketlerinin
finansal sonuçları ile kıyaslama çalışmaları
gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz yatırımlar
ve yarattığımız ihracat olanaklarıyla istihdama
ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya
devam ediyoruz.

Nuh Çimento olarak şirketimizin yarattığı
dolaylı ekonomik etkilerin en önemlisi vergi
ödemeleridir. Türkiye’de en çok vergi ödeyen
kurumlar arasında ilk 100 ve Kocaeli’nde ise
yıllardır en yüksek vergi veren ilk üç mükellef
arasında yer alıyoruz.
Hissedarlarımız ve yatırımcılarımız için kârlılığın
sürekliliğini sağlamak üzere gerekli yatırım,
pazar ve strateji planlarımızı oluşturuyoruz.
Olağan genel kurul toplantısında büyük-küçük
tüm yatırımcılarımıza bu konu ile ilgili şikâyet ve
beklentilerini paylaşma fırsatı veriyoruz.

Müşteri memnuniyetini sağlamak ve onlar için
değer yaratmak amacıyla ürün ve hizmetlerle
ilgili gelen her şikâyeti kayıt altına alıyor,
Yurtiçi Satış Direktörlüğü ve Satış Sonrası Kalite
İzleme Bölümü ile koordineli olarak çalışarak
müşteri talep ve şikayetlerini en kısa sürede
çözümlüyoruz.
Çevre ve sorumluluk bilinciyle içinde
bulunduğumuz toplumun ekonomik ve sosyal
gelişimine katkıda bulunarak, gerçekleştirdiğimiz
yeniliklerle sektöründe sürdürülebilir büyümeye
örnek bir firma olmayı hedefliyoruz.
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Yatırımlarımız

2016’da Başlayıp 2017’de Tamamlanan Yatırımlarımız
PROJE ADI
1 No’lu Klinker Üretim Hattı
Döner Fırın Kapasite Artışı Yatırımı

Yatırımın Ana Hedefleri
Yatırımın Alt Hedefleri
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BÜTÇE

TAMAMLANMA ZAMANI VE DURUMU

4.992.820 €

%100 (Devreye alma tarihi: 26.12.2017)

• Üretimi arttırmak ve arıza duruşlarını azaltarak enerji sarfiyatını
ve bakım masraflarını azaltmak
• Üretimi 2.800 ton/günden 3.200 ton/güne arttırmak
• Enerji tüketimini 800 kcal/kg altına çekmek
• Çıkış klinker sıcaklığını “ortam sıcaklığı +65 °C” değerinin
altına indirmek

2017’de Başlayan ve Devam Eden Yatırımlarımız
PROJE ADI
5 No’lu Çimento Değirmeni ve Nakil
Sistemleri Yatırımı

Yatırımın Ana Hedefleri
Yatırımın Alt Hedefleri

PROJE ADI
9 No’lu Çimento Silosu ve Nakil
Sistemleri Yatırımı

Yatırımın Ana Hedefleri
Yatırımın Alt Hedefleri

BÜTÇE
16,38 milyon €

TAMAMLANMA ZAMANI VE DURUMU
%85 (31.12.2017)

(Tahmini devreye alma Mart 2018)

Üretimi arttırmak ve enerji sarfiyatını azaltmak
220 ton/saat olan değirmen kapasitesini 408 ton/saat
kapasiteye ulaştırmak
Enerji tüketimini 53 kWh/t den 38,7 kWh/t değerine düşürmek

BÜTÇE
5,72 milyon €

TAMAMLAMA ZAMANI VE DURUMU
%60 (31.12.2017)

(Tahmini devreye alma Mart 2018)

• Çimento depolama kapasitesini ve dolum körüğü sayısını
arttırmak
• Çimento depolama kapasitesini 4 göz ve 28 bin ton arttırmak
• 12 adet olan dolum körüğü sayısını 16’ya çıkartmak
• Doldurma kapasitesini 800 ton/saat arttırmak
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Satın Alma Uygulamalarımız
Nuh Çimento Grubu olarak sunduğumuz
ürün ve hizmetlerin kalitesini maksimum
seviyede sağlayabilmemiz, satın aldığımız
hammadde, ürün ve hizmetlerin kalitesi ile
doğru orantılıdır. Satın alma süreçlerimiz,
yasal uygunluk, iş sağlığı ve güvenliği,
maliyet avantajı, çevresel uyum, enerji
verimliliği, kalite ve sürdürülebilirlik
konularında standartların kontrol
edilebilmesi için önemlidir.
Tüm Nuh Grup Şirketleri için geçerli
olan Satın Alma Prosedürümüz Yönetim
Kurulumuz tarafından onaylıdır.
Hammadde, enerji, mekanik bakım vb.
kritik mal grubu tedarikçilerimiz etkin bir
ön değerlendirme sisteminden geçirilirler.
Tedarikçilerin tedarik performansları yıl

sonunda yapılan kullanıcı anketleri ile
puanlanır. 2017 yılında 305 yeni yurt dışı,
22 de yeni yerel tedarikçi ile çalışmaya
başladık. Yıl sonu değerlendirmeleri
sonucunda 19 tedarikçimizle iş ilişkimizi
sonlandırdık.
Satın alma SAP Tedarikçi Değerlendirme
ekranlarının aktivasyonu, Satın Alma Portal
Projesi gibi uygulamalarımızla uzun vadeli
hedefimiz, uluslararası standartlarda satın
alma süreçleri oluşturmaktır.
Çalışanlarının toplu sözleşme haklarının
risk altında olduğu tespit edilen ya da
bu risklerin yüksek olduğu ülke ve
coğrafyalarda faaliyet gösteren
tedarikçilerimiz mevcut değildir.

Tedarik Maliyetlerimizin
Dağılımı

Tedarikçilerimiz
3.078

%27

3.720

3.415

Yurt Dışı
Satın Alma

%73

Yurt İçi
Satın Alma

213

2015

227

2016
İthalat
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249

2017
Yerel

HEDEFİMİZ

YEREL TEDARİKÇİLERİ
YURTDIŞINDAKİLERE
TERCİH ETMEK

GERÇEKLEŞEN

2017

%

73

HEDEF

2018

ASGARİ

%

73
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SOSYAL PERFORMANSIMIZ
Nuh Çimento’da sosyal performansımızın en önemli unsurlarını
başta çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği, onların gelişimi ve
uzun süreli istihdamının yanı sıra toplumsal sorumluluklarımız
oluşturuyor.
Raporlama döneminde kaza sıklık oranımızda yüzde 2,
çalışan devir oranımızda da yüzde 1 azalma gerçekleşirken,
eğitimin desteklenmesi kapsamında da Nuh Çimento
Eğitim ve Sağlık Vakfımız aracılığıyla öğrenciler ve
İş Sağlığı ve Güvenliği
eğitim kurumları için 10.640.000 TL bütçe ayırdık.
Eğitimlerimiz
(Çalışan/Saat)

İş Sağlığı ve Güvenliği
Nuh Çimento olarak, iş kazaları risklerinin yüksek olduğu bir
sektörde faaliyet gösteriyoruz. Tesislerimizdeki mavi yakalı saha
ekibinin yaklaşık %60’ı kapalı alanlarda, ateşli işlerde, yüksekte
ve kazı işlerinde görev yapıyor. Bu bilinçle tüm çimento ve klinker
üretim faaliyetlerimizde en önemli sorumluluğumuz ve önceliğimiz
çalışanlarımızın sağlığını korumak ve onların güvenliğini sağlamaktır.
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetiminde şirketimize rehberlik eden
politikamız entegre yönetim sistemleri kapsamında hazırladığımız ve
Genel Müdürümüz tarafından onaylanmış olan İSG Politikamızdır.
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile amacımız,
dünyada kabul görmüş alt yapı, belgelendirme ve uygulamalara
yönelik çalışmaları yaparak çalışanlarımızın “İşimin Güvenliği Benimle
Başlar!” ilkesini içselleştirmelerini sağlamak ve iş ortamındaki
emniyetsiz durumları ortadan kaldırarak sıfır kaza hedefimize
ulaşmaktır.
Sendikalarla yaptığımız anlaşmalar kişisel koruyucu donanım
kullanımı ve risk durumunda çalışmama gibi İSG konularını da
kapsıyor. Performansa yönelik değerlendirmelerimizi dış denetimlerle
ve ÇEİS ile yaptığımız kıyaslama çalışmalarıyla gerçekleştiriyoruz.

22

11

2015

2016

2017

ERKEK

KADIN

20

Raporlama döneminde tesislerimizde ölümle sonuçlanan herhangi
bir kaza yaşanmadı ve mesleki hastalık tespit edilmedi. Aldığımız
önlemler sonucunda kaza sıklığı 2016 yılına göre yüzde
2 oranında azaldı.

5

2017 yılında çalışanlarımıza, Temel İş Sağlığı Güvenliği İşbaşı Eğitimi,
Acil Durum Planları ve Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Hakkında
Bilgilendirme gibi 90 ayrı başlıkta 12.656 saat İSG eğitimi sağladık.
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20

2015

2016

8

2017

HEDEFİMİZ

İŞ KAZASI SIKLIĞINI
DÜŞÜRMEK

GERÇEKLEŞEN

2017

%

22,87

HEDEF

2018

%

0

Nuh Çimento İSG Koçları!

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

KÜRESEL HEDEFLER

Fabrika sahasının tamamını kapsayacak şekilde, yönetim ve saha arasında İSG mesajlarının
taşınması başta olmak üzere, güvenli davranışların yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla
deneyimli çalışanlarımızdan oluşan 15 kişilik İSG Koçları Grubu oluşturduk.
YOKSULLUĞA
SON

AÇLIĞA
SON

SAĞLIKLI
BİREYLER

NİTELİKLİ
EĞİTİM

TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ

TEMİZEŞİTSİZLİKLERİN
SU VE
SIHHİAZALTILMASI
KOŞULLAR

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ŞEHİR VE YAŞAM
ALANLARI

SORUMLU
BARIŞTÜKETİM
VE
VE ÜRETİM
ADALET

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

Sürdürülebilir
Kalkınmasahiplenme
İçin
Bu
ekibin, İSG prensiplerini
ve içselleştirme yoluyla şirket içinde İSG kültürü
oluşumuna hizmet eden bir sistematik olarak uzun soluklu bir girişim olmasını hedefliyoruz.

TEMİZ SU VE
SIHHİ KOŞULLAR

KÜRESEL HEDEFLER

AÇLIĞA
SON

ERİŞİLEBİLİR VE
SAĞLIKLI
TEMİZ ENERJİ
BİREYLER

NİTELİKLİ
İNSANA YAKIŞIR İŞ
EĞİTİM
VE EKONOMİK BÜYÜME

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

SANAYİ,İKLİM
YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI
EYLEMİ

EŞİTSİZLİKLERİN
SUDAKİ
AZALTILMASI
YAŞAM

TOPLUMSAL
SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
CİNSİYET
EŞİTLİĞİ
VE ALTYAPI

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KARASAL
ŞEHİRYAŞAM
VE YAŞAM
ALANLARI

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

KÜRESEL HEDEFLER
SUDAKİ
YAŞAM

KARASAL
YAŞAM

BARIŞ VE
ADALET

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

KÜRESEL HEDEFLER
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İstihdam ve Eğitim

HEDEFİMİZ

ÇALIŞAN DEVRİNİN
YÜKSELMESİNİ ÖNLEMEK

GERÇEKLEŞEN

2017

%

7,38

2018

AZAMİ

%

7

Çalışan Profilimiz

Eğitim Yatırımlarımız

Çalışanlarımızın tamamı tam zamanlı olarak hizmet veriyor.
2017’de çalışan sayımızdaki yüzde 6 artışla beraber kadın
çalışanlarımızın sayısı yüzde 22,5 arttı. Toplu iş sözleşmeleri
kapsamındaki çalışanlarımızın sayısı ise yüzde 16 artış
göstererek toplam çalışanlarımızın yüzde 72’sini oluşturdu.
Bu kapsamda çalışanların toplu sözleşme haklarının risk
altında olduğu tespit edilen faaliyetlerimiz mevcut değildir.

Nuh Çimento’da çalışanlarımızın gelişimini sağlamak,
onların mesleki ve kişisel gelişimine destek olmak
amacıyla eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimler sayesinde
işlerini daha verimli yapma fırsatı vermenin yanı sıra
şirkete olan bağlılıklarını da arttırmayı hedefliyoruz.
2017 yılında farklı birimlerden çalışanlarımıza
sunduğumuz toplam 19.351 saat eğitim kapsamında
mavi yaka personelimizin %46’sı mesleki gelişim
eğitimlerinden faydalandılar.

Şirketimizde asgari ücretle ya da altında çalışan personelimiz
mevcut değildir. İşçilerimiz toplu sözleşmede belirtilen
çalışan gruplarına göre asgari ücretin üstündeki farklı
ücretlerle çalışıyorlar. Grup şirketlerimizde tüm beyaz yaka
çalışanlarımız için özel sağlık sigortası, tüm çalışanlarımız
için de olası iş kazaları için işveren mali sorumluluk sigortası
yapıyoruz. 2015-2017 döneminde doğum izni kullanan
7 kadın çalışanımızın tamamı doğum izinlerini kullandıktan
sonra şirketimizde çalışmaya devam ettiler. Üst düzey
yöneticilerimizin %18’i yerel toplumdan istihdam edilirken
diğer yöneticilerimiz İstanbul’da ikamet ediyorlar.
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28
2015

Toplam Eğitim Saati 2017

Mesleki Gelişim

3.830

İSG
Çevre ve Enerji
Toplam Eğitim Saati

Çalışan Devri

%8,04

%6,5
%93,5
Erkek

%7,38

Kadın

2016

2017

Tüm Eğitimler

Kişisel Gelişim

(GRI 102-41)

Toplumsal Cinsiyete Göre
Çalışanlarımız

2016

29

Ortalama Kişi Başı Eğitim Saati

2017 yılında Kocaeli İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı ve
Kariyer Günleri’ne (KOİF’17) katılarak ülkemizin önemli
sorunlarından olan işsizlikle mücadele konusunda görüş
verdik; üniversite mezunları ve mesleki eğitim almış nitelikli
işgücüne, işgücü piyasası ile ilgili bilgiler aktardık ve bu
sayede onları çalışma hayatına hazırlamayı hedefledik.
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HEDEF

2017

192
12.656
2.673
19.351

dürülebilir Kalkınma İçin

ÜRESEL HEDEFLER

ĞLIKLI
REYLER

NAYİ, YENİLİKÇİLİK
ALTYAPI

KARASAL
YAŞAM

NİTELİKLİ
EĞİTİM

EŞİTSİZLİKLERİN

TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ

TEMİZ SU VE
SIHHİ KOŞULLAR

SORUMLU TÜKETİM

SÜRDÜRÜLEBİLİR

AZALTILMASI
VE ÜRETİM
ŞEHİR VE YAŞAMProgramı
Yüksek
Lisans Destek
ALANLARI

Genç Mühendis Yetiştirme Programı

Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimini destekleme
politikamız doğrultusunda, Maltepe Üniversitesi ile
yaptığımız iş birliği ile yüksek lisans yapmak isteyen
personelimize
destek vermeye
BARIŞ VE
HEDEFLER İÇİNbaşladık. 2017 yılında
ADALET
ORTAKLIKLAR
7 çalışanımız
programdan
yararlanarak İşletme yüksek
lisans programına katıldı.

2017 yılında İnsan Kaynakları Bölümü liderliğinde,
şirketimizdeki kalifiye personel ihtiyacını karşılamak ve
kurum içi liderler yetiştirmek amacıyla Genç Mühendis
Yetiştirme Programını başlattık. Sektör dinamiklerine
hâkim, potansiyeli yüksek, nitelikli ve yetkin genç yönetici
adaylarını şirket içinde tüm birimlerin dahil olduğu
oryantasyon ve iş başı sürecine ve şirket dışında sektörel
eğitim programlarına dahil ederek yetiştirmeyi planladık.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

KÜRESEL HEDEFLER
Önceki yıl da Okan Üniversitesi ile yaptığımız
anlaşma
kapsamında, yönetici lider adayı 16 çalışanımız çok yönlü
yönetsel yetkinliklerini ve becerilerini geliştirmeleri
amacıyla MBA programına katıldılar. Akademisyenlerin
MBA eğitimini bizzat fabrika ve operasyonun içinde
vermeleri ile şirketimiz sektöründe yine bir ilke imza attı.

Amacımız yetkin ve nitelikli personelin potansiyelini
maksimize etmek, çalışan bağlılığını artırmak, analiz
yeteneği yüksek, pozitif ve yapıcı çözümler geliştiren,
pro-aktif çalışanlarımızın sayısını artırmaktır.

HEDEFİMİZ

ÇALIŞAN BAŞINA
SAĞLANAN EĞİTİM
SÜRESİNİ ARTTIRMAK

GERÇEKLEŞEN

2017

%

29

HEDEF

2018

ASGARİ

%

25

Bu program kapsamında aldığımız yaklaşık 5.000 başvuru
içinden ülkemizin önde gelen üniversitelerinin ilgili
bölümlerinden yeni mezun olan mühendisleri bu program
kapsamında istihdam ettik. Sekiz aylık oryantasyon ve
iş başı döneminin tamamı iş üzerinde program koçları
liderliğinde ve aynı zamanda kişisel gelişim eğitimi
niteliğinde geçiyor. Bu süre sonunda hem kendi istekleri
hem de iş birimlerinden aldığımız geri bildirimler
doğrultusunda lider yetiştirme prensibimize örnek olacak
yönetici adayı mühendis olarak daimî kadrolarına geçiş
yapacaklar.
Genç Mühendis Yetiştirme Programı, Avrupa’nın en büyük
çimento üretim sahasını emanet edeceğimiz geleceğin
liderlerini yetiştirme vizyonuyla, yeni jenerasyona sektörü
tanıtmak, yeni mezunların ilgisini çekmek ve tercih edilen
güçlü endüstri imajımıza katkı sunmak adına başlattığımız
bir proje oldu. Bu program sonucunda yeni proje ve
iyileştirme önerileri ile üretim-bakım optimizasyonunun
ve kar maksimizasyonunun sağlanmasını ve yeni mezun
mühendislere verilen önem ve değerin artmasına katkı
sağlamayı hedefliyoruz.
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Toplumsal Sorumluluk

HEDEFİMİZ

VAKFIMIZLA TOPLUMSAL
YATIRIMLARIMIZA KAYNAK
AYIRMAK

GERÇEKLEŞEN

HEDEF

KÂRINDAN AKTARILAN

KÂRINDAN AKTARILACAK

2017

%

5

2018

%

5

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

KÜRESEL HEDEFLER

AÇLIĞA
SON

Nuh Çimento, sosyal sorumluluk bilinciyle kurmuş olduğu Nuh Çimento
Eğitim ve Sağlık Vakfı ile faaliyet gösterdiği bölgenin gelişimine destek olacak,
toplumun yaşam kalitesini arttıracak ve Millî Eğitim Bakanlığı’na bağışlanacak
kalıcı eserlere ve eğitim kurumlarına imza atmaya devam ediyor.
SAĞLIKLI
BİREYLER

NİTELİKLİ
EĞİTİM

TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ

TEMİZ SU VE
SIHHİ KOŞULLAR

SürdürülebilirSağlık
Kalkınma
İçin ise büyük kamu kuruluşlarının Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,
alanında

Yanık Ünitesi ve Hemodiyaliz Merkezi gibi tesisler vakfımız tarafından yapıldı.
KÜRESEL HEDEFLER
İNSANA YAKIŞIR İŞ
SAĞLIKLI
VE EKONOMİK BÜYÜME
BİREYLER

SANAYİ,
SUDAKİYENİLİKÇİLİK
VEYAŞAM
ALTYAPI

SANAYİ,
YENİLİKÇİLİK
NİTELİKLİ
VEEĞİTİM
ALTYAPI

EŞİTSİZLİKLERİN
TOPLUMSAL
AZALTILMASI
CİNSİYET
EŞİTLİĞİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR
TEMİZ
SU VE
ŞEHİRKOŞULLAR
VE YAŞAM
SIHHİ
ALANLARI

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

SORUMLUİÇİN
TÜKETİM
SÜRDÜRÜLEBİLİR
KARASAL
BARIŞ
VE
HEDEFLER
NuhEŞİTSİZLİKLERİN
Çimento Eğitim
AZALTILMASI
VE ÜRETİM İzmit’te Yükseliyor!
ŞEHİR VE YAŞAM Kampüsü
YAŞAM
ADALET
ORTAKLIKLAR
ALANLARI

Gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun bilinciyle
2016-2017 döneminde 9 milyon TL harcanan ve
vakfımız eğitim alanındaki sosyal sorumluluk
tamamlandığında yatırım tutarının 18 milyon TL’ye
KÜRESEL HEDEFLER
çalışmaları kapsamında ve 2015 yılında başlattığı
ulaşması öngörülen projenin yanı sıra vakfımız
‘Eğitime %100 Destek’ Kampanyası çerçevesinde 2016 bölgedeki diğer okulların ihtiyaçlarının karşılanmasına
VE Nuh Çimento
HEDEFLEREğitim
İÇİN
yılındaBARIŞ
İzmit
Kampüsü yatırımına yönelik çalışmalar da yürütüyor. Bu yatırımın
ADALET
ORTAKLIKLAR
başladı.
toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme ve de
sosyo-ekonomik gelişim üzerinde olumlu etkiler
24 derslikli kız meslek lisesi, 40 derslikli
lise,HEDEFLER
uygulama yaratacağına inanıyoruz.
KÜRESEL
anaokulu, kapalı spor salonu ve atölyeden oluşan İzmit
Nuh Çimento Eğitim Kampüsü ile şirketimizin eğitime
kazandırdığı okul sayısı 9’dan 12’ye çıkarılmasını
hedefliyoruz.
Sürdürülebilir Kalkınma İçin

KARASAL
YAŞAM

Sürdürülebilir Kalkınma İçin
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Sürdürülebilir Kalkınma İçin

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

KÜRESEL HEDEFLER

KÜRESEL HEDEFLER

AÇLIĞA
SON

NİTELİKLİ
EĞİTİM

SAĞLIKLI
BİREYLER

ürdürülebilir Kalkınma İçin

YOKSULLUĞA
AÇLIĞA
TOPLUMSAL
SON
SON
CİNSİYET EŞİTLİĞİ

TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ

TEMİZ SU
SIHHİ KOŞ

AZALTILMASI
ŞEHİR VE YAŞAM
Spora ve Sporcuya
ALANLARI
Desteğimiz Devam Ediyor!

SORUML
VE ÜRET

SAĞLIKLI
TEMİZ SU VE
BİREYLER
SIHHİ KOŞULLAR

NİTELİKLİ
EĞİTİM

ÜRESEL HEDEFLER
İNSANA YAKIŞIR İŞ
SAĞLIKLI
VE EKONOMİK BÜYÜME
BİREYLER

SANAYİ,
SUDAKİYENİLİKÇİLİK
VEYAŞAM
ALTYAPI

KARASAL
YAŞAM

ERİŞİLEBİLİR VE
SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
İNSANA YAKIŞIR İŞ
EŞİTSİZLİKLERİN TEMİZ ENERJİTEMİZ
SORUMLU TÜKETİMVE ALTYAPI
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TOPLUMSAL
SU VE
VE EKONOMİK BÜYÜME
AZALTILMASI
VE ÜRETİM
ŞEHİRKOŞULLAR
VE YAŞAM
CİNSİYET
EŞİTLİĞİ
SIHHİ
ALANLARI

SANAYİ,
YENİLİKÇİLİK
NİTELİKLİ
VEEĞİTİM
ALTYAPI

İKLİM
SÜRDÜRÜLEBİLİR
BARIŞ
VE
EYLEMİ
ŞEHİR VE YAŞAM
ADALET
ALANLARI

EŞİTSİZLİKLERİN
KARASAL
AZALTILMASI
YAŞAM

SUDAKİ
SORUMLUİÇİN
TÜKETİM YAŞAM
HEDEFLER
VE ÜRETİM
ORTAKLIKLAR

Nuh Çimento
Eğitim ve Sağlık Vakfı Bursları

Nuh Çimento’da eğitime verdiğimiz önemi, yıllık
kârın belirli bir miktarını vakfımız üzerinden eğitime
BARIŞ VE
HEDEFLER İÇİN
destek
kapsamında dağıtarak
ADALET
ORTAKLIKLAR gösteriyoruz.
Şirketimiz, Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı
kurulduğu 1994 yılından bu yana yükseköğrenim
KÜRESEL HEDEFLER
gören ve öncelikle Nuh Grubu çalışanlarının
çocukları olmak üzere ihtiyaç sahibi öğrencilere
karşılıksız eğitim bursu sağlıyor. 2010 yılından bu
yana 8 milyon TL’nin üzerinde burs veren şirketimiz
her yıl 750’nin üzerinde öğrencinin eğitim almasını
kolaylaştırıyor.
Sürdürülebilir Kalkınma İçin

EŞİTSİZLİKLERİN

SÜRDÜRÜLEBİLİR

Sağlıklı gelecek nesillerin yetişmesi ve toplumsal
birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla spora
KARASAL verdiğimizBARIŞ
VE kapsamında,
HEDEFLER
İÇİN
ve sporcuya
önem
Hereke
YAŞAM
ADALET
ORTAKLIKLAR
Kürek Kulübü ve Kocaelispor Futbol Kulübü’ne
2017’de de destek vermeye devam ettik.

Sürdürülebilir Kalkın

KÜRESEL HED

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

KÜRESEL HEDEFLER
Bölgenin iki önemli kurumu olan ve temelleri

1966’da atılan Nuh Çimento ve Kocaelispor Kulübü
birlikteliği 2017-2018 sezonu ilk yarısı sonuna dek
forma göğüs sponsorluğu ile de devam edecek.
Hereke Kürek Kulübü ile ulusal ve uluslararası
alanda başarı sağlayan milli sporcularımızı da
desteklemekten gurur duyuyoruz.

Öğrenci Sayısı
717

716

2015-2016

2016-2017

774

473

2014-2015

2017-2018
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ÇEVRESEL
PERFORMANSIMIZ
Nuh Çimento’da çevresel sürdürülebilirlik günlük faaliyetlerimizin
ayrılmaz parçasıdır. Önceliğimiz çevre mevzuatına uyum olmakla
beraber enerji verimliliği ve geri kazanımı, alternatif hammadde ve yakıt
kullanımına ek olarak su ve atık yönetimi de şirketimiz için stratejik
öneme sahip konulardır. Son 10 yılda aldığımız biri 2017 yılında olmak
üzere beş ödül ile çevreye verdiğimiz değeri taçlandırdık.
Ödüllerimiz
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri
2017 Karma Tesisler Çevre Büyük Ödülü
Kocaeli Sanayi Odası
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Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği
2016 Çevreci Tesis Ödülü
İstanbul

ICCI Enerji Oscarları
2013 Jüri Özel Ödülü
İstanbul

Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri
2014 Jüri Özel Ödülü
Kocaeli Sanayi Odası

Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri
2010 Proje Teşvik Ödülü
Kocaeli Sanayi Odası

Yatırımlarımız
Nuh Çimento’da çevreyle ilgili tüm önceliklerimizi
başta ilgili mevzuat olmak üzere 14001 Çevre
Yönetim Sistemimiz ve Politikamız kapsamında
yönetiyoruz. Şirketimizde çevreyle ilgili kanun ve
yönetmeliklere uyumsuzluk sonucunda alınan
herhangi bir ceza mevcut değildir.
2017 yılında çevresel faaliyetlerin işletme
harcamalarına ve diğer çevre koruma yatırımlarına
ayırdığımız bütçe %39 oranında artarak 9.657.496 TL
olarak gerçekleşti.

Çevre Harcamalarımız

%4

İzinler ve
Lisans Yönetimi

%71

Atık Yönetimi

%14
İşçilik

%11

Emisyon
Yönetimi
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Doğal Kaynak Yönetimi

HEDEFİMİZ

ELEKTRİK ENERJİSİNİN
VERİMLİ KULLANILMASINI
SAĞLAMAK

GERÇEKLEŞEN

HEDEF

2017

2018

109

108

kWh/ton
Çimento

kWh/ton
Çimento

Enerji Yönetimi
Enerji ihtiyacının karşılanmasında yüzde 70’in
üzerinde dışarıya bağımlı olan bir ülkede ve yüksek
ısılarda üretim yapması sebebiyle yoğun enerji
kullanılan bir sektörde faaliyet gösteriyoruz.

Enerji Yönetim Sistemi Politikaları kapsamında
yasalara uygunluğu sağlamak, enerji tüketimini
izlemek, uygulamaya konulan projeler yardımıyla
enerji tüketimini azaltmak ve verimliliği arttırmak,
enerji tüketimi kaynaklı masrafları kontrol altında
tutmak, azaltmak ve çalışanlar arasında enerji
bilincini arttırmak, bunlara paralel olarak da sera gazı
emisyonlarının azaltılmasında katkı sağlamak
temel hedeflerimizdir.

İş güvenliğinden, çimento/klinker üretim kalitesi ve
miktarından ya da çevresel sorumluluklarımızdan
taviz vermeden enerjinin verimli kullanımını
sağlamak şirketimiz için önemli ve önceliklidir.

Enerji Yoğunluğu
68

64
46

2015

49

2016

49

2017

Çimento (kWh/ton)

44

66

2015

2016

2017

Klinker (kWh/ton)

3,2

3,3

3,3

2015

2016

2017

Yakıt Klinker (GJ/ton)

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sürdürülebilir
SürdürülebilirKalkınma
Kalkınmaİçin
İçin

YOKSULLUĞA
SON

AÇLIĞA
SON

SAĞLIKLI
BİREYLER

NİTELİKLİ
EĞİTİM

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

KÜRESEL HEDEFLER KÜRESEL
KÜRESELHEDEFLER
HEDEFLER
YOKSULLUĞA
YOKSULLUĞA
SAĞLIKLI
SON
SON
BİREYLER

NİTELİKLİ
AÇLIĞA
AÇLIĞA
SON
SONEĞİTİM

TOPLUMSAL
SAĞLIKLI
SAĞLIKLI
CİNSİYET EŞİTLİĞİ
BİREYLER
BİREYLER

NİTELİKLİ
NİTELİKLİ
TEMİZ SU VE
EĞİTİM
EĞİTİM
SIHHİ KOŞULLAR

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
ERİŞİLEBİLİR
ERİŞİLEBİLİR
VEVE
VE ALTYAPI
TEMİZ
TEMİZ
ENERJİ
ENERJİ

EŞİTSİZLİKLERİN
İNSANA
YAKIŞIRİŞİŞ
İNSANA
YAKIŞIR
AZALTILMASI
EKONOMİK
BÜYÜME
VEVEEKONOMİK
BÜYÜME

SANAYİ,
SANAYİ,
YENİLİKÇİLİK
YENİLİKÇİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
VEVEALTYAPI
ALTYAPI
ŞEHİR VE YAŞAM
ALANLARI

EŞİTSİZLİKLERİN
EŞİTSİZLİKLERİN
SORUMLU TÜKETİM
AZALTILMASI
AZALTILMASI
VE ÜRETİM

KARASAL
İKLİM
İKLİM
YAŞAM
EYLEMİ
EYLEMİ

ERİŞİLEBİLİR VE
TOPLUMSAL
TOPLUMSAL
TEMİZ
ENERJİ
CİNSİYET
CİNSİYET
EŞİTLİĞİ
EŞİTLİĞİ

İKLİM
SÜRDÜRÜLEBİLİR
SÜRDÜRÜLEBİLİR
EYLEMİ
ŞEHİR
ŞEHİR
VEVEYAŞAM
YAŞAM
ALANLARI
ALANLARI

İNSANA
TEMİZ
TEMİZ
SUSUVEVEYAKIŞIR İŞ
VEKOŞULLAR
EKONOMİK
SIHHİ
SIHHİ
KOŞULLARBÜYÜME

SUDAKİ
SORUMLU
SORUMLU
TÜKETİM
TÜKETİM
YAŞAM
VEVEÜRETİM
ÜRETİM

KARASAL
YAŞAM

BARIŞ VE
ADALET

YAŞAM
YAŞAM
YAŞAM
ADALET
ORTAKLIKLAR
ADALET
ORTAKLIKLAR
ORTAKLIKLAR
AtıkYAŞAM
Isıdan
Elektrik
ÜretimADALET
(WHR) Tesisi
SUDAKİ
SUDAKİ
BARIŞ VE

KARASAL
KARASAL
HEDEFLER İÇİN

BARIŞ
BARIŞVEVE

2013 yılında devreye aldığımız ve ülkemizde hâlâ
en büyük olma özelliğini taşıyan Atık Isıdan
Elektrik
KÜRESEL
HEDEFLER
Üretim Tesisimizde, daha önceki yıllarda proses
gereği bacalardan atılan atık ısı, kurulan yeni kazanlar
ile buhar enerjisine, buhar enerjisi de buhar türbini
vasıtası ile elektrik enerjisine çevriliyor. Fabrika
sahamızda elektrik ihtiyacımızın yaklaşık %20’sini
karşılayan bu tesiste ana proses bacalarından atılan
sıcak gaz kullanıldığından kömür vb. fosil yakıt
kullanmamıza gerek kalmıyor. Tesis kurulmadan
önce atmosfere atılan 300-450 derecelerdeki gazları
soğutmak için kullanılan su ve elektrik enerjisinden
tasarruf ederken, gazların da atmosfere daha soğuk
atılmasını sağlıyoruz.
Sürdürülebilir Kalkınma İçin

HEDEFLER
HEDEFLERİÇİN
İÇİN

Bacalardan atılan sıcak gaz ile hiçbir ilave yakıt
kullanılmadan yıllık
yaklaşık
KÜRESEL
KÜRESEL
HEDEFLER
HEDEFLER 90.000.000 kWh
elektrik enerjisi üretimi sağlıyoruz. Bu üretim
sayesinde, normalde şebekeden alınacak elektriğin
üretilmesi için atmosfere salınacak yaklaşık 50 bin ton
CO2e oluşumunu önlüyoruz. Tesiste gerekli olan enerji
için herhangi bir yakıt kullanılmadığından herhangi
bir toz ya da yanma gazı emisyonu da oluşmuyor.
Tesisimiz, kendisi için gerekli olan elektriği de kendi
ürettiği elektrikten kullanıyor. Tesisimiz Gönüllü
Karbon Piyasası sera gazı azaltım sertifikasına sahiptir.
Sürdürülebilir
Sürdürülebilir
Kalkınma
Kalkınma
İçinİçin

WHR Tesisi Elektrik Üretimi
Elektrik (kWh)
2015

92.255.658

2016

89.942.048

2017

86.300.800

Satın Alınmayan Elektriğin Maliyeti

Engellenen Sera Gazı Miktarı

Tasarruf (TL)

Sera Gazı Azaltımı (Ton CO2e)

2015

15.612.402

2015

49.357

2016

14.741.501

2016

48.119

2017

14.144.701

2017

46.171
45

YOKSULLUĞA
SON

AÇLIĞA
SON

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

SAĞLIKLI
BİREYLER

NİTELİKLİ
YOKSULLUĞA
EĞİTİM
SON

TOPLUMSAL
AÇLIĞA
CİNSİYET EŞİTLİĞİ
SON

TEMİZ SU VE
SAĞLIKLI
SIHHİ KOŞULLAR
BİREYLER

ERİŞİLEBİLİR VE
NİTELİKLİ
TEMİZ ENERJİ
EĞİTİM

İNSANA
YAKIŞIR İŞ
SÜRDÜRÜLEBİLİR
VE EKONOMİK
BÜYÜME
ŞEHİR VE YAŞAM
ALANLARI

SANAYİ,
YENİLİKÇİLİK
SORUMLU
TÜKETİM
VE ALTYAPI
VE ÜRETİM

İKLİM
EŞİTSİZLİKLERİN
EYLEMİ
AZALTILMASI

SUDAKİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR
YAŞAM
ŞEHİR
VE YAŞAM
ALANLARI

BARIŞ VE
ADALET

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

İNSANA YAKIŞIR İŞ
TOPLUMSAL
VE EKONOMİK
CİNSİYET
EŞİTLİĞİBÜYÜME

KÜRESEL HEDEFLER

YOKSULLUĞA
SON

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

ERİŞİLEBİLİR VE
NİTELİKLİ
AÇLIĞA
İNSANA YAKIŞIR İŞ
SAĞLIKLI
Enerji
Verimliliği
Hedefli
TEMİZ ENERJİ
EĞİTİM
SON
VE EKONOMİK BÜYÜME
BİREYLER
Yatırımlarımız

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

SANAYİ,
YENİLİKÇİLİK
İKLİM
VE ALTYAPI
EYLEMİ

EŞİTSİZLİKLERİN
SUDAKİ
AZALTILMASI
YAŞAM

Yatırım Adı

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
TOPLUMSAL
VE ALTYAPI
CİNSİYET
EŞİTLİĞİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KARASAL
ŞEHİR
VE YAŞAM
YAŞAM
ALANLARI

EŞİTSİZLİKLERİN
ERİŞİLEBİLİR
TEMİZ
SU VE VE
AZALTILMASI
TEMİZ
ENERJİ
SIHHİ
KOŞULLAR

SORUMLU
TÜKETİM
İKLİM
BARIŞ VE
VEEYLEMİ
ÜRETİM
ADALET

Amacı / Hedefleri

SUDAKİ
HEDEFLER İÇİN
YAŞAM
ORTAKLIKLAR

KARASAL
YAŞAM

Zamanlaması

Bütçesi

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

İKLİM
EYLEMİ

SUDAKİ
KARASAL
Fırın
1 Modernizasyon
Projesi
YAŞAM
YAŞAM

BARIŞ VE
ADALET

Fırın 1 verimliliğini arttırmak;
yakıt ve HEDEFLER
enerji
İÇİN tasarrufu
ORTAKLIKLAR
sağlamak,
klinker üretimini
arttırmak

KÜRESEL HEDEFLER

Başlangıç: 2016
Bitiş: Ekim/
Aralık 2017

KÜ

S

5 milyon €

K

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

KÜRESEL HEDEFLER
Ekonomik: 140 bin ton/yıl
klinker üretim artışı ve enerji tasarrufu YOKSULLUĞA
SON
sağlandı.
1,5
yıldan
az
sürede
amortisman ve bakım
maliyetlerinde
Sürdürülebilir Kalkınma İçin
Sürdürülebilir
Sürdürülebilir
Kalkınma
Kalkınmaİçin
İçin
azalma sağlanmasını bekliyoruz.
Sosyal: Toz siklonu kaynaklı iş kazası riski ortadan kalktı.
Çevresel: Fan modernizasyonu ile emisyonlarda azalma, doğal kaynak
ERİŞİLEBİLİR VE
NİTELİKLİ
TOPLUMSAL
NİTELİKLİ
NİTELİKLİ
YOKSULLUĞA
AÇLIĞA
AÇLIĞA
TEMİZ SU VE kullanılan
SAĞLIKLI azalma, YOKSULLUĞA
SAĞLIKLI
SAĞLIKLI
kullanımında
su
tüketiminde
azalma, çimentoda
TEMİZ ENERJİ
EĞİTİM
CİNSİYET EŞİTLİĞİ
EĞİTİM
EĞİTİM
SON
SON
SON
SON
SIHHİ KOŞULLAR
BİREYLER
BİREYLER
BİREYLER
klinker oranında artış sağladık.

KÜRESEL HEDEFLER

Sonuçlar ve Kazanımlar
YOKSULLUĞA
SON

AÇLIĞA
SON

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

İKLİM
EYLEMİ

SUDAKİ
YAŞAM

Yatırım Adı

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

KARASAL
YAŞAM

EŞİTSİZLİKLERİN
ERİŞİLEBİLİR
ERİŞİLEBİLİR
VEVE
AZALTILMASI
TEMİZ
ENERJİ
TEMİZ
ENERJİ

İKLİM
İKLİM
BARIŞ VE
EYLEMİ
EYLEMİ
ADALET

Amacı / Hedefleri

AÇLIĞA
SON

KÜRESEL
KÜRESELHEDEFLER
HEDEFLER

SANAYİ,
YENİLİKÇİLİK
SANAYİ,
YENİLİKÇİLİK
SORUMLU
TÜKETİM
VEVEALTYAPI
ALTYAPI
VE ÜRETİM

İNSANA
İNSANA
YAKIŞIR
YAKIŞIRİŞİŞ
SÜRDÜRÜLEBİLİR
VEVEEKONOMİK
EKONOMİK
BÜYÜME
ŞEHİR VEBÜYÜME
YAŞAM
ALANLARI

SUDAKİ
SUDAKİ
HEDEFLER İÇİN
YAŞAM
YAŞAM
ORTAKLIKLAR

KARASAL
KARASAL
YAŞAM
YAŞAM

Zamanlaması

İNSANA YAKIŞIR İŞ
TOPLUMSAL
TOPLUMSAL
VE EKONOMİK
CİNSİYET
CİNSİYET
EŞİTLİĞİ
EŞİTLİĞİBÜYÜME

İKLİM
EŞİTSİZLİKLERİN
EŞİTSİZLİKLERİN
EYLEMİ
AZALTILMASI
AZALTILMASI

SUDAKİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR
SÜRDÜRÜLEBİLİR
YAŞAM
ŞEHİR
ŞEHİR
VEVEYAŞAM
YAŞAM
ALANLARI
ALANLARI

BARIŞ
BARIŞVEVE
ADALET
ADALET

HEDEFLER
HEDEFLERİÇİN
İÇİN
ORTAKLIKLAR
ORTAKLIKLAR

Bütçesi

K

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

Enerji tasarrufu, hatların
yenilenerek patlama, basınç
Kalkınma İçin
ve debiSürdürülebilir
kayıplarını önlemek,
hatlarda oluşan suyu
engellemek

Fırın 1-2 Hava Hatlarının
Yenilenmesi

YOKSULLUĞA
Sonuçlar ve Kazanımlar
SON

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

İKLİM
EYLEMİ

Yatırım Adı

KÜRESEL HEDEFLER

AÇLIĞA
SON

SUDAKİ
YAŞAM

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

KARASAL
YAŞAM

EŞİTSİZLİKLERİN
ERİŞİLEBİLİR
ERİŞİLEBİLİR
VEVE
AZALTILMASI
TEMİZ
ENERJİ
TEMİZ
ENERJİ

İKLİM
İKLİM
BARIŞ VE
EYLEMİ
EYLEMİ
ADALET

Amacı / Hedefleri

Sü

KÜRESEL HEDEFLER

KÜR
KÜ
YOKSULLUĞA
SON

Sürdürülebilir
Kalkınma
Kalkınma
İçin
İçin
Ekim 2017 Sürdürülebilir
75 bin
€

İNSANA
İNSANA
YAKIŞIR
YAKIŞIRİŞİŞ
SÜRDÜRÜLEBİLİR
VEVEEKONOMİK
EKONOMİK
BÜYÜME
ŞEHİR VEBÜYÜME
YAŞAM
ALANLARI

SUDAKİ
SUDAKİ
HEDEFLER İÇİN
YAŞAM
YAŞAM
ORTAKLIKLAR

SANAYİ,
YENİLİKÇİLİK
SANAYİ,
YENİLİKÇİLİK
SORUMLU
TÜKETİM
VEVEALTYAPI
ALTYAPI
VE ÜRETİM

KARASAL
KARASAL
YAŞAM
YAŞAM

Zamanlaması

ERİŞİLEBİLİR VE
NİTELİKLİ
NİTELİKLİ
TEMİZ ENERJİ
EĞİTİM
EĞİTİM

SUDAKİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR
SÜRDÜRÜLEBİLİR
YAŞAM
ŞEHİR
ŞEHİR
VEVEYAŞAM
YAŞAM
ALANLARI
ALANLARI

BARIŞ
BARIŞVEVE
ADALET
ADALET

HEDEFLER
HEDEFLERİÇİN
İÇİN
ORTAKLIKLAR
ORTAKLIKLAR

Bütçesi

Sonuçlar ve Kazanımlar

46

KÜRESEL HEDEFLER

Mayıs 2017

İNSANA YAKIŞIR İŞ
TOPLUMSAL
TOPLUMSAL
VE EKONOMİK
CİNSİYET
CİNSİYET
EŞİTLİĞİ
EŞİTLİĞİBÜYÜME

İKLİM
EŞİTSİZLİKLERİN
EŞİTSİZLİKLERİN
EYLEMİ
AZALTILMASI
AZALTILMASI

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

Yeterli havayı sağlamak
Kara paketleme dolum kompresör
değişimi
90 kWh elektrik tasarrufu
sağlamak

AÇLIĞA
SON

KÜRESEL
KÜRESELHEDEFLER
HEDEFLER

Ekonomik/Çevresel:
Yıllık
kWh enerjiSAĞLIKLI
tasarrufu
ile
NİTELİKLİ2.320.000
TOPLUMSAL
YOKSULLUĞA
YOKSULLUĞA
AÇLIĞA
AÇLIĞA
TEMİZ SU VE
SAĞLIKLI
SAĞLIKLI
EĞİTİM
CİNSİYET EŞİTLİĞİ
SON
SON
SON
SON
SIHHİ KOŞULLAR
BİREYLER
BİREYLER
464.000BİREYLER
TL kazanç sağladık.

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

S

35 bin €

Ekonomik/Çevresel: Yıllık yaklaşık 75.000 TL değerinde elektrik
tasarrufu sağladık.

Sü

KÜR
KÜ

YOKSULLUĞA
SON

AÇLIĞA
SON

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

SAĞLIKLI
BİREYLER

NİTELİKLİ
YOKSULLUĞA
EĞİTİM
SON

TOPLUMSAL
AÇLIĞA
CİNSİYET EŞİTLİĞİ
SON

TEMİZ SU VE
SAĞLIKLI
SIHHİ KOŞULLAR
BİREYLER

ERİŞİLEBİLİR VE
NİTELİKLİ
TEMİZ ENERJİ
EĞİTİM

İNSANA
YAKIŞIR İŞ
SÜRDÜRÜLEBİLİR
VE EKONOMİK
BÜYÜME
ŞEHİR VE YAŞAM
ALANLARI

SANAYİ,
YENİLİKÇİLİK
SORUMLU
TÜKETİM
VE ALTYAPI
VE ÜRETİM

İKLİM
EŞİTSİZLİKLERİN
EYLEMİ
AZALTILMASI

SUDAKİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR
YAŞAM
ŞEHİR
VE YAŞAM
ALANLARI

BARIŞ VE
ADALET

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

İNSANA YAKIŞIR İŞ
TOPLUMSAL
VE EKONOMİK
CİNSİYET
EŞİTLİĞİBÜYÜME

KÜRESEL HEDEFLER

YOKSULLUĞA
SON

AÇLIĞA
SON

ERİŞİLEBİLİR VE
SAĞLIKLI
TEMİZ ENERJİ
BİREYLER

NİTELİKLİ
İNSANA YAKIŞIR İŞ
EĞİTİM
VE EKONOMİK BÜYÜME

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

SANAYİ,
YENİLİKÇİLİK
İKLİM
VE ALTYAPI
EYLEMİ

EŞİTSİZLİKLERİN
SUDAKİ
AZALTILMASI
YAŞAM

Yatırım Adı

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
TOPLUMSAL
VE ALTYAPI
CİNSİYET
EŞİTLİĞİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KARASAL
ŞEHİR
VE YAŞAM
YAŞAM
ALANLARI

EŞİTSİZLİKLERİN
ERİŞİLEBİLİR
TEMİZ
SU VE VE
AZALTILMASI
TEMİZ
ENERJİ
SIHHİ
KOŞULLAR

SORUMLU
TÜKETİM
İKLİM
BARIŞ VE
VEEYLEMİ
ÜRETİM
ADALET

Amacı / Hedefleri

SUDAKİ
HEDEFLER İÇİN
YAŞAM
ORTAKLIKLAR

KARASAL
YAŞAM

Zamanlaması

Bütçesi

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

İKLİM
EYLEMİ

Hava
SUDAKİtankları su atma
KARASAL sistem
YAŞAM
YAŞAM
değişimi

BARIŞ VE
ADALET

Tankların su boşaltma
sisteminin
uzun
HEDEFLER
İÇİN süre boşa
ORTAKLIKLAR
basınçlı hava
atmasını
engellemek

Sürdürülebilir Kalkınma
KÜRESEL HEDEFLERİçin
Sürdürülebilir Kalkınma İçin

KÜRESEL HEDEFLER

Şubat 2016
YOKSULLUĞA
SON

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

KÜRESEL HEDEFLER

60 bin TL
AÇLIĞA
SON

SAĞLIKLI
BİREYLER

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

NİTELİKLİ
EĞİTİM

Ekonomik/Çevresel: Yıllık 1.221.480 kWh elektrik tasarrufu ile
54.288 € kazanç sağladık.

KÜRESEL HEDEFLER

Sonuçlar ve Kazanımlar

KÜRESEL HEDEFLER

YOKSULLUĞA
SON

AÇLIĞA
SON

SAĞLIKLI
BİREYLER

NİTELİKLİ
YOKSULLUĞA
EĞİTİM
SON

ERİŞİLEBİLİR VE
TOPLUMSAL
AÇLIĞA
TEMİZ ENERJİ
CİNSİYET
EŞİTLİĞİ
SON

İNSANA
TEMİZ
SUYAKIŞIR
VE İŞ
SAĞLIKLI
VE EKONOMİK
BÜYÜME
SIHHİ
KOŞULLAR
BİREYLER

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
NİTELİKLİ
VE ALTYAPI
EĞİTİM

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

EŞİTSİZLİKLERİN
ERİŞİLEBİLİR
VE
AZALTILMASI
TEMİZ
ENERJİ

İKLİM
İNSANA
YAKIŞIR İŞ
SÜRDÜRÜLEBİLİR
EYLEMİ
VE EKONOMİK
BÜYÜME
ŞEHİR
VE YAŞAM
ALANLARI

SUDAKİ
SANAYİ,
YENİLİKÇİLİK
SORUMLU
TÜKETİM
VE ALTYAPI
VEYAŞAM
ÜRETİM

KARASAL
EŞİTSİZLİKLERİN
YAŞAM
AZALTILMASI

BARIŞ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR
ADALET
ŞEHİR
VE YAŞAM
ALANLARI

BARIŞ VE
ADALET

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

İKLİM
EYLEMİ

KÜ

SUDAKİ
YAŞAM

KARASAL
YAŞAM

İKLİM
BARIŞ VE
EYLEMİ
ADALET

SUDAKİ
HEDEFLER İÇİN
YAŞAM
ORTAKLIKLAR

KARASAL
YAŞAM

EŞİTSİZLİKLERİN
TOPLUMSAL
AZALTILMASI
CİNSİYET
EŞİTLİĞİ

Yatırım Adı

Amacı / Hedefleri

Sürdürülebilir
Kalkınma
İçin
Zamanlaması
Bütçesi

Döner Fırın Sistem Fanları
Modernizasyonu

Toz emisyonlarını azaltmak,
sistem verimliliğini
arttırmak
YOKSULLUĞA
AÇLIĞA

Sonuçlar ve Kazanımlar

Ekonomik: Yanma ve fan verimlikleri arttı. Yatırımın kendini bir
yılda
Sürdürülebilir
Kalkınma İçin
amorti etmesi bekleniyor.
Sosyal /Çevresel: Toz emisyonlarımız azaldı.

KÜRESEL
HEDEFLER
Ağustos-Aralık
Sürdürülebilir Kalkınma İçin

SON

SON

KÜRESEL HEDEFLER

KÜ

700 bin €

2017
SAĞLIKLI

NİTELİKLİ
EĞİTİM

BİREYLER

TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ

TEMİZ SU VE
SIHHİ KOŞULLAR

KÜRESEL HEDEFLER

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

İKLİM
EYLEMİ

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

SUDAKİ
YAŞAM

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
YOKSULLUĞA
VE ALTYAPI
SON

EŞİTSİZLİKLERİN
AÇLIĞA
SONAZALTILMASI

SÜRDÜRÜLEBİLİR
SAĞLIKLI
ŞEHİR VE YAŞAM
BİREYLER
ALANLARI

SORUMLU TÜKETİM
NİTELİKLİ
VE ÜRETİM
EĞİTİM

KARASALVE
ERİŞİLEBİLİR
YAŞAM
TEMİZ
ENERJİ

BARIŞ
VE İŞ
İNSANA
YAKIŞIR
ADALET BÜYÜME
VE EKONOMİK

HEDEFLER
İÇİN
SANAYİ,
YENİLİKÇİLİK
ORTAKLIKLAR
VE ALTYAPI

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

KÜRESEL HEDEFLER
İKLİM
EYLEMİ

SUDAKİ
YAŞAM

KARASAL
YAŞAM

Yatırım Adı

Amacı / Hedefleri

Zamanlaması

Bütçesi

Deniz arıtma tesisi turbo
şarj motorunun yerli imalata
dönüştürülmesi projesi

Turbo şarj motorunu yerli
imalatçıya yaptırarak hem
maddi hem de zaman
anlamında tasarruf sağlamak

Haziran 2017

50 bin TL

Sonuçlar ve Kazanımlar

Kurumsal: Yerli tedarikçiden satın alım yaparak, yerel tedarik
hedefimize hizmet ettik
Ekonomik: 118.500 $ kâr sağladık.

BARIŞ VE
ADALET
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Malzeme Yönetimi
Nuh Çimento olarak doğal kaynakları kullanan, bu amaçla madencilik faaliyetleri
gerçekleştiren ve üretimde yoğun enerji tüketen bir sektörün üyesiyiz. Çimento sektöründe
üretimde girdi olarak kullanılan malzemeleri, hammaddeler, yardımcı malzemeler ve yakıtlar
olarak gruplandırıyoruz. Bu kapsamda hem çevresel etkilerimizi hem de maliyetlerimizi
azaltmak amacıyla doğal kaynaklara alternatif hammaddeleri, malzemeleri ve yakıtları
kullanmaya odaklanıyoruz.

HEDEFİMİZ

ATIKLARIN ALTERNATİF
HAMMADDE OLARAK
KULLANIMINI ARTTIRMAK

HEDEF

GERÇEKLEŞEN

2017

2018

TON

TON

426.701 450.000

Hammadde ve Yardımcı Malzemeler
Şirketimizde doğal hammadde kullanımını azaltmak
için değişik sektörlerden gelen alternatif hammadde
kaynaklarını sürekli olarak değerlendiriyor, sondajlar
yapmak sureti ile ocaklarımızın rezervlerini optimum
kullanabilme yönünde adımlar atıyoruz.

HEDEFİMİZ

ATIKLARIN ALTERNATİF
YAKIT OLARAK
KULLANIMINI ARTTIRMAK

GERÇEKLEŞEN

2017

%

1,70

Gelecek yıllardaki faaliyetlerimizi garantiye almak için
alternatif ocaklar araştırıp, hizmete açıyoruz. Özenli
ve güvenilir bir madencilik yönetimini önemsiyoruz.
Performansımızı alternatif hammadde kullanımı oranı
ve dağılımı, CO2e salınımı, ocak rezerv ömürleri gibi
göstergeler ile takip ediyoruz.

HEDEF

2018

%

3

Yakıtlar
Sektörümüzde maliyetlerin büyük bir bölümünü
yakıt ve enerji oluşturuyor. Bu nedenle bu konu hem
kârlılık hem de üretim devamlılığı, hem emisyonlar
hem de stok maliyetleri için çok kritik öneme sahiptir.
Performansımızı alternatif yakıt kullanımı oranı,
spesifik elektrik tüketimi, spesifik kalori tüketimi gibi
göstergeler ile takip ediyoruz.
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Hedefimiz enerji ve doğal kaynakları verimli kullanarak
ekonomiye ve çevreye katkı sağlamaktır. Alternatif
yakıt kullanımı kapsamında toplam enerjimizin
%1,71’ini atıklardan sağladık. Bu kapsamda Çamur
Kurutma Tesisimiz sayesinde 13.340 ton CO2e sera gazı
azaltımı gerçekleştirdik.

AÇLIĞA
SON

SAĞLIKLI
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SON
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VE EKONOMİK BÜYÜME

SANAYİ,
YENİLİKÇİLİK
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İKLİM
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KARASAL TÜKETİM
SUDAKİ
SORUMLU
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VE
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YENİLİKÇİLİK
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ALTYAPI
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VE
YAŞAM
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EŞİTSİZLİKLERİN
SÜRDÜRÜLEBİLİR
AZALTILMASI
ŞEHİR
VE YAŞAM
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VE
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VE YAŞAM
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Sürdürülebilir Kalkınma İçin

KÜRESEL HEDEFLER
SUDAKİ
YAŞAM

KARASAL
İKLİM
YAŞAM
EYLEMİ

BARIŞ VE
SUDAKİ
ADALET
YAŞAM

HEDEFLER İÇİN
KARASAL
ORTAKLIKLAR
YAŞAM

BARIŞ VE
ADALET

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

Alternatif Yakıt ve Alternatif Hammadde Kullanımı
Doğal kaynak kullanımını ve yakıtlardan kaynaklanan
KÜRESEL HEDEFLER
sera gazlarını azaltmanın yanı sıra buna bağlı yakıt ve
hammadde maliyetlerini düşürmek amacıyla 2006
yılından bu yana ana hammadde ve yakıtlar yerine
atıkları kullanıyoruz. Hedefimiz yıllık kullanılan ısı
enerjisinin yüzde üçünü atıklardan sağlamak ve ayrıca
asgari 450 bin ton ve üzeri atığı da hammadde yerine
kullanmaktır.

Sonuçlar
veHEDEFLER
Kazanımlar
KÜRESEL

Bu kapsamda firmalarla atık görüşmeleri yaparak ve
yasal süreçlerin takibi ile gerekli izinleri alıyoruz. Gelen
malzemeleri analiz ediyor ve atık kullanım reçetelerini
hazırlıyoruz. Üretim aşamasında uygun atıkları
kullanarak hem çevreyi kirletme potansiyeli olan
atık miktarını azaltıyor, hem de yakıt ve hammadde
maliyetlerimizi düşürüyoruz. Önümüzdeki dönemde
yeni atık yakma ve besleme sistemleri yatırımları
yaparak kullandığımız atık miktarını arttırmayı
hedefliyoruz.

Çevresel: Sera gazı katsayısı düşük kaynakların
kullanılarak daha az emisyon salınmasını sağladık.
Doğal kaynakların yerine atıkların kullanılması ile
doğal kaynak tüketiminin azalttık. 2017 yılında,
sürdürülebilirlik ve enerji kazanımı kapsamında 966,7
bin ton atığı ekonomiye geri kazandırırken yaklaşık
3 milyon ağacın karbondioksit azaltışına denk gelen
karbondioksit salınımını engelledik.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

Hammadde Yerine Kullanılan Atık

Sürdürülebilir Kalkınma
Kalkınma İçin
İçin
Sürdürülebilir

Ekonomik: Alternatif hammadde ve alternatif yakıt
kullanarak elde ettiğimiz net kazanç 2017 yılında
15.963.565 TL olarak gerçekleşti.
Sosyal: Atıklarla problem yaşayan belediye, üniversite
ve Organize Sanayi Bölgelerinin atık problemlerine
çözüm ortağı olduk.

İkame Edilen Doğal Malzeme

İkame Oranı

Demir Cürufu (Fe2O3)
Grit (Fe2O3)

Fe2O3 (Demir cevheri yerine)

Demir İçerikli Çamur (Fe2O3)
Alçı Atıkları (SO3)

%91,32

SO3 (Alçı yerine)

%5,25

CaO (Marn madeni yerine)

%10,28

CaO (kalker madeni yerine)

%0,08

Kil madeni yerine

%100,00

Na2O ve K2O
(alkali içerikli maden yerine)

%1,79

Tras madeni yerine

%34,16

Marn (CaO) (ÖZMARİN)
Beton Atıkları
Atık Tuğla
Sondaj Çamuru
Ağartma Toprağı
Kalsit
Kireç Atığı
Dip Külü
Alüminyum İçerikli Çamur
Frit Atığı
Uçucu Kül
Vitrifiye Iskartaları
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SORUM
VE ÜRE

Sürdürülebilir Ka

KÜRESEL H

Çamur Kurutma Tesisi Yatırımımızla
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Destekliyoruz!

Sürdürülebilir
Sürdürülebilir
Sürdürülebilir
Sürdürülebilir
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
İçin
Kalkınma
İçin İçin İçin
Türkiye’nin çimento sektöründe ilk ve kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük atık ısı kullanan (Akuple) Çamur
Kurutma Tesisini 2009 yılında devreye aldık. Bu tesis ile arıtma çamurlarının yakıt olarak kullanılmasını
sağlıyoruz. Bir yandan Marmara Bölgesinde çevre sorunlarını çözme konusunda önemli katkıda bulunurken
bir yandan da kullandığımızYOKSULLUĞA
bu
alternatif
yakıt
nedeniyle
doğal
kaynak
kullanımını
azaltıyoruz.
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Çamur Kurutma Tesisimiz sayesinde 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin
10 tanesine doğrudan hizmet ediyoruz.
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Alternatif yakıt
kullanımımız sonucunda
yaklaşık sadece 2017
yılında 13,5 bin ton CO2e
sera gazı azaltımı sağladık.

Alternatif yakıt
kullanımımız sonucunda
sorumlu üretim, doğal
kaynak kullanımımızı
azaltmamız sonucunda
sorumlu
tüketim
Sürdürülebilir
Kalkınma İçin
KÜRESEL HEDEFLER
yapıyoruz.

Yakıt olarak kullanılmasa
doğaya karışacak ve su
kaynaklarını kirletebilecek
ciddi miktarda atığı üretim
süreçlerimizde bertaraf
ediyoruz.

Yakıt olarak kullanılmasa
yaşadığımız çevreyi
kirletebilecek ciddi
miktarda atığı üretim
süreçlerimizde bertaraf
ediyoruz.

Çamur Kurutma Tesisinde
kullanılan atıklar için
bölgedeki belediyeler,
OSB’ler ve Kocaeli
Üniversitesi ile işbirliği
yapıyoruz.

Su tüketimini ve buna bağlı kimyasal
Sosyal: Verimli çalışma ile
Atık Isıdan Elektrik
şartlandırma
maliyetlerini
azaltmak
çalışanlarımızın iş yükü azaldı.
Üretimi (WHR) Tesisi Sürdürülebilir
Kalkınma İçin
amacıyla
2016
mayıs
ayında,
yaklaşık
Soğutma Kulesi Atık KÜRESEL HEDEFLER
60 bin TL bütçe ile başladığımız
Çevresel: Sistemin devreye
Suyunun
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alınmasıyla, yılda 50 bin m³ su
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VEBÜYÜME
EKONOMİK
BÜYÜME
ÜRETİM
VE ÜRETİM
VE ÜRETİM VE
ŞEHİR
ŞEHİR
VE YAŞAM
VEŞEHİR
YAŞAM
VE YAŞAM
ŞEHİR VEVEYAŞAM
ALANLARI
ALANLARI
ALANLARI ALANLARI

TEMİZ SU VE
SIHHİ KOŞULLAR

TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ŞEHİR VE YAŞAM
ALANLARI

ERİŞİLEBİLİR
TEMİZ SU VE VE
TEMİZ
ENERJİ
SIHHİ KOŞULLAR

SORUMLU TÜKETİM
İKLİM
VE ÜRETİM
EYLEMİ

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

SUDAKİ
YAŞAM

Sonuçlar ve Kazanımlar
EŞİTSİZLİKLERİN
SÜRDÜRÜLEBİLİR
AZALTILMASI
ŞEHİR VE ve
YAŞAM
Ekonomik:
Su tüketiminde
ALANLARI
kimyasal madde sarfiyatında azalma
sağlayarak yılda yaklaşık 350 bin TL
tasarruf etmeye başladık.

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

KARASAL
YAŞAM

BARIŞ VE
ADALET

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

50

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

KÜRESEL HEDEFLER

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
HEDEFİMİZ
KORUMA ALANLARINDA
FAALİYET GÖSTERMEMEK VE
REHABİLİTASYON PROJELERİ
HAZIRLAMAK

GERÇEKLEŞEN

HEDEF

2018

2017

%

100

Çimento sektörü hammaddesini doğal
kaynaklardan sağladığı için ocak işletmeciliği
esnasında doğal yaşam ortamları etkileniyor.
Bu etkinin en aza indirilmesi amacıyla
biyolojik çeşitlilik açısından korunma altında
bulunan alanlarında madencilik faaliyetleri
yürütmüyoruz.
Açık ocak işletmeciliği faaliyetini sürdürdüğümüz
ocaklarımızın bulunduğu bölgeler, Sakarya
Orman Bölge Müdürlüğü, İzmit Orman İşletme
Müdürlüğü, Dilovası Orman İşletme Şefliği yetki
alanında Bozuk Koru Ormanı vasfındadır.

%

100

Bu alanlar; ekonomik değere sahip ağaç
varlığının bulunmadığı yer yer maki
formasyonundaki türlerin yayılım gösterdiği,
büyük çoğunluğu da açıklık olan yerlerdir.
2017 yılında faaliyetlerimizin biyolojik çeşitlilik
üzerinde olumsuz bir etkisi gözlenmedi; çimento
değirmeni ve 9. silo yatırımı kapsamındaki
üretim sahası inşaatı sebebiyle herhangi bir
ekolojik değişiklik ya da olumsuz çevresel etki
söz konusu olmadı.
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İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi
Faaliyet gösterdiğimiz Hereke’de, yerel halk için İzmit
Körfezi’ndeki balıkçılık faaliyetleri ekonomik ve sosyal
açılardan önem arz ediyor. Bu kapsamda Nuh Çimento
olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi liderliğinde
2017 yılının ocak ayında 18 ay sürecek balıklandırma
projesine katkı sağlamaya başladık. Bu proje ile tüm
paydaşlar olarak İzmit Körfezi’ndeki biyolojik çeşitliliğin
korunarak sürdürülebilir kılınmasını ve yerli balık tür
ve sayısının arttırılmasını hedefliyoruz. Bu sayede de
bölgenin ekonomik gelişmişliğine ve halkın denizden
daha fazla faydalanmasına da katkı sağlamayı
amaçlıyoruz.
Trabzon Merkez Araştırma Enstitüsü balıkların
toplanıp çoğaltılmasında destek verirken, Gıda Tarım
Sürdürülebilir
Kalkınma İçin Sürdürülebilir Kalkınma İçin
ve Hayvancılık Bakanlığı
ile Tarımsal Araştırmalar
ve Politikalar Genel Müdürlüğü bilgi desteği sağladı.
Nuh Çimento olarak araç, organizasyon ve tören
sponsorluğu yaptık; toplantı ve değerlendirme
çalışmalarına
destek verdik.
NİTELİKLİ
YOKSULLUĞA
AÇLIĞA
SAĞLIKLI
NİTELİKLİ
TOPLUMSAL
AÇLIĞA
TEMİZ SU VE
SAĞLIKLI

KÜRESEL HEDEFLER KÜRESEL HEDEFLER

YOKSULLUĞA
SON

SON

SON
BİREYLER

SONEĞİTİM

BİREYLER
CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

Proje kapsamında, İzmit Körfezi’nde balıklandırılmasına
karar verilen levrek ve kalkan balıklarının genetik
analizleri yapıldı. Mevcut balık ve tür çeşitliliği ile stok
durumu belirlenerek izlendi, yaşam alanları ile koşulları
ERİŞİLEBİLİR
VE belirlendi.
İNSANA
YAKIŞIR İŞ
SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
EŞİTSİZLİKLERİN
İNSANA
YAKIŞIR
İŞ
SAĞLIKLI
ayrıcaYOKSULLUĞA
üreme
bölge
ve AÇLIĞA
zamanları
Balıkların
TEMİZ
ENERJİ
VE EKONOMİK
BÜYÜME
VE ALTYAPI
AZALTILMASI
VE EKONOMİK BÜYÜME
SON
SON
BİREYLER
boyutu ve sayısı ve balıklandırma işleminin yapılacağı
yer ve zaman belirlendi; markalama yapılarak
izlenebilirliği sağlandı.

EĞİTİM
SIHHİ KOŞULLAR

TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ

TEMİZ SU VE
SIHHİ KOŞULLAR

EŞİTSİZLİKLERİN
SORUMLU TÜKETİM
TOPLUMSAL
AZALTILMASI
VE ÜRETİM
CİNSİYET
EŞİTLİĞİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR
TEMİZ
SU VE
ŞEHİR
VE YAŞAM
SIHHİ
KOŞULLAR
ALANLARI

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

KÜRESEL HEDEFLER

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

İKLİM
OPLUMSAL
EYLEMİ
NSİYET
EŞİTLİĞİ

ERİŞİLEBİLİR
SUDAKİ
TEMİZ
SU VE VE
TEMİZ
ENERJİ
YAŞAM
SIHHİ
KOŞULLAR

İKLİM
KARASAL
İNSANA
YAKIŞIR İŞ
YAŞAM BÜYÜME
VEEYLEMİ
EKONOMİK

SUDAKİ
SANAYİ,
YENİLİKÇİLİK
BARIŞ
VE
YAŞAM
VE ALTYAPI
ADALET

SANAYİ,
YENİLİKÇİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
NİTELİKLİ
VEEĞİTİM
ALTYAPI
ŞEHİR VE YAŞAM
ALANLARI

KARASAL
EŞİTSİZLİKLERİN
HEDEFLER İÇİN
YAŞAM
AZALTILMASI
ORTAKLIKLAR

BARIŞ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR
ADALET
ŞEHİR
VE YAŞAM
ALANLARI

HEDEFLERTÜKETİM
İÇİN
SORUMLU
VEORTAKLIKLAR
ÜRETİM

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

KÜRESEL HEDEFLER

KÜRESEL HEDEFLER

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ŞEHİR VE YAŞAM
ALANLARI
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SORUMLU
İKLİM TÜKETİM
VEEYLEMİ
ÜRETİM

SUDAKİ
YAŞAM

KARASAL
YAŞAM

BARIŞ VE
ADALET

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

Sürdürülebilir Kalkınma İçin

KÜRESEL HEDEFLER

Aşırı avlanmaya karşı önlem olarak Osmangazi
Köprüsü’nden itibaren iç körfezde trolle balık
avı yasaklandı. Balık tutma konusunda da belli
noktalara yasak getirilirken, olta balıkçılığı
serbest bırakıldı. Kimyasal kirliliğin önlenmesi için
denetimler arttırıldı ve deniz temizleme araçları
kullanılmaya başlandı.

Sonuçlar ve Kazanımlar
Ekonomik: Bölgede balıkçılık gelişerek ekonomi
daha da canlandı.
Sosyal: Yerel halk olta balıkçılığı sayesinde tekrar
denizle buluştu.
Çevresel: Deniz kirliliği azaldı; biyolojik çeşitlilik ve
balık sayısı artmaya başladı.

Proje çalışmaları kapsamında İzmit Körfezi’nde
örnekleme yapılarak buradan toplanıp Trabzon’a
götürülen anaç balıkların yavrularının altı ay
orada büyütüldükten sonra İzmit Körfezi’ne belli
periyotlarla bırakılması planlandı ve 2017 yılının
kasım ayında 6.500 adet balık körfeze bırakıldı.
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HEDEFİMİZ

Atık Yönetimi

ÜRETİM KAYNAKLI OLUŞAN
SERA GAZI MİKTARINI
AZALTMAK

GERÇEKLEŞEN

HEDEF

2018

2017

857K G 850K G
AZAMİ

Emisyon Yönetimi
Emisyonlar kapsamındaki çevresel etkimiz
ocaklardan başlayarak paketleme ünitesine kadar
her faaliyetimizde ortaya çıkıyor. Tesisimizin
faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların ölçümleri
iki yılda bir yapılıyor. Tesiste yer alan üç ana proses
bacası verileri İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne
online olarak bağlı olan sürekli ölçüm sistemi ile
izleniyor ve yasal mercii tarafından kontrol ediliyor.
Tesisimizde ana bacalar Avrupa standartları olan
50 mg/m3 üst değerinin çok altında, 5-15 mg/m3
ortalama baca emisyonu ile çalışıyor.

bile kesinleşmediği bir dönemde sera gazı azaltım
çalışmaları ve hedefleri belirleyerek global çevre
etkileri kapsamında da çalışmalar gerçekleştirmeye
başladık. Birleşmiş Milletlere CO2e azaltımı ile ilgili
bir proje sunduk ve Çamur Kurutma Tesisimiz ile
Gönüllü Karbon Piyasasından CO2e sertifikası alan ilk
çimento fabrikası olduk.

Çimento sektöründe en büyük emisyon etkisi sera
gazları salımı sonucunda gerçekleşiyor. Sera gazlarının
azaltımı ve etkileri konusunda devlet stratejilerinin

3.574.199

3.284.672

Emisyonlarımızı Sera Gazı Emisyonlarının Takibi
Hakkında Yönetmelik ve Sera Gazı Emisyonlarının
İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğlere göre
hesaplıyoruz. Toplam CO2e emisyonlarının 2016’dan
2017’ye %7,5 artmasının nedeni, klinker üretim
miktarının %9 artmasıdır.

3.831.602

3.528.585

3.521.123

3.787.580

Sera Gazı Emisyonları
(t CO2e)

2015

2016

2017

Doğrudan Sera Gazı Emisyonları

49.357

48.119

46.171

257.403

236.451

258.995

2015

2016

2017

Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Sera Gazı Azaltımı
(t CO2e)
11.409

2015

2016

2017

Atık Isıdan Elektrik Üretim Tesisi
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2015

2015

18.532

13.340

2016

2017

Çamur Kurutma Tesisi

2016

2017

Toplam

60.766

2015

66.651

59.511

2016

2017

Toplam

ERİŞİLEBİLİR
TOPLUMSALVE
TEMİZ
ENERJİ
CİNSİYET
EŞİTLİĞİ

İNSANA
TEMİZ YAKIŞIR
SU VE İŞ
VESIHHİ
EKONOMİK
BÜYÜME
KOŞULLAR

İKLİM
SÜRDÜRÜLEBİLİR
EYLEMİ
ŞEHİR VE YAŞAM
ALANLARI

SUDAKİ
SORUMLU TÜKETİM
YAŞAM
VE ÜRETİM

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

KARASAL
YAŞAM

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ŞEHİR VE YAŞAM
ALANLARI

BARIŞ VE
ADALET

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

HEDEFİMİZ

GERÇEKLEŞEN

HEDEF

99,6

ASGARİ

2017

ÇIKAN ATIKLARIN BERTARAF
YERİNE GERİ KAZANIMA Sürdürülebilir Kalkınma%İçin
KÜRESEL HEDEFLER
GÖNDERİLMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

Katı Atık Yönetimi
Çimento sektöründe sera gazından sonra en önemli
atıkKÜRESEL
toz atıklarıdır.
Katı atık olan toz atıkları üretim
HEDEFLER
proseslerinin hemen her aşamasında oluşur. Sıvı atıklar
ise kullanılan suların büyük bir kısmının proseste
buharlaşarak bacadan çıkması sebebiyle çok önemli bir
yere sahip değildir. Diğer katı atıklar ve sıvı atıklar ise
bakım işlerinde, atölyelerde, çay odaları ve toplanma
bölgelerinde oluşuyor. Sıvı atıklardan sadece atık
yağlar, yağ bakım personellerince bakım esnasında
toplanıyor.
Sürdürülebilir Kalkınma İçin

Çimento sektörünün en önemli özelliği, atık olarak
çıkan ıskartaların her birinin bir önceki ya da bir
sonraki proses aşamasında ürüne ilave edilebilmesidir.
Böylelikle proses kaynaklı atık oluşmadan geri
dönüşümünü sağlamak mümkün oluyor.
Nuh Çimento tesislerinde atıklarımızı enerji geri
kazanım, malzeme geri kazanım, geri dönüşüm ve
düzenli depolama gibi metotlarla bertaraf ediyoruz.
Sıfır atık politikamız kapsamında oluşan atıkların
tamamının çevreye zarar vermeyecek şekilde ortadan
kaldırılmasını hedefliyoruz.

2018

%

99

Sıfır Atık Politikası ve
Sürdürülebilir Atık Yönetimi
Fabrika genelinde ve idari alanlarda oluşmakta olan
atıkların yönetimi ve düzenli depolamaya gönderilen
atık miktarının %1’in altında tutulması hedefiyle,
atıkların tamamının geri dönüşüm ve geri kazanımının
sağlanması için Sürdürülebilirlik ve Çevre Yöneticiliği
koordinatörlüğünde;
1.
2.
3.
4.
5.

Atık ayrıştırma sistematiğini kurduk.
Atık ayrıştırma konteynerlerini arttırdık.
Çalışanlara eğitim verilerek bilinç düzeyleri arttırdık.
Düzenli denetim ve kontroller yaptırdık.
Atıkları geri dönüşüm ve geri kazanım tesislerine
gönderdik.

Atık ayrıştırmanın yanlış yapılması gibi zorluklar
yaşanmasına rağmen bu problemi düzenli kontroller
ve eğitimlerle aştık.

Tehlikeli atıklarımızın %95’ini enerji geri kazanım,
tehlikeli olmayan atıklarımızın ise %94’ünü malzeme
geri kazanım yöntemiyle yöneterek çıkan tüm
atıklarımızın %99’unu geri kazanım yöntemleriyle
sürdürülebilirliğini sağlıyoruz.
Türüne Göre Atıklar (Ton)

Tehlikeli Atıklar

2016

641

2017

406

Değişim

Değişimin Sebebi

%24 azaldı

Tehlikeli atıkların içerisine atılan ambalaj, kâğıt,
plastik gibi malzemelerin atık yönetim süreçlerinin
iyileştirilmesi sonucu ayrı toplanması sayesinde
tehlikeli atık miktarı azalırken, tehlikesiz atık
miktarının artmasına sebep oldu.

Tehlikeli Olmayan Atıklar

1.087

1.627

%49 arttı

2017 yılında gerçekleşen modernizasyon
yatırımları sonucunda metal atık çıkışı arttı ve
bu miktarlar tehlikeli olmayan atıklarımıza artış
olarak yansıdı.

Oluşan Toplam Atık

1.728

2.033

%18 arttı

Metal atıkların artması sonucu toplam atığımızda
artış görüldü.
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EKLER
PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOLARI
Ekonomik Göstergeler
Yaratılan ve Dağıtılan
Ekonomik Değer (Konsolide TL)

2015

2016

2017

Yaratılan Ekonomik Değer (Gelirler)

989.915.000

923.164.000

1.002.472.000

715.620.000

722.018.000

864.454.000

Çalışanlara sağlanan faydalar

85.183.000

103.378.000

118.523.000

Devlete sağlanan fayda

64.395.000

47.13 .000

27.354.000

Sermaye sağlayıcılara sağlanan faydalar
(Temettüler)

111.158.000

127.682.000

135.192.000

6.946.000

8.222.000

7.697.000

58.753.000

46.456.000

40.410.000

Paydaşlara Dağıtılan Ekonomik Değer
Tedarikçilere sağlanan faydalar

Topluma sağlanan faydalar*
Dağıtılmayan ekonomik değer (kâr)

Açıklama: * Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı’na, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve diğer dernek ve vakıflara yapılan bağışların
toplamıdır.

Sosyal Göstergeler
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2015

2016

2017

Kaza Sıklık Oranı

27,15

30,35

28,31

454

504

741

İş Kazası Sebebiyle Kayıp Gün

Açıklamalar:
• 2017’de gerçekleşen kaza türleri; darbe alma, elektrik ya da ark çarpması, yanık, kesme, batma, delme, çizilme, sıcak malzeme ile
temas, sıkışma, ezilme ve yüksekten düşmedir.
• İlk yardım seviyesindeki kazalar gün kayıplı ise kaza sıklık oranına dahildir.
• Kayıp gün oranı takvim gününe göre hesaplanır. Kayıp gün sayımına kazanın hemen ertesi günü başlanır.
• Ölümlü kazalar kaza sıklık oranına dahil değildir. (1 ölümlü kaza=7.500 kayıp gün)
Kaza Sıklığı: Bir milyon iş saatinde gerçekleşen kaza sayısı
KS=Toplam kaza sayısı/ (Toplam Çalışan Sayısıx300 günx7,5 saat) - (Toplam kayıp gün x7,5 saat) x 1.000.000
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Sosyal Göstergeler
ÇALIŞANLARIMIZ
Sözleşme Türüne ve Toplumsal Cinsiyete Göre

2015

2016

2017

Sürekli ve Tam Zamanlı Çalışan- Kadın

30

33

40

Sürekli ve Tam Zamanlı Çalışan- Erkek

511

543

622

Toplam

541

576

662

EĞİTİM YATIRIMLARIMIZ

Toplam Eğitim Saati

Tüm Eğitimler

2015

2016

2017

Mesleki Gelişim

4.526

6.464

3.830

Kişisel Gelişim

2.636

186

192

İSG

6.115

12.220

12.656

Diğer

2.260

3.129

2.673

Toplam

15.537

21.999

19.351

EĞİTİM YATIRIMLARIMIZ

Ortalama Kişi Eğitim Saati

Tüm Çalışanlara Göre

2015

2016

2017

Tüm Çalışanlar

28

38

29

Cinsiyete Göre

2015

2016

2017

Erkek

29

41

30

Kadın

20

6

14

ÇALIŞAN DEVRİ

2016

2017

541

576

İşe Giren Çalışan Sayısı

79

133

İşten Çıkan Çalışan Sayısı

44

47

Yılın Sonundaki Çalışan Sayısı

576

662

Ortalama Çalışan Sayısı

557

640

%8,04

%7,38

Yılın Başındaki Çalışan Sayısı

Devir Oranı
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Çevresel Göstergeler
Çevre Harcamaları (TL)

2015

2016

2017

517.618

1.034.412

1.091.200

5.391.221

4.448.315

6.835.958

İşçilik

890.601

1.278.651

1.353.326

İzinler ve Lisans Yönetimi

809.568

196.920

377.012

7.609.008

6.958.298

9.657.496

2015

2016

2017

8.433.040

6.912.296

6.199.446

116.683

126.426

105.932

20.878

33.515

33.974

4.972.026

5.000.253

6.972.592

0

20.655

45.272

220.218

103.988

266.645

13.762.845

12.197.133

13.623.861

2015

2016

2017

1.732.040

1.591.053

1.742.747

2015

2016

2017

342.920

323.791

310.683

15.837.805

14.111.977

15.366.610

2015

2016

2017

Enerji yoğunluğu (çimento) (kWh/ton)

46

49

49

Enerji yoğunluğu (klinker) (kWh/ton)

64

68

66

Enerji yoğunluğu (yakıt klinker) (GJ/ton)

3,2

3,3

3,3

2015

2016

2017

Enerji tüketimi (Klinker) (kWh/yıl)

273.729.179

251.779.042

272.316.669

Enerji tüketimi (Çimento) (kWh/yıl)

168.325.939

156.412.928

176.801.760

13.762.854

12.197.133

13.623.861

Emisyon Yönetimi
Atık Yönetimi

Toplam

Yenilenemez Doğrudan Enerji
Kaynaklarından Tüketilmiş Enerji (GJ)
Kömür
Doğal Gaz
Fuel oil
Petrokok
Taş Kömürü
Alternatif Yakıtlar
Toplam Tüketilen Yakıtlar

Yenilenemez Enerji Kaynaklarından Satın
Alınmış ve Tüketilmiş Dolaylı Enerji (GJ)
Elektrik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından
Üretilmiş ve Tüketilmiş Dolaylı Enerji (GJ)
Elektrik
Toplam Enerji Tüketimi

Enerji Yoğunluğu

Enerji Tüketimi

Enerji tüketimi (Yakıt klinker) (GJ/yıl)
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Sera Gazı Emisyonları (t CO2e)
Doğrudan Sera Gazı (GHG) Emisyonları
(Kapsam 1)
Dolaylı Sera Gazı (GHG) Emisyonları
(Kapsam 2)
Toplam

2015

2016

2017

3.574.199

3.284.672

3.528.584

257.403

236.451

258.995

3.831.602

3.521.123

3.787.579

Açıklama: Doğrudan Sera Gazı Emisyonları (Kapsam 1), “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamında
(MRV) raporladığı emisyonları (Şirkete ait tesisler dışındaki hizmet binalarında (genel müdürlük vb.) gerçekleşen emisyonları,
şirketin kontrolündeki tüm mobil kaynaklarda (araba, iş makinası vb.) yakılan yakıtlar sonucu oluşan emisyonları, HFC, HCFC vb.
gibi soğutucu/yangın söndürücü gazların kaçakları sonucu oluşan sera gazı emisyonlarını) kapsamaktadır.
Açıklama: Dolaylı Sera Gazı Emisyonları (Kapsam 2), MRV kapsamında raporlanan Sera Gazı emisyonları kapsamının dışında olup,
şirketin satın alarak tükettiği tüm ikincil yakıtlar (elektrik, buhar, ısı) sonucu oluşan sera gazı emisyonlarını kapsamaktadır.

Sera Gazı (GHG) Emisyon Yoğunluğu
(Kapsam 1)
Toplam Klinker Üretimi (Ton)
CO2e Emisyon Yoğunluğu (Kg CO2e/ton klinker)

2015

2016

2017

4.267.500

3.693.000

4.116.500

838

889

857

Açıklama: 2016 yılı klinker üretim tonajının düşük olmasından dolayı birim ton başına salınan karbon miktarı yüksek çıkmaktadır.

Sera Gazı Azaltımı (t CO2e)

2015

2016

2017

Atık Isı Geri Kazanımı

49.357

48.119

46.171

Çamur Kurutma Tesisi

11.409

18.532

13.340

Toplam

60.766

66.651

59.511

Açıklama: Buradaki değerler CO2e azaltım sertifikası olan WHR ve Çamur Kurutma Tesisinin yıllık azaltım miktarlarının toplamıdır.

Hava Emisyonları (Kg)
NOx
SOx
(Parçacıklı Madde) PM

2015

2016

2017

2.464.302

-

3.297.448

Ölçülebilen değerin çok
altında olduğu için göz
ardı edilmiştir.

-

8.345

423.377

-

443.448

Açıklama: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine göre ölçümler iki yılda bir yapılmaktadır. Bu nedenle 2016
verileri mevcut değildir.
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Su Çekimi (m3/yıl)

2015

2016

2017

Yüzey Suları (Ulupınar)

1.889

25.062

402.383

161.577

121.869

139.410

1.997.221

1.713.939

1.409.749

2.160.687

1.860.870

1.951.542

Yeraltı Suyu (Derin Kuyular)
Deniz Suyu Arıtma ve İSU Sayaç *
Toplam

Açıklama: * Deniz suyunun ultra filtrasyon ve ters ozmos sistemi ile arıtılarak geri kazanılmış su üretim tesisimizden alınan miktarlardır.

Geri kazanılan ve yeniden kullanılan
suyun toplam hacmi (m3/yıl)

2015

2016

2017

1.997.221

1.713.939

1.409.749

2015

2016

2017

%92,43

%92,10

%72,24

2015

2016

2017

506

641

406

Tehlikeli Olmayan Atıklar

2.302

1.087

1.627

Oluşan Toplam Atık

2.808

1.728

2.033

Fabrika
Geri kazanılan ve yeniden kullanılan
suyun toplam su çekimi içindeki oranı
Fabrika

Türüne Göre Toplam Atık (Ton)
Tehlikeli Atıklar

Bertaraf Yöntemine Göre Toplam Atık (Ton)

Tehlikeli

Tehlikeli Olmayan

385,40

11,70

15,00

1.526,60

Düzenli Depolama

0,01

6,80

Geri Dönüşüm

5,50

81,90

Diğer (Sterilizasyon vb.)

0,09

0,00

Bertaraf Edilen Toplam Atık

406

1.627

Enerji Geri Kazanım
Malzeme Geri Kazanım
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Tehlikeli Atıklar
080317

Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri

130205

Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağları

130208

Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları

130310

Diğer yalıtım ve ısı iletim yağları

150110

Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar

150202

Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri),
temizleme bezleri, koruyucu giysiler

160213

Elektronik atıklar

160601

Kurşunlu piller ve akümülatörler

180103

Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar

200121

Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar

200133

Karışık pil

Tehlikeli Olmayan Atıklar
070213

Atık plastik

120101

Demir metal çapakları ve talaşları

150101

Kağıt ve karton ambalaj

150102

Plastik

150106

Karışık ambalaj

160103

Ömrünü tamamlamış lastikler

160117

Demir metaller

170107

17 01 06 dışındaki beton, tuğla kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları

170201

Ahşap

170407

Karışık metaller

170604

17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri

190805

Kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar

190814

19 08 13 dışındaki endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar

191202

Demir metali vb.
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GRI İçerik İndeksi
GRI 101 TEMEL 2016

GRI 102 GENEL BİLDİRİMLER

GRI 102 GENEL
BİLDİRİMLER 2016
GRI

Kurumsal Profil

102-1

Şirket adı

102-2

Faaliyetler, markalar, ürün ve
hizmetler

102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9

Genel merkezin yeri
Ülkeler
Şirketin yasal statüsü
Hizmet verilen pazarlar
Şirketin büyüklüğü
Çalışan profili
Tedarik zinciri

102-10

Şirketle ya da tedarik zinciri
ile ilgili önemli değişiklikler

102-11

İhtiyatlılık prensibi

102-12

Harici girişimler

102-13

Kurumsal üyelikler

Açıklamanın
Yeri
Ön kapak içi

GRI

Kurumsal Yönetim

102-18

Yönetişim yapısı

21

Ön kapak içi
12-13
Ön kapak içi
11-13
16-19
38
34

102-40
102-41
102-42
102-43
102-44
102-45

Konsolide finansal tablolarda yer alan şirketler

14

34

102-46

Rapor içeriğinin ve sınırlarının belirlenme süreci

24

42-43

102-47

Önemli konuların listesi

BMSKH

102-48

Önceki raporlarda tekrarlanan bilgiler

11

102-49

Raporun kapsam ve sınırlardaki değişiklikler

102-50

Raporlama dönemi

Strateji

Paydaş grupları listesi
Toplu sözleşmeler
Paydaşların tanımlanması ve seçimi
Paydaş katılımı yaklaşımı
Paydaşlardan gelen kilit konular

Üst yönetim mesajları

4-7

102-51

En güncel raporun tarihi

102-15

Kilit etki, risk ve fırsatlar

24

102-52

Raporlama döngüsü

102-53

Raporla ilgili sorular için iletişim kurulacak
kişiler

102-16

Değerler, prensipler,
standartlar ve davranış
kuralları

20-21

102-54

GRI standartlarına uyum beyanı

102-17

Etik ile ilgili fikir ve
endişelerin paylaşılacağı
mekanizmalar

21

102-55

GRI İçerik indeksi

GRI 103 YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 2016
103-1 Öncelikli konular ve sınırları
103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri
GRI 200 EKONOMİK STANDARTLAR SERİSİ
GRI 200 GRI 201 Ekonomik Performans, 2016
GRI 204 Satınalma Uygulamaları, 2016
GRI 300 ÇEVRESEL STANDARTLAR SERİSİ
GRI 301 Malzemeler, 2016
GRI 302 Enerji, 2016
GRI 303 Su, 2016
GRI 300
GRI 304 Biyoçeşitlilik, 2016
GRI 305 Emisyonlar, 2016
GRI 306 Sıvı ve Katı Atıklar, 2016
GRI 307 Çevre Mevzuatına Uyum, 2016
GRI 400 SOSYAL STANDARTLAR SERİSİ
GRI 401 İstihdam, 2016
GRI 403 İş Sağlığı ve Güvenliği, 2016
GRI 400
GRI 404 Eğitim ve Öğretim, 2016
GRI 413 Yerel Toplumlar, 2016
GRI 419 Sosyoekonomik Mevzuata Uyum, 2016

23
38
23
23
24

Raporlama

102-14

GRI 103

Açıklamanın
Yeri

Paydaş Katılımı

11

Etik ve Dürüstlük
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GRI 102 GENEL BİLDİRİMLER 2016

24
Bu ilk
rapordur.
Bu ilk
rapordur.
2017
Bu ilk
rapordur.
Yıllık
Arka kapak içi
3
62-63

Açıklamanın
Yeri
26-27
Sayfalar
aşağıdadır.

30-31
34
48-49
44
51
52
54
55
42-43
38
36-37
36-37
40-41
21

GRI 200-300-400 KONU SPESİFİK STANDARTLAR

Açıklamanın Yeri

GRI 200 EKONOMİK

GRI 200 EKONOMİK
GRI 201 Ekonomik Performans, 2016
201-1

Yaratılan ve dağıtılan doğrudan ekonomik değer

16-19, 56

GRI 203 Dolaylı Ekonomik Etkiler, 2016
203-1

Desteklenen altyapı yatırımları ve hizmetler

40-41

GRI 204 Satınalma Uygulamaları, 2016
204-1

Yerel tedarikçiler harcama oranı

34

GRI 300 ÇEVRESEL
GRI 301 Malzemeler, 2016
301-2

Girdi olarak kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeler

48-50

GRI 300 ÇEVRESEL

GRI 302 Enerji, 2016
302-1

Şirketin enerji tüketimi

302-5

Ürün ve hizmetlerin enerji gereksinimlerindeki azaltımlar

44
45-47

GRI 303 Su, 2016
303-1

Kaynağına göre su çekim miktarı

51

303-3

Geri dönüştürülen ya da yeniden kullanılan su miktarı

51

GRI 304 Biyoçeşitlilik, 2016
304-1

Koruma alanları ya da yüksek biyoçeşitlilik değerine sahip bölgelerdeki operasyonlar

52

GRI 305 Emisyonlar, 2016
305-1

Doğrudan (Kapsam 1) sera gazı emisyonları

54

GRI 306 Sıvı ve Katı Atıklar, 2016
306-2

Türüne ve bertaraf yöntemine göre atıklar

60-61

GRI 307 Çevre Mevzuatına Uyum, 2016
307-2

Çevresel mevzuata uyumsuzluk sonucu alınan cezalar

43

GRI 400 SOSYAL
GRI 401 İstihdam, 2016
401-1

Yeni çalışanlar ve çalışan devri

38

401-2

Tam zamanlı çalışanlara sağlanan faydalar

38

401-3

Doğum izni kullanan ve işe geri dönen çalışanlar

38

GRI 400 SOSYAL

GRI 403 İş Sağlığı ve Güvenliği, 2016
403-1

İş sağlığı ve güvenliği komitelerinde temsil edilen çalışanlar

403-2

Kaza tür ve oranları, mesleki hastalıklar, kayıp gün ve ölümle sonuçlanan kazalar

36-37
56

GRI 404 Eğitim ve Öğretim, 2016
404-1

Çalışan başına ortalama eğitim saatleri

36

404-2

Çalışanlar için yetenek geliştirici programlar

38

GRI 407 Sendikalaşma ve Toplu Sözleşme Hakkı, 2016
407-1

Sendikalaşma hakkının risk altında olduğu operasyonlar ve tedarikçiler

34

GRI 413 Yerel Toplumlar, 2016
413-1

Yerel toplum katılımı, etki analizi ve gelişim programları olan operasyonlar

40-41

GRI 418 Müşteri Gizliliği, 2016
418-1

Müşteri gizliliğinin korunmaması ya da müşterilerle ilgili veri kaybı ile ilgili şikayetler

Mevcut değildir.

GRI 419 Sosyoekonomik Mevzuata Uyum, 2016
419-1

Sosyoekonomik konularla ilgili kanunlara uyumsuzluk vakaları

21
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New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde 2015 yılında gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma
Zirvesi’nde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 193 ülkenin imzası ile kabul edildi. Küresel Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde
yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır.
Nuh Çimento’da 17 hedefin 13 tanesine doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet eden proje ve uygulamalarımız
Sürdürülebilir KalkınmaSürdürülebilir
İçin
Kalkınma
Sürdürülebilir
İçin
Kalkınma İçin
mevcuttur ve bu Küresel Hedeflerin her zaman takipçisi olmayı ve bu hedefleri destekleyecek faaliyetlere
öncelik vermeyi taahhüt ediyoruz.

KÜRESEL HEDEFLER
KÜRESEL HEDEFLER
KÜRESEL HEDEFLER

Her tür yoksulluğu,
AÇLIĞA
YOKSULLUĞA SAĞLIKLI
nerede
SONolursa olsun
SON sona BİREYLER
erdirmek

Açlığı bitirmek, gıda
İnsanların sağlıklı bir
NİTELİKLİ SAĞLIKLI
TOPLUMSAL
NİTELİKLİ SAĞLIKLI
YOKSULLUĞA
AÇLIĞA
TEMİZ SU VE TOPLUMSAL NİTELİKLİ
TEMİZ SU VE TOPLUMSAL
güvenliğini
sağlamak
yaşam
sürmelerini
EĞİTİM
CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİM BİREYLER
EŞİTLİĞİ
SON
SON
EĞİTİM
CİNSİYET EŞİTLİĞ
SIHHİ KOŞULLAR CİNSİYET
SIHHİ KOŞULLAR
BİREYLER
ve sürdürülebilir tarımı
ve herkesin her yaşta
desteklemek
refahını
sağlamak
Sürdürülebilir
Kalkınma İçin
Sürdürülebilir KalkınmaSürdürülebilir
İçin
Kalkınma
İçin
YOKSULLUĞA
SON

AÇLIĞA
SON

Sürdürülebilir KalkınmaSürdürülebilir
İçin
Kalkınma
Sürdürülebilir
İçin
Kalkınma İçin

KÜRESEL
KÜRESEL HEDEFLER
KÜRESEL HEDEFLER
KÜRESELHEDEFLER
HEDEFLER
KÜRESEL HEDEFLER
KÜRESEL HEDEFLER

ERİŞİLEBİLİR VE
SANAYİ,
YENİLİKÇİLİK
EŞİTSİZLİKLERİN SORUMLU TÜKETİM
VE SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
İNSANA YAKIŞIR İŞERİŞİLEBİLİR VESANAYİ, YENİLİKÇİLİK
İNSANA YAKIŞIRERİŞİLEBİLİR
İŞEŞİTSİZLİKLERİN
İNSANA
YAKIŞIR İŞ EŞİTSİZLİKLERİN
SORUMLU
TÜKETİM
SÜRDÜRÜLEBİLİR
SÜRDÜRÜLEBİLİR
SÜRDÜRÜLEBİLİ
eşit derecede
Toplumsal
cinsiyet
için suya ve
VETEMİZ
ALTYAPI
AZALTILMASI
VETEMİZ
ALTYAPI
AZALTILMASIVETEMİZ
TEMİZ
ENERJİ SAĞLIKLIHerkese
ALTYAPI
AZALTILMASI
TEMİZ
ENERJİSAĞLIKLI
TEMİZ
ENERJİ
VE
EKONOMİK
BÜYÜME
EKONOMİK BÜYÜME
EKONOMİK
BÜYÜME
VE ÜRETİM
VE sıhhi
ÜRETİM ŞEHİR VE YAŞAM
ŞEHİR
VE YAŞAM
ŞEHİRHerkes
VE YAŞAM
NİTELİKLİ
TOPLUMSAL
YOKSULLUĞA
AÇLIĞA
SU VE
NİTELİKLİ
NİTELİKLİ
TOPLUMSAL
TOPLUMSAL
SU VE VE
SU VE VE
eğitim
sağlamak
eşitliğini
koşullara erişimi ve
ALANLARI
ALANLARI
ALANLARI
EĞİTİM
CİNSİYET
EŞİTLİĞİ NİTELİKLİ SAĞLIKLI
SON
SON
SIHHİ
EĞİTİM BİREYLER
EĞİTİM
CİNSİYET
EŞİTLİĞİ
CİNSİYET EŞİTLİĞİ
BİREYLERkaliteli
SIHHİ KOŞULLARAÇLIĞA
SIHHİ sağlamak
KOŞULLAR
NİTELİKLİ SAĞLIKLI
TOPLUMSAL
YOKSULLUĞA
AÇLIĞA
YOKSULLUĞA
YOKSULLUĞA
AÇLIĞA
TEMİZKOŞULLAR
SU VE TOPLUMSAL NİTELİKLİ
TEMİZ SU VE TOPLUMSAL
SAĞLIKLI
ve herkese
yaşam
ve sağlıklamanın
EĞİTİM ve kadınların
CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİM
EŞİTLİĞİEĞİTİM
SON
SON
SONboyu BİREYLER
SON
SON
SIHHİ KOŞULLAR CİNSİYETsuyun
SIHHİ KOŞULLARCİNSİYET EŞİTLİĞ
BİREYLER veSON
BİREYLER
eğitim imkânı tanımak
kız çocuklarının
sürdürülebilir yönetimini
garanti altına almak
ürdürülebilir KalkınmaSürdürülebilir
İçin
Kalkınma
İçin
Sürdürülebilir
Kalkınmatoplumsal
İçin konumlarını
Sürdürülebilir Kalkınmagüçlendirmek
Sürdürülebilir
İçin
Kalkınma
Sürdürülebilir
İçin
Kalkınma İçin

ĞA SAĞLIKLI
BİREYLER

AÇLIĞA
SON

KÜRESEL HEDEFLER
KÜRESEL HEDEFLER
KÜRESEL
KÜRESELHEDEFLER
HEDEFLER
KÜRESEL HEDEFLER
KÜRESEL HEDEFLER

SUDAKİ
SUDAKİ
KARASAL
KARASAL SUDAKİ
KARASAL
İKLİM
İKLİM
İKLİM
BARIŞ VE
HEDEFLER İÇİN BARIŞ VE
HEDEFLER İÇİNBARIŞ VE
HEDEFLER İÇİN
YAŞAM
YAŞAM
YAŞAM
YAŞAM
YAŞAM
YAŞAM TÜKETİMORTAKLIKLAR ADALET
EYLEMİ VE SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
EYLEMİ
ADALET
ORTAKLIKLAR ADALET
ORTAKLIKLAR
SANAYİ,
YENİLİKÇİLİK
EŞİTSİZLİKLERİN
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SUDAKİ
YAŞAM

BARIŞ VE
ADALET

Barışçıl
ve herkesi
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HEDEFLER
İÇİN BARIŞ VE
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kurumlar inşa etmek
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uygulama araçlarını
güçlendirmek ve küresel
ortaklığı
yeniden
Sürdürülebilir Kalkınma İçin
canlandırmak
KÜRESEL HEDEFLER

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
3. 2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.
4. 2017 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara
bağlanması.
6. 2017 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü,
değiştirilerek kabulü veya reddi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.
8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için
Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara
bağlanması.
10. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal
Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi
verilmesi.
11. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların
üst sınırının karara bağlanması.
12. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin
bilgi verilmesi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinler çerçevesinde Esas
Sözleşmenin; 3. Maddesi, 6. Maddesi, 23. Madde’lerine ilişkin değişikliklerin ve 32. maddenin eklenmesinin
görüşülmesi ve yeni şeklinin onaya sunulması.
14. Dilek ve görüşler.
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Mevzuat Uyarınca
Yapılması Gereken
Açıklamalar

66

Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında
Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübeleri
Genel  Müdür  olarak  görev  yapan  Sayın  Sinan  Urhan  29.03.2017  tarihinde  görevinden  ayrılmış,  
yerine  Sayın  Halim  Tekkeşin  atanmıştır.  
  
Kamil  Gökhan  Bozkurt  /  CEO  
1971  doğumlu  olan  K.  Gökhan  Bozkurt,  Bilkent  Üniversitesi  Ekonomi  Bölümü’nde  lisans,  Johns  
Hopkins  Üniversitesi  (ABD)  Ekonomi  Bölümü’nde  yüksek  lisans  eğitimini  tamamlamıştır.  1999-
2003  yılları  arası  uluslararası  finans  kuruluşlarında  çeşitli  görevler  almıştır.  2003  yılında  Ziraat  
Bankası’nda  Yurt  dışı  İlişkiler  ve  İştirakler  Daire  Başkanı  olarak  görev  almış  ve  Ziraat  Bankası  
Moskova   ve   Ziraat   Bankası   International   AG   (Almanya)   Yönetim   Kurulu   Üyeliklerinde  
bulunmuştur.  2004-2006  yılları  arasında  Türkiye  Halk  Bankası’nda  İnsan  Kaynakları,  Finansal  
Kuruluşlar   ve   Uluslararası   Bankacılıktan   Sorumlu   Genel   Müdür   Yardımcısı   olarak   çalışmıştır.  
Halkbank  –  Pamukbank  birleşme  sürecini  yönetmiştir.  Halkbank  Özelleştirme  Komitesi  Başkanı,  
Birlik   Sigorta   Yönetim   Kurulu   Başkan   Vekili   ve   KOBİ   Girişim   Sermayesi   Yatırım   Ortaklığı  
Yönetim  Kurulu  Başkan  Vekili  olarak  çeşitli  üst  düzey  görevlerde  bulunmuştur.  2006  yılında  Türk  
Telekom’a   İnsan   Kaynakları   Başkanı   olarak   katılmışken   2010   yılından   itibaren   Türk   Telekom  
CEO’su  olarak  görev  yapmıştır.  Türk  Telekom  ve  iştiraklerinin  bir  kamu  şirketinden  uluslararası  
ve  rekabetçi  özel  şirketlere  dönüşüm  sürecini  başarıyla  yönetmiştir.  Mart  2013’ten  itibaren  Nuh  
Şirketler  Topluluğu  Grup  CEO’su  olarak  görev  yapmaktadır.    
  
Halim  Tekkeşin  /  Genel  Müdür  
1971   Çankırı   doğumludur.   Orta   Doğu   Teknik   Üniversitesi   Kimya   Mühendisliği   ve   Anadolu  
Üniversitesi   Dış   Ticaret   Bölümü’nden   mezun   olmuştur.   Ayrıca   Kocaeli   Üniversitesi’nde  
finansman  ve  işletme  konularında  eğitim  almıştır.  İş  hayatına  1995  yılında  Nuh  Çimento  Sanayi  
A.Ş’  de  İşletme  Mühendisi  olarak  başlamış  daha  sonra  AS  Çimento  Sanayi  A.Ş.,  SC  Endüstri  
A.Ş.  ve  Nuh  Yapı  Ürünleri  A.Ş.’  de  üst  düzey  yönetici  olarak  devam  etmiş,  son  olarak  Aslan  
Çimento  A.Ş.  Genel  Müdürü  olarak  görev  almıştır.  Çimento,  Beton,  Kireç,  Gazbeton  ve  Alçı  gibi  
yapı   malzemeleri   dışında,   yenilenebilir   enerji   ve   atık   ısılardan   enerji   elde   etme   konularında  
profesyonel  çalışmaları  bulunmaktadır.  
Ayhan  İmamoğlu  /  CFO  
1969  Almanya  doğumludur.  1994  yılında  Orta  Doğu  Teknik  Üniversitesi,  Ekonomi  bölümünden  
mezun  oldu.  1996  –  2001  arası  Alarko  Taahhüt  Grubunda  “Bütçe  ve  Raporlama  Müdürü”;;  2002  
–  2005  arası  Alarko  Holding  A.Ş.’de  Tüm  Şirketler  Topluluğundan  sorumlu  “Bütçe,  Planlama  ve  
Mali  Analiz  Grup  Müdürü”;;  2006  –  2009  arası  Petrol  Ofisi  A.Ş.  ‘de  “MIS,  Bütçe  ve  Mali  Kontrol  
Müdürü”   olarak   çalıştı.   2010   –   2013   arası   Rixos   Hotels’de   CFO   oldu.   SMMM   (Serbest  
Muhasebeci   ve   Mali   Müşavir)   sertifikasına   sahip   olup   uzmanlıkları   arasında   Holding,  
İnşaat/Taahhüt,   Enerji,   Turizm,   Gayrimenkul   ve   Sanayi   sektörleri   bulunmaktadır.   Ekim   2015  
tarihinden  itibaren  Nuh  Çimento  Grubu  CFO’su  olarak  görev  yapmaktadır.  
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Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu
Üyelerinin Şirketle Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet
Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
Şirket%Yönetim%Kurulu%Üyeleri,%şirket%ile%işlem%yapmamış%ve%aynı%faaliyet%konularında%rekabet%
edecek%girişimlerde%bulunmamıştır.%%

&

Dönem İçerisinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri
Yıl%içinde%ana%sözleşme%değişikliği%gerçekleşmemiştir.%
%

Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Sağlanan& huzur& hakkı,& ücret,& prim,& ikramiye,& kâr& payı& gibi& mali& menfaatlerin& toplam&
tutarları&ile&verilen&ödenekler,&yolculuk,&konaklama&ve&temsil&giderleri&ile&aynî&ve& nakdi&
imkânlar,&sigortalar&ve&benzeri&teminatların&toplam&tutarlarına&ilişkin&bilgiler%
Nuh%Şirketler%Grubu%Yönetim%Kurulu%Üyeleri%ve%icrada%görevli%üst%düzey%yöneticilerine%ücret,%prim,%
sağlık%sigortası%ve%ulaşım%gibi%faydalar%da%dahil%olmak%üzere%mali%haklar%sağlanmıştır.%
Yönetim&Kurulu&Üyelerinin&ve&üst&düzey&yöneticilerinin&ücretlendirme&esasları:&%
Ücret%belirlemede%ve%periyodik%artışlarındal%piyasa%ücretleri,%şirketin%ve%çalışanın%performansı%ve%
hayat%pahalılığı%faktörleri%dikkate%alınmaktadır.%Yönetim%Kurulu%ücreti%Genel%Kurul,%CEO%ücreti%
Yönetim% Kurulu,% üst% düzey% yönetici% ücretleri% ise% Yönetim% Kurulu% Başkanı% ve% CEO% tarafından%
belirlenir.%%
%

Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
Nuh% Çimento% Grubu% majör% ürünü% olan% çimentonun,% beton% davranışı% üzerinden% kalitesini,%
bağımsız%bir%göz%ile%tespit%edip,%izlemek%amacı%beton%laboratuvarı%kurulmuştur.%
Beton%laboratuvarı,%çimentonun%beton%davranışı%üzerinden%kalitesini%izlemek%ile%birlikte,%
•Pazardaki% rakiplerin% çimentolarını% kıyaslamak% sureti% ile% firmamızın% pazardaki% yerinin%
tespiti,%
•ArRGe% çalışmaları% ilel% çimento% optimum% öğünme% performans,% çimentonun% mineral%
katkılar%ile%uyumu,%çimentonun%ile%kimyasal%katkılar%uyumu,%alternatif%agregalar%ile%alternatif%beton%
reçeteleri%oluşturulması,%
•Nuh% Beton% Sanayi% A.Ş.% dizayn% ve% reçetelerinin% kontrolü% ve% çimento% kalitesi% ile%
entegrasyonu,%
•ÇimRnak% Taşımacılık% Ltd.% Şti.% firmamız% bünyesinde% devreye% alınan% Agrega% üretim%
tesisinin%deney%ve%tetkiklerinin%yapılarak%kalitenin%izlenmesi,%
•Müşteri% ilişkileril% müşteri% şikâyetlerinin% alınması,% değerlendirilmesi,% cevaplanması% ve%
çözüm%üretilmesine%yardımcı%olunması,%konularında%da%etkin%görev%almaktadır.%
%
%

!
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İştiraklerimizden  Nuh  Yapı  Ürünleri  A.Ş.;;  2011  yılında  gazbeton  malzemenin  yoğunluk  sınıfının  
130-150kg/m3   sınıfına   düşürülmesi   çalışması   yapılmaya   başlanmıştır.   2012   yılında   bu   proje  
kapsamında  TÜBİTAK-TEYDEB  1501-Sanayi  Ar-Ge  Projeleri  Destekleme  Programı'na  başvuru  
yapılmıştır.   Proje   "Doğal   Mineral   Esaslı   Yanmaz   Bir   Yalıtım   Malzemesi   Üretimi   Geliştirmek"      
başlıklı  proje  başvurumuz  TÜBİTAK  tarafından  onaylanmıştır.  
  
ARGE  projesi  kapsamında  laboratuvarda  yapılan  çalışmalarla  hammadde  özellikleri  belirlenmiş,  
temel   reçete   oluşturulmuştur.   Mevcut   gazbeton   üretim   hattında   yapılan   çalışmalarla   Nuh   Isı  
Yalıtım  Malzemesi  yılda  15000-20000  m3’e  kadar  üretilebilecektir.    
  
Gazbeton  yalıtım  malzemesi  diğer  yalıtım  malzemelerine  göre  üstün  özelliklere  sahip,  mineral  
esaslı,  katma  değeri  çok  yüksek  geleceğin  yalıtım  malzemelerindendir.    
  
Gazbeton  Isı  Yalıtım  Plağı  betonarme  taşıyıcı  sistem,  iç  duvar,  dış  duvar,  çatı,  garaj  ve  bodrum  
yalıtımında  kullanılabilen  bir  üründür.  
  
Nuh  Isı  Yalıtım  Plağı  için  Türk  Standartları  Enstitüsü’ne  ulusal  teknik  onay  almak  için  müracaat  
edilmiştir.      

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
Yoktur.  
  

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine
İlişkin Açıklamalar
Yoktur.  
  

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Ve Adli Yaptırımlara İlişkin
Açıklamalar
Mevzuat  hükümlerine  aykırı  uygulamalar  nedeniyle  şirket  ve  yönetim  organı  üyeleri  hakkında  
uygulanan  idari  veya  adli  yaptırımlar  bulunmamaktadır.    
  

Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel
Kurul
Kararlarının
Yerine
Getirilip
Getirilmediği,
Hedeflere
Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin
Bilgiler Ve Değerlendirmeler
Geçmiş   dönemlerde   belirlenen   bütçe   hedeflerine   ulaşılmış,   genel   kurul   kararları   yerine  
getirilmiştir.    
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Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu İş Görüşmesi Uygulamaları, Personel
ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler
  

Personel  ve  İşçi  Hareketleri:    
01  Ocak  2017  ve  31  Aralık  2017  dönemi;;  dönem  başında  576  kişi  olan  toplam  personel  sayısı,  
dönem  içinde  muhtelif  sebeplerle  47  kişinin  işten  ayrılması,  133  kişinin  de  yeni  işe  başlamasıyla  
dönem   sonunda   662   kişi   ile   tamamlanmıştır.   Bu   personellerden   425   kişi   toplu   iş   sözleşmesi  
kapsamında  (kapsam  içi)  iken,  237  kişi  kapsam  dışında  çalışmaktadır.  
  
Toplu  iş  Sözleşmesi  Uygulamaları:  
Üyesi  bulunduğumuz  Çimento  Endüstrisi  İşverenleri  Sendikası  (ÇEİS)  ve  T.  Çimse-İş  Sendikası  
arasında  düzenlenecek  yeni  dönem  toplu  iş  sözleşmesi  görüşmelerine  18  Aralık  2015  tarihinde  
başlanmış  ve  27  Ocak  2016  tarihinde  tarafların  anlaşmasıyla  sonuçlanmıştır.  
01.01.2016  -  31.12.2017  tarihleri  için  geçerli  olmak  üzere;;  
Yeni  dönem  Grup  Toplu  İş  Sözleşmesi  ile  birlikte  yeni  İş  Değerleme  ve  Gruplandırma  Sistemi'nin  
uygulanmasına  da  karar  verilmiş  ve  6  (altı)  iş  grubu  oluşturulmuştur.  
Sözleşmenin  1.  yılında;;  01.01.2016  tarihinde  işyerinde  çalışan  ve  toplu  iş  sözleşmesinin  imzası  
tarihinde  iş  sözleşmesi  devam  eden  işçilerin  31.12.2015  tarihinde  almakta  oldukları  çıplak  saat  
ücretlerine  01.01.2016  tarihinden  itibaren  geçerli  olmak  üzere  %10,50  zam  yapılmıştır.  
Sözleşmenin  ikinci  yılında;;  01.01.2017  tarihinde  işyerinde  çalışan  ve  iş  sözleşmesi  devam  eden  
işçilerin  31.12.2016  tarihinde  almakta  oldukları  çıplak  saat  ücretlerine,  her  fabrikanın  kendi  genel  
ortalama  çıplak  saat  ücreti  esas  alınarak  bulunacak  miktara,  01.01.2017  tarihinde  geçerli  olmak  
üzere   TÜİK   2003=100   Temel   Yılı   Tüketici   Fiyatları   Genel   Endeksi   01.01.2016-31.12.2016  
dönemi  için  bir  önceki  yılın  aynı  ayına  göre  değişimi  oranı  (%)  IV.  Gruba  zam  olarak  verilip,  bu  
miktar   aşağıdaki   gruplar   için   %4,5'er   puan   indirilmek   ve   yukardaki   gruplar   için   %3'er   puan  
artırılmak   suretiyle   bulunacak   kademeli   ücret   zamları   her   kademedeki   işçilerin   31.12.2016  
tarihinde   almakta   oldukları   çıplak   saat   ücretlerine   01.01.2017   tarihinden   geçerli   olmak   üzere  
ikinci  yıl  zammı  olarak  uygulanacaktır.  
Nuh   Çimento’nun,   SPK’nın   ilgili   tebliğleri   doğrultusunda,   31.12.2017   tarihine   göre   kıdem  
tazminatına   hak   kazanmış   personele,   12.822.431   TL’lik   kıdem   tazminatı   yükümlülüğü  
bulunmakta  olup,  ana  ortaklık  ve  bağlı  ortaklıkları  için  ayrılan  kıdem  tazminatları  karşılığı  fon  
tutarı  24.684.772  TL’dir.  
  
Personel  ve  İşçiye  Sağlanan  Hak  ve  Menfaatler  
2017  yılında  geçerli  olan  toplu  iş  sözleşmesi  kapsamına  dâhil  personele  ücretleri  dışında  çeşitli  
yardımlarda  bulunulmaktadır.  Bu  yardımlar  arasında;;  yılda  120  günlük  ücret  tutarında  ikramiye,  
kıdemli  işçilik  teşvik  ikramiyesi,  gece  vardiyası  zammı,  bir  öğün  yemek,  293,03  TL  sosyal  yardım,  
314,93  TL  ölüm  yardımı,  544,82  TL  doğum  yardımı,  518,89  TL  evlenme  yardımı,  ayakkabı  iş  
elbisesi,  havlu,  sabun  yardımı  gibi  diğer  sosyal  yardımlar  bulunmaktadır.  
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İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler
Şirketimiz   ile   bağlı   ortaklıklarımız   arasında   mal   ve   hizmet   alım   satımı   şeklinde   ticari  
faaliyetlerimiz   olmaktadır.   İlişkilerimiz   piyasa   koşullarında   gerçekleşmektedir.   Gerek  
alımlarımıza,  gerek  satışlarımıza  işlem  hacmine  ve  işin  sürekliğine  göre  oluşan  piyasa  fiyatları,  
kalite  ve  teslimat  imkânları  gözden  geçirilerek  karar  verilmektedir.    
  
Bağlı  ortaklıklarımızdan  Nuh  Beton  A.Ş.’ye  2017  yılında  yaptığı  mal  ve  hizmet  satışları  tutarı  
94.835.915  TL’dir.  
  
Bağlı  ortaklıklarımızdan  Nuh  Yapı  Ürünleri  A.Ş.’ye  2017  yılında  yapılan  mal  ve  hizmet  satışları  
tutarı  14.366.251  TL’dir.  
  
Mevcut  mal  ve  hizmet  satışları  Sermaye  Piyasası  Kurulu’nun  II-17.1  sayılı  Tebliği  çerçevesinde  
değerlendirilebilecek   yaygın   ve   süreklilik   arz   eden   varlık,   hizmet   ve   yükümlülük   transferleri  
kapsamında  değildir.  Bu  işlemler  piyasa  koşulları  dikkate  alınarak  gerçekleştirilmiştir.  
  

Merkez Dışı Örgütlerle İlgili Bilgiler
Şirketimizin  yasal  merkezi  İstanbul  olup,  üretim  tesisleri  Kocaeli’nde  bulunmaktadır.  
  

Şirket Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına ve Borca Batık Olup
Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Kurulu Değerlendirmesi
  
Şirket  sermayesi  karşılıksız  kalmamıştır  ve  borca  batık  değildir.  
  
Şirketin  finansal  yapısını  iyileştirmek  için  düşünülen  önlemler:  
Şirketimiz   alacakların   devir   hızını   artırmak,   optimum   stok   seviyeleri   ile   çalışmak,   yatırımların  
finansmanını   kısa   vadeli   krediler   yerine   uzun   vadeli   kredilerle   gerçekleştirmek   gibi   finansal  
yapısını  iyileştirici  önlemler  almakta  ve  uygulamaktadır.  
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Hisse Senedi Performansı
Şirketimizin  hisse  senedi  2017  yılında  aşağıdaki  performansı  sergilemiştir.  
  

  
Sektör Analizi
2016   yılının   ikinci   yarısından   itibaren   faiz   oranlarındaki   gerileme   ve   konut   kredi   kullanımının  
kolaylaşması  sonucu  talepte  artış  yaşanmaya  başlamıştır.  2017  yılında  ise  konut  kredilerinde  
oldukça  hızlı  bir  genişleme  gerçekleşmiştir.  Özellikle  uygulanan  konut  kampanyaları  ile  birlikte  
konut  kredisi  talebi  artmıştır.  
TUİK  verilerine  göre,  Türkiye  genelinde  konut  satışları  2017  yılında  bir  önceki  yıla  göre  %5,1  
oranında  artarak  132.972  adet  gerçekleşmiştir.  Konut  sektöründe  uygulanan  kampanyalar  ve  
sağlanan  destekler  Aralık  ayında  da  devam  etmiştir.    

  

  

İşletmenin  sektör  içerisindeki  yeri  
Şirket  Türkiye’de  ve  Avrupa’da  tek  lokasyonda  en  büyük  klinker  ve  çimento  üretimi  yapan  tesis  
konumundadır.   Türkiye’nin   en   yüksek   tüketim   yapılan   İstanbul   şehrini   de   içine   alan   Doğu  
Marmara  bölgesinde  faaliyet  göstermektedir.  Bir  miktar  satış  yaptığı  Batı  Karadeniz,  İç  Anadolu  
ve   İç   Ege   bölgelerine   ulaşımdaki   lojistik   avantajı   da   vardır.   Geniş   ve   güçlü   müşteri   ağı,   Nuh  
Beton  ‘un  yaygın  hazır  beton  tesisleriyle  ve  ihracat  yapabilmek  için  fabrikaya  bitişik  konumdaki  
limanıyla,  iç  ve  dış  piyasalara  malını  tam  kapasiteyle  üretip,  satabilmek  için  ideal  bir  noktadadır.    
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Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
Şirketin  öngörülen  risklere  karşı  uygulayacağı  risk  yönetimi  politikası:  
Şirketin  aylık  tüm  operasyonel  faaliyetleri,  bu  faaliyetler  yürütülmesine  ilişkin  mevcut  olan  riskler,  
bu   risklere   karşı   önerilen   çözümler   ve   faaliyetlerin   sonuçları   her   ay   düzenli   yapılan   Yönetim  
Kurulu  Toplantılarında  görüşülmekte  ve  karara  bağlanmaktadır.  
Riskin  erken  saptanması  ve  yönetimi  komitesinin  çalışmalarına  ilişkin  bilgiler:  
Şirketin  varlığını,  gelişmesini  ve  devamını  tehlikeye  düşürebilecek  riskleri  erken  teşhis  etmek,  
tespit   edilen   risklerle   ilgili   gerekli   önlemleri   almak,   riskin   yönetilmesine   ilişkin   çalışmalarda  
bulunmak  üzere  Yönetim  Kurulu’na  bağlı  olarak  Riskin  Erken  Saptanması  Komitesi  kurulmuştur.  
Komite  çalışmalarını  sürdürmektedir.  
Satışlar,   verimlilik,   gelir   yaratma   kapasitesi,   kârlılık,   borç/öz   kaynak   oranı   ve   benzeri  
konularda  ileriye  dönük  riskler:  
Şirketin  aylık  tüm  operasyonel  faaliyetleri,  bu  faaliyetler  yürütülmesine  ilişkin  mevcut  olan  riskler,  
bu   risklere   karşı   önerilen   çözümler   ve   faaliyetlerin   sonuçları   her   ay   düzenli   yapılan   Yönetim  
Kurulu  Toplantılarında  görüşülmekte  ve  karara  bağlanmaktadır.  

Diğer Hususlar
Faaliyet  yılının  sona  ermesinden  sonra  meydana  gelen  ve  ortakların,  alacaklıların  ve  diğer  
ilgili  kişi  ve  kuruluşların  haklarını  etkileyebilecek  nitelikteki  özel  önem  taşıyan  olaylara  
ilişkin  açıklamalar:  
Yoktur.  
Şirket  faaliyetlerini  önemli  derecede  etkileyebilecek  mevzuat  değişiklikleri:  
Yoktur.  

Şirketler Topluluğundaki Ana Şirket Olarak Ek Bilgi ve Açıklamalar
Bir  sermaye  şirketinin  sermayesinin,  doğrudan  veya  dolaylı  olarak,  yüzde  beşini,    onunu,  
yirmisini,  yirmi  beşini,  otuz  üçünü,  ellisini,  altmış  yedisini  veya  yüzde  yüzünü  temsil  eden  
miktarda  paylara  sahip  olunduğu  veya  payları  bu  yüzdelerin  altına  düştüğü  takdirde  bu  
durum  ve  gerekçesi:  
Yoktur.  
Topluluğa  dâhil  işletmelerin  ana  şirket  sermayesindeki  payları  hakkında  bilgiler:  
Topluluğa  dâhil  işletmelerin  ana  şirket  sermayesinde  payı  yoktur.  
Konsolide  finansal  tabloların  hazırlanması  süreci  ile  ilgili  olarak  topluluğun  iç  denetim  ve  
risk  yönetimi  sistemlerine  ilişkin  açıklamalar:      
Grup  bünyesinde  iç  denetim  birimi  görev  yapmaktadır.  Yönetim  tarafından  kendilerine  verilen  
periyodik  kontroller  veya  günün  koşulları  gereği  verilen  görevler  yerine  getirilerek  raporlanmakta  
ve   değerlendirilmektedir.   Grubumuzun   karşılaşabileceği   muhtemel   risklerin   tanımlanması   ve  
izlenmesi  risk  yönetiminin  temelini  oluşturmaktadır.  Her  türlü  mali  riskler,  yangın,  deprem,  sel  vs.  
gibi  afetlerle  ilgili  riskler  grupların  yönetimlerince  periyodik  ve  ara  toplantılarda  değerlendirilerek  
karşı  önlemler  alınmakta  ve  sigortalanmaktadır.  
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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
BÖLÜM  I:  KURUMSAL  YÖNETİM  İLKELERİNE  UYUM  BEYANI  
Şirket  kurumsal  yönetim  uygulamalarında,  Sermaye  Piyasası  Kurulu  (SPK)  Kurumsal  Yönetim  
İlkeleri’ne  uyuma  azami  özen  göstermekte  olup  uyum  sağlayamayan  alanlarda  ise  gerekçeleri  
ve   ilkelere   uymama   nedeniyle   oluşabilecek   çıkar   çatışmalarına   karşı   alınan   önlemleri   ilgili  
bölümlerde  açıklamaktadır.  Bu  ilkelerin  belirlenmesi  ve  uygulanmasındaki  amaç,  Şirket’in  tüm  
menfaat  sahiplerinin  güvenini  güçlendirmektir.  
Şirket   tarafından   Sermaye   Piyasası   Kurulu’nun   (II-17.1)   sayılı   Kurumsal   Yönetim   Tebliği’nde  
öngörülen  uygulanması  zorunlu  tüm  kurumsal  yönetim  ilkelerine  uyulmaktadır.  
  
Tavsiye  Niteliğinde  Olup  Uygulanmayan  Kurumsal  Yönetim  İlkeleri    
  
II-17.1   sayılı   Kurumsal   Yönetim   İlkeleri   Tebliği   kapsamında   zorunlu   ilkelerin   tamamına  
uyulurken,  zorunlu  olmayan  ilkelerin  de  bir  kısmına  uyum  sağlanmıştır.  Zorunlu  olmayan  ilkelerin  
bir   kısmında   uygulamada   yaşanan   zorluklar,   bazı   ilkelerde   ülke   şartları,   piyasa   ve   şirketin  
mevcut  yapısına  uygun  olmaması  gibi  sebeplerden  dolayı  tam  uyum  sağlanamamıştır.  
Henüz  uygulanamayan  Kurumsal  Yönetim  İlkeleri’nden  dolayı  herhangi  bir  menfaat  sahibi  zarar  
görmemektedir.  
  
a)  Şirket’in  iki  bağımsız  yönetim  kurulu  üyesi  bulunmaktadır.  Şirket  üçüncü  grupta  yer  almakta  
olup,  Kurumsal  Yönetim  Tebliği’nin  6  -  (1)  Maddesi  uyarınca  iki  bağımsız  yönetim  kurulu  üyesi  
bulunması  yeterlidir.  
  
b)   Uygulanması   zorunlu   olmayan   İlkelere,   (c)   bendinde   yer   verilen   İlkeler   hariç,   uyulmuştur.  
Şirketimize,  zorunlu  olmayan  İlkelere  tam  olarak  uyulmamış  olması  nedeniyle  herhangi  bir  çıkar  
çatışması   meydana   geldiğine   ilişkin   herhangi   bir   bilgi   ulaşmamış   olup,   Şirketimiz   Kurumsal  
Yönetim  Komitesi’nce  de  bu  yönde  bir  tespit  yapılmamıştır.    
Şirketin   uygulamaya   koyamadığı   ilkeler   için   idari,   hukuki   ve   teknik   altyapı   çalışmaları   devam  
etmekte   olup,   çalışma   tamamlandığında   eksik   olan   ilkelerin   uygulamaya   geçilmesi  
planlanmaktadır.  
c)  Uygulanması  zorunlu  olmayan  ilkelerden  uyulmayanlar  ve  ilke  bazında  gerekçeye  aşağıda  
yer  verilmektedir:  
  
-  “Kurumsal  Yönetim  İlkeleri”  1.3.11  no’lu  ilkeye  istinaden;;  Şirket  esas  sözleşmesinde  bir  hüküm  
bulunmamasına  karşın,  Genel  Kurul  Toplantıları,  Genel  Kurul  İç  Yönergesinde  belirtildiği  şekilde  
kamuya  açık  olarak  yapılmaktadır.  
  
-   “Kurumsal   Yönetim   İlkeleri”   1.5.2   no’lu   ilkeye   istinaden;;   Azlık   haklarının   kullandırılmasına  
azami  özen  gösterilmektedir.  Ancak  yönetimde  azlık  hakları  temsilcisi  bulunmamaktadır  ve  esas  
sözleşme   ile   azlık   hakları   sermayede   yirmide   birinden   düşük   bir   orana   sahip   olanlara  
tanınmamıştır.  
  
-   “Kurumsal   Yönetim   İlkeleri”   4.2.5   no’lu   ilkeye   istinaden;;   Şirket   esas   sözleşmesinde   ifade  
edilmemesine  karşın,  Şirket’in  Yönetim  Kurulu  Başkanı  ile  İcra  Kurulu  Başkanı  aynı  kişi  değildir  
ve  görevleri  ayrıştırılmıştır.  Şirket’te  hiç  kimse  sınırsız  karar  verme  yetkisine  sahip  değildir.  
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-  “Kurumsal  Yönetim  İlkeleri”  4.3.9  no’lu  ilkeye  istinaden;;  yönetim  kurulunda  kadın  üye  oranı  için  
%   25’ten   az   olmaması   üzerine   yazılı   bir   politika   veya   hedef   bulunmamakta   olup   ilerleyen  
dönemlerde  kadın  üye  sayısını  artırma  konusu  tekrar  gözden  geçirilecektir.  
  
-  “Kurumsal  Yönetim  İlkeleri”  4.4.7  no’lu  ilkeye  istinaden;;  Yönetim  kurulu  üyesi  şirket  işleri  için  
yeterli  zaman  ayırır.  Yönetim  kurulu  üyesinin  başka  bir  şirkette  yönetici  ya  da  yönetim  kurulu  
üyesi  olması  halinde,  söz  konusu  durum  çıkar  çatışmasına  yol  açmamakta  ve  üyenin  şirketteki  
görevini  aksatmamaktadır.  Bu  nedenle,  Yönetim  Kurulu  Üyeleri’nin  Şirket  dışında  başka  görev  
veya  görevler  alması  belli  kurallara  bağlanmamış  veya  sınırlandırılmamıştır.  Şirket’in  “Yönetim  
Kurulu  Çalışma  Usul  ve  Esasları”’nda  Şirket  amaç  ve  konusu  ile  çıkar  çatışması  yaratmayacak  
görevlerde   bulunmaları   gerekliliğine   ve   görev   almasının   uygun   olmayacağı   durumlar   ile   ilgili  
kurallara  yer  verilmiştir.  
  
-  “Kurumsal  Yönetim  İlkeleri”  4.5.5  no’lu  ilkeye  istinaden;;  Yönetim  Kurulu  üye  sayısının  sınırlı  
olması  sebebiyle,  Yönetim  Kurulu  üyeleri  birden  fazla  komitede  yer  alabilmektedirler.  
  
-  “Kurumsal  Yönetim  İlkeleri”  4.6.5  no’lu  ilkeye  istinaden;;  Yönetim  Kurulu  Üyeleri’ne  ve  üst  düzey  
yöneticilere  verilen  ücretler  ile  sağlanan  diğer  tüm  menfaatler  yıllık  faaliyet   raporu  vasıtasıyla  
gider  niteliği  bazında  kamuya  açıklanmaktadır.  Ancak  yapılan  açıklama  kişi  bazında  değildir.  Bu  
husus  ilerleyen  dönemlerde  tekrar  gözden  geçirilecektir.  
  
Dönem  İçinde  İlkelere  Uyum  İçin  Yapılan  Çalışmalar    
2017  yılında  Nuh  Çimento  Kurumsal  Yönetim  İlkeleri  ile  ilgili  uyumu  daha  da  geliştirmek  üzere  
Sermaye   Piyasası   Kanunu   ve   Türk   Ticaret   Kanunu’na   uygun   görülen   düzenlemeleri  
gerçekleştirmiştir.  Bu  düzenlemelerden  bazıları  aşağıda  verilmiştir:    
  

•   Sermaye   Piyasası   Kanunu’nun   ilgili   maddesi   uyarınca   bağış   sınırı   belirlenerek   Genel  
Kurul’un  onayına  sunulmuş  ve  kabul  edilmiştir.  
•   Yatırımcı   İlişkileri   Bölümü   2016   yılına   ait   yürüttüğü   faaliyetlerle   ilgili   olarak   Yönetim  
Kurul’una  rapor  hazırlayarak  sunmuştur.  
•   İlgili   Tebliğ’in   1.3.1.   maddesi   gereği   gerekli   açıklamalar   düzenlenerek   pay   sahiplerinin  
incelemesine  hazır  bulundurulmuştur.  
  
2017   yılı   faaliyet   dönemini   kapsayan   ve   “Pay   Sahipleri”,   “Kamuyu   Aydınlatma   ve   Şeffaflık”,  
“Menfaat  Sahipleri”  ve  “Yönetim  Kurulu”  olmak  üzere  dört  ana  başlık  altında  toplanan  Kurumsal  
Yönetim   İlkeleri   Uyum   Raporumuz   söz   konusu   ilkelerin,   uygulanabilen   ve   uygulanamayan  
hususlarını  içerecek  şekilde,  aşağıda  bilgilerinize  sunulmuştur.    
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BÖLÜM  II:  PAY  SAHİPLERİ    
  2.1.  Yatırımcı  İlişkileri  Bölümü    
Sermaye   Piyasası   Kurulu'nun   II-17.1   sayılı   "Kurumsal   Yönetim   Tebliği"   hükümleri   uyarınca  
Yatırımcı  İlişkileri  Bölümü  Yöneticisi  ve  Kurumsal  Yönetim  Komitesi  üyesi  olarak  görev  yapmakta  
olan  Serap  AKTAŞ,  Kurumsal  Yönetim  Derecelendirme  Lisansı,  Sermaye  Piyasası  Faaliyetleri  
Düzey  3  ve  Bağımsız  Denetim  Lisansına  sahip  olup,  doğrudan  Nuh  Çimento  Grup  CFO’suna  
bağlı  olarak  tam  zamanlı  görev  yapmaktadır.    
  
Yatırımcı   İlişkileri   Bölümü,   pay   sahiplerinin   ve   potansiyel   yatırımcıların   gizli   ve   ticari   sır  
niteliğindeki  ilgiler  hariç  olmak  üzere  ve  bilgi  eşitsizliğine  yol  açmayacak  şekilde  düzenli  olarak;;  
Şirket’in  faaliyetleri,  finansal  durumu  ve  stratejilerine  yönelik  olarak  bilgilendirilmesinden  ve  pay  
sahipleri  ile  Şirket  yöneticileri  arasındaki  çift  yönlü  iletişimin  yönetilmesinden  sorumludur.  
  
Bölümün  yürüttüğü  başlıca  faaliyetler;;    
Yurtiçi   ve   yurtdışı   mevcut   veya   potansiyel   pay   sahipleri   ile   ortaklık   arasında   paylara   ilişkin  
yapılan   yazışmalar   ile   yasal   mevzuat   kapsamında   paylara   ilişkin   tutulması   gereken   bilgi   ve  
belgelerin  sağlıklı,  güvenli  ve  güncel  olarak  tutulmasını  sağlamıştır.    
  
Genel  Kurul  toplantısı  ile  ilgili  olarak  pay  sahiplerinin  bilgi  ve  incelemesine  sunulması  gereken  
dokümanları  hazırlamış  ve  Genel  Kurul  Toplantısının  ilgili  mevzuata,  esas  sözleşmeye  ve  diğer  
ortaklık  içi  düzenlemelere  uygun  olarak  yapılmasını  sağlayacak  tedbirleri  almıştır.  Genel  Kurul  
tarihinden   3   hafta   önce   gerekli   bilgi   ve   dokümanlar   ortaklığın   internet   sitesinde,   Kamuyu  
Aydınlatma  Platformu  ve  Merkezi  Kayıt  Kuruluşu’nda  pay  sahiplerinin  incelemesine  hazır  hale  
getirilmiştir.  
  
Kurumsal  Yönetim  ve  Kamuyu  Aydınlatma  ile  ilgili  her  türlü  husus  da  dâhil  olmak  üzere  Sermaye  
Piyasası   mevzuatından   kaynaklanan   yükümlülüklerin   yerine   getirilmesi   için   azami   çaba  
harcanmıştır.  Bu  kapsamda  finansal  tablolar,  faaliyet  raporları,  sorumluluk  beyanları  haricinde  
42  adet  özel  durum  açıklaması  yapılmıştır.  
  
Genel  Kurul  tarafından  kâr  dağıtım  kararı  alınmasına  istinaden,  kâr  dağıtımının  esas  sözleşme  
ve  yasal  mevzuata  göre  gerçekleşmesi  gözetilmiştir.  Kar  dağıtımı  ile  ilgili  Merkezi  Kayıt  Kuruluşu  
ile   koordineli   olarak   çalışılmış,   pay   sahiplerine   temettü   ödemelerinin   zamanında   yapılması  
konusunda  ilgili  takipler  yapılmıştır.  
  
Nuh   Çimento’nun   yıllık   ve   ara   dönem   faaliyet   raporunun   oluşturulmasıyla   ilgili   basılı   ve   web  
ortamında   tüm   süreçler   yürütülmüş   ve   içeriğin   mevzuata   uygun   bir   şekilde   hazırlanması  
sağlanmıştır.  
  
Şirketin  internet  sitesi  “Yatırımcı  İlişkileri”  bölümünde,  Kurumsal  Yönetim  İlkeleri’nde  belirtilen  
hususlara   yer   verilmesi   ve   bilgilerin   güncellenmesi   sağlanmıştır.   Şirketin   internet   sitesi   olan  
www.nuhcimento.com.tr   adresinde   şirket   bilgilerine,   mali   tablolara,   faaliyet   raporlarına,   özel  
durum  açıklamalarına,  ilanlara,  sıkça  sorulan  sorulara  ve  bilgi  toplumu  hizmetlerine  yer  verilmiş  
ve  içerikleri  güncel  olarak  tutulmuştur.  
  
Şirket  ile  ilgili  kamuya  açıklanmamış,  gizli  ve  ticari  sır  niteliğindeki  bilgiler  hariç  olmak  üzere,  yerli  
ve   yabancı   kurumsal   yatırımcılardan   yazılı,   telefon   ve   mail   ortamında   64   adet   soru   ve   talep  
yanıtlanmıştır.   Yatırımcılarla   yapılan   görüşmelerde   şirketin   genel   seyrinin   olumlu   karşılandığı  
görülmüştür.  Pay  sahiplerince  şirkete  dair  yapılan  eleştirilerin  büyük  kısmının,  şirket  tanıtımının  
az  olması  ve  şirketin  yeteri  kadar  anlatılmaması  noktalarında  olduğu  anlaşılmıştır.  

76

  

  

Mevzuat  gereği  hazırlanması  gereken  2017  yılı  Yatırımcı  İlişkileri  faaliyetlerine  ilişkin  rapor  28  
Şubat  2018  tarihinde  Yönetim  Kurulu’na  sunulmuştur.  
  
Yatırımcı  İlişkileri  Bölümü  Sorumluları  
Yatırımcı  İlişkileri  Bölümü  Yöneticisi:  
Adı  Soyadı     
  
  
Görevi    
  
  
  
Telefon  
  
  
  
Faks     
  
  
  
e-posta  Adresi  
  
  
Lisans  Belgesi  Türü  /  Numarası  
      
    
  

:  Serap  Aktaş  
:  Yatırımcı  İlişkileri  Yöneticisi  
:  0  262  316  20  00  
:  0  262  511  41  21  
:  serap.aktas@nuhcimento.com.tr  
:  Kurumsal  Yönetim  Derecelendirme  Lisansı  /  701202  
    Sermaye  Piyasası  Faaliyetleri  Düzey  3  /  207227  
    Bağımsız  Denetim  /  80422  

Yatırımcı  İlişkileri  Bölümü  Görevlisi:  
Adı  Soyadı     
Görevi    
  
Telefon  
  
Faks     
  
e-posta  Adresi  
  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

:  Işık  Eralp  
:  Bütçe  ve  Mali  Kontrol  Uzmanı  
:  0  262  316  20  00  
:  0  262  511  41  21  
:  isik.eralp@nuhcimento.com.tr  
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2.2.  Pay  Sahiplerinin  Bilgi  Edinme  Haklarının  Kullanımı    
Bilgilendirme  Politikası  uyarınca  tüm  pay  sahipleri,  potansiyel  yatırımcılar  ve  analistler  arasında  
bilgi  alma  ve  inceleme  hakkının  kullanımında  eşit  davranılarak  ticari  sır  niteliğindekiler  dışında  
tüm  bilgiler  pay  sahipleri  ile  paylaşılmaktadır.  2017  yılında  pay  sahipleri  tarafından  şirkete  çeşitli  
konularda  gelen  soru  ve  bilgi  taleplerine  telefon,  e-mail  veya  posta  ile  yazılı  veya  sözlü  cevap  
verilmiştir.    
  

2017  dönemi  içerisinde  pay  sahiplerinin  ve  yatırımcıların  karar  almalarını  etkileyecek  gelişmeler;;  
özel  durum  açıklamaları,  mali  tablolar,  faaliyet  raporları  Kamuyu  Aydınlatma  Platformu  (KAP)  
aracılığıyla   elektronik   imza   kullanarak   açıklanmıştır.   Bu   bilgiler   ayrıca   şirketin   internet   sitesi  
vasıtasıyla  duyurulmuştur.  
  

Yatırımcı   taleplerinin   yerine   getirilmesinde   mevzuata   uyuma   azami   özen   gösterilmekte   olup,  
geçtiğimiz   yıl   Şirketimizle   ilgili   pay   sahipleri   haklarının   kullanımı   ile   ilgili   olarak   intikal   eden  
herhangi  bir  şikâyet  veya  bu  konuda  bilgimiz  dâhilinde  Şirketimiz  hakkında  açılan  idari  ve  kanuni  
takip   bulunmamaktadır.   Bu   dönemde   konuyla  ilgili   yazılı   olarak  herhangi   bir  başvuru   ve   soru  
iletilmemiştir.  
  

Özel  denetçi  6102  sayılı  Türk  Ticaret  Kanunu’nun  438.  maddesi  uyarınca  anonim  ortaklıklarda  
her  pay  sahibi  için  düzenlenmiştir.  Özel  denetçi  atanması  bireysel  bir  hak  olarak  Şirket  Esas  
Sözleşmesi’nde   düzenlenmemiş   olup,   dönem   içerisinde   Şirketimize   özel   denetçi   tayini   talebi  
ulaşmamıştır.      
  

2.3.  Genel  Kurul  Toplantıları    
Genel  Kurul  toplantıları,  Türk  Ticaret  Kanunu,  Sermaye  Piyasası  Mevzuatı  ve  Kurumsal  Yönetim  
ilkeleri   dikkate   alınarak   pay   sahiplerinin   yeterli   bilgilenmesine   ve   geniş   katılımına   imkân  
sağlayacak  şekilde,  ilgili  hesap  dönemi  sonundan  itibaren  üç  ay  geçmemek  üzere  mümkün  olan  
en  kısa  sürede  gerçekleşmektedir.  
  

Nuh   Çimento   Sanayi   Anonim   Şirketi’nin   2016   yılına   ait   genel   kurul   toplantısı   30   Mart   2017  
tarihinde,  saat  14.00’de,  şirket  fabrika  adresi  olan  Nuh  Çimento  Sanayi  A.Ş.  Hereke  /  Kocaeli  
adresinde   T.C.   Gümrük   ve   Ticaret   Bakanlığı   tarafından   görevlendirilen   Hükümet   Komiseri  
gözetiminde  yapılmıştır.  
  

Elektronik  Genel  Kurul  olarak  gerçekleştirilen  toplantıya  fiziki  katılım  ve  elektronik  katılım  dâhil  
%64,73  oranında  hisseyi  temsil  eden  pay  sahibi  katılmıştır.    
  

Toplantıya  ait  çağrı;;  kanun  ve  esas  sözleşmede  öngörüldüğü  gibi  ve  gündemi  de  ihtiva  edecek  
şekilde,  Türkiye  Ticaret  Sicili  Gazetesinin  09.03.2017  tarih  ve  9280  sayılı  nüshasında,  şirketin  
www.nuhcimento.com.tr   isimli   internet   sitesinde,   Kamuyu   Aydınlatma   Platformu’nda,   Merkezi  
Kayıt  Kuruluşu’nun  Elektronik  Genel  Kurul  Sistemi’nde,  04.03.2017  tarihli  Hürriyet  Gazetesi  ve  
Sabah  Gazetesi’nde  ilân  edilmek  suretiyle  toplantı  gün  ve  gündeminin  bildirilmesi  suretiyle  süresi  
içinde  yapılmıştır.    
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Şirketimizin  2016  yılına  ait  mali  tablo  ve  dipnotları,  denetlenmiş  yıllık  Yönetim  Kurulu  faaliyet  
raporu,   kâr   dağıtım   önerisi,   bağımsız   dış   denetim   raporları   ve   denetçi   görüşü,   genel   kurul  
gündem  maddeleri  ile  ilgili  olarak  hazırlanan  bilgilendirme  dokümanı  ve  gündem  maddelerine  
dayanak   teşkil   eden   diğer   belgeler   genel   kurul   toplantısına   davet   için   yapılan   ilan   tarihinden  
itibaren   Şirketin   merkez   ve   şubeleri   ile   internet   sitesinde,   pay   sahiplerinin   en   rahat   şekilde  
ulaşabileceği  şekilde  incelemeye  açık  tutulmuştur.    
Genel   Kurul   da   pay   sahiplerine   eşit   şartlarda   görüşlerini   açıklama   ve   soru   sorma   hakkı  
tanınmıştır.   Pay   sahiplerinden   gelebilecek   sorulara   cevap   verebilmek   için   Yönetim   Kurulu  
Üyeleri,   üst   kademe   yöneticilerimiz   ve   mali   tabloların   hazırlanmasında   sorumluluğu   bulunan  
yetkililer  ve  denetçilerin  genel  kurul  toplantısında  hazır  bulunmaları  sağlanmıştır.    
Genel   Kurul’a   katılım   sayısını   artırmak   ve   kolaylaştırmak   için,   Genel   Kurul   toplantımız  
katılımcıların  en  az  maliyetle,  en  kolay  ulaşım  imkânı  olan  adreste  yapılmıştır.  Ayrıca  uzaktan  
katılım  imkânı  veren  Elektronik  Genel  Kurul  Sistemi’nde  (EGKS)  yapılmaktadır.  
Yönetim   kurulunda   karar   alınabilmesi   için   bağımsız   yönetim   kurulu   üyelerinin   çoğunluğunun  
olumlu   oyunun   arandığı   ve   olumsuz   oy   vermeleri   nedeniyle   kararın   genel   kurula   bırakıldığı  
işlemlerin  gündeme  taşınması  söz  konusu  olmamıştır.  
Şirket   2016   yılında   Nuh   Çimento   Eğitim   ve   Sağlık   Vakfı’na   4.661.018   TL   ve   kamuya   yararlı  
kuruluşlara  3.322.730  TL  toplamda  7.983.748  TL  bağış  yapıldığını  Genel  Kurul’da  bulunan  pay  
sahiplerinin   bilgisine   sunmuştur.   Sermaye   Piyasası   Kanunu’nun   ilgili   maddesi   uyarınca   2017  
yılında  yapılacak  bağış  miktarının  sınırı  belirlenerek  Genel  Kurul’un  onayına  sunulmuştur.  
Pay  sahipleri  tarafından  herhangi  bir  gündem  maddesi  ekleme  talebi  tarafımıza  ulaşmamıştır.  
Genel   kurul   hazırda   bulunanlar   listesi,   tutanak   ve   ekleri   şirketin   internet   sitesinde,   Kamuyu  
Aydınlatma  Platformunda  ve  Merkezi  Kayıt  Sistemi’nde  açıklanmıştır.  
Yönetim   kontrolünü   elinde   bulunduran   pay   sahiplerinin,   yönetim   kurulu   üyelerinin,   idari  
sorumluluğu   bulunan   yöneticilerin   ve   bunların   eş   ve   ikinci   dereceye   kadar   kan   ve   sıhrî  
hısımlarının,   ortaklık   veya   bağlı   ortaklıkları   ile   çıkar   çatışmasına   neden   olabilecek   önemli   bir  
işlem   yapması   ve/veya   ortaklığın   veya   bağlı   ortaklıklarının   işletme   konusuna   giren   ticari   iş  
türünden  bir  işlemi  kendi  veya  başkası  hesabına  yapması  ya  da  aynı  tür  ticari  işlerle  uğraşan  bir  
başka   ortaklığa   sorumluluğu   sınırsız   ortak   sıfatıyla   girmemiştir   ve   söz   konusu   işlemler   ile   bu  
kişiler   dışında   şirket   bilgilerine   ulaşma   imkânı  olan   kimselerin   kendileri   adına   şirketin   faaliyet  
konusu  kapsamında  yapılan  işlem  yoktur.  
  
2.4.  Oy  Hakları  ve  Azlık  Hakları      
Oy   hakkının   kullanılmasını   zorlaştırıcı   uygulamalardan   kaçınılır.   Her   pay   sahibine   oy   hakkını  
eşit,  en  kolay  ve  uygun  şekilde  kullanma  fırsatı  sağlanır.  Oy  hakkına  haiz  olan  pay  sahibi  Genel  
Kurul  toplantılarında  bu  hakkını  bizzat  kullanabileceği  gibi,  pay  sahibi  olan  ve  pay  sahibi  olmayan  
üçüncü  bir  şahıs  vasıtasıyla  da  kullanabilir.      
Olağan   ve   Olağanüstü   Genel   Kurul   toplantılarında   hazır   bulunan   pay   sahipleri   oy   haklarını  
toplam  paylarının  nominal  değeri  ile  orantılı  olarak  kullanırlar.  Genel  Kurul  toplantılarında,  oylar  
açık   olarak   verilmektedir.   Nuh   Çimento   Sanayi   A.Ş.   hisselerinin   tamamı   eşit   haklar   ihtiva  
etmektedir.   Şirketimizde   oy   haklarının   kullanımına   yönelik   esas   sözleşmemizde   imtiyaz  
bulunmamaktadır.    
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Şirketin  iştiraklerinin  Nuh  Çimento  Sanayi  A.Ş.’de  payı  bulunmamaktadır.  Bu  nedenle  karşılıklı  
iştirak  ilişkisi  ve  bu  ilişkinin  Genel  Kurul’da  oylamaya  yansıması  gibi  bir  durum  oluşmamıştır.    
Azınlık   ve   yabancı   pay   sahipleri   dâhil,   tüm   pay   sahiplerine   eşit   muamele   edilir.   Azınlık  
hissedarları   yönetimde   temsil   edilmemektedir.   Azınlık   hissedarlarının   Yönetim   Kurulu’nda  
olmamalarından  dolayı  herhangi  bir  çıkar  kaybına  yol  açmadığı,  zira  Şirket'teki  kurumsal  kültür  
nedeni   ile   tüm   paydaşların   çıkarlarının   dengelenmesi   için   azami   özen   gösterilmiştir.   Azınlık  
hissedarlarının,   içlerinden   seçecekleri   üye   ile   Yönetim   Kurul’una   atanarak   temsil   edilmesi   ve  
azınlık  haklarının,  esas  sözleşme  ile  sermayenin  yirmide  birinden  daha  düşük  bir  orana  sahip  
olanlara   da   tanınması   Kurumsal   Yönetim   İlkeleri’ne   tam   uyumu   yakalamak   açısından   daha  
uygundur.  
Azınlık  hissedarlar  başta  olmak  üzere,  tüm  pay  sahipleri  ve  menfaat  sahiplerini  eşit  olarak  temsil  
etmek   üzere   2017   yılında   iki   tane   bağımsız   yönetim   kurulu   üyesi   Yönetim   Kurulu’nda   görev  
yapmaktadır.    
  
2.5.  Kâr  Payı  Hakkı    
Şirketin  kâr  dağıtım  politikası  Sermaye  Piyasası  Mevzuatı,  Türk  Ticaret  Kanunu  hükümleri,  Vergi  
Düzenlemeleri  ve  Esas  Sözleşmesi  çerçevesinde  belirlenmekte  olup,  kâr  dağıtımında,  Kurumsal  
Yönetim  İlkeleri’ne  uygun  olarak  pay  sahipleri  ve  Şirket  menfaatleri  arasında  dengeli  ve  tutarlı  
bir   politika   izlenmektedir.   Esas   sözleşmemizin   ilgili   maddesi   çerçevesinde   dağıtım  
gerçekleştirilir.  
İlke  olarak,  ilgili  düzenlemeler,  yatırım  ihtiyaçları  ve  finansal  imkânlar  elverdiği  sürece,  piyasa  
beklentileri,  uzun  vadeli  Şirket  stratejisi,  yatırım  ve  finansman  politikaları,  kârlılık  ve  nakit  durumu  
dikkate   alınarak   Sermaye   Piyasası   Düzenlemeleri   çerçevesinde   hesaplanan   Şirket’in   net  
dağıtılabilir  dönem  kârının  tamamı,  yasal  kayıtlarımızda  mevcut  kaynaklardan  karşılanabildiği  
sürece  nakit  olarak  dağıtılır.  
Şirket  kârına  katılım  konusunda  Esas  Sözleşme’de  imtiyaz  bulunmamaktadır.  Şirketin  her  bir  
hissesine   eşit   oranda   kâr   payı   verilmektedir.   Şirket   Kâr   Dağıtım   Politikası   her   sene   ayrı   bir  
gündem  maddesi  olarak  Genel  Kurul’da  pay  sahiplerinin  bilgisine  sunulmaktadır.  Kar  dağıtım  
politikası   ve   SPK   Kurumsal   Yönetim   İlkelerinde   ön   görülen   detayları   içeren   yıllık   kar   dağıtım  
önerisi   faaliyet   raporunda   yer   almakta,   Genel   Kurul’da   ortakların   bilgisine   sunulmakta,  
Şirketimizin  internet  sitesinde  kamuya  duyurulmaktadır.  
SPK  Mevzuatı’na  göre  hazırlanan  2016  yılı  bilançosundaki  dönem  karından  brüt  135.192.240  
TL  tutarında  ortaklara  kar  payının  beher  hisseye  brüt  0,90  TL  olarak,  dağıtım  tarihinin  en  geç  
25.05.2017  tarihine  kadar  ödenmesine  Genel  Kurul  toplantısında  karar  verildi.  
2.6.  Payların  Devri    
Esas   Sözleşmemizde,   pay   sahiplerinin   paylarını   devretmesini   zorlaştırıcı   uygulamalar   ve   pay  
devrini  kısıtlayan  hükümler  mevcut  değildir.      
Şirketle   ilişkilerde   sadece   pay   defterinde   Merkezi   Kayıt   Kuruluşu   nezdinde   tutulan   kayıtlar  
dikkate   alınarak   kayıtlı   bulunan   kişiler   pay   sahibi   veya   pay   üzerinde   intifa   hakkı   sahibi   kabul  
edilirler.    
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BÖLÜM  III:  KAMUYU  AYDINLATMA  VE  ŞEFFAFLIK    
3.1.  Kurumsal  İnternet  Sitesi  ve  İçeriği  
Mevzuat  gereği,  yatırımcıların  karar  almasına  yardımcı  olacak  geçmiş  ve  güncel  bütün  bilgiler  
Nuh   Çimento   Sanayi   A.Ş.   internet   sitesinde   derlenmiştir.   İnternet   sitemizde   (  
www.nuhcimento.com.tr   )   bulunan   bilgilerin   bir   kısmı   hem   Türkçe   hem   İngilizce   olarak  
verilmektedir.    
Gelişmelere   göre   güncellenen   web   sitemizde   SPK   Kurumsal   Yönetim   İlkelerinde   belirtilen  
hususları   içeren   “Yatırımcı   İlişkileri”   bölümü   bulunmaktadır.   Yatırımcı   İlişkileri   bölümünde   yer  
alan  bilgilerin  son  5  yıllık  içerikleri  mevcuttur.  
İnternet   sitemizde;;   kurumsal   kimliğe   ilişkin   detaylı   bilgiler,   vizyon,   misyon   ve   ana   stratejiler,  
Yönetim  Kurulu  üyeleri  ve  şirket  üst  yönetimi  hakkında  bilgi,  şirketin  organizasyonu  ve  ortaklık  
yapısı,  şirket  ana  sözleşmesi,  ticaret  sicil  bilgileri,  finansal  raporlar,  faaliyet  raporları,  SPK  Özel  
Durum   Açıklamaları,   Genel   Kurul’un   toplanma   tarihi,   gündem   konuları   hakkında   açıklamalar,  
Genel   Kurul   toplantı   tutanağı   ve   hazırda   bulunanlar   cetveli,   vekâletname   örneği,   Kurumsal  
Yönetim   uygulamaları   ve   uyum   raporu,   kar   dağıtımları,   sermaye   artırımları,   bilgilendirme  
politikası,  sıkça  sorulan  sorular  bölümü,  kurumsal  sosyal  sorumluluğa  ilişkin  detaylı  bilgiler,  iş  
güvenliği,  çevre,  kalite  politikamız  ve  uygulamaları,  bağlı  ortaklık  ve  iştirakleri  yer  almaktadır.  
3.2.  Faaliyet  Raporu    
Şirketimizce  hazırlanan  Faaliyet  Raporları,  Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı  tarafından  28  Ağustos  
2012  tarih  ve  28395  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  "Şirketlerin  Yıllık  Faaliyet  Raporunun  
Asgari  İçeriğinin  Belirlenmesi  Hakkında  Yönetmelik",  Sermaye  Piyasası  Kurulu'nun  II-14.1  sayılı  
“Sermaye   Piyasasında   Finansal   Raporlamaya   İlişkin   Esaslar   Tebliği”   ve   Sermaye   Piyasası  
Kurulu'nun  Kurumsal  Yönetim  İlkelerine  ilişkin  düzenlemelerine  uygun  olarak  hazırlanmaktadır.    
Menfaat  sahiplerinin,  Şirket’in  faaliyetleri  hakkında  tam  ve  doğru  bilgiye  ulaşmasını  sağlayacak  
detayda   hazırlanmakta   ve   Yönetim   Kurulu’nun   onayına   sunulmaktadır.   Hazırlanan   faaliyet  
raporu  internet  sitesi  aracılığıyla  kamuya  açıklanmaktadır.  
İsteyen   sermaye   piyasası   katılımcıları   Faaliyet   Raporunun   basılı   halini   Yatırımcı   İlişkileri  
Biriminden  temin  edebilirler.    
  
BÖLÜM  IV:  MENFAAT  SAHİPLERİ    
4.1.  Menfaat  Sahiplerinin  Bilgilendirilmesi    
Nuh   Çimento,   faaliyetlerini   icra   ederken   tüm   paydaşlarla   akıl,   vicdan   ve   sağduyu   temelinde  
dürüst,  saygılı,  adil  ve  güvenilir  bir  ilişki  içerisinde  hareket  etmeyi  kabul  etmiştir.  Bu  doğrultuda  
Nuh  Çimento,  menfaat  sahipleriyle  sürdürülebilir,  etkin  ve  açık  bir  iletişim  sürdürmeyi  ve  menfaat  
sahiplerinin   yasal   düzenlemeler   çerçevesinde   doğru   ve   eksiksiz   bilgiye   zamanında,   eşit  
koşullarda,   anlaşılabilir,   yorumlanabilir   ve   düşük   maliyetle   kolay  erişilebilir   şekilde  ulaşmasını  
amaçlamaktadır.    
Menfaat  sahipleri  ile  şirket  arasında  Bilgilendirme  Politikası  çerçevesinde  sürekli  bir  bilgi  akışı  
mevcuttur.   Pay   sahiplerinden   gelen   sorulara   özen,   titizlik   ve   çok   kısa   zamanda   yanıt  
verilmektedir.  Pay  sahipleri  basın,  tanıtım  ve  reklam  araçları,  e-posta,  telefon,  sosyal  medya  ve  
benzeri  kurumsal  iletişim  mecraları  üzerinden  etkin  bir  şekilde  yürütülmektedir.    
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Şirket   Sermaye   Piyasası   Kurulu   Tebliğleri   ve   Ticaret   Kanunu   hükümleri   gereği   menfaat  
sahiplerine  Genel  Kurul  ve  Olağanüstü  Genel  Kurul  toplantıları,  sermaye  artırımı,  kâr  dağıtımı  
gibi  hususları  yasal  çerçeve  süreçlerinde  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  Kamuyu  Aydınlatma  Platformu  
ve   kanunların   belirlemiş   olduğu   diğer   yasal   araçlarla   duyurulmaktadır.   Medya   kuruluşlarıyla  
yapılan  röportajlar,  internet  yoluyla  da  bilgilendirmeler  yapılmaktadır.  Gizli  ve  ticari  sır  kapsamına  
giren  bilgiler  hariç  olmak  üzere  doğru,  eksiksiz,  anlaşılabilir,  yorumlanabilir  bilgiyle  eşzamanlı  
olarak  bilgilendirilmektedir.    
Şirket   çalışanları   ve   yöneticiler   arasında   periyodik   toplantılar  düzenlenerek   çalışanların   şirket  
hakkında   etkin   olarak   bilgilendirilmeleri   sağlanmaktadır.   Şirket   içi   intranet   portalı   bulunmakta  
olup,  bazı  önemli  duyurular  elektronik  posta  ve  mesaj  yoluyla  tüm  çalışanlara  iletilmektedir.    
Menfaat   sahipleri,   Şirketin   internet   ve   intranet   sitelerinde   yer   alan   iletişim   hattı   aracılığı   ile  
mevzuata   aykırı   ve   etik   açıdan   uygun   olmayan   işlemlerini   Kurumsal   Yönetim   Komitesine,  
Denetimden  Sorumlu  Komiteye  ve  Yatırımcı  İlişkileri  Birimi’ne  iletebilmektedirler.  
  
4.2.  Menfaat  Sahiplerinin  Yönetime  Katılması    
Şirketimiz,      müşterisine,   çalışanına,   tedarikçilerine,   çevre   halkına,   çevresine   verdiği   önem  
nedeni  ile  İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  Sistemi  OHSAS  18001,  Çevre  Yönetim  Sistemi  ISO  14001,  
Kalite  Yönetim  Sistemi  ISO  9001,  Enerji  Yönetimi  ISO  50001  Sistemleri’ni  kurmuş  ve  BSI  (İngiliz  
Standartlar  Enstitüsü)’den  belgelendirilmiştir.  
Müşteri   ve   tedarikçilere   yönelik   olarak   periyodik   toplantılar   düzenlenmekte,   şirkete   ilişkin  
kendilerini   ilgilendiren   hususlarda   tüm   müşteri   ve   tedarikçiler   bilgilendirilmektedir.   Şirketin  
müşteri  memnuniyetini  ölçmek  için  belirli  aralıklarla  toplantılar  ve  anketler  düzenlenmektedir.  
Pay  sahiplerinin  ve  diğer  menfaat  sahiplerinin  yönetimde  temsili  Yönetim  Kurulu’nda  yer  alan  iki  
bağımsız   üye   vasıtasıyla   gerçekleşmektedir.   Menfaat   sahipleri   bakımından   sonuç   doğuran  
önemli   kararlarda,   menfaat   sahiplerini   temsilen   üst   düzey   yöneticiler,   yönetim   kurulu  
toplantılarına  görüş  bildirmek  üzere  çağırılmaktadır.  
  
4.3.  İnsan  Kaynakları  Politikası    
İnsan  Kaynakları  çalışmaları  Nuh  Şirketler  Grubu  İnsan  Kaynakları  Direktörlüğü  altında  kurulu  
İnsan  Kaynakları  Organizasyonel  Gelişim  Yöneticiliği  ve  Çalışma  İlişkileri  ve  Ücret  Yöneticilikleri  
tarafından  yürütülmektedir.    
•   Tüm   Nuh   Grubu   şirketlerinde   uygulanmak   üzere   “Nuh   Şirketleri   Personel   Yönetmeliği”  
hazırlanarak,   kitapçık   halinde   tüm   çalışanlara   dağıtılmıştır.   Bu   kitapçıkta   işe   alım   kriterleri,  
eğitim,   tayin   ve   terfi   kararlarında   objektif   verilerin   kullanılması   ve   Şirket   menfaatlerinin   göz  
önünde   bulundurulması,   çalışanlarımızın   gerek   mesleki   bilgi   ve   becerilerinin,   gerekse   kişisel  
yeteneklerinin  geliştirilmesine  yönelik  eğitimlerin  gerçekleştirilmesine  yönelik  yazılı  açıklamalar  
bulunmaktadır.  
•   Personel   seçiminde,   işe   yerleştirilmesinde,   ücretlendirilmesinde,   eğitimde,   yükselmesinde  
uygulanacak  prensipler  ve  yöntemler  açıkça  belirlenmiştir.  
•  Çalışanlarla  ilişkileri  yürütmek  üzere  işyeri  temsilciliğini  Sendika  Baş  temsilcisi  Erdoğan  Çetkin  
üstlenmiştir.  
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•  Çalışanlarımız  için  güvenli  çalışma  ortamı  sağlanmakta  ve  sürekli  iyileştirilmesine  yönelik  İş  
Sağlığı  ve  Güvenliği  Müdürlüğü  bulunmaktadır.  
•  Çalışanlarımız  tarafından  2017  yılında  ayrımcılıkla  ilgili  herhangi  bir  şikâyet  alınmamıştır.    
•  Şirket  çalışanlarının  görev  tanımları  ve  organizasyon  yapısı  tüm  çalışanlara  duyurulmaktadır.  
•  Şirketimizde  beş  ve  katı  hizmet  yılını  dolduran  çalışanlarımız  ödüllendirilmekte,  nitelikli,  eğitimli  
ve  deneyimli  personelin  hizmete  devamı  teşvik  edilmektedir.    
  
4.4.  Etik  Kurallar  ve  Sosyal  Sorumluluk    
Şirketimiz   hedeflerine   ulaşırken   insan   sağlığını,   işletme   güvenliğini,   çevrenin   korunmasını   ve  
toplum   yararını   ön   planda   tutmaktadır.   Şirket   etik   kullarını   internet   sitesinde   yayınlamamıştır.  
Nuh  Çimento  Etik  Davranış  Kuralları;;  çalışanlarına  ve  kendisi  adına  temsilen  hareket  edenlere,  
görevlerini   yerine   getirirken   verecekleri   karar   ve   gösterecekleri   davranışlarında   yol   gösterici  
olması  amaçlanmıştır.  Şirketimiz  çevre  ve  insan  sağlığını  korumak  için  gerekli  tedbirleri  alarak  
bu  konuda  örnek  olma  gayreti  içindedir.    
Nuh  Çimento,  sosyal  sorumluluk  alnındaki  faaliyetlerini  uzun  soluklu  ve  toplum  için  kalıcı  değer  
üretmeyi   hedefleyen   bir   yaklaşımla   gerçekleştirmektedir.   Şirket,   eğitim   ve   çevre   alanında  
yürüttüğü   sosyal  sorumluluk   çalışmaları   ile   toplumsal  gelişime   katkıda   bulunmakta,   ülkemizin  
çağdaş  medeniyetler  seviyesine  ulaşmasını  desteklemekte  ve  ülke  ekonomisine  doğrudan  ve  
dolaylı  katkıda  bulunmaktadır.    
Kurucusu   olduğumuz   “Nuh   Çimento   Eğitim   ve   Sağlık   Vakfı”   na   yaptığımız   bağışlarla   her   yıl  
yüzlerce   öğrenciye   karşılıksız   burs   olanağı   sağlanmakta,      çevremiz   okullarına   ve   sağlık  
tesislerine  tamir,  bakım,  onarım  yardımı  yapılmakta,  yeni  okul  ve  sağlık  tesisleri  yapılarak  kamu  
hizmetine  sunulmaktadır.    
Yıl   içinde   sosyal   sorumluluk   projelerimiz   kapsamında   ‘’Hereke   Nuh   Çimento   Kürek   Kulübü’’  
faaliyetlerimiz  devam  etmektedir.    
Yine   bu   yıl   çevre   alanında   yürüttüğümüz   İzmit   Körfezi   Balıklandırma   Proje   ’si   ile   İzmit  
Körfezi’ndeki  mevcut  balık  tür  ve  çeşitliliğinin  zenginleştirme  çalışmalarında  bulunulmuştur.  
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BÖLÜM  V:  YÖNETİM  KURULU      
5.1.  Yönetim  Kurulunun  Yapısı  ve  Oluşumu    
2017  yılı  için  Şirketin  Yönetim  Kurulu  üyeleri  ve  nitelikleri  aşağıda  yer  almaktadır:  
Adı  Soyadı  

İcracı  Olup  /  
Olmadığı  

Tevfik  BİLGİN  

İcrada  Görevli  
Değil  

Bağımlı  

30.03.2017   1  yıl  

Yönetim  Kurulu  Başkanı  

Fikret  ESKİYAPAN  

İcrada  Görevli  
Değil  

Bağımlı  

30.03.2017   1  yıl  

Yönetim  Kurulu  Üyesi  

Mehmet  
ESKİYAPAN  

İcrada  Görevli  
Değil  

Bağımlı  

30.03.2017   1  yıl  

Yönetim  Kurulu  Üyesi  
Kurumsal  Yönetim  Komitesi  Üyesi  

Nurcan  YURTBİLİR  

İcrada  Görevli  
Değil  

Bağımlı  

30.03.2017   1  yıl  

Yönetim  Kurulu  Üyesi  

Sinan  YURTBİLİR  

İcrada  Görevli  
Değil  

Bağımlı  

30.03.2017   1  yıl  

Yönetim  Kurulu  Üyesi  
Kurumsal  Yönetim  Komitesi  Üyesi  
Riskin  Erken  Saptanması  Komitesi  
Üyesi  

Yılmaz  
KÜÇÜKÇALIK  

İcrada  Görevli  
Değil  

Bağımlı  

30.03.2017   1  yıl  

Yönetim  Kurulu  Üyesi  

Ahmet  Faik  PARALI  

İcrada  Görevli  
Değil  

Bağımlı  

30.03.2017   1  yıl  

Yönetim  Kurulu  Üyesi  
Riskin  Erken  Saptanması  Komitesi  
Üyesi  

Muharrem  
ESKİYAPAN  

İcrada  Görevli  
Değil  

Bağımlı  

30.03.2017   1  yıl  

Yönetim  Kurulu  Üyesi  

Ahmet  İlhan  
GÖBÜLÜK  

İcrada  Görevli  
Değil  

Bağımlı  

30.03.2017   1  yıl  

Yönetim  Kurulu  Üyesi  

Hasan  SEZER  

İcrada  Görevli  
Değil  

Bağımsız  

30.03.2017   1  yıl  

Mustafa  YALÇIN  

İcrada  Görevli  
Değil  

Bağımsız  

30.03.2017   1  yıl  

  

Bağımsızlık   Atanma  
Durumu  
Tarihi  

Görev   Yönetim  Kurulu  ve  Komitelerdeki  
Süresi   Görevleri  

Bağımsız  Yönetim  Kurulu  Üyesi  
Kurumsal  Yönetim  Komitesi  Başkanı    
Riskin  Erken  Saptanması  Komitesi  
Üyesi  
Denetimden  Sorumlu  Komite  Üyesi  
Bağımsız  Yönetim  Kurulu  Üyesi  
Kurumsal  Yönetim  Komitesi  Üyesi  
Riskin  Erken  Saptanması  Komitesi  
Başkanı  
Denetimden  Sorumlu  Komite  Başkanı  
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AdTevfik&BİLGİN&(Yönetim&Kurulu&Başkanı)&
Orta%Doğu%Teknik%Üniversitesi%İktisadi%ve%İdari%Bilimler%Fakültesi%Kamu%Yönetimi%Bölümünü%bitirdi.%
Iowa%Üniversitesi,%ABD’de%İşletme%(MBA)%dalında%Yüksek%Lisans%yapmıştır.%1992%–%2001%yılları%
arasında%Bankalar%Yeminli%Murakıbı,%2001%–%2003%yılları%arasında%Anadolu%Endüstri%Holding'de%
Finans%Şirketlerinden%Sorumlu%Mali%İşler%Koordinatör%Yardımcılığı%yapmıştır.%2003%yılında%T.%Halk%
Bankası% Genel% Müdürü% olmuş% ve% 2003% yılı% Aralık% ayında% BDDK% ve% TMSF% başkanlığına%
seçilmiştir.%2006%yılında%tekrar%6%yıllığına%BDDK%başkanlığına%seçilmiş%olup%2012%yılına%kadar%bu%
görevini% sürdürmüştür.% 2017% yılı% Mart% ayından%itibaren% bir% yıl% süreyle% Nuh% Çimento% San.% A.Ş.%
Yönetim%Kurulu%Başkanıdır.%
Bd&Fikret&ESKİYAPAN&(Üye)&
1949% yılında% Ankara’da% doğdu.% Orta% öğrenimini% TED% Ankara% Kolejinde,% lisans% öğrenimini% ise%
Almanya%Dortmund%Üniversitesi%Makine%Mühendisliği%Bölümünde%tamamlamıştır.%Nuh%Makine%
Sanayi%A.Ş.%de%Makine%Mühendisi%olarak%iş%hayatına%başlamıştır.%2017%yılı%Mart%ayından%itibaren%
bir%yıl%süreyle%Nuh%Çimento%San.%A.Ş.%Yönetim%Kurulu%üyesidir.%
Cd&Mehmet&ESKİYAPAN&(Üye)&
1950%yılında%Ankara’da%doğdu.%Orta%ve%lise%öğrenimini%TED%Ankara%Koleji’nde,%yükseköğrenimini%
Almanya% Dortmund% Üniversitesi% Makine% Mühendisliği% Bölümü’nde% tamamlamıştır.% Çalışma%
hayatına%1974%yılında%Nuh%Çimento%A.Ş.%de%Makine%Mühendisi%olarak%başlamıştır.%1975%yılından%
itibaren%Nuh%Çimento%A.Ş.%Yönetim%Kurulu%üyeliği%yapmıştır.%1994R1999%yıllarında%Nuh%Çimento%
A.Ş.%Yönetim%Kurulu%Başkanlığı%yapmıştır.%Kendi%şirketi%olan%SEDO%A.Ş.%Muğla%Bodrum‘da%inşaat%
işleri% yapmaktadır.% Nuh% Çimento% Sanayi% Vakfı,% Kocaeli% Sanayi% Odası% Meclis% üyeliği,% TOBB%
Sanayi%Konseyi%üyeliği,%İstanbul’da%bulunan%AHK%AlmanRTürk%Ticaret%ve%Sanayi%Odası%Yönetim%
Kurulu% üyeliği% ve% Almanya% Berlin’de% bulunan% TDRIHK% TürkRAlman% Ticaret% ve% Sanayi% Odası%
Başkan%Vekilliği%görevlerini%sürdürmektedir.%2017%yılı%Mart%ayından%itibaren%bir%yıl%süreyle%Nuh%
Çimento%San.%A.Ş.%Yönetim%Kurulu%üyesidir.%
Dd&Nurcan&YURTBİLİR&(Üye)&
1948%yılında%Ankara’da%doğdu.%TED%Ankara%Koleji’ni%bitirdikten%sonra%ticari%hayata%atıldı.%Nuh%
Ticaret% Sanayi% A.Ş.’de% yönetim% kurulu% üyeliğinde% bulundu.% Halen% Nuh% Grubu% Şirketleri’nde%
yönetim%kurulu%üyeliği%yapmaktadır.%2017%yılı%Mart%ayından%itibaren%bir%yıl%süreyle%Nuh%Çimento%
Sanayi%A.Ş.%Yönetim%Kurulu%üyesidir&
Ed&Sinan&YURTBİLİR&(Üye)&
1958%yılı%Ankara%doğdu.%Orta%öğretimini%TED%Ankara%Koleji’nde%tamamladı.%Üniversite%eğitimini%
finans%dalında%yurtdışında%yapmıştır.%2017%yılı%Mart%ayından%itibaren%bir%yıl%süreyle%Nuh%Çimento%
San.%A.Ş.%Yönetim%Kurulu%üyesidir.%
Fd&Yılmaz&KÜÇÜKÇALIK&(Üye)&
1963% yılı% Kayseri% doğumlu.% Orta% öğrenimini% Özel% Saint% Benoit% Fransız% Lisesinde% tamamladı.%
Lisans% eğitimini% 1983% yılında% Yıldız% Teknik%Üniversitesi,% Endüstri% Mühendisliğinde% tamamladı.%
Profesyonel%yaşama%1987%yılında%kendi%aile%şirketleri%olan%Küçükçalık%Tekstil’de%başladı.%1990%
yılında%Küçükçalık%Kumaşçılık%A.Ş.’yi%kurdu.%1997%Yılında%Bursa’ya%taşınarak%Küçükçalık%Tekstil%
A.Ş.%ve%Küçükçalık%Brode%A.Ş.%firmalarının%Genel%Müdürlük%görevini%yaptı.%Bugün%Küçükçalık%
Şirketler% Grubunun% Yönetim% Kurulu% Eş% Başkanlığı% görevini% sürdürmektedir.% Kendisi% aynı%
zamanda% Emintaş% Emlak% İnşaat% A.Ş.% ve% Lüks%Kadife% A.Ş.,% Birlik% Mensucat% A.Ş.% Şirketlerinde%
Yönetim%Kurulu%Üyesi,%Kent%Meydanı%İnşaat%Yatırım%ve%Yönetim%Adi%Ortaklığı%İcra%ve%Yönetim%
!
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Kurulu  Üyesidir.  2017  yılı  Mart  ayından  itibaren  bir  yıl  süreyle  Nuh  Çimento  San.  A.Ş.  Yönetim  
Kurulu  üyesidir.  
G-  Ahmet  Faik  PARALI  (Üye)  
1953  Denizli  doğumlu  olup,  orta  ve  lise  öğrenimini  Tarhan  Koleji’nde  tamamladı.  Partaş  Tekstil-
İnşaat   San.   ve   Tic.   A.Ş.,   Trakya   İplik   Sanayi   A.Ş.,   Birtaş   Ticaret   ve   Pazarlama   A.Ş.,   Nuh  
Pazarlama  ve  Ticaret  A.Ş.,  PAR  Gayrimenkul  Yatırım  A.Ş.  ile  Birlik  Meyvecilik  Ziraat  ve  Tarım  
Ürünleri  San.  ve  Tic.  A.Ş.’  leri  Yönetim  Kurulu  Başkanıdır.  2017  yılı  Mart  ayından  itibaren  bir  yıl  
süreyle  Nuh  Çimento  San.  A.Ş.  Yönetim  Kurulu  üyesidir.  
H-  Muharrem  ESKİYAPAN  (Üye)  
1981   Yılında   Ankara’da   doğdu.   Orta   ve   Lise   öğrenimini   Türkiye’de   Özel   Marmara   Koleji’nde  
yapıp  yükseköğrenimini  Amerika  Birleşik  Devletlerindeki  Florida  Atlantic  University’de,  Ekonomi  
Bölümünde  tamamlamıştır.  İş  hayatına  2004  yılında  Nuhdem  Plastik  A.Ş.’ni  kurarak  başlamış  
ve  halen  aynı  firmada  Yönetim  Kurulu  üyesidir.  Ortadoğu  da  Europolymer  LLC  üretim  tesisini  
kurup   halen   bu   firmada   Yönetim   Kurulu   Üyesidir.   Ayrıca   Türkiye’de   Polimernet   Plastik,   Nuh  
Kompozit  firmalarının  kurucu  ve  yönetici  ortağıdır.  2017  yılı  Mart  ayından  itibaren  bir  yıl  süreyle  
Nuh  Çimento  San.  A.Ş.  Yönetim  Kurulu  üyesidir.  
I-  Ahmet  İlhan  GÖBÜLÜK  (Üye)  
1962  yılında  İstanbul’da  doğdu.  Lise  eğitiminden  sonra  ticari  hayata  atıldı.  1992  yılından   beri  
sırasıyla  Nuh’un  Ankara  Makarnası,  Nuh  Ticaret  Sanayi  A.Ş.,  Nuh  Çimento  San.  A.Ş.  ve  Nuh  
Grubu  Şirketleri’nde  yönetim  kurulu  üyeliklerinde  bulundu.  2017  yılı  Mart  ayından  itibaren  bir  yıl  
süreyle  Nuh  Çimento  San.  A.Ş.  Yönetim  Kurulu  üyesidir.  
J-  Hasan  SEZER    (Bağımsız  Üye)  
1958   yılında   Ankara’da   doğdu.   AİTİA   (Gazi   Üniversitesi)   Bankacılık   Dış   Ticaret   ve   Kambiyo  
Bölümü’nden   mezun   oldu.   Ziraat   Bankası’nda   Daire   Başkanı,   Şube   Müdürü,   Müfettiş   olarak  
görev  yapmıştır  (1983-1997),  Ziraat  Yatırım  Genel  Müdürü  (1997-2001),  Halk  Yatırım  Menkul  
Değerler  A.Ş.  Genel  Müdürü  (2001-2003  Mart),  T.  Halk  Bankası  Yönetim  Kurulu  Başkan  Vekili  
(2003-2010),   Vakıflar   Bankası   Yönetim   Kurulu   Başkanı   (2010-2011)   ve   TMSF   Başkanlık  
Müşaviri  (2011  –  2013)  olarak  görev  yapmıştır.  2017  yılı  Mart  ayından  itibaren  bir  yıl  süreyle  Nuh  
Çimento  San.  A.Ş.  Yönetim  Kurulu  üyesidir.  
K-  Mustafa  YALÇIN  (Bağımsız  Üye)  
1962   yılında   Kırşehir’de   doğdu.   1988   Gazi   Üniversitesi   İktisadi   İdari   Bilimler   Fakültesi  
mezunudur.  Sırasıyla  Işıklar  Holding  A.Ş.  iştiraki  olan  Özışık  İnşaat  ve  Enerji  A.Ş.(1986-2001),  
AK-KA   İnşaat   ve   Turizm   A.Ş.   ve   Sağlık   Kaynak   Suyu   A.Ş.   (2002-2013)   firmalarında   mali   ve  
finans  konularında  üst  düzey  yöneticilik  yapmıştır.  Ankara  Üniversitesi  Beypazarı  Meslek  Yüksek  
Okulu’nda,   ASMMMO,   TÜRMOB,   BSMMMO   ve   çeşitli   kamu   kurumlarında   Muhasebe   ve  
Denetim  alanlarında  eğitim  vermiştir.  2013  yılında  OCY  Yönetim  Danışmanlığı  firmasını  kurmuş  
ve  Türk  şirketlerine  kurumsal  yönetim  danışmanlığı  hizmeti  vermektedir.  Mali  Müşavirlik  ve  KGK  
Bağımsız  Denetçi  Lisansı  sahibidir.  2017  yılı  Mart  ayından  itibaren  bir  yıl  sureyle  Nuh  Çimento  
San.  A.Ş.  Yönetim  Kurulu  üyesidir.  
Şirket’in   Yönetim   Kurulu   Üyesi   seçiminde   aranan   kriterler,   Sermaye   Piyasası   Kanunu,   Türk  
Ticaret  Kanunu  ve  Kurumsal  Yönetim  İlkelerinde  belirtilen  esaslara  uygundur.  Yönetim  kurulu  
başkanı,   icra   kurulu   başkanı   ve   genel   müdür   görevleri   ayrı   kişiler   tarafından   yürütülmektedir.  
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Yönetim  Kurulu’nda  yer  alan  tüm  üyeler,  idari  yapı  içinde  yer  almayan,  Şirket’in  günlük  iş  akışına  
ve  olağan  faaliyetlerine  müdahil  olmayan,  icrada  görevli  olmayan  üyelerden  oluşmuştur.    
Şirketimizde   Aday   Gösterme   Komitesi’nin   görevleri,   Kurumsal   Yönetim   Komitesi   tarafından  
yerine  getirilmektedir.  
Kurumsal  Yönetim  Komitesi’ne  30.03.2017   tarihindeki  Genel  Kurul  için  sunulan  bağımsız  üye  
adayı   sayısı   iki   olup,   bu   kişilerin   bağımsızlık   beyanları   ve   özgeçmişleri   Kurumsal   Yönetim  
Komitesi’nin   01.03.2017   tarihli,   Yönetim   Kurulu’nun   01.03.2017   tarihli   Kararında  
değerlendirilerek   tamamının   bağımsız   üye   adayı   olarak   belirlenmelerine   karar   verilmiştir.  
Bağımsız   üyeler   bağımsızlık   kriterlerinin   tamamını   sağlamıştır.   2017   yılı   faaliyet   döneminde  
bağımsızlığı  ortadan  kaldıran  bir  durum  ortaya  çıkmamıştır.  
Yönetim  Kurulu  üyelerinin  Şirket  işleri  için  gereken  zamanı  ayırmalarına  özen  gösterilmekte  olup,  
Şirket  dışında  başka  görev  veya  görevler  almasına  ilişkin  bir  sınırlandırma  bulunmamaktadır.    
Şirketin   Yönetim   Kurulu’nda   hali   hazırda   kadın   üye   yer   almamakta   olup,   Kurumsal   Yönetim  
İlkeleri’nde  en  az  %25  olarak  belirlenen  kadın  üye  oranına  ulaşmak  Şirketin  orta  vadeli  hedefleri  
arasında  yer  almaktadır.  Ancak  bu  hedefe  ulaşmak  için  henüz  bir  politika  oluşturulmamıştır.  
Yönetim   Kurulu   üyeliklerinde   boşalma   olması   veya   Bağımsız   Yönetim   Kurulu   üyesinin  
bağımsızlık  niteliğini  kaybetmesi  durumunda,  boşalan  üyelik  Türk  Ticaret  Kanunu’nun  Yönetim  
Kurulu  ile  ilgili  maddesi  ve  SPK  düzenlemeleri  uyarınca  doldurulur.    
2014  yılında  yürürlüğe  giren  II-17.1  sayılı  Kurumsal  Yönetim  İlkeleri  Tebliği’nde  (Tebliğ)  yer  alan  
(4.3.4.)   numaralı  ilkede   bağımsız   yönetim   kurulu  üye   sayısı   için   belirtilen  kriterler,  Üçüncü  
Gruptaki   ortaklıklar  için   uygulanmamaktadır.   Bu   kapsam   da   bağımsız  yönetim   kurulu   üye  
sayımız  ikidir.  
Tebliğin   (4.3.7.)   numaralı  ilkenin  üçüncü  fıkrası  ile   (4.3.8.)   numaralı  ilkenin   ikinci   fıkrası,  
şirketimizde  uygulanmamaktadır.  Söz  konusu  maddelerden  şirketimiz  muaf  tutulmuştur.    
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5.2.  Yönetim  Kurulunun  Faaliyet  Esasları  
Yönetim   Kurulu   üyelerinin   yetki   ve   sorumlulukları   Esas   Sözleşmede   belirlenmiştir.   Yönetim  
Kurulu  toplantı  gündemleri  Yönetim  Kurulu  Başkanı  ve  üyeler  tarafından  belirlenir.  Gündemin  
belirlenmesi  aşamasında  yöneticilerden  gelen  taleplere  önem  verilir.  
Yönetim   kurulu   toplantılarını   lüzum   gördükçe   ve   en   az   ayda   bir   kez   olmak   üzere  
gerçekleştirilmesi  şirket  Esas  Sözleşmesi’nin  9.  maddesi  ile  düzenlenmiştir.  2017  yılında  19  adet  
toplantı   yapılmıştır.   Toplantılara   katılımın   artırılabilmesi   amacıyla   yılın   başlangıcında   toplantı  
tarihleri   belirlenerek   üyelere   bildirilmiştir.   Bu   sayede   üyelere,   takvimlerini   toplantılara   göre  
ayarlama  şansı  tanınmıştır.  Yönetim  Kurulu  toplantıları  şirketin  idare  merkezinde  veya  yönetim  
kurulu  üyelerinin  çoğunluğunun  belirleyeceği  yerde  yapılabilir.  Yönetim  Kurulunun  toplantı  şekli,  
toplantı   ve   karar   nisapları,   oy   kullanımı,   görev   ve   yetkileri   konusunda   Türk   Ticaret   Kanunu  
hükümleri  ve  Sermaye  Piyasası  Kurulu  düzenlemelerine  uyulur.  Yönetim  Kurulu  2017  yılında  
toplam   75   adet   karar   almış,   bu   toplantılara   ilişkin   olarak   katılım   oranı   yüksek   olarak  
gerçekleşmektedir.  
Yönetim  Kurulu  Başkanı’nın  ve  üyelerinin,  olumlu  veya  olumsuz  veto  hakkı  veya  ağırlıklı  oy  hakkı  
bulunmamaktadır.   Tüm   üyeler   ve   başkan   eşit   oy   hakkına   sahiptir.   Yıl   içerisinde   Bağımsız  
Yönetim   Kurulu   üyelerinin   onayına   sunulan   ilişkili   taraf   işlemi   ile   önemli   nitelikte   işlemlerden  
kabul  görmeyen  ve  Genel  Kurul’un  onayına  götürülen  bulunmamaktadır.    
Genel   Kurul,   Yönetim   Kurulu   üyelerine,   Türk   Ticaret   Kanunu’nun   395’inci   ve   396’ncı  
maddelerinde  öngörülen  durumlar  için  izin  verebilir.  30  Mart  2017  tarihinde  yapılan  genel  kurul  
toplantısında  bu  husus  ile  ilgili  gündem  maddesi  yer  almıştır.  
Yönetim   Kurulu   üyeleri   ve   yöneticilerin   görevleri   esnasındaki   kusurları   ile   Şirkette   sebep  
olacakları  zarara  karşılık  sorumlu  tutulabilecekleri  yükümlülüklerine  karşı,  zararların  tazmini  ile  
ilgili  toplam  60  milyon  Usd  teminat  tavanlı  sigorta  yaptırılmıştır.  Yönetici  Sorumluluk  Sigortası’nın  
toplam  yıllık  sorumluluk  limiti  Şirket  sermayesinin  %25’ini  aşmaktadır.  
  
5.3.  Yönetim  Kurulu  Bünyesinde  Oluşturulan  Komitelerin  Sayı,  Yapı  ve  Bağımsızlığı    
Sermaye   Piyasası   Kurulu’nun   Kurumsal   Yönetim   İlkeleri   doğrultusunda,   Yönetim   Kurulu’nun  
görev  ve  sorumluluklarının  sağlıklı  bir  biçimde  yerine  getirilmesini  teminen  Yönetim  Kurulu’na  
bağlı   olarak   çalışmak   üzere   komiteler   oluşturulmuş   olup,   faaliyetlerini   belli   prosedürler  
çerçevesinde  yürütmektedir.  Şirkette;;  Kurumsal  Yönetim  Komitesi,  Denetim  Komitesi  ve  Riskin  
Erken  Saptanması  Komitesi  oluşturulmuştur.    
Denetim   Komitesi   üyelerinin   tamamı,   diğer   komitelerin   başkanları   bağımsız   yönetim   kurulu  
üyeleri  arasından  seçilmektedir.  
Yönetim   Kurulu   komiteleri   kendilerine   verilen   görevleri   düzenli   ve   etkin   bir   şekilde   ifa   etmiş,  
Yönetim   Kurulu’na   gerekli   raporlamaları   yapmıştır.   Yönetim   Kurulu   komitelerinin   başkanları  
bağımsız  yönetim  kurulu  üyelerinden  oluşmakta  olup,  tüm  üyeler  icracı  olmayan  yönetim  kurulu  
üyeleridir.  
Yönetim   Kurulu   üye   sayısı   ve   komite   yapılanma   gereklilikleri   nedeniyle   bazı   Yönetim   Kurulu  
üyeleri  birden  fazla  komitede  görev  almaktadır.  
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Kurumsal  Yönetim  Komitesi    
Kurumsal   Yönetim   Komitesi,   Sermaye   Piyasası   Kurulu’nun   Kurumsal   Yönetim   İlkeleri   Tebliği  
doğrultusunda  Şirketin  kurumsal  yönetim  ilkelerine  olan  uyumunu  izlemek,  bu  konuda  iyileştirme  
çalışmalarında   bulunmak   ve   Yönetim   Kurulu’na   öneriler   sunmak   üzere   kurulmuştur.   Mevcut  
durumda   birisi   başkan   olmak   üzere   5   üye   bulunmaktadır.   Komite   kendisine   verilen   görevin  
gerektirdiği  sıklıkta  toplanır.    2017  yılında  2  kere  toplanmıştır.  
SPK   Kurumsal   Yönetim   İlkeleri’nde   bulunan   Aday   Gösterme   Komitesi   ve   Ücret   Komitesi’nin  
görevleri  Kurumsal  Yönetim  Komitesi  tarafından  yerine  getirilmektedir.    
Adı  Soyadı  

Şirket  İle  İlişkisi    

Diğer  
Komitedeki   Bağımsızlık  
Komitelerde  
Görevi  
Durumu  
Görev  Durumu  

Hasan  SEZER  

Yönetim  Kurulu  Üyesi  (İcrada  Görevli  Değil)  

Başkan  

Bağımsız  

Var  

Mustafa  YALÇIN  

Yönetim  Kurulu  Üyesi  (İcrada  Görevli  Değil)  

Üye  

Bağımsız  

Var  

Mehmet  ESKİYAPAN  

Yönetim  Kurulu  Üyesi  (İcrada  Görevli  Değil)  

Üye  

Bağımlı  

Yok  

Sinan  YURTBİLİR  

Yönetim  Kurulu  Üyesi  (İcrada  Görevli  Değil)  

Üye  

Bağımlı  

Var  

Serap  AKTAŞ  

Yatırımcı  İlişkileri  Yöneticisi  (İcrada  Görevli)  

Üye  

Bağımlı  

Yok  

Denetim  Sorumlu  Komite    
Denetimden   Sorumlu   Komite,   Sermaye   Piyasası   Kurulu’nun   ilgili   hükümleri   uyarınca  
kurulmuştur.   Finansal   ve   operasyonel   faaliyetlerin   sağlıklı   bir   şekilde   gözetilmesini   teminen  
görev   yapmaktadır.   Yönetim   Kurulu’na   bağlı   olarak   görev   yapan   komitenin   amacı;;   Şirket’in  
finansal  ve  operasyonel  faaliyetlerinin  takibi,  kamuya  açıklanacak  yıllık  ve  ara  dönem  finansal  
tabloların  şirketin  izlediği  muhasebe  ilkeleri  ile  gerçeğe  uygunluğunun  ve  doğruluğunun  gözetimi  
ve   onayı,   bağımsız   denetim   şirketinin   seçimi,  bağımsız   denetim   sözleşmelerinin   hazırlanarak  
bağımsız   denetim   sürecinin   başlatılması,   iç   kontrol   ve   iç   denetim   sisteminin   işleyişinin   ve  
etkinliğinin   gözetimi   ve   iç   kontrol   sistemine   ilişkin   olarak   elde   edilen   bulguların  
değerlendirilmesini  sağlamaktır.  
Denetimden  Sorumlu  Komite  2017  yılında  4  adet  toplantı  yapmıştır.  Komite  başkanı  ve  üyeleri  
bağımsız  Yönetim  Kurulu  Üyeleri  arasından  seçilir.    
  
Adı  Soyadı  

Şirket  İle  İlişkisi    

Diğer  
Komitedeki   Bağımsızlık  
Komitelerde  
Görevi  
Durumu  
Görev  Durumu  

Mustafa  YALÇIN  

Yönetim  Kurulu  Üyesi  (İcrada  Görevli  Değil)  

Başkan  

Bağımsız  

Var  

Hasan  SEZER  

Yönetim  Kurulu  Üyesi  (İcrada  Görevli  Değil)  

Üye  

Bağımsız  

Var  
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Riskin  Erken  Saptanması  Komitesi  
Riskin   Erken   Saptanması   Komitesi,   Sermaye   Piyasası   Kurulu’nun   ilgili   hükümleri   uyarınca  
kurulmuştur.   Komite’nin   amacı;;   Şirket’in   varlığını,   gelişmesini   ve   devamını   tehlikeye   her   türlü  
risklerin  erken  tespiti,  değerlendirilmesi,  etki  ve  olasılıklarının  hesaplanması,  bu  risklerin  Şirket’in  
kurumsal  risk  alma  profiline  uygun  olarak  yönetilmesi,  raporlanması,  tespit  edilen  risklerle  ilgili  
gerekli  önlemlerin  uygulanması,  karar  mekanizmalarında  dikkate  alınması  ve  bu  doğrultuda  etkin  
iç   kontrol   sistemlerinin   entegrasyonu   konularında   Yönetim   Kurulu’na   tavsiye   ve   önerilerde  
bulunmak  üzere  oluşturulmuştur.    
  
Riskin  Erken  Saptanması  Komitesi  2017  yılında  6  kere  toplanmıştır.    
Adı  Soyadı  

Şirket  İle  İlişkisi    

Diğer  
Komitedeki   Bağımsızlık  
Komitelerde  
Görevi  
Durumu  
Görev  Durumu  

Mustafa  YALÇIN  

Yönetim  Kurulu  Üyesi  (İcrada  Görevli  Değil)  

Başkan  

Bağımsız  

Var  

Hasan  Sezer  

Yönetim  Kurulu  Üyesi  (İcrada  Görevli  Değil)  

Üye  

Bağımsız  

Var  

Sinan  Yurtbilir  

Yönetim  Kurulu  Üyesi  (İcrada  Görevli  Değil)  

Üye  

Bağımlı  

Var  

Ahmet  Faik  Paralı  

Yönetim  Kurulu  Üyesi  (İcrada  Görevli  Değil)  

Üye  

Bağımlı  

Yok  

  
5.4.  Risk  Yönetim  ve  İç  Kontrol  Mekanizması    
Şirketin  varlığını,  gelişmesini  ve  devamını  tehlikeye  düşürebilecek  risklerin  erken  teşhisi,  tespit  
edilen  risklerle  ilgili  gerekli  önlemlerin  uygulanması  ve  riskin  yönetilmesi  amaçlanmaktadır.  
Şirketin  İç  Denetim  Birimi  mevcuttur.  İç  kontrol  sistemleri,  ortaya  çıkan  riskler  ve  ilgili  risk  azaltıcı  
aksiyonlar   gözetilerek   risk   odaklı   bir   yaklaşım   ile   değerlendirilmektedir.   Şirketin   vizyonu   ve  
misyonu   doğrultusunda   gerçekleştirilen   faaliyetler   sırasında,   stratejik   riskler,   finansal   riskler,  
operasyonel   riskler,   dış   riskler,   varlıkların   ve   itibarın   korunması   ile   ilgili   risklerle   karşı   karşıya  
kalabilir.   Bu   risklerin   doğru   şekilde   tanımlanması   ve   yönetilmesi   için   risk   yönetimi   felsefesi  
oluşturulmuştur.  
Şirkette   Riskin   Erken   Saptanması   Komitesi   6102   sayılı   Türk   Ticaret   Kanunu’nun   378’inci  
maddesine   uyum   ve   risklerin   koordineli   şekilde   yönetilmesi   amacıyla;;   Şirketin   varlığını,  
gelişmesini  ve  devamını  tehlikeye  düşüren  sebeplerin  erken  teşhisi,  bunun  için  gerekli  önlem  ile  
çarelerin  uygulanması  ve  riskin  yönetilmesine  ilişkin  çalışmalar  yapılmaktadır.  
Şirketimizin   karşılaşabileceği   muhtemel   risklerin   tanımlanması   ve   izlenmesi   risk   yönetiminin  
temelini  oluşturmaktadır.  Her  türlü  mali  riskler,  yangın,  deprem,  sel  vs.  gibi  afetlerle  ilgili  riskler  
şirket   yönetimince   periyodik   ve   ara   toplantılarda   değerlendirilerek   karşı   önlemler   alınmakta;;  
gerektiğinde  sigortalanmaktadır.  
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5.5.  Şirketin  Stratejik  Hedefleri    
Yönetim   Kurulu,   belirlediği   stratejik   hedeflerle,   Şirket’in   amaç   ve   değerleri   göz   önünde  
bulundurarak  büyüme  ve  getiri  dengesini  şirketin  sürdürülebilir  karlılık  ve  uzun  vadeli  çıkarlarını  
gözeterek,  idare  ve  temsil  etmektedir.    
Yönetim   Kurulu   şirketin  hedeflerine   ulaşma  derecesini,   faaliyetlerini   ve  geçmiş  performansını  
gözden  geçirmektedir.  Bu  değerlendirmelerde  Yönetim  Kurulu’nun  hedeflerine  ulaşma  derecesi,  
faaliyetlerin  etkinliği,  geçmiş  performansı  ve  şirket  stratejileri  tartışılmaktadır.  
5.6.  Mali  Haklar    
Yönetim  Kurulu  üyelerinin  yıl  içinde  alacakları  ücretler,  Genel  Kurul  toplantısında  ayrı  bir  madde  
olarak  ortakların  bilgisine  sunularak  pay  sahiplerine  bu  konuda  görüş  bildirme  imkânı  tanınmıştır.    
Yönetim  Kurulu  Komiteleri  kapsamında  belirlenmiş  olan  Ücret  Komitesi  ayrıca  kurulmamış  olup,  
SPK  Kurumsal  Yönetim  İlkeleri  kapsamında  belirlenmiş  olan  komitenin  görevleri,  SPK  İlkeleri’ne  
uygun  olarak  Kurumsal  Yönetim  Komitesi  tarafından  sürdürülmektedir.    
Yönetim  Kurulu  üyelerine  ve  üst  düzey  yöneticilere  Şirket  tarafından  doğrudan  ve  dolaylı  olarak  
borç   verilmesi,   üçüncü   kişi   aracılığı   ile   şahsi   kredi   adı   altında   kredi   kullandırılması,   lehlerine  
teminat  verilmesi  gibi  çıkar  çatışmasına  yol  açacak  işlemler  söz  konusu  değildir.  
Bağımsız  Yönetim  Kurulu  üyelerinin  ücretlendirmesinde  hisse  senedi  opsiyonları  veya  şirketin  
performansına  dayalı  ödeme  planları  kullanılmamaktadır.      
Finansal  tablo  dipnotlarımızda  da  üst  düzey  yöneticilere  yapılan  ödemeler  toplu  olarak  kamuya  
açıklanmaktadır.  Şirketimizin  Esas  Sözleşmesi’ne  göre,  Yönetim  Kurulu  Üyeleri’ne  sağlanan  her  
türlü  hak,  menfaat  ve  ücret  Şirket  Genel  Kurulu’nda  belirlenmektedir.    
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
Genel Kurulu’na
A)

Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1)

Görüş

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (“Şirket”) ile bağlı ortaklıklarının (“Grup”) 31 Aralık 2017 tarihli konsolide
finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar tablosu
ve konsolide diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit
akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere konsolide finansal tablo
dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup’un 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla
konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal
performansını ve konsolide nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS’lere”) uygun
olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
2)

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim
Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından
yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na
(“BDS’lere”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız,
raporumuzun Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin
Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız
Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle
ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup’tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz.
Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine
getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün
oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
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3)

Kilit Denetim Konuları

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

Denetimde bu konu nasıl ele alındı?

Hasılat; gelecekteki ekonomik faydaların
işletmeye girmesinin olası, söz konusu
faydaların güvenilir olarak ölçülebilmesi ve
mülkiyete ait önemli risklerin ve getirilerin
alıcıya
aktarılması
koşulları
gerçekleştiğinde kayda alınır.

Denetimimiz süresince hasılatın kaydedilmesine
ilişkin aşağıdaki denetim prosedürleri uygulanmıştır.

Buna göre, hasılatın konsolide finansal
tabloların bütünü içerisindeki önemliliği de
göz önünde bulundurulduğunda hasılatın
doğru tutarda konsolide finansal tablolara
alınması
kilit denetim konusu olarak
belirlenmiştir.

Yönetimin kontrolleri ihlal etme riskini denetlemek
amacıyla muhasebe kayıtlarının tamamı denetim
yaklaşımımız kapsamında dijital ortamda analiz
edilerek, hasılat işlemlerinin doğru zamanda
kayıtlara alındığına ilişkin yeterli denetim kanıtı
sağlanmıştır.

Grup'un hasılat sürecini anlamak üzere, hasılatın
kayda alınma politikası, fiyat belirleme satış ve
teslimat süreçleri ile ilgili kontrol süreçleri analiz
edilmiştir. Hasılat sürecinde ilgili kontrollerin doğru
Grubun kayıtlarına aldığı hasılatın önemli tasarlandığı
ve
iç
kontrollerin
uygulanıp
bir
bölümü
çimento
satışlarından uygulanmadığı test edilmiştir.
oluşmaktadır.
Grup'un satışlarının maddi doğrulama testi
Grup Çimento satış birim fiyatlarını müşteri yapılmıştır. Finansal tablolara kaydedilmiş faturalar
bazlı belirlemektedir. Çimento satışlarının üzerinde belirtilmiş birim fiyatların müşteriler ile
faturalanması önceden müşteri ile anlaşılan anlaşılmış olan birim fiyatlar ile uygunluğu seçilen
birim fiyatlar ile uyumlu yapılmasına örnekler ile denetlenmiştir.
rağmen ilgili fiyatların manuel olarak
değiştirilebilme riski olduğu için sisteme Grup'un ilişkili taraf ve diğer müşterilerle yaptığı
manuel girilen birim fiyatlar nedeniyle sözleşmeler incelenmiştir. Dış kaynak doğrulamaları
hasılatın
yanlış
kaydedilme
riski temin edilmiş ve işlemlere ilişkin örnek belge
kontrolleri yapılmıştır.
bulunmaktadır.

Grup'un hasılat ile ilgili muhasebe Buna ek olarak Not 2'de Hasılat notunda yer alan
politikalarına
ve
tutarlarına
ilişkin açıklamaların yeterliliği TMS 18 kapsamında
açıklamalar Not: 2 ve Not 19'da yer değerlendirilmiştir.
almaktadır.
Uyguladığımız denetim testleri sonucunda, hasılatın
kaydedilmesine ilişkin .önemli bir hata veya bulguya
rastlanmamıştır.
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Kilit Denetim Konusu
Grup’un hidro elektrik santralinin
gerçeğe uygun değerinin hesaplanması ve
değer düşüklüğü testleri
Grup’un, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla
konsolide finansal tablolarında 78.348.713
TL değerindeki enerji santralinin gerçeğe
uygun değeri bir bağımsız değerleme
kuruluşu tarafından belirlenmiş olup,
detaylar 14 no' lu notta açıklanmıştır. Grup
bu değerleme raporuna dayanarak TMS 36 “
varlıklarda değer düşüklüğü” standardı
uyarınca ekli konsolide finansal tablolarında
enerji santrali için 1.718.793 TL tutarında
değer düşüklüğü ayırmıştır. (Not 14).
Söz
konusu
enerji
santralinin
değerlemesinde
kullanılan
değerleme
metotlarının önemli tahmin ve varsayımlar
içermesi sebebi ile, finansal yatırımların
değerlemesi tarafımızca kilit denetim
konusu olarak değerlendirilmektedir.

Denetimde bu konu nasıl ele alındı?
Denetimimiz süresince enerji santralinin gerçeğe
uygun değerlerinin tespitine ve değer düşüklüğünün
analizine ilişkin aşağıdaki denetim prosedürleri
uygulanmıştır.
Şirket yönetimi tarafından atanan değerleme
uzmanlarının, mesleki belgeleri, yetkinlikleri ve
tarafsızlıkları
bağımsız
denetim
çalışmamız
kapsamında değerlendirilmiştir.
Denetimimiz kapsamında enerji santraline ilişkin
değerleme raporlarında değerleme uzmanlarınca
kullanılan değerleme metotlarının uygunluğu
değerlendirilmiştir.
Söz
konusu
değerleme
uzmanlarının
değerlemelerinde
kullandıkları
varsayımların
geçerliliğinin denetlenmesi bağımsız denetimimiz
kapsamındadır.
Değerleme raporlarında kullanılan muhakemelerin ve
bununla birlikte alternatif tahminlerin ve değerleme
metotlarının varlığı dolayısı ile, değerleme
uzmanlarınca takdir edilen değerin kabul edilebilir
bir aralıkta olup olmadığı değerleme uzmanları
tarafından yapılan sorgulamalar ve varılan sonuçlara
dayanarak bağımsız denetim ekibi tarafından
değerlendirilmiştir.
Ayrıca, konsolide finansal tablolarda ve açıklayıcı
dipnotlarda yer alan bilgilerin uygunluğu, açıklanan
bilgilerin finansal tablo okuyucuları için önemi
dikkate alındığından kapsamı ve yeterliliği
tarafımızdan sorgulanmıştır.
Bu denetim süreçleri sonucunda ilgili gerçeğe uygun
değer hesaplamalarına ilişkin önemli bir hata
saptanmamıştır.

4)

Diğer Hususlar

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.’nin 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide
finansal tabloları başka bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş ve 7 Mart 2017 tarihinde bu
finansal tablolara ilişkin şartlı görüş verilmiştir.
31 Aralık 2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin yürüttüğümüz denetim
kapsamında, 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları değiştirmek için yapılan
ve 2 no’lu dipnotta açıklanan düzeltmeleri de ayrıca denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre, söz
konusu düzeltmeler uygundur ve doğru bir biçimde uygulanmıştır. Söz konusu düzeltmeler dışında,
Grup’un 2016 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimi, sınırlı bağımsız
denetimi veya bunlara yönelik herhangi bir prosedürü uygulamak için görevlendirilmediğimizden, bir
bütün olarak 2016 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin bir denetim görüşü veya
başka bir güvence vermiyoruz.
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5)
Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Konsolide Finansal Tablolara İlişkin
Sorumlulukları
Grup Yönetimi; konsolide finansal tabloların TMS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe
uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde
hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.
Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup’u tasfiye etme
ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği
esasını kullanmaktan sorumludur.
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup’un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.
6)
Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin
Sorumlulukları
Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:
Amacımız, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık
içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi
raporu düzenlemektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve
BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir
güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez.
Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo
kullanıcılarının bu konsolide tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde
bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS’lere uygun olarak
yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi
kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:
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Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri
belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri
tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun
denetim kanıtı elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı
beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit
edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.)
Grup’un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma
uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol
değerlendirilmektedir.
Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe
tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.
Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine
ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut
olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu
hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız
halinde, raporumuzda, konsolide finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya
da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz
gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen
denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Grup’un
sürekliliğini sona erdirebilir.




Konsolide finansal tabloların, açıklamalar dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği
ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak
şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.
Konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Grup içerisindeki işletmelere
veya faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı
elde edilmektedir. Grup denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden
sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak
üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst
yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.
Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş
bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer
hususlar ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.
Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait konsolide finansal
tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını
belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu
kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını
aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi
raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.
B)

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 398’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca
düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 6 Mart 2018
tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.
TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Grup’un 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap
döneminde defter tutma düzeninin, konsolide finansal tablolarının, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin
finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ali Çiçekli’dir.
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Ali Çiçekli, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 6 Mart 2018
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NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2017 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

Dipnot
32
32
5
6
7
9
10
8

6
7
27
3
11
12
14
13
10
25
8

Cari Dönem
31 Aralık
2017

Yeniden
Düzenlenmiş
Geçmiş Dönem
31 Aralık
2016

701.403.880
153.725.346
2.028.322
383.621.362
149.351
383.472.011
6.042.710
6.042.710
135.810.914
12.661.004
384.455
7.129.767

516.950.519
94.384.533
1.827.203
288.272.626
61.573
288.211.053
2.601.289
2.601.289
108.438.935
12.642.662
23.562
8.759.709

1.050.488.456
1.208.092
1.208.092
2.569.965
122.016.733
210.694.814
632.114.142
46.761.928
17.348.274
29.413.654
7.751.601
27.371.181
1.751.892.336

933.345.400
7.117.563
7.117.563
913.836
913.836
2.569.965
113.747.235
208.273.516
528.987.341
48.491.775
19.067.067
29.424.708
8.477.585
13.624.109
1.142.475
1.450.295.919

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
NUH
ÇİMENTO
SANAYİ A.Ş.
VE BAĞLI
ORTAKLIKLARI
31NUH
ARALIK
2017 TARİHLİ
KONSOLİDE
FİNANSAL
DURUM TABLOSU
ÇİMENTO
SANAYİ A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
(Tüm
tutarlar, Türk
Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
BAĞIMSIZ
DENETİMDEN
GEÇMİŞ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

3131ARALIK
TARİHLİKONSOLİDE
KONSOLİDE
FİNANSAL
DURUM
TABLOSU
ARALIK2017
2017 TARİHLİ
FİNANSAL
DURUM
TABLOSU
(Tüm
tutarlar,
(TL)olarak
olarakgösterilmiştir)
gösterilmiştir)
(Tüm
tutarlar,Türk
Türk Lirası
Lirası (TL)

Yeniden
Düzenlenmiş
Cari Dönem
Geçmiş Dönem
Yeniden31
Yeniden
31 Aralık
Aralık
Düzenlenmiş
Düzenlenmiş
2017
2016
Cari Dönem
Cari DönemGeçmiş Dönem
Geçmiş Dönem
31 Aralık
31 Aralık
31 Aralık
31 Aralık
415.896.699
199.386.871
2017
2016
2017
2016
127.156.091
5.566.750

Dipnot
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Dipnot
Dipnot
27
Kısa
Vadeli Borçlanmalar
KAYNAKLAR
KAYNAKLAR
Uzun
Vadeli
Borçlanmaların
415.896.699
199.386.871
Kısa Vadeli Yükümlülükler
415.896.699
199.386.871
KısaKısa
Vadeli
Yükümlülükler
27 27
127.156.091
5.566.750
Vadeli
Borçlanmalar
95.782.504
52.856.511
Kısa
Vadeli
Kısımları
27
127.156.091
5.566.750
Kısa
Vadeli
Uzun
VadeliBorçlanmalar
Borçlanmaların
112.764.236
83.079.307
Ticari
Borçlar
Uzun
Vadeli
Borçlanmaların
27 5
95.782.504 154
52.856.511
Kısa
Vadeli
Kısımları
İlişkili
Taraflara
Ticari Borçlar
112.764.236
83.079.307
Ticari
Borçlar
27
95.782.504
52.856.511
Kısa Vadeli
Kısımları
6
112.764.082
83.079.307
İlişkili
Olmayan
Taraflara Ticari Borçlar
5
154
İlişkili
Taraflara Ticari Borçlar
112.764.236
83.079.307
Ticari
Borçlar
Çalışanlara
Sağlanan Faydalar
6
112.764.082
83.079.307
İlişkili
Olmayan
Taraflara
Ticari
Borçlar
5
154
İlişkili
Taraflara
Ticari Borçlar
16
6.898.287
8.557.670Kapsamında
Borçlar
Çalışanlara
Sağlanan
Faydalar
6
112.764.082
83.079.307
İlişkili
Olmayan
Taraflara
Ticari
Borçlar
7.395.488
Diğer
Borçlar Borçlar
16
6.898.287
8.557.6705.209.060
Kapsamında
Çalışanlara
Sağlanan
FaydalarDiğer Borçlar
7
7.395.488
İlişkiliBorçlar
Olmayan
Taraflara
7.395.488
5.209.0605.209.060
Diğer
6.898.287
8.557.670
Kapsamında
Borçlar
10
43.038.976
Ertelenmiş
Gelirler
7 16
7.395.488
5.209.06021.617.666
İlişkili Olmayan
Taraflara Diğer Borçlar
7.395.488
Diğer
Borçlar
10 25
43.038.976
21.617.6665.209.060
Ertelenmiş
5.736.167
6.439.816
Dönem
KarıGelirler
Vergi Yükümlülüğü
7
7.395.488
5.209.060
İlişkili
Olmayan
Taraflara
Diğer
Borçlar
25
5.736.167
6.439.816
Dönem
Karı
Vergi
Yükümlülüğü
14.425.844
14.100.224
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.425.844
14.100.224
10
43.038.976
21.617.666
Kısa
Vadeli
Karşılıklar
Ertelenmiş
Gelirler
Çalışanlara
Sağlanan Faydalara İlişkin
Çalışanlara
Sağlanan
Faydalara İlişkin
25
5.736.167
6.439.816
Dönem
Karı
Vergi
Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
16
3.560.589
2.715.611
Kısa Vadeli
Karşılıklar
16
3.560.589
2.715.61114.100.224
14.425.844
Kısa
Vadeli
Karşılıklar
15
10.865.255
11.384.613
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15
10.865.255
11.384.613
Diğer Kısa Vadeli
Karşılıklar
Çalışanlara
Sağlanan
Faydalara İlişkin
17
2.699.106
Diğer
Kısa
Vadeli
Yükümlülükler
17
2.699.106
1.959.8671.959.867
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Karşılıklar
16
3.560.589
2.715.611
209.960.340
140.584.335
Uzun
Vadeli
Yükümlülükler
209.960.340
15
10.865.255 140.584.335
11.384.613
Diğer
Kısa
Vadeli Karşılıklar
Uzun
Vadeli
Yükümlülükler
166.707.957
93.310.032
Uzun
Borçlanmalar
27 27
166.707.957
93.310.032
UzunVadeli
Vadeli
Borçlanmalar
17
2.699.106
1.959.867
Diğer
Kısa
Vadeli
Yükümlülükler
34.296.180
31.994.668
34.296.180
31.994.668
UzunVadeli
VadeliKarşılıklar
Karşılıklar
Uzun
209.960.340
140.584.335
UzunÇalışanlara
Vadeli Yükümlülükler
Çalışanlara
Sağlanan Faydalara
Sağlanan
Faydalaraİlişkin
İlişkin
16 16
30.158.300
26.098.727
27
166.707.957
93.310.032
Uzun
Vadeli
Borçlanmalar
Uzun
Vadeli
Karşılıklar
30.158.300
26.098.727
Uzun
Vadeli
Karşılıklar
15 15
4.137.880
5.895.94131.994.668
Diğer
Uzun
Vadeli Karşılıklar
34.296.180
Uzun
Vadeli
Karşılıklar
4.137.880
5.895.941
Diğer
Uzun
Vadeli
Karşılıklar
25
8.956.203
15.279.635
Ertelenmiş
Vergi
Yükümlülüğü
Çalışanlara
Sağlanan
Faydalara İlişkin
25
8.956.203
15.279.635
Ertelenmiş
Vergi
Yükümlülüğü
16
30.158.300 1.110.324.713
26.098.727
1.126.035.297
Uzun Vadeli Karşılıklar
ÖZKAYNAKLAR
1.126.035.297
1.110.324.713
ÖZKAYNAKLAR
18 15
150.213.600
4.137.880 150.213.600
5.895.941
Ödenmiş
Sermaye
Diğer Uzun
Vadeli Karşılıklar
150.213.600
150.213.600
Ödenmiş
18 18
39.338.145
39.338.145
SermayeSermaye
Düzeltme
Farkları
25
8.956.203
15.279.635
Ertelenmiş
Vergi Yükümlülüğü
18
39.338.145
39.338.145
Sermaye
Düzeltme
Farkları
Kar veya
Zararda Yeniden
1.126.035.297
1.110.324.713
ÖZKAYNAKLAR
Kar
veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş
18
150.213.600 (9.216.545)
150.213.600
Ödenmiş
SermayeGiderler
(8.557.194)
Diğer Kapsamlı
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş
18
39.338.145
39.338.145
Sermaye
Düzeltme
Farkları
Tanımlanmış
fayda
planları
(8.557.194)
(9.216.545)
Diğer Kapsamlı Giderler
Kar
veya
Zararda
Yeniden
(8.562.906)
(9.222.257)
yeniden
ölçüm
kayıpları
- Tanımlanmış fayda planları
5.712
5.712
- Yeniden
Kazançları
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş
(8.562.906)
(9.222.257)
yenidenDeğerleme
ölçüm kayıpları
Kar veya
ZarardaGiderler
Yeniden
(8.557.194)
(9.216.545)
Diğer
Kapsamlı
5.712
5.712
- Yeniden Değerleme Kazançları
Sınıflandırılacak
Birikmiş
-Kar
Tanımlanmış
fayda
planları
veya Zararda Yeniden
2.939.885
2.741.129
Diğer
Kapsamlı
(8.562.906)
(9.222.257)
yeniden
ölçümGelirler
kayıpları
Sınıflandırılacak
Birikmiş
2.939.885
2.741.129
- Yabancı Para Çevrim
Farkları
5.712
5.712
-Diğer
Yeniden
Değerleme
Kazançları
2.939.885 361.488.1292.741.129
Kapsamlı
Gelirler Yedekler
18
389.023.120
Kardan
Ayrılan Kısıtlanmış
Kar
veya
Zararda
Yeniden
2.939.885 390.294.4162.741.129
- Yabancı
ParaKarları
Çevrim Farkları
403.169.750
Geçmiş Yıllar
Sınıflandırılacak
Birikmiş Yedekler
Net Dönem
KarıKısıtlanmış
18
389.023.120 175.465.839
361.488.129
149.907.991
Kardan
Ayrılan
2.939.885 1.450.295.919
2.741.129
Diğer Kapsamlı
Gelirler
TOPLAM
KAYNAKLAR
1.751.892.336
403.169.750
390.294.416
Geçmiş
Yıllar
Karları
2.939.885
2.741.129
-Net
Yabancı
Para
Çevrim
Farkları
Dönem Karı
149.907.991
175.465.839
18
389.023.120
361.488.129
Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış Yedekler
TOPLAM
KAYNAKLAR
1.751.892.336
1.450.295.919
403.169.750
390.294.416
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
149.907.991
175.465.839
TOPLAM KAYNAKLAR
1.751.892.336
1.450.295.919
2
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Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
2
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
2

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Cari Dönem
1 Ocak31 Aralık
2017

Yeniden
Düzenlenmiş
Geçmiş Dönem
1 Ocak31 Aralık
2016

1.002.472.078
(761.307.762)

923.163.574
(617.750.981)

241.164.316

305.412.593

20
20
20
22
22

(84.671.435)
(18.293.198)
(181.567)
20.455.932
(26.748.377)
131.725.671

(85.627.737)
(18.558.951)
(81.269)
18.074.973
(20.101.826)
199.117.783

23
23

26.988.454
(6.861.279)

18.491.468
(4.397.322)

3

31.104.169

23.329.960

182.957.015

236.541.889

48.373.860
(74.260.839)

23.816.094
(37.326.812)

157.070.036

223.031.171

(7.162.045)
(27.353.635)
20.191.590

(47.565.332)
(47.137.999)
(427.333)

149.907.991

175.465.839

Dipnot
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)

19
19

BRÜT KAR
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALİYET KARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)

24
24

VERGİ ÖNCESİ KAR
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri
Dönem Vergi Gideri
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)
DÖNEM KARI

25
25

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
3

101

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT
NUH ÇİMENTO
SANAYİ
A.Ş. VEGELİR
BAĞLI
ORTAKLIKLARI
KONSOLİDE
DİĞER
KAPSAMLI
TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
Cari Dönem
1 Ocak31 Aralık
2017
Cari Dönem
1 Ocak31824.189
Aralık
605.430
2017

Yeniden
Düzenlenmiş
Geçmiş Dönem
1 OcakYeniden
31 Aralık
Düzenlenmiş
2016
Geçmiş Dönem
1 Ocak(2.173.189)
31 Aralık
(2.146.040)
2016

16

824.189
218.759
605.430

(2.173.189)
(27.149)
(2.146.040)

25

(164.838)
218.759
(121.086)

434.638
(27.149)
429.208

25

(164.838)
(43.752)
(121.086)

434.638
5.430
429.208

25

198.756
198.756
(43.752)

566.634
566.634
5.430

198.756
858.107
198.756
150.766.098
858.107
149.907.991
150.766.098
149.907.991
149.907.991
150.766.098
-149.907.991
150.766.098

566.634
(1.171.917)
566.634
174.293.922
(1.171.917)
175.465.839
174.293.922
175.465.839
175.465.839
174.293.922
-175.465.839
174.293.922

150.766.098
1,00
150.766.098

174.293.922
1,17
174.293.922

1,00

1,17

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Dipnot
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak
YöntemiyleGELİRLER:
Değerlenen Yatırımların
DİĞER
KAPSAMLI
Fayda
Planları
Yeniden Ölçüm
KarTanımlanmış
veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar
(Kayıpları)/Kazançları
Tanımlanmış
Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
(Kayıpları)/Kazançları
Tanımlanmış
Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları Vergi Etkisi
Özkaynak
Yöntemiyle
Değerlenen
Yatırımların
Kar
veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış
Fayda
Planları
Diğer
Kapsamlı
Gelire
İlişkinYeniden
VergilerÖlçüm
(Kayıpları)/Kazançları
VergiYeniden
Etkisi Ölçüm Kayıpları Vergi Etkisi
Tanımlanmış
Fayda Planları
Özkaynak
Yöntemiyle
Değerlenen
Yatırımların
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
Tanımlanmış
Fayda
Planları
Yeniden
Ölçüm
Yabancı Para Çevrim Farkı
(Kayıpları)/Kazançları Vergi Etkisi

16
Dipnot

DİĞER
GELİR
Kar veyaKAPSAMLI
Zararda Yeniden
Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevrim Farkı
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
DİĞER KAPSAMLI GELİR
Dönem Karının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Ana Ortaklık Payları
Dönem
Dağılımı
ToplamKarının
Kapsamlı
Gelirin Dağılımı:
Kontrol
Gücü
Olmayan
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Paylar
Ana
Ana Ortaklık
Ortaklık Payları
Payları
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
Pay başına kazanç
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Pay başına kazanç

26

26

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
4
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Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
4
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31 Aralık 2017 itibarıyla bakiyeler

Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir
Bağlı Ortaklık Çıkış Etkisi
Temettüler

1 Ocak 2017 itibarıyla bakiyeler
(Yeniden Düzenlenen)

Yeniden düzenlemenin etkileri (Not: 2)

1 Ocak 2017 itibarıyla bakiyeler
(Geçmiş dönemde raporlanan)

31 Aralık 2016 itibarıyla bakiyeler
(Yeniden Düzenlenen)

Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir
(yeniden düzenlenen)
Temettüler

1 Ocak 2016 itibarıyla bakiyeler

-

-

(8.562.906)

659.351
-

(9.222.257)

-

(9.222.257)

(9.222.257)

(1.738.551)
-

-

(7.483.706)

Tanımlanmış Fayda Planlarının
Birikmiş Yeniden Ölçüm
Kazançları/(Kayıpları)

5.712

-

5.712

-

5.712

5.712

-

-

5.712

Yeniden Değerlendirme ve
Sınıflandırma
Kazanç/(Kayıpları)

Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler

2.939.885

198.756
-

2.741.129

-

2.741.129

2.741.129

566.634
-

-

2.174.495

Yabancı Para
Çevrim Farkları

Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler ve Giderler

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
5

39.338.145

-

150.213.600

39.338.145

-

150.213.600

39.338.145

150.213.600

39.338.145

-

-

150.213.600

39.338.145

Sermaye
Düzeltme
Farkları

150.213.600

Ödenmiş
Sermaye

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

389.023.120

27.534.991
-

361.488.129

-

361.488.129

403.169.750

147.930.848
136.726
(135.192.240)

390.294.416

-

390.294.416

390.294.416

(127.681.560)

361.488.129

135.662.840

382.313.136

Geçmiş Yıllar
Karları

38.475.170

323.012.959

Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler

149.907.991

(175.465.839)
149.907.991
-

175.465.839

2.972.836

172.493.003

175.465.839

175.465.839
-

(174.138.010)

174.138.010

Net Dönem Karı

Birikmiş Karlar

1.126.035.297

150.766.098
136.726
(135.192.240)

1.110.324.713

2.972.836

1.107.351.877

1.110.324.713

174.293.922
(127.681.560)

-

1.063.712.351

Özkaynaklar

KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

NUH
ÇİMENTO SANAYİ
SANAYİ A.Ş.
A.Ş. VE
VE BAĞLI
BAĞLI ORTAKLIKLARI
ORTAKLIKLARI
NUH ÇİMENTO

Cari Dönem

BAĞIMSIZ
DENETİMDEN GEÇMİŞ
GEÇMİŞ 11 OCAK
OCAK -- 31
31 ARALIK
ARALIK 2017
2017 DÖNEMİNE
DÖNEMİNE AİT
AİT 1 OcakBAĞIMSIZ DENETİMDEN
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Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

1.

GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (Nuh Çimento veya Şirket) ve bağlı ortaklıkları (“Grup”) çeşitli tiplerde
çimento, kireç, hazır beton, gaz beton, makine ve yedek parça, elektrik üretimi, taşımacılık,
gayrimenkul ve menkul kıymet yönetimi, ithalat, ihracat servisi sağlama ve ticaret sektörlerinde
faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş anonim ve limited ortaklıklardır.
Şirket’in merkez adresi 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. No:94 Kozyatağı Kadıköy / İstanbul’dur.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) kayıtlı olup, hisselerinin %13,86’i halka açıktır. 24 Şubat
2000 tarihinden beri Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmektedir.
Grup’un devam eden faaliyetleri ile ilgili faaliyet alanları ve coğrafi bölümlere göre raporlamanın
ayrıntılarına 4. notta yer verilmektedir.
Grup’un 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı altta
bulunmaktadır;

1 Ocak31 Aralık 2017
979
324
1.303

İşçi
Memur

1 Ocak31 Aralık 2016
853
320
1.173

Grup’un ana ortağı ile esas kontrolü elinde tutan taraflar sırasıyla; Nuh Ticaret Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ile Partaş Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketleridir.

Ortaklar
Nuh Ticaret Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Partaş Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halka açık kısım
Diğer (*)
Toplam Paylar
(*)

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

%44,13
%15,99
%13,86
%26,02

%44,13
%15,94
%13,91
%26,02

%100

%100

Sermayenin %5’inden daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

Ödenecek temettü:
Yönetim 6 Mart 2018 tarihinde cari yıl ile ilgili olarak hissedarlara hisse başına 0,90 TL tutarında
temettü ödenmesini teklif etmiştir. Söz konusu temettü, hissedarlar tarafından yıllık genel kurul
toplantısında onaya tabi olup, bu finansal tablolara yükümlülük olarak dahil edilmemiştir. Ödenecek
olan toplam temettü tutarı 135.192.240 TL’dir.
Konsolide Finansal tabloların onaylanması:
Konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 6 Mart 2018 tarihinde
yayınlanması için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un konsolide finansal tabloları değiştirme yetkisi
bulunmaktadır.
7
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NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

1.

GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
Şirket ve konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları bundan sonra birlikte “Grup” olarak
tanımlanacaktır.
Şirket’in bağlı ortaklıklarının ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarının detayı aşağıda verilmektedir:
Bağlı ortaklıklar:
Nuh Beton A.Ş.
1987 yılında Nuh Çimento bünyesinde Bostancı’da ilk tesis açılarak hazır beton üretimine başlanmış
olup; Hereke, Büyükbakkalköy, İkitelli, Büyükçekmece ve İzmit’te açılan tesisler ile faaliyetine
devam etmiştir.
Hızla gelişen hazır beton sektöründe daha iyi organize olabilmek için 1995 yılında tesisler Nuh
Çimento’dan ayrılarak Nuh Beton A.Ş. (Nuh Beton) kurulmuştur. 14 tesiste 20 beton santrali, 225
mikser, 65 pompa, 15 yer pompası ve 22 yükleyici mevcuttur. Ayrıca Nuh Beton‘un sahip olduğu
Bostancı’daki arsa üzerinde yapılmakta olan yaklaşık 87 bin m²’lik AVM ve Otel projesi
tamamlanmıştır ve finansal tablolarda yatırım amaçlı gayrimenkul olarak taşınmaktadır. 31 Aralık
2017 ve 2016 tarihleri itİbarıyla, Ünye Çimento San ve Tic. A.Ş.’de iştiraki bulunmaktadır.
Nuh Yapı Ürünleri A.Ş.(Nuh Yapı)
1984 yılında Nuh Çimento bünyesinde 160.000 m3/yıl kapasiteli kireç fabrikası, 1996 yılında
160.000 ton/yıl kapasiteli gaz beton tuğla tesisi kurularak faaliyete geçmiştir.
Yasal kuruluşu 1995 yılında gerçekleştirilen Nuh Yapı’ya 1998 yılında yukarıda belirtilen iki tesis ve
yine Nuh Çimento bünyesinde faaliyet göstermekte olan ve ağırlıklı olarak Nuh grubu şirketlerine
bakım, onarım ve yatırımlara dönük ekipman imali ve projelendirmelerde hizmet etmekte olan
makine fabrikası devredilerek şirket aktif hale getirilmiştir.
Nuh Yapı 2007 yılında başlamış olduğu 400.000 m³ yıllık kapasiteli gaz beton üretim tesisini 2008 yılı
sonunda tamamlayarak üretime başlamıştır. Yine 2007 yılında yatırımına başlanan 212.000 ton/yıl
parça kireç üretim kapasiteli kireç fabrikası 2010 yılı sonunda tamamlanmıştır.
Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Nuh Enerji)
Nuh Enerji öncelikle Nuh grubunun elektrik ihtiyacını ekonomik ve güvenli bir şekilde karşılamak
amacıyla 2000 yılında kurulmuştur. 2004 yılında Nuh Çimento bünyesinde 1999 yılında aynı amaçla
kurulup faaliyetine devam etmekte olan 38 MW kapasiteli enerji santralini devralarak aktif hale
gelmiştir.120 MW gücündeki ikinci enerji santralinin 60 MW gücündeki ilk ünitesini 2005 yılında, 60
MW gücündeki ikinci ünitesini 2009 yılında faaliyete geçirmiştir. Şirket toplam 158 MW gücünde 3
adet doğalgaz yakıtlı enerji santrali ile faaliyetine devam etmekte iken doğalgaz yakıtlı üretim
maliyetinin artması ve fiyat rekabeti sebebiyle 2014 yılı başında 38 MW üretim tesisinde üretim
faaliyeti sonlandırılmış olup, lisansın iptali için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvurulmuş,
31 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla üretim lisansı sona erdirilmiştir. 120 MW gücündeki enerji
santralinin lisansı EPDK’ya başvuru yapılarak 47 MW düşürülmüştür. Yapılan başvuru sonucunda 47
MW gücündeki enerji santralinin lisansı 30 Haziran 2016 tarihinde EPDK tarafından
sonlandırılmıştır.
Trabzon ili Araklı ilçesi Yağmur Deresi üzerinde kurulu olan 17 MW gücündeki “Bangal Regülatörü
ve Kuşluk HES” projesinin 49 yıllık üretim lisansına sahip olan Kudret Enerji, Mayıs 2012’de
üretime başlamıştır. 29 Nisan 2016 tarihi itibarıyla Nuh Enerji ile birleşmiştir.
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1.

GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
Bağlı ortaklıklar (devamı):
Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Nuh Enerji) (devamı)
Şirket’in % 100'üne sahip olduğu, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 435157 sicil numarasıyla
kayıtlı bulunan Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde
"Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşme" yöntemi uygulanarak Şirket’in bünyesinde birleşmesi işlemi
kapsamında; 10 Ağustos 2017 tarih ve BGNNM91A sayılı başvuru ile Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK)'na birleşme işlemi için gerekli olan başvuru yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) birleşme tesciline ilişkin onayı 10 Ekim 2017 tarihinde vermiştir. Nuh Enerji Elektrik Üretim
A.Ş. ve Şirket’in birleşme süreci ile ilgili 27 Şubat 2018 tarihinde ticaret sicil onayı alınmış olup,
Şirket birleşme sürecinin tamamlandığına ilşkin bilgilendirmeyi 28 Şubat 2018 tarihinde Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda açıklamıştır.
Nuh Enerji Elektrik İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.(Nuh Enerji Toptan)
Şirket’in %100’üne sahip olduğu Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 10 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla
%100 hissesine sahip olduğu Nuh Enerji Elektrik İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. ile birleşmiş
olup, Nuh Enerji Elektrik İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. tüm aktif ve pasifiyle bir kül halinde
Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye devir olmuştur.
Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş. (Nuh Gayrimenkul)
Grup şirketlerinin bünyesinde bulunan gayrimenkullerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını
sağlamak, inşaat sektöründe üretim ve projelendirme faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 1997 yılında
kurulmuştur. 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itbiarıyla, Ünye Çimento A.Ş.’de iştiraki
bulunmaktadır.
Çim-Nak Taşımacılık Limited Şirketi (Çim-Nak)
1979 yılında deniz ve kara taşımacılığı hizmetleri, maden cevherleri işletmeciliği ve deniz
taşımacılığına yönelik hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.
Çim-Nak halen ana ortağı Nuh Çimento’ya maden cevheri işletmeciliği ve deniz taşımacılığına
yönelik hizmetler vererek faaliyetine devam etmektedir.
Navig Holding Trade B.V. (Navig)
Öncelikli olarak, Grup şirketlerinin ithalat, ihracat işlerine yardımcı olmak, yatırımlar için uzun vadeli
dış kredi bulmak, menkul kıymet yatırımları yapmak gibi faaliyetlerde bulunmak üzere 1997 yılında
%100 Nuh Çimento ortaklığı ile Hollanda’da kurulmuştur.
Tekkale Elektrik Üretim Ticaret Sanayi A.Ş – (Tekkale Elektrik)
Grup, Artvin ilinde kurulacak 17,48 MW gücündeki “Tekkale HES” projesinin üretim lisansı sahibi
Tekkale Elektrik hisselerinin tamamını Temmuz 2011’de devir almıştır. 25 Temmuz 2017 tarihli
alınan Yönetim Kurulu kararı ile Tekkale Elektrik’in tasfiye süreci başlatılmıştır.
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NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

1.

GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
Müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve iştirakler:
Torgoviy Port Ltd.
Rusya Federasyonu’nun Rostov-on-Don şehrinde liman işletmeciliği, çimento satışı vb. gibi konularda
faaliyet göstermek üzere 2008 yılında kurulan 121.732.238 Ruble sermayeli şirketteki Nuh Çimento
ortaklığı %50 olmuştur. Sermayesi 190.526.000 Ruble’dir ve Şirket’in ortaklık payı %50’dir.
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ünye Çimento)
Grup’un, hisseleri BIST’te işlem görmekte olan Ünye Çimento‘daki ortaklığı, 1997 yılında başlamış
olup; halen 123.586.411 TL nominal sermayeli şirkette Nuh Beton ve Nuh Gayrimenkul ’un toplam
%40,03 hissesi bulunmaktadır.
1969 yılında Ünye’de klinker ve çimento üretim ve satışı faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuş,
1974 yılında 600.000 ton/yıl kapasite ile faaliyete başlamıştır. Yaptığı yatırımlar sonucu yıllık klinker
üretim kapasitesi 1,5 milyon ton ve çimento öğütme kapasitesi 2,6 milyon ton olmuştur. İhracatını 49
yıllık öncelikli kullanma hakkına sahip olduğu Ünye Limanı’ndan yapmaktadır.

2.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar
TMS’ye Uygunluk Beyanı
İlişikteki 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 İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin
5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ile bunlara ilişkin ek ve
yorumları esas alınmıştır.
Ayrıca konsolide finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile
açıklanan formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Grup, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK
tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara uymakta olup, Şirket ve Şirket’in Türkiye’de faaliyet
gösteren bağlı ortaklık ve iştirakleri yasal kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve
Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı (“Maliye Bakanlığı”) tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap
Planı şartlarına uygun olarak hazırlamaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklık ve
iştirakler kanuni finansal tablolarını faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve
yönetmeliklere uygun olarak hazırlamaktadır. Konsolide finansal tablolar, kanuni kayıtlara TMS
uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak
düzenlenmiştir. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esası baz alınarak hazırlanmıştır.
Kullanılan Para Birimi
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede
geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve
faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para
birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
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2.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve Türkiye
Muhasebe Standartları'na uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1
Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”
Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır.
Dönemsellik
Grup’un faaliyetleri inşaat talebinin arttığı ve inşaat sektörünün canlandığı bahar ve yaz aylarında
artmaktadır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Konsolide Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in cari dönem
finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal
tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde
yeniden sınıflandırılır.
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal
tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde
yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.
Grup, cari dönemde geçmiş dönem konsolide finansal tabloları üzerinde aşağıda belirtilmiş olan
yeniden sınıflandırmalar yapmış olup, 31 Aralık 2016 finansal durum tablosu ve 31 Aralık 2016
tarihinde sona eren yıla ait konsolide kar veya zarar tablosu ve nakit akış tablosu yeniden
düzenlenmiştir. Yapılan düzeltmelerin tamamı 2016 yılı finansal performansını etkilediğinden, 1 Ocak
2016 tarihli açılış konsolide finansal tablolarında herhangi bir yeniden düzenleme yapılmamıştır.


31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, “Esas Faaliyetlerden Giderler” içerisinde gösterilen 328.214
TL tutarındaki finansal yatırımlar değer düşüklüğü karşılık gideleri “Yatırım Faaliyetlerinden
Giderler” içerisine sınıflandırılmıştır. İlgili sınıflamanın herhangi bir kar/zarar etkisi
bulunmamaktadır.



31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli
Karşılıklar” içerisinde gösterilen 529.539 TL tutarındaki Kıdemli Teşvik Primi Karşılıklarının
kısa vadeye düşen kısmı “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar”
içerisine sınıflandırılmıştır. İlgili sınıflamanın herhangi bir kar/zarar etkisi bulunmamaktadır.



31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli
Karşılıklar” içerisinde gösterilen 2.186.072 TL tutarındaki Kullanılmamış İzin Karşılıkları
kısa “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar” içerisine
sınıflandırılmıştır. İlgili sınıflamanın herhangi bir kar/zarar etkisi bulunmamaktadır.



31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, 4.867.114 TL tutarında üçüncü taraflara ciro edilen çekler
konsolide bilançoya dahil edilmiş olup, ilgili sınıflama sonrasında ticari alacaklar ve ticari
borçlar söz konusu tutar oranında arttırılmıştır. İlgili sınıflamanın herhangi bir kar/zarar etkisi
bulunmamaktadır.
11
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2.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Konsolide Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi
(devamı)


31 Aralık 2016 tarihli konsolide finansal tabloların, yapılmakta olan yatırımlar içerisinde yer
alan Fırın 1 Modernizasyonu projesine ilişkin gider yazılan ve “Yatırım Faaliyetlerinden
Diğer Giderler” içerisinde gösterilen 3.771.224 TL tutarındaki yatırım bedeli “Yapılmakta
Olan Yatırımlar” içerisinde aktifleştirilmiştir.



31 Aralık 2016 tarihli konsolide finansal tabloların onaylanmasından sonra Grup yönetimi
kurumlar vergisine baz teşkil eden yasal finansal tablolarında değişiklik yapmış olup, ilgili
değişiklikler sonucunda Grup’un 31 Aralık 2016 tarihli konsolide finansal tablolarında yer
alan 46.751.492 TL tutarındaki kurumlar vergisi tutarı 47.137.999 TL olarak güncellenmiştir.



Şirket’in %100 bağlı ortaklığı olan ve 31 Aralık 2016 tarihli konsolide finansal tablolarda
“Finansal Yatırımlar” içerisinde yer alan Nuh Cement BG Jsc için 235.982 TL tutarında değer
düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır.



31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, “Esas Faaliyetlerden Giderler” içerisinde gösterilen
14.131.909 TL tutarındaki karşılık giderleri “Genel Yönetim Giderleri” içerisine
sınıflandırılmıştır. İlgili sınıflamanın herhangi bir kar/zarar etkisi bulunmamaktadır.



31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla konsolide gelir tablosunda 296.227 TL olarak gösterilen
ertelenmiş vergi gideri tutarı, yapılan düzeltmeler sonrasında 427.333 TL ertelenmiş vergi
gideri olarak yeniden düzenlenmiştir.

Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Dönem Net Karı
Pay Başına Kazanç

110

Geçmiş Yılda
Raporlanan
31.12.2016

Yeniden
Düzenleme
Etkileri

Yeniden
Düzenlenmiş
Geçmiş Dönem
31.12.2016

512.105.791
929.473.492
191.395.232
142.832.174
1.107.351.877
172.493.003
1,15

4.844.728
3.871.908
7.991.639
(2.247.839)
2.972.836
2.972.836
(0,02)

516.950.519
933.345.400
199.386.871
140.584.335
1.110.324.713
175.465.839
1,17
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2.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Konsolidasyona İlişkin Esaslar
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla Şirket’in bağlı ortaklıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

Sermayedeki pay oranı
Bağlı Ortaklıklar

Kuruluş ve
faaliyet yeri

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

TL
TL
TL
TL
TL
Avro

%100
%100
%100
%98
%100
%100

%100
%100
%100
%98
%100
%100

Türkiye

TL

%0

%100

Türkiye

TL

%0

%100

Rusya
Türkiye

Ruble
TL

%50
%40,03

%50
%40,03

Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Hollandaa

Nuh Beton A.Ş.
Nuh Yapı Ürünleri A.Ş.
Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (**)
Çim-Nak Taşımacılık Limited Şirketi
Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş.
Navig Holding Trade B.V.
Nuh Enerji Elektrik İthalat
İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. (**)
Tekkale Elektrik Üretim
Ticaret Sanayi A.Ş. (***)

Geçerli
para birimi

Özkaynak Yöntemi İle Konsolide Edilen
İştirak ve Müşterek Yönetime
Tabi Ortaklıklar
Torgoviy Port Ltd. (*)
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(*)

Şirket yönetim kurulu 11 Mayıs 2011 tarihinde aldığı karar ile Torgoviy Port Ltd. şirketindeki
ortaklığını sonlandırmaya karar vermiş olup, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ortaklığı
sonlandırma işlemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 2012 Mayıs ve Haziran aylarında
konu yargıya intikal ettirilerek çeşitli davalar ve karşı davalar açılmıştır. 31 Aralık 2017 ve
2016 tarihleri itibarıyla Torgoviy Port Ltd.’e olan iştirak tutarının tamamına değer düşüklüğü
karşılığı ayrılmıştır.

(**)

Şirket’in %100’üne sahip olduğu Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 10 Temmuz 2017 tarihi
itibarıyla %100 hissesine sahip olduğu Nuh Enerji Elektrik İthalat İhracat ve Toptan Ticaret
A.Ş. ile birleşmiş olup, Nuh Enerji Elektrik İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. tüm aktif ve
pasifiyle bir kül halinde Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye devir olmuştur.
Şirket’in % 100'üne sahip olduğu, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 435157 sicil
numarasıyla kayıtlı bulunan Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile tüm aktif ve pasiflerinin bir
bütün halinde "Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşme" yöntemi uygulanarak Şirket’in bünyesinde
birleşmesi işlemi kapsamında; 10 Ağustos 2017 tarih ve BGNNM91A sayılı başvuru ile
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'na birleşme işlemi için gerekli olan başvuru
yapılmıştır.

(***)

25 Temmuz 2017 tarihli alınan Yönetim Kurulu kararı ile Tekkale Elektrik’in tasfiye süreci
başlatılmıştır.
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2.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Konsolidasyona İlişkin Esaslar (devamı)
Konsolide finansal tablolar, Şirket ve Şirket’in bağlı ortaklıkları tarafından kontrol edilen işletmelerin
finansal tablolarını kapsar. Kontrol, Şirket’in aşağıdaki şartları sağlaması ile sağlanır:




yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde gücünün olması;
yatırım yapılan şirket/varlıktan elde edeceği değişken getirilere açık olması ya da bu getirilere
hakkı olması ve
getiriler üzerinde etkisi olabilecek şekilde gücünü kullanabilmesi.

Yukarıda listelenen kriterlerin en az birinde herhangi bir değişiklik oluşmasına neden olabilecek bir
durumun ya da olayın ortaya çıkması halinde Şirket yatırımının üzerinde kontrol gücünün olup
olmadığını yeniden değerlendirir.
Şirket’in yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde çoğunluk oy hakkına sahip olmadığı durumlarda, ilgili
yatırımın faaliyetlerini tek başına yönlendirebilecek/yönetebilecek şekilde yeterli oy hakkının olması
halinde, yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde kontrol gücü vardır. Şirket, aşağıdaki unsurlar da dahil
olmak üzere, ilgili yatırımdaki oy çoğunluğunun kontrol gücü sağlamak için yeterli olup olmadığının
değerlendirmesinde konuyla ilgili tüm olayları ve şartları göz önünde bulundurur:





Şirket’in sahip olduğu oy hakkı ile diğer hissedarların sahip olduğu oy hakkının karşılaştırılması;
Şirket ve diğer hissedarların sahip olduğu potansiyel oy hakları;
Sözleşmeye bağlı diğer anlaşmalardan doğan haklar ve
Şirket’in karar verilmesi gereken durumlarda ilgili faaliyetleri yönetmede (geçmiş dönemlerdeki
genel kurul toplantılarında yapılan oylamalar da dahil olmak üzere) mevcut gücünün olup
olmadığını gösterebilecek diğer olay ve şartlar.

Bir bağlı ortaklığın konsolidasyon kapsamına alınması Şirket’in bağlı ortaklık üzerinde kontrole sahip
olmasıyla başlar ve kontrolünü kaybetmesiyle sona erer. Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan
bağlı ortaklıkların gelir ve giderleri, satın alım tarihinden elden çıkarma tarihine kadar konsolide kar
veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir.
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin her bir kalemi ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü
olmayan paylara aittir. Kontrol gücü olmayan paylar ters bakiye ile sonuçlansa dahi, bağlı ortaklıkların
toplam kapsamlı geliri ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aktarılır.
Gerekli olması halinde, Grup’un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı
ortaklıkların finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır.
Tüm grup içi varlıklar ve yükümlülükler, özkaynaklar, gelir ve giderler ve Grup şirketleri arasındaki
işlemlere ilişkin nakit akışları konsolidasyonda elimine edilir.
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2.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Konsolidasyona İlişkin Esaslar (devamı)
Grup’un mevcut bağlı ortaklığının sermaye payındaki değişiklikler
Grup’un bağlı ortaklıklarındaki sermaye payında kontrol kaybına neden olmayan değişiklikler
özkaynak işlemleri olarak muhasebeleştirilir. Grup’un payı ile kontrol gücü olmayan payların defter
değerleri, bağlı ortaklık paylarındaki değişiklikleri yansıtmak amacıyla düzeltilir. Kontrol gücü
olmayan payların düzeltildiği tutar ile alınan veya ödenen bedelin gerçeğe uygun değeri arasındaki
fark, doğrudan özkaynaklarda Grup’un payı olarak muhasebeleştirilir.
Grup’un bir bağlı ortaklığındaki kontrolü kaybetmesi durumunda, satış sonrasındaki kar/zarar, i)
alınan satış bedeli ile kalan payın gerçeğe uygun değerlerinin toplamı ile ii) bağlı ortaklığın varlık
(şerefiye dahil) ve yükümlülüklerinin ve kontrol gücü olmayan payların önceki defter değerleri
arasındaki fark olarak hesaplanır. Diğer kapsamlı gelir içinde bağlı ortaklık ile ilgili önceden
muhasebeleştirilen ve özkaynakta toplanan tutarlar, Şirket’in ilgili varlıkları satmış olduğu varsayımı
üzerine kullanılacak muhasebe yöntemine göre kayda alınır (örneğin; konuyla ilgili TMS standartları
uyarınca, kar/zarara aktarılması ya da doğrudan geçmiş yıl karlarına transfer). Bağlı ortaklığın satışı
sonrası kalan yatırımın kontrolünün kaybedildiği tarihteki gerçeğe uygun değeri, TMS 39 Finansal
Araçlar:
Muhasebeleştirme
ve
Ölçüm
standardı
kapsamında
belirlenen
başlangıç
muhasebeleştirmesinde gerçeğe uygun değer olarak ya da, uygulanabilir olduğu durumlarda, bir iştirak
ya da müşterek olarak kontrol edilen bir işletmedeki yatırımın başlangıç muhasebeleştirmesindeki
maliyet bedeli olarak kabul edilir.
İştirakler ve iş ortaklıklarındaki paylar:
İştirak Grup’un önemli derecede etkide bulunduğu işletmedir. Önemli derecede etkinlik, bir işletmenin
finansal ve operasyonel politikalarına ilişkin kararlarına münferiden veya müştereken kontrol yetkisi
olmaksızın katılma gücünün olmasıdır.
İş ortaklığı, bir düzenlemede müşterek kontrolü olan tarafların, ortak düzenlemedeki net varlıklara
ilişkin haklarının olduğu ortak bir girişimdir. Müşterek kontrol, bir ekonomik faaliyet üzerindeki
kontrolün sözleşmeye dayalı olarak paylaşılmasıdır. Bu kontrolün, ilgili faaliyetlere ilişkin kararların,
kontrolü paylaşan tarafların oy birliği ile mutabakatını gerektirdiği durumlarda var olduğu kabul edilir.
Ekteki konsolide finansal tablolarda iştiraklerin veya iş ortaklıklarının faaliyet sonuçları ile varlık ve
yükümlülükleri, TFRS 5 standardı uyarınca satılmak üzere elde tutulan varlık olarak
muhasebeleştirilenler dışında, özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir. Özkaynak
yöntemine göre konsolide finansal durum tablosu iştirakler veya iş ortaklıkları, maliyet bedelinin
iştirakin veya iş ortaklığının net varlıklarındaki alım sonrası dönemde oluşan değişimdeki Grup’un
payı kadar düzeltilmesi sonucu bulunan tutardan, iştirakte veya iş ortaklığında oluşan herhangi bir
değer düşüklüğünün düşülmesi neticesinde elde edilen tutar üzerinden gösterilir. İştirakin veya iş
ortaklığının, Grup’un iştirakteki veya iş ortaklığındaki payını (özünde Grup’un iştirakteki veya iş
ortaklığındaki net yatırımının bir parçasını oluşturan herhangi bir uzun vadeli yatırımı da içeren) aşan
zararları kayıtlara alınmaz. İlave zarar ayrılması ancak Grup’un yasal veya zımni kabulden doğan
yükümlülüğe maruz kalmış olması ya da iştirak veya iş ortaklığı adına ödemeler yapmış olması
halinde söz konusudur.
Grup şirketlerinden biri ile Grup’un bir iştiraki arasında gerçekleşen işlemler neticesinde oluşan kar ve
zararlar, Grup’un ilgili iştirakteki veya iş ortaklığındaki payı oranında elimine edilir.
15
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2.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)

2.2

Muhasebe Politikalarında Değişiklikler
Grup muhasebe politikalarını bir önceki yıl ile tutarlı olarak uygulamıştır. Muhasebe politikalarında
yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır
ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Uygulanan muhasebe politikaları önceki
dönemler ile tutarlıdır.

2.3

Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup’un cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde
önemli bir değişikliği olmamıştır.

2.4

Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları
a)

2017 yılından itibaren geçerli olan değişiklikler ve yorumlar

TMS 12 (Değişiklikler)
TMS 7 (Değişiklikler)
2014-2016 Dönemine
İlişkin Yıllık İyileştirmeler
1

Gerçekleşmemiş
Zararlar
Muhasebeleştirilmesi 1
Açıklama Hükümleri 1

için

Ertelenmiş

Vergi

Varlığı

TFRS 12 1

1 Ocak 2017 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.

TMS 12 (Değişiklikler)
Muhasebeleştirilmesi

Gerçekleşmemiş

Zararlar

için

Ertelenmiş

Vergi

Varlığı

Bu değişiklik aşağıdaki konulara açıklık getirmektedir:

114



Gerçeğe uygun değeri ile ölçülen borçlanma araçları ile vergisel açıdan vergi açısından maliyet
değeri ile ölçülen borçlanma araçları üzerindeki gerçekleşmemiş zararlar, yatırımcının bu
borçlanma aracının defter değerini satış ya da kullanım yoluyla geri kazanabileceğine
bakılmaksızın indirilebilir bir geçici fark oluşmasına sebebiyet verir.



Bir varlığın defter değeri gelecekte elde edilebilecek vergilendirilebilir kar tahminine sınırlama
getirmez.
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2.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4

Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı)
a)

2017 yılından itibaren geçerli olan değişiklikler ve yorumlar (devamı)

TMS 12 (Değişiklikler) Gerçekleşmemiş
Muhasebeleştirilmesi (devamı)

Zararlar

için

Ertelenmiş

Vergi

Varlığı



Gelecekte elde edilebilecek vergilendirilebilir kar tahminleri indirilebilir geçici farkların ortadan
kalkması sonucu ortaya çıkan vergi indirimlerini dikkate almaz.



İşletme bir ertelenmiş vergi varlığını diğer ertelenmiş vergi varlıkları ile birlikte
değerlendirmelidir. Vergi kanunlarının mali zararların kullanımını engellediği durumlarda,
işletme bir ertelenmiş vergi varlığını aynı türden diğer ertelenmiş vergi varlıkları ile birlikte
değerlendirmelidir.

Grup, vergilendirilebilir kazançların yeterliliğini bu değişikliklerle tutarlı bir şekilde değerlendirmiştir
ve bu değişikliklerin Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi
bulunmamaktadır.
TMS 7 (Değişiklikler) Açıklama Hükümleri
Bu değişiklik; finansal tablo kullanıcılarının finansman faaliyetlerinden kaynaklanan
yükümlülüklerdeki değişimleri inceleyebileceği açıklamalar sunması gerektiği konusuna açıklık
getirmektedir.
Grup’un finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülükleri, kredilerden (Not 27) oluşmaktadır.
Değişikliklerin geçiş hükümlerine uygun olarak Grup, önceki döneme ilişkin karşılaştırmalı bilgileri
ilgili dipnotta sunmamıştır. Not 27’deki ek açıklamaların dışında, bu değişikliklerin uygulanmasının
Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.
2014-2016 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler
TFRS 12: Söz konusu iyileştirme, B10-B16 paragraflarında belirtilen durumlar haricinde, standardın
kapsamına, bir şirketin 5. paragrafta belirtilen ve satış amaçlı veya ortaklara dağıtım amacıyla elde
tutulan yatırımları veya durdurulan faaliyetleri için TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran
Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardına göre dipnot gereksinimlerini açıklamak suretiyle
açıklık getirmektedir.
Grup’un bu varlıklarındaki paylarının hiçbiri satılmaya hazır olarak sınıflandırılmadığından dolayı, bu
değişikliklerin uygulanmasının Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi
bulunmamaktadır.
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2.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4

Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı)
b)

Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve
yorumlar

Grup henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
aşağıdaki değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır:
TFRS 9
TFRS 15
TFRS 10 ve TMS 28 (Değişiklikler)
TFRS 2 (Değişiklikler)
TFRS Yorum 22
TMS 40 (Değişiklikler)
2014-2016 Dönemine İlişkin Yıllık
İyileştirmeler
TMS 28 (Değişiklikler)
1
2

Finansal Araçlar 1
Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 1
Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık
Satışları veya Ayni Sermaye Katkıları
Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırılması ve
Ölçülmesi 1
Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeli 1
Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Transferi 1
TFRS 1 1, TMS 28 1
İştirak ve İş Ortaklıklarındaki Uzun Vadeli Paylar 2

1 Ocak 2018 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
1 Ocak 2019 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.

TFRS 9 Finansal Araçlar
TFRS 9 finansal varlıkların/yükümlülüklerin sınıflandırılması ölçümü, kayıtlardan çıkarılması ve
genel korunma muhasebesiyle ilgili yeni hükümler getirmektedir.
TFRS 9'un temel hükümleri:
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TFRS 9 kapsamında olan tüm finansal varlıkların, ilk muhasebeleştirme sonrasında, itfa edilmiş
maliyeti veya gerçeğe uygun değeri üzerinden muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle,
sözleşmeye dayalı nakit akışlarını tahsil etmeyi amaçlayan bir işletme modeli içinde tutulan
borçlanma araçları ile, yalnızca anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerini içeren
sözleşmeye bağlı nakit akışlarına sahip borçlanma araçları, sonraki muhasebeleştirmede
genellikle itfa edilmiş maliyetinden ölçülür. Hem sözleşmeye dayalı nakit akışlarını tahsil etmek,
hem de finansal varlığı satmak amacıyla elde tutan bir işletme modeli içinde tutulan borçlanma
araçları ile belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz
ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açan borçlanma araçlarının genel olarak gerçeğe uygun
değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülür. Diğer tüm borçlanma araçları ve
özkaynak araçları, sonraki hesap dönemlerinin sonunda gerçeğe uygun değerleriyle ölçülür.
Ayrıca, TFRS 9 uyarınca işletmeler, ticari amaçla elde tutulmayan özkaynak aracına yapılan
yatırımın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişimlerin diğer kapsamlı gelirde sunulması
konusunda geri dönülemeyecek bir tercihte bulunabilirler. Bu tür yatırımlardan sağlanan
temettüler, açıkça yatırımın maliyetinin bir kısmının geri kazanılması niteliğinde olmadıkça, kâr
veya zarar olarak finansal tablolara alınır.
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2.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4

Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı)
b)

Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve
yorumlar (devamı)

TFRS 9 Finansal Araçlar (devamı)


Gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan olarak tanımlanan bir finansal
yükümlülüğün ölçümü ilgili olarak TFRS 9 uyarınca, finansal yükümlülüğe ilişkin kredi riskinde
meydana gelen değişikliklerin, kâr veya zararda muhasebe uyumsuzluğu yaratmıyor ya da kâr
veya zarardaki muhasebe uyumsuzluğunu artırmıyor ise, diğer kapsamlı gelirde sunulması
gerekir. Bir finansal yükümlülüğün kredi riskine atfedilebilen gerçeğe uygun değerindeki
değişimler sonraki dönemlerde kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmaz. TMS 39 uyarınca,
gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülüğün gerçeğe uygun
değerindeki değişikliğin tamamı kar veya zararda gösterilir.



Finansal varlıkların değer düşüklüğüne ilişkin olarak TFRS 9, TMS 39 uyarınca uygulanan
gerçekleşen kredi zararı modelinin aksine, beklenen kredi zararı modelini gerektirmektedir.
Beklenen kredi zararı modeli, bir işletmenin beklenen kredi zararlarını ve beklenen kredi
zararlarında meydana gelen değişiklikleri, ilk muhasebeleştirmeden itibaren kredi riskinde oluşan
değişiklikleri yansıtacak şekilde, her raporlama tarihinde muhasebeleştirmesini gerektirmektedir.
Diğer bir ifadeyle, yeni düzenlemeye göre, kredi zararlarının muhasebeleştirilmesinden önce bir
kredi zararının gerçekleşmiş olması gerekmemektedir.



Yeni genel korunma muhasebesi hükümleri, TMS 39'da hâlihazırda mevcut olan üç çeşit
korunma muhasebe mekanizmasını muhafaza etmektedir. TFRS 9 kapsamında, korunma
muhasebesine uygun olabilecek işlem türlerine çok daha fazla esneklik getirilmiştir, özellikle
korunma araçları olarak geçen olan araç türleri ve finansal olmayan kalemlerin korunma
muhasebesine uygun risk bileşenlerinin türleri genişletilmiştir. Buna ek olarak, etkinlik testi
gözden geçirilmiş ve “ekonomik ilişki” ilkesi ile değiştirilmiştir. Ayrıca, korunmanın etkinliğinin
geriye dönük olarak değerlendirilmesi artık gerekmemektedir. Ek olarak, işlemelerin risk yönetim
faaliyetlerine yönelik dipnot yükümlülükleri arttırılmıştır.

Grup yöneticileri, Grup’un 31 Aralık 2017 tarihindeki finansal varlık ve yükümlülüklerinin, söz
konusu tarihteki durumlar ve şartları göz önünde bulundurarak gerçekleştirdikleri analiz neticesinde,
TFRS 9'un Grup’un konsolide finansal tablolarına etkisini aşağıdaki gibi değerlendirmişlerdir:
Sınıflandırma ve Ölçüm
İtfa edilmiş maliyetinden gösterilen krediler (Not 27): Bunlar sadece anapara ve anapara bakiyesine
ilişkin faiz ödemelerini içeren sözleşmeye bağlı nakit akışları tahsil etmeyi amaçlayan iş modeli
kapsamında elde tutulmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu finansal varlıklar, TFRS 9'un uygulanması
sonrasında itfa edilmiş maliyetleri üzerinden ölçülmeye devam edileceklerdir.
Diğer tüm finansal varlık ve yükümlülükler, TMS 39 kapsamında mevcut durumda kabul edildiği
şekliyle ölçülmeye devam edilecektir.
Değer Düşüklüğü
İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar, TFRS 9’da belirtilen değer düşüklüğü karşılıkları
hükümlerine tabi olacaktır.
Grup, ticari alacaklar için TFRS 9’un zorunlu tuttuğu veya izin verdiği şekilde, ömür boyu beklenen
kredi zararlarını kolaylaştırılmış bir yaklaşımla muhasebeleştirmeyi düşünmektedir.
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TFRS 9 Finansal Araçlar (devamı)
Raporlama tarihi itibarıyla, Grup yönetiminin TFRS 9’daki sözkonusu değişikliklerin Grup’un
finansal durum ve performansı üzerindeki etkilerine ilişkin çalışmaları devam etmekte olup TFRS 9’a
geçişte, kümülatif etkisiyle geriye dönük yöntem kullanmayı hedeflemektedirler.
TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat
TFRS 15, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılatın muhasebeleştirilmesinde kullanılmak
üzere tek bir kapsamlı model öne sürmektedir. TFRS 15 yürürlüğe girdiğinde, halihazırda hasılatın
finansal tablolara alınmasında rehberlik sağlayan TMS 18 Hasılat, TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri ve
ilişkili Yorumlar'ı geçersiz kılacaktır.
TFRS 15'in temel ilkesi, işletmenin müşterilerine taahhüt ettiği mal veya hizmetlerin devri karşılığında
hak kazanmayı beklediği bedeli yansıtan bir tutar üzerinden hasılatı finansal tablolara yansıtmasıdır.
Özellikle, bu standart gelirin finansal tablolara alınmasına beş adımlı bir yaklaşım getirmektedir:






1. Adım: Müşteri sözleşmelerinin tanımlanması
2. Adım: Sözleşmelerdeki edim yükümlülüklerinin tanımlanması
3. Adım: İşlem bedelinin belirlenmesi
4. Adım: Sözleşmelerdeki işlem bedelinin edim yükümlülüklerine dağıtımı
5. Adım: İşletme edim yükümlülüklerini yerine getirdiğinde hasılatın finansal tablolara alınması

TFRS 15 uyarınca, işletme edim yükümlülüklerini yerine getirdiğinde, bir başka deyişle, bir edim
yükümlülüğü kapsamında belirtilen malların veya hizmetlerin "kontrolü" müşteriye devredildiğinde,
hasılat konsolide finansal tablolara alınmaktadır.
Raporlama tarihi itibarıyla, Grup yönetiminin TFRS 15’deki sözkonusu değişikliklerin Grup’un
finansal durum ve performansı üzerindeki etkilerine ilişkin çalışmaları devam etmekte olup TFRS 15’e
geçişte, kümülatif etkisiyle geriye dönük yöntem kullanmayı hedeflemektedirler.
TFRS 10 ve TMS 28 (Değişiklikler) Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık
Satışları veya Ayni Sermaye Katkıları
Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasındaki varlık satışları veya ayni sermaye
katkılarından kaynaklanan kazanç veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından
muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur.
TFRS 2 (Değişiklikler) Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırılması ve Ölçülmesi
Bu değişiklik hak ediş koşulu içeren nakde dayalı hisse bazlı ödeme işlemlerinin muhasebeleştirilmesi,
net ödeme özelliğine sahip hisse bazlı ödeme işlemlerinin sınıflandırılması ve hisse bazlı bir ödeme
işleminin sınıfını, nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemeden özkaynağa dayalı hisse bazlı ödemeye
çeviren bir değişikliğin muhasebeleştirilmesi konularında standarda açıklıklar getirmektedir.
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TFRS Yorum 22 Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeli
Söz konusu yorum aşağıda sıralanan yabancı para cinsinden işlemlerin oluştuğu durumlara yöneliktir:




Yabancı para cinsinden fiyatlanan veya yabancı para cinsine bağlı olan bir bedel varsa;
Şirket bu bedele ilişkin avans ödemesini veya ertelenmiş gelir yükümlülüğünü, bağlı olduğu
varlıktan, giderden veya gelirden önce kayıtlarına aldıysa ve
Avans ödemesi veya ertelenmiş gelir yükümlülüğü parasal kıymet değilse

Yorum Komitesi aşağıdaki sonuca varmıştır:



İşlem döviz kurunun belirlenmesi açısından, işlemin gerçekleştiği tarih, parasal kıymet olmayan
avans ödemesinin veya ertelenmiş gelir yükümlülüğünün ilk kayıtlara alındığı tarihtir.
Eğer birden fazla ödeme veya avans alımı varsa, işlem tarihi her alım veya ödeme için ayrı ayrı
belirlenir.

TMS 40 (Değişiklikler) Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Transferi
TMS 40’a yapılan değişiklikler:


Bu değişiklikle 57’inci paragraf “Bir gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul sınıfına transferi
veya bu sınıftan transferi sadece ve sadece kullanımında değişiklik olduğuna ilişkin bir kanıt
olduğu zaman yapılır. Kullanımdaki değişiklik, söz konusu varlık yatırım amaçlı gayrimenkul
olma tanımını sağladığı veya artık sağlamadığı zaman gerçekleşir. Yönetimin, söz konusu varlığı
kullanılış niyetinin değişmiş olması, tek başına kullanım amacının değiştiğine ilişkin kanıt teşkil
etmez.” anlamını içerecek şekilde değiştirilmiştir.



Paragraf 57(a)–(d) arasında belirtilen kanıtların detaylı listesi örnekleri içeren liste olarak
değiştirilmiştir.

2014-2016 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler


TFRS 1: Söz konusu iyileştirme planlanan kullanımına ulaşılması sebebiyle E3–E7
paragraflarındaki kısa vadeli istisnaları kaldırmaktadır.



TMS 28: Söz konusu iyileştirme; bir girişim sermayesi kuruluşunun veya özellikli başka bir
kuruluşun sahip olduğu iştirak veya iş ortaklığı yatırımının gerçeğe uygun değer farkı kar veya
zarara yansıtılan varlık olarak ölçülmesi seçeneğinin ilk kayıtlara alındıktan sonra her bir iştirak
ya da iş ortaklığı yatırımının ayrı ayrı ele alınmasının mümkün olduğuna açıklık getirmektedir.
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TMS 28 (Değişiklikler) İştirak ve İş Ortaklıklarındaki Uzun Vadeli Paylar
Bu değişiklik bir işletmenin, TFRS 9’u iştirakin veya iş ortaklığının net yatırımının bir parçasını
oluşturan ancak özkaynak metodunun uygulanmadığı bir iştirakteki veya iş ortaklığındaki uzun vadeli
paylara uyguladığını açıklar.
Söz konusu standart, değişiklik ve iyileştirmelerin Grup’un konsolide finansal durumu ve performansı
üzerindeki muhtemel etkileri değerlendirilmektedir.
2.5

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
İlişkili Taraflar
İlişkili taraflar, finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (raporlayan işletme) ilişkili olan kişi veya
işletmedir.
a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkili
sayılır. Söz konusu kişinin,
(i) raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
(ii) raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
(iii) raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici
personelinin bir üyesi olması durumunda.
(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile ilişkili
sayılır:
(i) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık,
bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).
(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin)
iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde.
(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.
(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu
üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.
(v) İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin
çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde.
Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de
raporlayan işletme ile ilişkilidir.
(vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol
edilmesi halinde.
(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin
bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici
personelinin bir üyesi olması halinde.
İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya
da yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
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Hasılat
Satış hasılatı, alınan veya alınacak bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülmektedir. Mal satışına ilişkin
hasılat, malların sahipliğinden doğan risk ve getirilerin önemli ölçüde alıcıya devredilmiş olması,
mallar üzerinde sahiplikten kaynaklanan yönetimsel veya fiili kontrolün olmaması, hasılat tutarının
güvenilir şekilde ölçülebilmesi, hasılattan doğacak ekonomik faydanın işletme tarafından elde
edileceğinin muhtemel olması ve hasılata ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek maliyetin güvenilir
biçimde ölçülebiliyor olması durumunda gelir olarak kaydedilmektedir. Şirket mal satışına ilişkin
hasılatı mal tesliminde kaydetmektedir. Net satışlar, ürün satışlarından iade ve indirimlerin düşülmesi
suretiyle bulunur. Satış işlemi bir finansman işlemini içeriyorsa, satış bedelinin gerçeğe uygun değeri,
izleyen dönemlerde yapılacak tahsilatların etkin faiz oranı ile iskonto edilmesiyle hesaplanır. Satış
bedelinin nominal değeri ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark, finansman geliri olarak ilgili
dönemlere yine tahakkuk esasına göre kaydedilir.
Malların satışı
Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde
etkin bir kontrolünün olmaması,
 Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi,
 İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması ve
 İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.



Temettü ve faiz geliri:
Bağlı ortaklardan elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman
(Grup’un ekonomik faydaları elde edeceği ve gelirin güvenilir bir biçimde ölçülmesi mümkün olduğu
sürece) kayda alınır.
Finansal varlıklardan elde edilen faiz geliri, Grup’un ekonomik faydaları elde edeceği ve gelirin
güvenilir bir biçimde ölçülmesi mümkün olduğu sürece kayıtlara alınır. Faiz geliri, kalan anapara
bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz
konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk
ettirilir.
Kira geliri:
Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleşmesi boyunca doğrusal yönteme göre
muhasebeleştirilir.
Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve
değişken genel üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa
uygun olan yönteme göre ve çoğunlukla ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre değerlenir. Net
gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini
tamamlanma maliyeti ile satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin
toplamının indirilmesiyle elde edilir. Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına
düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda kar
veya zarar tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların net gerçekleşebilir değere
indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar
nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü
karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır.
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Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri
düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. Arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmazlar ve
maliyet değerlerinden birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.
İdari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme
aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler.
Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Bu varlıkların inşası bittiğinde ve kullanıma hazır hale
geldiklerinde ilgili maddi duran varlık kalemine sınıflandırılırlar. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar
için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi
tutulurlar.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı
ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için
her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Bir maddi duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar
elde edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu dışı bırakılır. Maddi duran
varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç
veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve kar veya zarar
tablosuna dahil edilir.
Finansal Kiralama İşlemleri
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemi, finansal
kiralama olarak sınıflandırılır. Diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflanır.
Kiralama - kiralayan durumunda Grup
Faaliyet kiralamasına ilişkin kira gelirleri, ilgili kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile
muhasebeleştirilir. Kiralamanın gerçekleşmesi ve müzakere edilmesinde katlanılan doğrudan
başlangıç maliyetleri kiralanan varlığın maliyetine dahil edilir ve doğrusal yöntem ile kira süresi
boyunca itfa edilir.
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için alınan
veya alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kar veya zarar tablosuna
kaydedilir), kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kar veya zarar tablosuna kaydedilir. Faaliyet
kiralaması altındaki koşullu kiralar oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir.
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Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan sınırlı ömre sahip olanlar, maliyet değerlerinden
birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu
varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir.
Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası
etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük
olarak muhasebeleştirilir. Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan sınırsız ömre sahip olanlar
maliyet değerlerinden birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler.
Ticari markalar ve lisanslar
Satın alınan ticari markalar ve lisanslar, tarihi maliyetleriyle gösterilir. Ticari markalar ve lisanların
sınırlı faydalı ömürleri bulunmaktadır ve maliyet değerlerinden birikmiş amortismanlar düşüldükten
sonraki tutarıyla gösterilirler. Satın alınan ticari markalar ve lisanslar, beklenen faydalı ömürlerine
göre doğrusal amortisman yönetimi kullanılarak itfa edilir.
Bilgisayar yazılımı
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar
geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre
itfa edilir.
Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde kar veya
zarar tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü Grup’un elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım
ürünleri ile direk ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda
sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir. Maliyetler, yazılımı
geliştiren çalışanların maliyetlerini ve genel üretim giderlerinin bir kısmını da içermektedir.
Maddi olmayan varlıkların bilanço dışı bırakılması
Bir maddi olmayan duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte
ekonomik yarar elde edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu dışı bırakılır. Bir
maddi olmayan duran varlığın finansal durum tablosu dışı bırakılmasından kaynaklanan kâr ya da
zarar, varsa, varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan net tahsilatlar ile defter değerleri arasındaki
fark olarak hesaplanır. Bu fark, ilgili varlık finansal durum tablosu dışına alındığı zaman kâr veya
zararda muhasebeleştirilir.
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Maddi Duran Varlıklar ve Şerefiye Haricinde Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Değer
Düşüklüğü
Grup, her raporlama tarihinde varlıklarında değer düşüklüğü olup olmadığını belirlemek için maddi
olan ve olmayan duran varlıklarının defter değerini inceler. Varlıklarda değer düşüklüğü olması
durumunda, değer düşüklüğü tutarının belirlenebilmesi için varlıkların, varsa, geri kazanılabilir tutarı
ölçülür. Bir varlığın geri kazanılabilir tutarının ölçülemediği durumlarda Grup, varlıkla ilişkili nakit
yaratan birimin geri kazanılabilir tutarını ölçer. Makul ve tutarlı bir tahsis esası belirlenmesi halinde
şirket varlıkları nakit yaratan birimlere dağıtılır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, Grup varlıkları
makul ve tutarlı bir tahsis esasının belirlenmesi için en küçük nakit yaratan birimlere dağıtılır.
Süresiz ekonomik ömrü olan ve kullanıma hazır olmayan maddi olmayan duran varlıklar, yılda en az
bir kez ya da değer düşüklüğü göstergesi olması durumunda değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Geri
kazanılabilir tutar, bir varlığın veya nakit yaratan birimin, satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun
değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri, bir varlık veya nakit yaratan
birimden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir. Kullanım değerinin
hesaplanmasında mevcut dönemdeki piyasa değerlendirmesine göre paranın kullanım değerini ve
gelecekteki nakit akımları tahminlerinde dikkate alınmayan varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi
iskonto oranı kullanılır.
Bir varlığın (ya da nakit yaratan birimin) geri kazanılabilir tutarının defter değerinden düşük olduğu
durumlarda, varlığın (ya da nakit yaratan birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilir.
İlgili varlığın yeniden değerlenen tutarla ölçülmediği hallerde değer düşüklüğü zararı doğrudan
kar/zarar içinde muhasebeleştirilir.
Değer düşüklüğü zararının sonraki dönemlerde iptali söz konusu olduğunda, varlığın (ya da ilgili nakit
yaratan birimin) defter değeri geri kazanılabilir tutar için yeniden güncellenen tahmini tutara denk
gelecek şekilde artırılır. Arttırılan defter değer, ilgili varlık (ya da ilgili nakit yaratan birimi) için
önceki dönemlerde varlık için değer düşüklüğü zararının ayrılmamış olması durumunda ulaşacağı
defter değeri aşmamalıdır. Varlık yeniden değerlenmiş bir tutar üzerinden gösterilmedikçe, değer
düşüklüğü zararına ilişkin iptal işlemi doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleştirilir.
Borçlanma Maliyetleri
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar (özellikli varlıklar)
söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma
maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil
edilmektedir.
Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna kaydedilmektedir.
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Finansal Araçlar
Finansal varlıklar
Grup finansal varlıklarını “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”,
“vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “krediler ve
alacaklar” olarak sınıflandırmıştır. Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine
bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında belirlenmektedir. Normal yoldan alınıp satılan finansal varlıklar
işlem tarihinde kayıtlara alınmaktadır. Finansal varlıklar ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe
uygun değerinden ölçülür. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılmayan finansal varlık
veya finansal yükümlülüklerin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında, ilgili finansal varlığın edinimi ile
doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave edilir.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar, satılmaya hazır olarak finansal varlık olarak sınıflandırılan ya da (a)
krediler ve alacaklar, (b) vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar veya (c) gerçeğe uygun değer farkı
kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılmayan türev olmayan finansal
varlıklardır.
Grup’un aktif bir piyasada işlem görmeyen ve borsaya kote olmayan fakat satılmaya hazır finansal
varlık olarak sınıflanan özkaynak araçları bulunmakta ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir olarak
ölçülemediği için maliyet değerleriyle gösterilmektedir. Kar veya zarar tablosuna kaydedilen değer
düşüklükleri, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz ve parasal varlıklarla ilgili kur farkı
kar/zarar tutarı haricindeki, gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve zararlar
diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilir ve finansal varlıklar değer artış fonunda biriktirilir.
Yatırımın elden çıkarılması ya da değer düşüklüğüne uğraması durumunda, finansal varlıklar değer
artış fonunda biriken toplam kar/zarar, kar veya zarar tablosuna sınıflandırılmaktadır.
Aktif bir piyasada cari piyasa değeri olmayan ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde
belirlenemeyen satılmaya hazır özkaynak araçları ile bu tür özkaynak araçlarıyla ilişkili olan ve
ödemesi bu tür varlıkların satışı yoluyla yapılan türev araçları, maliyet değerinden her raporlama
dönemi sonunda belirlenen değer düşüklüğü zararları düşülmüş tutarlarıyla değerlenir.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu
kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar (ticari ve diğer alacaklar, banka bakiyeleri, kasa ve
diğerleri) etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü
düşülerek gösterilir. Faiz geliri, reeskont etkisinin önemli olmadığı durumlar haricinde etkin faiz oranı
yöntemine göre hesaplanarak kayıtlara alınır.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri
3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği
riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Grup’un nakit ve nakit
benzerleri ‘Krediler ve Alacaklar’ kategorisinde sınıflandırılmaktadır.
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Finansal varlıklar (devamı)
Finansal varlıkların kayda alınması ve bilanço dışı bırakılması
Grup, finansal varlık ve yükümlülükleri sadece finansal araçların sözleşmesine taraf olduğu takdirde
kayıtlarına almaktadır. Grup, finansal varlığa ait nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan haklarının
süresinin dolması veya ilgili finansal varlığı ve bu varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve
kazanımları başka bir tarafa devretmesi durumunda söz konusu varlığı bilanço dışı bırakır. Varlığın
mülkiyetinden doğan tüm risklerin ve kazanımların başka bir tarafa devredilmediği ve varlığın
kontrolünün Grup tarafından elde bulundurulduğu durumlarda, Grup, varlıkta kalan payını ve bu
varlıktan kaynaklanan ve ödenmesi gereken yükümlülükleri muhasebeleştirmeye devam eder. Grup’un
devredilen bir varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları elde tutması durumunda,
finansal varlığın muhasebeleştirilmesine devam edilir ve elde edilen gelirler için transfer edilen
finansal varlık karşısında teminata bağlanan bir borç tutarı da muhasebeleştirilir. Grup, finansal
yükümlülüğü sadece sözleşmede tanımlanan yükümlülüğü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman
aşımına uğrar ise bilanço dışı bırakır.
Finansal yükümlülükler
Finansal bir yükümlülük ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılmayan finansal yükümlülüklerin ilk
muhasebeleştirilmesi sırasında, ilgili finansal yükümlülüğün yüklenimi ile doğrudan
ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave edilir. Finansal
yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin
faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Şerefiye
Satın alım işleminde oluşan şerefiye tutarı, varsa, değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten sonra satın
alım tarihindeki maliyet değeriyle değerlenir.
Değer düşüklüğü testi için, şerefiye Grup’un birleşmenin getirdiği sinerjiden fayda sağlamayı
bekleyen nakit üreten birimlerine (ya da nakit üreten birim gruplarına) dağıtılır.
Şerefiyenin tahsis edildiği nakit üreten birimi, her yıl değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Birimin
değer düşüklüğüne uğradığını gösteren belirtilerin olması durumunda ise değer düşüklüğü testi daha
sık yapılır. Nakit üreten birimin geri kazanılabilir tutarı defter değerinden düşük ise, değer düşüklüğü
karşılığı ilk olarak birime tahsis edilen şerefiyeden ayrılır, ardından birim içindeki varlıkların defter
değeri düşürülür. Şerefiye için ayrılan değer düşüklüğü karşılığı, doğrudan konsolide kar veya zarar
içinde muhasebeleştirilir. Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı sonraki dönemlerde iptal edilmez.
İlgili nakit üreten birimin satışı sırasında, şerefiye için belirlenen tutar, satış işleminde kar/zararın
hesaplamasına dahil edilir.
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Kur Değişiminin Etkileri
Yabancı Para İşlem ve Bakiyeler
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede
geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin mali durumu ve
faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum birimi
olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki
para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir.
Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan
kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal
olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği
tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı
para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.
Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda
muhasebeleştirilirler:
 Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı

para birimiyle gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele
alınan ve bu tür varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları,
 Yurtdışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde
muhasebeleştirilen ve net yatırımın satışında kar ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti
ya da ihtimali olmayan yurtdışı faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan
kur farkları.
Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıklar, İş Ortaklıkları ve İştiraklerin Finansal
Tabloları
Grup’un yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide finansal tablolarda bilanço
tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, işlemlerin
gerçekleştiği tarihteki kurların kullanılması gereken dönem içerisindeki döviz kurlarında önemli bir
dalgalanma olmadığı takdirde (önemli dalgalanma olması halinde, işlem tarihindeki kurlar kullanılır),
dönem içerisindeki ortalama kurlar kullanılarak çevrilir. Oluşan kur farkı diğer kapsamlı gelirde
muhasebeleştirilir ve özkaynağın ayrı bir bileşeninde biriktirilir.
Pay Başına Kazanç
Konsolide kar veya zarar tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada
bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse”
yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, pay başına kazanç hesaplamalarında,
ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama
hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak
bulunmuştur.
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Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
Raporlama döneminden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun
yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak,
bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en güvenilir
şekilde tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli
tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili
nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen
hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Grup’un faaliyet bölümleri; hasılat elde edilen ve hakkında ayrı finansal bilgileri mevcut olan
faaliyetler temel alınarak belirlenmiştir. Buna göre, çimento, beton, yapı malzemeleri üretimi ve ticaret
yapan şirketlerin finansal bilgileri “İnşaat ve inşaat malzemeleri” faaliyet grubunda gösterilmiş,
elektrik enerjisi üretimi ve satışı yapan şirketlerin finansal bilgileri ise “Enerji” faaliyet grubu altında
gösterilmiştir. Bu iki faaliyet alanının dışında, inşaat taşımacılık ve hizmet faaliyetinde bulunan Nuh
Grubu şirketlerinin varlıklarının tüm faaliyet bölümlerinin toplam varlıklarının %10’u aşmaması
nedeniyle, “İnşaat ve inşaat malzemeleri” faaliyet grubunda gösterilmiştir.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan
gayrimenkuller olup, maliyet değerinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklükleri
düşüldükten sonraki tutarlar ile gösterilmektedirler. Kabul gören kriterlere uyması durumunda
bilançoda yer alan tutara, var olan yatırım amaçlı gayrimenkulün herhangi bir kısmını değiştirmenin
maliyeti dahil edilir. Söz konusu tutara, yatırım amaçlı gayrimenkullere yapılan günlük bakımlar dahil
değildir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanında doğrusal amortisman yöntemi
kullanılmıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkulün amortisman süresi 35-50 yıldır.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışından gelecekte
herhangi bir ekonomik yarar sağlanamayacağının belirlenmesi durumunda bilanço dışı bırakılırlar.
Yatırım amaçlı gayrimenkulün kullanım süresini doldurmasından veya satışından kaynaklanan
kar/zarar, oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna dahil edilir.

128

30

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

2.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.5

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına
izin vermediğinden, ekli konsolide finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir
işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır.
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi
kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da
vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, kar veya zarar tablosunda
yer verilen kârdan farklılık gösterir. Grup’un cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla
yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda
gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici
farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak
hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların
tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte
vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması
şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı
etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal
tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği
ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı
ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir
geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir
geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde
etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili
farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine
getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli
ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi
varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Grup’un bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının
defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin
vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini
mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi
mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Grup’un cari vergi varlık ve
yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
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2.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.5

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Ertelenmiş vergi (devamı)
Dönem cari ve ertelenmiş vergisi
Vergi, doğrudan özkaynaklar altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, kar
veya zarar tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında
muhasebeleştirilir.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kıdem tazminatları:
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik
veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan
Faydalar Standardı (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda
planları olarak nitelendirilir.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla
ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal
tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı gelir altında
muhasebeleştirilmiştir.
Kıdeme teşvik primi karşılığı
Grup’un, bazı şirketlerinin belli bir kıdemin üzerindeki çalışanlarına “Kıdeme Teşvik Primi” adı
altında sağladığı fayda gereğince çalışanların işlerine ve işyerlerine bağlılıklarını teşvik etmek
amacıyla 5 yıllık kıdeme ulaşan kapsam içi çalışanlara 30 günlük, 10 yıllık kıdemi olanlara 45 günlük,
15 yıllık kıdemi olanlara 55 günlük, 20 yıllık kıdemi olanlara 70 günlük, 25 yıllık ve 30 yıllık kıdemi
olanlara 75 günlük çıplak ücretleri tutarında, her kıdem kademesi için bir defaya mahsus olmak üzere
kıdemlerini doldurdukları ayın ücretleriyle birlikte ödenir.
Grup, konsolide finansal tablolardaki kıdeme teşvik primi karşılığını hesaplarken, finansal durum
tablosu tarihi itibarıyla çalışanların işe başlangıç tarihinden itibaren geçen süreyi değerlendirmiş ve
ödenmesi planlanan teşviklerin finansal durum tablosu tarihi itibarıyla iskonto edilmiş değerini
kayıtlara almıştır.
Kar payı ve ikramiye ödemeleri
Grup, bazı düzeltmeler sonrası şirket hissedarlarına ait karı dikkate alan bir yönteme dayanarak
hesaplanan kar payı ve ikramiyeyi yükümlülük ve gider olarak kaydetmektedir. Grup, sözleşmeye
bağlı bir zorunluluk ya da zımni bir yükümlülük yaratan geçmiş bir uygulamanın olduğu durumlarda
karşılık ayırmaktadır.
Nakit Akış Tablosu
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir
biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
Sermaye ve Temettüler
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü
kararının alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir.
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2.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.6

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Grup’un muhasebe politikalarını uygularken aldığı kritik kararlar
2.5. notta belirtilen muhasebe politikalarının uygulanması sürecinde yönetim, finansal tablolarda
muhasebeleştirilen tutarlar üzerinde önemli etkisi olan (aşağıda ele alınan tahminler dışındaki) aşağıdaki
yorumları yapmıştır:
Ertelenmiş Vergi
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Grup’un bağlı ortaklıklarının gelecekte oluşacak karlardan indirilebilecek
kullanılmamış mali zararları ve diğer indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları
bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir tutarı mevcut
koşullar altında tahmin edilmiştir. Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları, cari
dönemlerde oluşan zararlar, kullanılmamış zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği
tarihler ve gerektiğinde kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuştur. Elde
edilen veriler ışığında, Grup’un gelecekte elde edilecek vergiye tabi kar ertelenmiş vergi varlıklarının
tamamını karşılmaya yettiğini öngördüğünden ertelenmiş vergi varlıklarının tamamı kayıtlara
alınmıştır.
Hesaplama belirsizliğinin ana kaynakları
Bir sonraki döneme ait varlık ve yükümlülüklerin defter değerinde büyük düzeltmelere neden olacak
önemli risklere sahip geleceğe yönelik önemli varsayımlar ile bilanço tarihindeki hesaplama belirsizliğinin
diğer ana kaynakları aşağıda belirtilmiştir.
Şerefiyenin tahmini değer düşüklüğü
Grup, 2.5. Notta belirtilen muhasebe politikası uyarınca, her yıl şerefiye tutarını değer düşüklüğü testine
tabi tutar. Nakit üreten birimlerin geri kazanılabilir tutarları, kullanımdaki değer hesaplamalarına göre
belirlenmiştir. Grup’un şerefiyenin değer düşüklüğü testi sırasında kullandığı varsayımlar Dipnot 14’te
açıklanmıştır.
Maddi duran varlıkların faydalı ömürleri
Grup, her raporlama döneminin sonunda maddi duran varlıkların beklenen faydalı ömürlerini gözden
geçirmektedir. Faydalı ömürleri ve varlıkların ilgili yıpranma paylarını uzatacak veya kısaltacak
düzenlemeler gerektirebilecek diğer faktörler kadar maddi duran varlıkların planlanan kullanımı,
özellikli varlıklarla ilgili teknolojideki ilerlemeler de dikkate alınmaktadır.
Çevre rehabilitasyonu ve arazi yeniden düzenleme karşılığı
Arazi yeniden düzenleme gider karşılığı, Şirket’in kullanmakta olduğu maden ocağı arazilerinde
yeniden düzenlenen alanlara üst toprağın serilmesi ve arazinin yeniden bitkilendirilmesine ilişkin
yükümlülüğünden ortaya çıkmaktadır. Şirket, maden işletme ruhsatı olan arazilerin kullanmış olduğu
alanlarına ilişkin çevre düzenleme harcamaları için karşılık ayırırken, kullanılmış alanların finansal
durum tablosu tarihi itibarıyla tahmin edilen restorasyon maliyetlerini dikkate almış ve ilgili karşılık
tutarını konsolide finansal tablolara yansıtmıştır.
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2.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.6

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (devamı)
Hesaplama belirsizliğinin ana kaynakları (devamı)
Dava karşılıkları
Davalara ilişkin karşılık ayırırken davaların kaybedilme olasılıkları ve kaybedilme durumunda ortaya
çıkacak yükümlülükler Şirket’in ve bağlı ortaklıkların hukuk müşavirleri ve uzman görüşleri alınarak
Grup yönetimi tarafından değerlendirilir. Grup Yönetimi en iyi tahminlere dayanarak dava karşılık
tutarını belirler.
Özkaynaktan pay alma yöntemi ile konsolidasyona dahil edilen iştirakler
Grup’un özkaynaktan pay alma yöntemine göre konsolidasyona dahil olan iştiraklerindeki geri kalan
hisseleri nihai ortağa ait olduğundan Grup’un bu iştiraklerde önemli etkisi olduğu varsayılmıştır.
Kıdem tazminatı ve kıdeme teşvik karşılıkları
Kıdem tazminatı yükümlülüğü ve kıdeme teşvik primi karşılığı aktüeryal varsayımlar (iskonto
oranları, gelecek maaş artışları ve çalışan ayrılma oranları) kullanılarak belirlenir (Dipnot 16).
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3.

DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR
a) Bağlı Ortaklıklar
Şirket’in mevcut bağlı ortaklıklarındaki sermaye tutarlarındaki değişiklikler:
Mevcut dönemde, Şirket’in bağlı ortaklıklarından Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin sermayesi
75.000.000 TL artırılarak 260.000.000 TL’ye çıkartılmıştır. Şirket’in bağlı ortaklığındaki hisse
oranında herhangi bir değişim olmamıştır.
b) İştirakler
Önemli iştiraklerin detayı:
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla Grup’un önemli iştiraklerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Özkaynak Yöntemi İle Konsolide Edilen
İştirak ve Müşterek Yönetime
Tabi Ortaklıklar

Sermayedeki pay oranı
Kuruluş ve
faaliyet yeri

Torgoviy Port Ltd.
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Rusya
Türkiye

Geçerli
para birimi
Ruble
TL

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

%50,00
%40,03

%50,00
%40,03

Yukarıdaki tüm iştirakler bu konsolide finansal tablolarda özkaynak yöntemi kullanılarak
muhasebeleştirilmiştir.

Ünye Çimento
Torgoviy Port Ltd.

Değer düşüklüğü karşılığı - Torgoviy Port Ltd. (-) (*)

(*)

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

122.016.733
5.903.919

113.747.235
5.903.919

127.920.652

119.651.154

(5.903.919)

(5.903.919)

122.016.733

113.747.235

Şirket yönetim kurulu 11 Mayıs 2011 tarihinde aldığı karar ile Torgoviy Port Ltd. şirketindeki
ortaklığını sonlandırmaya karar vermiş olup, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ortaklığı
sonlandırma işlemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 2012 Mayıs ve Haziran aylarında
konu yargıya intikal ettirilerek çeşitli davalar ve karşı davalar açılmıştır. 31 Aralık 2017 ve 2016
tarihleri itibarıyla Torgoviy Port Ltd.’e olan iştirak tutarının tamamına değer düşüklüğü
ayrılmıştır.
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3.

DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR (devamı)
b) İştirakler (devamı)
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin (“Ünye Çimento”) özet finansal bilgileri aşağıda
açıklanmıştır. Bu özet finansal bilgiler Ünye Çimento’nun TMS’ye uygun olarak hazırlanan ve
özkaynak yöntemi için Grup tarafından düzeltilen finansal tablolarındaki tutarları göstermektedir.

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

Toplam Varlıklar
Dönen varlıklar
Duran varlıklar

384.034.452
209.384.883
174.649.569

333.258.461
189.644.603
143.613.858

Toplam Kaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Özkaynaklar

384.034.452
55.747.678
23.473.552
304.813.222

333.258.461
36.549.708
12.553.782
284.154.971

Grup'un pay oranı
İştirakin defter değeri

% 40,03
122.016.733

% 40,03
113.747.235

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

252.526.159
77.702.146
933.685

250.739.712
58.281.189
1.033.262

31.104.169

23.329.960

Ünye Çimento

Ünye Çimento
Hasılat
Dönem net karı
Diğer kapsamlı gelir
Grup'un dönem karı payı
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4.

BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup, TFRS 8’i 1 Ocak 2009’dan itibaren uygulamaya başlamış olup, Grup’un faaliyetlerine ilişkin
karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak gözden geçirilen iç raporlara dayanarak faaliyet
bölümleri belirlemiştir.
Grup’un raporlanabilir faaliyet bölümlerinin hasılatı büyük oranda iç pazarda yapılan çimento
satışından kaynaklanmaktadır.
Grup’un iç raporlamasına dayanan faaliyet bölümlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 Tarihinde
Sona Eren Hesap Dönemi

İnşaat ve inşaat
malzemeleri

Enerji

Konsolidasyon
düzeltmeleri

Toplam

988.003.064
145.654.034

14.469.014
-

(145.654.034)

1.002.472.078
-

Net satışlar

1.133.657.098

14.469.014

(145.654.034)

1.002.472.078

Satışların maliyeti

(892.776.976)

(14.184.820)

145.654.034

(761.307.762)

240.880.122

284.194

-

241.164.316

1.524.930.258
566.052.185

226.962.078
59.804.854

-

1.751.892.336
625.857.039

İnşaat ve inşaat
malzemeleri

Enerji

Konsolidasyon
düzeltmeleri

Toplam

910.110.019
121.104.827

12.867.290
-

(121.104.827)

922.977.309
-

Net satışlar

1.031.214.846

12.867.290

(121.104.827)

922.977.309

Satışların maliyeti

(724.694.468)

(14.161.340)

121.104.827

(617.750.981)

Brüt Kar / (Zarar)

306.520.378

(1.294.050)

-

305.226.328

1.287.831.545
236.247.936

162.464.374
103.723.270

-

1.450.295.919
339.971.206

Grup dışı satışlar
Bölümler arası satışlar

Brüt Kar
Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler

31 Aralık 2016 Tarihinde
Sona Eren Hesap Dönemi
Grup dışı satışlar
Bölümler arası satışlar

Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler
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5.

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Şirket ile Şirket’in ilişkili tarafları olan bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen işlemler konsolidasyon
sırasında elimine edildiklerinden, bu notta açıklanmamıştır.
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar Şirket ve bağlı ortaklıklarının ilişkili taraflara yaptığı çimento,
ve malzeme satışından oluşmuştur.

31 Aralık 2017

Kovcheg Ltd (1)
Trade Port
Çimpaş Çimento İnşaat Mlz. Paz. A.Ş. (2)
Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı (3) (*)
Şüpheli ticari alacak karşılığı (-)
Kovcheg Ltd (1)
Trade Port

Kısa dönem
Ticari Alacaklar Ticari Borçlar
8.061.614
2.604.848
106.799
154
42.552
-

Satışlar
194.749
1.871.732

Alımlar
-

(8.061.614)
(2.604.848)

-

-

-

149.351

154

2.066.481

-

Grup’un, Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfına yapmış olduğu beton satışlarından
oluşmaktadır.
31 Aralık 2016
Kısa dönem
Ticari Alacaklar Ticari Borçlar
Satışlar
Alımlar
Kovcheg Ltd (1)
8.061.614
Trade Port
2.604.848
Nuh Cement BG Jsc
1.763.133
Nuh Beton LLC
888.770
Çimpaş Çimento İnşaat Mlz. Paz. A.Ş. (2)
24.784
151.794
Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı (3)
20.229
128.928
Cementos Esfera (2)
16.560
-

(*)

Şüpheli ticari alacak karşılığı (-)
Kovcheg Ltd (1)
Trade Port
Nuh Cement BG Jsc
Nuh Beton LLC

(1)
(2)
(3)
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(8.061.614)
(2.604.848)
(1.763.133)
(888.770)

-

-

-

61.573

-

280.722

-

Müşterek yönetime tabi işletmeler
Şirket’in finansal yatırımları
Şirket tarafından kurulan Bakanlar Kurulu kararı ile kamuya yararlı vakıflar statüsünde kurulan
vakıf
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5.

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
Grup’un, üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu üyeleri ve İcra Kurulu üyelerinden
oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası ve ulaşım gibi
faydaları içermektedir. Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
6.

1 Ocak31 Aralık 2017

1 Ocak31 Aralık 2016

8.516.269

8.574.147

TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
a) Ticari Alacaklar:
Raporlama tarihi itibarıyla Grup’un ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

200.856.388
264.814.369
10.815.813
350.763
(6.890.271)
(86.325.700)
(10.666.462)
(75.659.238)
383.621.362

165.932.435
200.939.309
13.379.938
103.604
(6.845.940)
(85.236.720)
(13.318.365)
(71.918.355)
288.272.626

Kısa vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
Alacak senetleri
İlişkili şirketlerden ticari alacaklar (Not: 5)
Gelir tahakkukları
Alacak senetleri reeskontu (-)
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
İlişkili şirketlerden ticari alacaklar
İlişkili olmayan şirketlerden ticari alacaklar

Ticari alacaklar için ortalama vade 164 gündür (31 Aralık 2016: 155 gün).
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, ticari alacakların 86.325.700 TL (31 Aralık 2016: 85.236.720 TL)
tutarındaki kısmı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Şüpheli ticari alacakların önemli bir kısmı,
beklenmeyen bir şekilde ekonomik sıkıntıya düşen ve hukuki süreç sürecinde bulunulan şirketlerden
oluşmaktadır.
Grup’un şüpheli ticari alacaklar karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 31 Aralık 2017

1 Ocak 31 Aralık 2016

Açılış bakiyesi
Tahsilatlar ve iptal edilen karşılık
Dönem gideri (Not: 20)

85.236.720
(3.159.400)
4.248.380

72.810.034
(461.638)
12.888.324

Kapanış bakiyesi

86.325.700

85.236.720

Şüpheli ticari alacak karşılığı hareketleri
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6.

TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
a) Ticari Alacaklar (devamı):
31 Aralık 2017 tarihi itibariyle şüpheli ticari alacaklara istinaden müşterilerden alınan teminat tutarı
300.000 TL’dir (31 Aralık 2016: 300.000 TL).
Ticari alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:

Vadesi geçmiş değer düşüklüğüne uğramamış alacaklar
Vadesi geçmemiş ve şüpheli hale gelmemiş alacaklar
Vadesi geçmiş ve karşılık ayrılmış alacaklar

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

31.588.492
352.032.870
86.325.700

23.474.006
264.798.620
85.236.720

469.947.062

373.509.346

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Grup’un, üçüncü taraflardan ve ilişkili şirketlerden, vadesi geçmiş
ancak şüpheli hale gelmemiş alacaklarının tutarı 31.588.492 TL’dir (31 Aralık 2016: 23.474.006 TL).
Bu alacaklara ilişkin vade analizi aşağıdaki gibidir:

1 - 3 ay kadar
3 - 6 ay kadar
6 - 9 ay kadar
9 aydan fazla

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

21.007.982
7.833.944
1.417.927
1.328.639

12.207.283
9.224.226
1.235.327
807.170

31.588.492

23.474.006

Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacaklara istinaden müşterilerden alınan teminat
mektuplarının tutarı 31.588.492 TL’dir (31 Aralık 2016: 17.922.618 TL).

Uzun vadeli ticari alacaklar
Alacak senetleri
Alacak reeskontu (-)
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31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

-

7.599.000
(481.437)

-

7.117.563
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6.

TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
b) Ticari Borçlar:
Bilanço tarihi itibarıyla Grup’un ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:

Ticari borçlar
İlişkili şirketlere ticari borçlar (Not: 5)
Borç senetleri
Borç senetleri reeskontu (-)

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

99.272.863
154
13.491.219
-

76.186.841
7.448.196
(555.730)

112.764.236

83.079.307

Belli malların satın alınmasına ilişkin ortalama ödeme vadesi 55 gündür (31 Aralık 2016: 34 gündür).
Diğer alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 28. notta verilmiştir.
7.

DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
a) Diğer Alacaklar

Kısa vadeli diğer alacaklar
Kısa vadeli diğer alacaklar
Personelden alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

2.049.148
709.279
4.594.920
(1.310.637)

3.261.059
592.475
58.392
(1.310.637)

6.042.710

2.601.289

Grup’un şüpheli diğer alacakları karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 31 Aralık 2017

1 Ocak 31 Aralık 2016

Açılış bakiyesi
Tahsilatlar ve iptal edilen karşılık

1.310.637
-

30.378.788
(29.068.151)

Kapanış bakiyesi

1.310.637

1.310.637
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7.

DİĞER ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
a) Diğer Alacaklar (devamı)

Uzun vadeli diğer alacaklar

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

Verilen depozito ve teminatlar

1.208.092

913.836

1.208.092

913.836

Kısa vadeli diğer borçlar

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer çeşitli borçlar

3.679.706
3.392.761
323.021

2.135.596
2.853.169
220.295

7.395.488

5.209.060

Diğer dönen varlıklar

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

Devreden KDV
Personel avansları
Diğer dönen varlıklar

6.635.353
494.414
-

8.494.114
230.065
35.530

7.129.767

8.759.709

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

-

1.142.475

-

1.142.475

b) Diğer Borçlar

8.

DİĞER DÖNEN VE DURAN VARLIKLAR

Diğer duran varlıklar
Gelecek yıllarda indirilecek KDV
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7.

DİĞER ALACAK VE BORÇLAR (devamı)

8.

DİĞER DÖNEN VE DURAN VARLIKLAR

a) Diğer Alacaklar (devamı)

31 Aralık
2017

Uzun vadeli diğer alacaklar

1.208.092

Verilen depozito ve teminatlar

1.208.092

31 Aralık
2016
913.836
913.836

b) Diğer Borçlar

31 Aralık
2017

Kısa vadeli diğer borçlar
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer çeşitli borçlar

2.135.596
2.853.169
220.295
5.209.060

6.635.353
494.414
7.129.767

31 Aralık
2017

Diğer duran varlıklar
Gelecek yıllarda indirilecek KDV

31 Aralık
2016

3.679.706
3.392.761
323.021
7.395.488

31 Aralık
2017

Diğer dönen varlıklar
Devreden KDV
Personel avansları
Diğer dönen varlıklar

31 Aralık
2016
8.494.114
230.065
35.530
8.759.709

31 Aralık
2016

-

1.142.475

-

1.142.475
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9.

STOKLAR

İlk madde ve malzeme
Yarı mamuller
Mamuller
Ticari mallar
Diğer stoklar
Stok değer düşüklüğü (-)

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

119.145.278
12.787.123
2.899.671
41.564
2.977.276
(2.039.998)

99.996.371
4.298.591
3.670.004
132.928
2.381.039
(2.039.998)

135.810.914

108.438.935

Grup, her yıl net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altında kalan stoklar belirlemekte olup bu
kapsamda 2.039.998 TL tutarında stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır (31 Aralık 2016:
2.039.998 TL).
10.

PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER

Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

Stok alımı için verilen sipariş avansları
Gelecek aylara ait giderler

8.382.048
4.278.956

8.301.923
4.340.739

12.661.004

12.642.662

Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

Sabit kıymet alımı için verilen sipariş avansları
Gelecek yıllara ait giderler

7.423.973
327.628

8.210.495
267.090

7.751.601

8.477.585
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10.

PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER (devamı)

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

43.038.976

21.617.666

43.038.976

21.617.666

Kısa vadeli ertelenmiş gelirler
Alınan sipariş avansları

11.

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

Arazi ve
arsalar

Binalar

Verilen
avanslar

Toplam

1 Ocak 2017 itibarıyla açılış bakiyesi
Alımlar
31 Aralık 2017 itibarıyla kapanış bakiyesi

26.579.838
26.579.838

181.095.583
5.338.426
186.434.009

9.938.073
9.938.073

217.613.494
5.338.426
222.951.920

Birikmiş Amortismanlar
1 Ocak 2017 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
31 Aralık 2017 itibarıyla kapanış bakiyesi

Arazi ve
arsalar
-

Binalar
(9.339.978)
(2.917.128)
(12.257.106)

Verilen
avanslar
-

Toplam
(9.339.978)
(2.917.128)
(12.257.106)

31 Aralık 2017 itibarıyla net defter değeri

26.579.838

174.176.903

9.938.073

210.694.814

Arazi ve
arsalar

Binalar

Verilen
avanslar

Toplam

1 Ocak 2016 itibarıyla açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
31 Aralık 2016 itibarıyla kapanış bakiyesi

24.543.020
2.036.818
26.579.838

153.845.446
27.450.137
(200.000)
181.095.583

7.988.975
1.949.098
9.938.073

186.377.441
31.436.053
(200.000)
217.613.494

Birikmiş Amortismanlar
1 Ocak 2016 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
31 Aralık 2016 itibarıyla kapanış bakiyesi

Arazi ve
arsalar
-

Binalar
(6.461.442)
(2.908.536)
30.000
(9.339.978)

Verilen
avanslar
-

Toplam
(6.461.442)
(2.908.536)
30.000
(9.339.978)

31 Aralık 2016 itibarıyla net defter değeri

26.579.838

171.755.605

9.938.073

208.273.516

Maliyet Değeri

Maliyet Değeri

Amortisman giderlerinin 2.330.846 TL’si (31 Aralık 2016: 2.323.981 TL) satılan malın maliyetine,
232.671 TL’si (31 Aralık 2016: 231.987 TL) pazarlama giderlerine ve 353.611 TL‘si (31 Aralık 2016:
352.568 TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.
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11.

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (devamı)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, çarşı ve otel bloklarından ve Grup’un yatırım amaçlı elinde
bulundurduğu arsa ve binalardan oluşmaktadır. Grup, yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin değer
kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirmektedir. Eğer böyle bir
gösterge mevcutsa, o varlığın gerçeğe uygun değerini taşınan değeri ile kıyaslamakta ve tespit edilen
değer düşüklüklerini kayıtlara yansıtmaktadır.
Grup, maliyet-fayda dengesi prensibi çerçevesinde yatırım amaçlı gayrimenkullerinin içerisinde
bulunan arsa ve arazilerinin gerçeğe uygun değerini her yıl tespit etmemektedir. Bu sebeple, yatırım
amaçlı gayrimenkullerinin içerisinde bulunan arsa ve arazilerinin bilanço tarihi itibarıyla gerçeğe
uygun değeri açıklanamamıştır.
Grup’un 31 Aralık 2017 tarihinde sone eren hesap döneminde yatırım amaçlı gayrimenkullerinden
elde ettiği kira geliri toplamı 19.853.093 TL’dir (31 Aralık 2016 - 17.171.725 TL). Grup’un yatırım
amaçlı gayrimenkulleri için ödediği emlak vergisi 1.267.066 TL’dir (31 Aralık 2016 - 926.587 TL)
(Not: 17).
31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkullerinin
gerçeğe uygun değeri, Grup’tan bağımsız bir değerleme şirketi olan ACE Gayrimenkul Değerleme ve
Danışmanlık A.Ş.tarafından belirlenmiştir. Değerleme şirketi SPK'nun 08.08.2008 Tarih ve 21/892
Sayılı Kararı ile yetkilendirilmiş olup sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerleme
hizmeti vermektedir ve ilgili bölgelerdeki emlakların gerçeğe uygun değer ölçümlemesinde yeterli
tecrübeye ve niteliğe sahiptir. Sahip olunan çarşı ve otel bloklarının gerçeğe uygun değeri, indirgenmiş
nakit akım yöntemi kullanarak belirlenmiştir. Değerleme çalışmasında kapitalizasyon oranı %9 ve
nominal iskonto oranı olarak %11 kullanılmıştır.
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkulleri ile söz konusu
varlıklara ilişkin gerçeğe uygun değer hiyerarşisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

31 Aralık
2017
Otel ve Çarşı
Binalar

Otel ve Çarşı
Binalar

Raporlama tarihi itibarıyla
gerçeğe uygun değer seviyesi
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
TL
TL
TL

335.600.000
54.005.000

-

54.005.000

335.600.000
-

31 Aralık
2016

1. Seviye
TL

2. Seviye
TL

3. Seviye
TL

-

42.228.277

300.000.000
-

42.228.277
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31 Aralık 2017 itibarıyla
net defter değeri

Birikmiş Amortismanlar
1 Ocak 2017 itibarıyla
açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
31 Aralık 2017 itibarıyla
kapanış bakiyesi

Maliyet Değeri
1 Ocak 2017 itibarıyla
açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Stoklardan transferler
Transferler
31 Aralık 2017 itibarıyla
kapanış bakiyesi

52.810.098

36.972.305

(52.244.136)

52.810.098

-

89.216.441

50.705.468
2.104.630
-

(48.406.706)
(4.229.573)
392.143

80.702.169
3.523.413
(595.487)
5.586.346

Arazi ve arsalar

-

Yer altı ve yerüstü
düzenleri

MADDİ DURAN VARLIKLAR

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

70.443.230

(82.876.468)

(76.140.897)
(6.774.709)
39.138

153.319.698

152.904.453
(47.355)
462.600

Binalar

46

333.850.198

(570.315.204)

(537.482.328)
(40.849.942)
8.017.066

904.165.402

842.956.036
15.593.341
(9.289.367)
14.434.227
40.471.165

Tesis makine ve
cihazlar
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39.592.886

(58.834.054)

(77.968.807)
(6.024.289)
25.159.042

98.426.940

109.457.215
1.367.849
(26.988.969)
14.590.845

Taşıtlar

8.606.447

(40.036.288)

(36.804.997)
(3.325.647)
94.356

48.642.735

47.080.061
1.643.594
(113.612)
32.692

Demirbaşlar

-

(498.334)

(497.773)
(561)
-

498.334

498.334
-

Diğer maddi
varlıklar

4.805.535

(4.903.508)

(6.208.793)
(1.173.597)
2.478.882

9.709.043

11.176.245
(3.400.204)
1.933.002

85.033.443

-

-

85.033.443

17.017.661
132.429.185
(64.413.403)

Özel Yapılmakta olan
maliyetler
yatırımlar

632.114.142

(809.707.992)

(783.510.301)
(62.378.318)
36.180.627

1.441.822.134

1.312.497.642
156.662.012
(40.434.994)
14.434.227
(1.336.753)

Toplam

12.
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31 Aralık 2016 itibarıyla
net defter değeri

Birikmiş Amortismanlar
1 Ocak 2016 itibarıyla
açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
31 Aralık 2016 itibarıyla
kapanış bakiyesi

Maliyet Değeri
1 Ocak 2016 itibarıyla
açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Transferler
31 Aralık 2016 itibarıyla
kapanış bakiyesi

50.705.468

32.295.463

(48.406.706)

-

80.702.169

50.705.468

(45.243.439)
(4.088.414)
925.147

78.259.919
2.692.019
(1.746.455)
1.496.686

49.448.387
1.327.081
(70.000)
-

-

Yer altı ve yerüstü
düzenleri

Arazi ve arsalar

MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

76.763.556

(76.140.897)

(72.362.976)
(3.969.253)
191.332

152.904.453

152.941.143
543.511
(639.260)
59.059

Binalar
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305.473.708

(537.482.328)

(526.887.996)
(39.596.455)
29.002.123

842.956.036

837.990.588
21.613.324
(30.294.611)
13.646.735

Tesis makine ve
cihazlar
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31.488.408

(77.968.807)

(72.420.213)
(7.883.418)
2.334.824

109.457.215

105.717.917
6.848.126
(3.108.828)
-

Taşıtlar

10.275.064

(36.804.997)

(35.251.437)
(3.177.412)
1.623.852

47.080.061

45.397.748
3.317.500
(1.681.963)
46.776

Demirbaşlar

561

(497.773)

(497.467)
(306)
-

498.334

498.334
-

Diğer maddi
varlıklar

4.967.452

(6.208.793)

(5.648.867)
(1.107.070)
547.144

11.176.245

10.847.592
1.161.726
(833.073)
-

17.017.661

-

-

17.017.661

10.597.137
21.669.780
(15.249.256)

Özel Yapılmakta olan
maliyetler
yatırımlar

528.987.341

(783.510.301)

(758.312.395)
(59.822.328)
34.624.422

1.312.497.642

1.291.698.765
59.173.067
(38.374.190)
-

Toplam
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12.

MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
Maddi duran varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:

Ekonomik ömrü
5-50 yıl
5-25 yıl
5-25 yıl
4-15 yıl
3-25 yıl
3-10 yıl

Yer altı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer maddi varlıklar

Amortisman giderlerinin 49.841.575 TL’si (31 Aralık 2016: 47.799.286 TL) satılan malın maliyetine,
4.975.335 TL’si (31 Aralık 2016: 4.771.467 TL) pazarlama giderlerine ve 7.561.408 TL‘si (31 Aralık
2016: 7.251.575 TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.
31 Aralık 2017 tarihi itibari ile Grup’un aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 3.934.253.389 TL’dir (31
Aralık 2016: 3.675.604.085 TL).
13.

146

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Maliyet Değeri
1 Ocak 2017 itibarıyla açılış bakiyesi
Alımlar
Transferler
31 Aralık 2017 itibarıyla kapanış bakiyesi

Haklar
38.971.169
1.156.667
1.336.753
41.464.589

Diğer maddi olmayan
duran varlıklar
205.219
6.936
212.155

Toplam
39.176.388
1.163.603
1.336.753
41.676.744

Birikmiş İtfa Payları
1 Ocak 2017 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
31 Aralık 2017 itibarıyla kapanış bakiyesi

(9.575.325)
(2.503.819)
(12.079.144)

(176.355)
(7.591)
(183.946)

(9.751.680)
(2.511.410)
(12.263.090)

31 Aralık 2017 itibarıyla net defter değeri

29.385.445

28.209

29.413.654
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13.

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (devamı)

Maliyet Değeri
1 Ocak 2016 itibarıyla açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
31 Aralık 2016 itibarıyla kapanış bakiyesi

Haklar
36.923.386
2.176.533
(128.750)
38.971.169

Diğer maddi olmayan
duran varlıklar
187.924
17.295
205.219

Birikmiş İtfa Payları
1 Ocak 2016 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
31 Aralık 2016 itibarıyla kapanış bakiyesi

(7.594.730)
(2.093.924)
113.329
(9.575.325)

(169.054)
(7.301)
(176.355)

(7.763.784)
(2.101.225)
113.329
(9.751.680)

31 Aralık 2016 itibarıyla net defter değeri

29.395.844

28.864

29.424.708

Toplam
37.111.310
2.193.828
(128.750)
39.176.388

İtfa paylarına ait giderlerinin 2.006.669 TL’si (31 Aralık 2016: 1.678.923 TL) satılan malın
maliyetine, 200.312 TL’si (31 Aralık 2016: 167.595 TL) pazarlama ve satış maliyetine ve 304.429
TL’si (31 Aralık 2016: 254.707 TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.
Maddi olmayan duran varlıklar için kullanılan itfa süreleri aşağıdaki gibidir:

Ekonomik ömrü
4-20 yıl
1-10 yıl

Haklar
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
14.

ŞEREFİYE

Maliyet değeri
Dönem başı maliyet değeri
Kapanış değeri

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

24.910.842
24.910.842

24.910.842
24.910.842

(5.843.775)
(1.718.793)
(7.562.568)

(5.843.775)
(5.843.775)

19.067.067
17.348.274

19.067.067
19.067.067

Birikmiş değer düşüklüğü
Dönem başı bakiye
Dönem içindeki değer düşüklüğü (Not: 23)
Kapanış bakiyesi
Defter Değeri
Dönem Başı
Dönem Sonu

49

147

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

14.

ŞEREFİYE (devamı)
Kudret Enerji hisseleri satın alım işlemi kapsamında muhasebeleştirilmiş olan şerefiye Şirket
tarafından teste tabi tutulmuş ve 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bağımsız değerleme uzmanlarının,
indirgenmiş nakit akış yöntemini kullanarak yapmış olduğu değerlemelere göre 5.843.775 TL değer
düşüklüğü tespit edilmiş olup bu tutar 31 Aralık 2013 itibarıyla kayıtlara alınmıştır. 31 Aralık 2017
tarihi itibarıyla bağımsız değerleme uzmanlarının indirgenmş nakit akış yöntemini kullanarak yapmış
olduğu değerelemere göre 1.718.793 TL değer düşüklüğü tespit edilmiş olup, ilişikteki konsolide
finansal tablolara yansıtılmıştır.
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bağımsız değerleme uzmanlarının, indirgenmiş nakit akım yöntemini
kullanarak yapmış olduğu değerlemelerine göre özsermaye değeri 13,8– 17,5 milyon ABD Doları (31
Aralık 2016: 14,8 – 18,2 Milyon ABD Doları) aralığı olarak tespit edilmiştir. Değerleme çalışmasında
ABD Doları bazlı ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti 2018 ve 2010 dönemleri için %9,97, 2020
sonrasındaki dönemler için %10,06 (31 Aralık 2016: %9,62) olarak hesaplanmış ve birim elektrik satış
fiyatları 10 yıllık alım garantisi dönemi boyunca sabit tutulmuş, sonraki dönemden itibaren yıllık
ortalama tüketici enflasyonu oranında artacağı varsayılmıştır. Dönem boyunca tahmini ortalama
elektrik üretimi 37.972 kWh (31 Aralık 2016: 40.038 kWh) olarak kabul edilmiştir.

15.

KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR
a) Karşılıklar

Kısa vadeli diğer karşılıklar
Dava ve tazminat karşılıkları

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

10.865.255

11.384.613

10.865.255

11.384.613

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla üçüncü kişiler tarafından ana ortaklık ve bağlı ortaklıkların aleyhine
açılmış ve devam etmekte olan hukuki ihtilafların toplam tutarı 13.478.438 TL’dir (31 Aralık 2016:
15.135.490 TL).
Grup yönetimi, yaptığı değerlendirme neticesinde 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla konsolide finansal
tablolarda Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıkların aleyhine açılmış ve devam etmekte olan davalar için
toplam 10.865.255 TL (31 Aralık 2016 – 11.384.613 TL) tutarında karşılık ayırmıştır. Şirket yönetimi,
devam eden diğer davalara ilişkin nakit çıkışı öngörmemektedir.
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla dava giderleri ve tazminat karşılığının hareketleri aşağıdaki
gibidir:
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1 Ocak31 Aralık 2017

1 Ocak31 Aralık 2016

Açılış bakiyesi
Ödemeler ve konusu kalmayan karşılıklar
Dönem içinde ayrılan karşılıklar (Not: 20)

11.384.613
(2.646.815)
2.127.457

15.047.562
(4.906.534)
1.243.585

Kapanış bakiyesi

10.865.255

11.384.613
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15.

KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (devamı)
a) Karşılıklar (devamı)

Uzun vadeli diğer karşılıklar

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

Arazi yeniden düzenleme karşılığı

4.137.880

5.895.941

4.137.880

5.895.941

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket’in, mülkiyeti kendine ait olan ve mülkiyeti Hazine’ye ait olup
işletme ruhsatları kendisinde bulunan maden sahaları bulunmaktadır. Şirket, 14 Aralık 2007 tarihinde
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve daha sonra 23 Ocak 2012 tarihinde yeniden
düzenlenen Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya
Kazandırılması Yönetmeliği” (Yönetmelik) yükümlülüklerini yerine getirmek üzere, kullanmakta
olduğu maden ocağı arazilerinde yeniden düzenlenen alanlara üst toprağın serilmesi ve arazinin
yeniden bitkilendirilmesine ilişkin olarak 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla maden işletme ruhsatı olan
arazilerin tüm kullanılabilir alanlarına ilişkin çevre düzenleme harcamaları ile ilgili toplam 4.137.880
TL (31 Aralık 2016: 5.895.941 TL) tutarında karşılık hesaplamıştır. Yönetmelik gereğince işletme
faaliyetleri tamamlandıktan sonraki iki yıl içinde arazi faaliyet sonrası kullanımına uygun hale getirilir.
İlgili çalışmaların bitiminden sonraki beş yıllık izleme süresi sonunda faaliyet sahiplerine alanı terk
etme izni verilir.
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla arazi yeniden düzenleme karşılığının hareketleri aşağıdaki
gibidir:

Açılış bakiyesi
Dönem giderindeki değişim
Kapanış bakiyesi

1 Ocak31 Aralık 2017

1 Ocak31 Aralık 2016

5.895.941
(1.758.061)

5.895.941
-

4.137.880

5.895.941

Arazi yeniden düzenleme karşılığına ilişkin dönem giderindeki değişimi tamamı satılan malın maliyeti
içerisinde muhasebeleştirilmektedir.
b) Koşullu Varlık ve Borçlar
Nuh Enerji’nin, doğalgaz tedarikçisi bir şirkete vermiş olduğu doğalgaz alım taahhüdünün 2013
yılında yerine getirilmeyen bölümü ile ilgili, ilgili sözleşmede sözleşme süresini uzatıp taahhüdün
eksik kalan kısmını devam eden yıllarda kapatma imkanı olduğu halde, ilgili tedarikçiden 24 Ocak
2014 tarihinde 3.750.877 TL eksik çekiş faturası gelmiştir. Şirket, faturanın haksız yere kesildiği
iddiası ile faturaya itiraz etmiş ve konu mahkemeye intikal etmiştir. Şirket ve hukuk müşavirlerinin
görüşü söz konusu ihtilafın Şirket lehine sonuçlanma ihtimalinin aksi ihtimale göre daha yüksek
olduğu yönündedir. Bu nedenle TMS 37 uyarınca konuya ilişkin karşılık ayrılmamıştır. Ancak,
ihtilafın sonucunun olumsuz yönde gerçekleşme ihtimali ile ilgili olarak koşullu bir yükümlülük
bulunmaktadır.
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Grup’un 3. şahıslara ciro ettiği müşteri çek ve senetlerinin toplam tutarı
9.507.845 TL (31 Aralık 2016: 4.837.114 TL)’dir.
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15.

KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (devamı)
b) Koşullu Varlık ve Borçlar (devamı)

Grup tarafından verilen teminat, rehin ve ipotekler (TRİ) dönemler itibarıyla aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2017
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar
Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı

TL karşılığı

TL

ABD Doları

Avro

38.682.044
-

38.682.044
-

-

-

-Teminat
-Rehin
-İpotek
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam
Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup
Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı

179.111.351
-

6.554.894
-

39.222.286
-

5.450.984
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Teminat
-Rehin
-İpotek
iii. C Maddesi Kapsamına Gimeyen 3. Kişiler Lehine
Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek

-

-

-

-

-

-

-

-

217.793.395

45.236.938

39.222.286

5.450.984

Toplam

Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Grup’un özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla
%0’dır.
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15.

KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (devamı)
b) Koşullu Varlık ve Borçlar (devamı)
31 Aralık 2016
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar
Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı

TL karşılığı

TL

ABD Doları

Avro

81.924.874
-

81.924.874
-

-

-

-Teminat
-Rehin
-İpotek
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam
Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup
Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı

175.866.263
-

7.535.242
-

41.558.725
-

5.950.984
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Teminat
-Rehin
-İpotek
iii. C Maddesi Kapsamına Gimeyen 3. Kişiler Lehine
Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek

-

-

-

-

-

-

-

-

257.791.137

89.460.116

41.558.725

5.950.984

Toplam

Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Grup’un özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
%0’dır.
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16.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Personele borçlar

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

4.325.806
2.572.481

3.953.441
4.604.229

6.898.287

8.557.670

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

691.765
2.868.824

529.539
2.186.072

3.560.589

2.715.611

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar

Kıdeme teşvik primi karşılığı
Kullanılmamış izin yükümlülüğü

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla kullanılmamış izin yükümlülüğünün hareketleri aşağıdaki
gibidir:

1 Ocak31 Aralık 2017

1 Ocak31 Aralık 2016

Açılış bakiyesi
Dönem giderindeki değişim

2.186.072
682.752

1.693.383
492.689

Kapanış bakiyesi

2.868.824

2.186.072

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

24.684.772
5.473.528

21.906.074
4.192.653

30.158.300

26.098.727

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar

Kıdem tazminatı karşılığı
Kıdeme teşvik primi karşılığı
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16.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar (devamı)
Kıdeme teşvik primi karşılığı:
Grup’un, bazı şirketlerinin belli bir kıdemin üzerindeki çalışanlarına “Kıdeme Teşvik Primi” adı
altında sağladığı fayda gereğince çalışanların işlerine ve işyerlerine bağlılıklarını teşvik etmek
amacıyla 5 yıllık kıdeme ulaşan kapsam içi çalışanlara 30 günlük, 10 yıllık kıdemi olanlara 45 günlük,
15 yıllık kıdemi olanlara 55 günlük, 20 yıllık kıdemi olanlara 70 günlük, 25 yıllık ve 30 yıllık kıdemi
olanlara 75 günlük çıplak ücretleri tutarında, her kıdem kademesi için bir defaya mahsus olmak üzere
kıdemlerini doldurdukları ayın ücretleriyle birlikte ödenir.
Grup, konsolide finansal tablolardaki kıdeme teşvik primi karşılığını hesaplarken, finansal durum
tablosu tarihi itibarıyla çalışanların işe başlangıç tarihinden itibaren geçen süreyi değerlendirmiş ve
ödenmesi planlanan teşviklerin finansal durum tablosu tarihi itibarıyla iskonto edilmiş değerini
kayıtlara almıştır.
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla kıdeme teşvik primi karşılığının hareketleri aşağıdaki
gibidir:

1 Ocak31 Aralık 2017

1 Ocak31 Aralık 2016

Açılış bakiyesi
Dönem içinde ayrılan karşılıklar
Ödemeler

4.722.192
1.861.995
(418.894)

4.065.218
1.050.979
(394.005)

Kapanış bakiyesi

6.165.293

4.722.192

Kıdem tazminatı karşılığı:
Grup, Türk İş Kanunu’na göre, en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak 25 yıllık çalışma hayatı ardından
emekliye ayrılan (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş), iş ilişkisi kesilen, askerlik hizmetleri için çağrılan
veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir.
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 4.732,48 TL (31 Aralık 2016: 4.297,21
TL) tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı
karşılığı, Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük
tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan
Faydalar, şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme
yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında
kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
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16.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar (devamı)
Kıdem tazminatı karşılığı (devamı):
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak
olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki
beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda
karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün
bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık % 7 enflasyon ve
% 11,78 iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaşık % 4,47 olarak elde edilen reel iskonto oranı
kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır (31 Aralık 2016: % 4,25). İsteğe bağlı işten ayrılma oranları da 0-15
yıl çalışanlar için % 8,02, 15 ve üzeri yıl çalışanlar için %0 olarak dikkate alınmıştır. 1 Ocak 2018
tarihinden itibaren geçerli olan 5.001,76 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır (1 Ocak 2017:4.426,16 TL).
Kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplamasında kullanılan önemli tahminler iskonto oranı ve isteğe bağlı
işten ayrılma olasılığıdır.
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İskonto oranının %1 yüksek (düşük) alınması durumunda, kıdem tazminatı yükümlülüğü 489.242
TL daha az (477.224) TL fazla olacaktır.



Diğer varsayımlar aynı bırakılarak, işten kendi isteği ile ayrılma olasılığı %1 daha düşük (yüksek)
alınması durumunda, kıdem tazminatı yükümlülüğü 52.332 TL daha fazla ve (51.289) TL az
olacaktır.

1 Ocak31 Aralık 2017

1 Ocak31 Aralık 2016

Açılış bakiyesi
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Ödenen kıdem tazminatı
Aktüeryal (kazanç) / kayıp

21.906.074
7.133.250
905.271
(4.654.393)
(605.430)

19.448.127
3.094.218
2.051.153
(4.833.464)
2.146.040

Kapanış bakiyesi

24.684.772

21.906.074
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17.

18.

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer kısa vadeli yükümlülükler

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

Gider tahakkukları
Diğer yükümlülükler

2.694.317
4.789

1.930.340
29.527

2.699.106

1.959.867

SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
a) Sermaye
Şirket’in 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar

Pay
Oranı (%)

31 Aralık
2017

Pay
Oranı (%)

31 Aralık
2016

44,13
15,99
39,88

66.283.864
24.017.101
59.912.635

44,12
15,94
39,94

66.280.583
23.943.979
59.989.038

Nuh Ticaret Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Partaş Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Diğer (*)
Sermaye düzeltmesi farkları (**)

(*)

150.213.600

150.213.600

39.338.145

39.338.145

189.551.745

189.551.745

Sermayenin %5’inden daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

(**) Sermaye düzeltme farkları, sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin SPK Finansal
Raporlama Standartları’na göre düzeltilmiş toplam tutarları ile düzeltme öncesindeki tutarları
arasındaki farkı ifade eder. Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir
kullanımı yoktur.
Şirket esas sermaye sistemine tabidir. Tamamı ödenmiş toplam sermayesi 150.213.600 TL olup, 1 TL
nominal değerli 150.213.600 adet hisseden oluşmaktadır.
Sermaye düzeltmesi farkları bedelsiz sermaye artırımı ve zarar mahsubunda kullanılabilecektir.
Ayrıca, üzerinde kar dağıtımını engelleyici herhangi bir kayıt bulunmayan yedek kalemlerinden
kaynaklanan enflasyon düzeltme farkları kar dağıtımında kullanılabilecektir.
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18.

SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (devamı)
b) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

254.516.788
134.506.332

247.625.370
113.862.759

389.023.120

361.488.129

Türk Ticaret Kanunu’na göre genel kanuni yedek akçe, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %20’sine
ulaşıncaya kadar, yıllık karın %5’i olarak ayrılır. Diğer kanuni yedek akçe, pay sahiplerine yüzde beş
oranında kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10’u
oranında ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış
sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği
zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye
elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.
Kar Dağıtımı:
Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren
II-19.1 no’lu Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar.
Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında,
asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım
politikalarında belirlenen şekilde kar payı öderler.
25 Mayıs 2017 tarihinden itibaren, ortaklara hisse başına brüt 0,90 TL temettü (31 Aralık 2016: 0,85
TL toplam temettü) brüt 135.192.240 TL ödenmiştir (31 Aralık 2016: 127.681.560 TL).
Kar Dağıtımına Konu Edilebilecek Kaynaklar:
Grup’un bilanço tarihi itibarıyla yasal kayıtlarında bulunan geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden
sonra kalan dönem karı 149.916.240 TL (31 Aralık 2016: 175.465.839 TL) ve kar dağıtımına konu
edilebilecek diğer kaynakların toplam tutarı 403.169.750 TL (31 Aralık 2016: 390.294.416 TL).
Şirketlerin geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar karları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni
yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden
kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında indirim
kalemi olarak dikkate alınır. İmtiyazlı pay sahiplerine, intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu
üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay verilebilmesi için ortaklık
esas sözleşmesinde hüküm bulunması zorunludur. Esas sözleşmede söz konusu kişilere kar payı
dağıtılması hususunda hüküm bulunmasına rağmen, kar payına ilişkin olarak herhangi bir oran
belirlenmemişse; bu kişilere dağıtılacak kar payı tutarı, imtiyazdan kaynaklananlar hariç her durumda
pay sahiplerine dağıtılan kar payının dörtte birini aşamaz.
c) Yabancı para çevrim farkları
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yabancı para çevrim farkları Şirket’in özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımlarındaki yabacı para çevrim farklarından Şirket’in payına düşen payı ifade etmektedir.
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19.

HASILAT

Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer satışlar
Satış iadeleri (-)
Satış iskontoları (-)

Satılan mamüller maliyeti
Satılan ticari mallar maliyeti
Verilen hizmet maliyeti
Amortisman ve itfa giderleri (Not: 11,12 ve 13)
Diğer satışların maliyeti

20.

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ,
GELİŞTİRME GİDERLERİ

PAZARLAMA

1 Ocak31 Aralık 2017

1 Ocak31 Aralık 2016

914.190.739
97.492.376
2.794.307
(610.434)
(11.394.910)
1.002.472.078

827.244.318
116.802.546
1.171.119
(242.913)
(21.811.496)
923.163.574

1 Ocak31 Aralık 2017

1 Ocak31 Aralık 2016

(658.800.054)
(18.525.200)
(28.428.350)
(54.179.090)
(1.375.068)

(537.315.510)
(5.416.887)
(22.375.242)
(51.802.189)
(841.153)

(761.307.762)

(617.750.981)

GİDERLERİ,

ARAŞTIRMA

1 Ocak31 Aralık
2017
(84.671.435)
(18.293.198)
(181.567)
(103.146.200)

Genel yönetim giderleri
Pazarlama giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri
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1 Ocak31 Aralık
2016
(85.627.737)
(18.558.951)
(81.269)
(104.267.957)
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20.

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ,
GELİŞTİRME GİDERLERİ (devamı)

PAZARLAMA

a) Genel Yönetim Giderleri Detayı

Personel giderleri
Dışarıdan sağlanan faydalar
Vergi, resim ve harç giderleri
Amortisman ve itfa giderleri (Not: 11,12 ve 13)
Şüpheli ticari alacak giderlerindeki değişim (Not: 6)
İkramiye giderleri
Dava karşılıklarındaki değişim (Not: 15)
Kira giderleri
Bakım onarım giderleri
Buhar Giderleri
Ofis giderleri
Sigorta Giderleri
Yakıt Giderleri
Elektrik giderleri
Diğer giderler

b) Pazarlama Giderleri Detayı

İhracat giderleri
Amortisman ve itfa gideri (Not: 11,12 ve 13)
Dışarıdan sağlanan faydalar
Personel giderleri
İkramiye gideri
Vergi, resim ve harç gideri
Bakım onarım gideri
Ulaşım giderleri
Kira gideri
Sigorta Giderleri
Diğer giderler
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GİDERLERİ,

ARAŞTIRMA

VE

1 Ocak31 Aralık
2017

1 Ocak31 Aralık
2016

(31.445.564)
(19.389.617)
(8.986.806)
(8.219.448)
(4.248.380)
(3.535.102)
(2.127.457)
(1.793.356)
(1.233.724)
(997.969)
(873.040)
(812.997)
(335.820)
(150.793)
(521.362)
(84.671.435)

(29.385.678)
(16.690.598)
(8.237.482)
(7.858.851)
(12.888.324)
(3.341.082)
(1.243.585)
(1.432.419)
(828.519)
(882.893)
(789.595)
(477.254)
(452.061)
(131.169)
(988.227)
(85.627.737)

1 Ocak31 Aralık
2017

1 Ocak31 Aralık
2016

(5.794.837)
(5.408.318)
(2.755.689)
(1.648.140)
(922.920)
(668.332)
(258.756)
(218.426)
(122.583)
(66.726)
(428.471)
(18.293.198)

(5.637.935)
(5.171.049)
(2.568.268)
(2.753.599)
(804.485)
(510.996)
(259.663)
(172.095)
(89.711)
(68.816)
(522.334)
(18.558.951)
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21.

NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

Amortisman ve itfa giderleri (Not: 11,12 ve 13)
Personel giderleri
Dışarıdan sağlanan faydalar
Vergi, resim ve harç giderleri
İhracat giderleri
İkramiye giderleri
Şüpheli ticari alacak giderlerindeki değişim (Not: 6)
Dava karşılıklarındaki değişim (Not: 15)
Kira giderleri
Bakım onarım giderleri
Buhar Giderleri
Ofis giderleri
Sigorta Giderleri
Yakıt Giderleri
Ulaşım giderleri
Elektrik giderleri
Diğer giderler

22.

1 Ocak31 Aralık
2017

1 Ocak31 Aralık
2016

(67.806.856)
(33.275.271)
(22.145.306)
(9.655.138)
(5.794.837)
(4.458.022)
(4.248.380)
(2.127.457)
(1.915.939)
(1.492.480)
(997.969)
(873.040)
(879.723)
(335.820)
(218.426)
(150.793)
(949.833)
(157.325.290)

(64.832.089)
(32.220.546)
(19.258.866)
(8.748.478)
(5.637.935)
(4.145.567)
(12.888.324)
(1.243.585)
(1.522.130)
(1.088.182)
(882.893)
(789.595)
(546.070)
(452.061)
(172.095)
(131.169)
(1.510.561)
(156.070.146)

ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren yıllara ait esas faaliyetlerden diğer gelirlerin detayı
aşağıdaki gibidir:

Ticari alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı geliri
Sigorta hasar geliri
Hurda satış geliri
Reeskont geliri
Taşeron hizmet geliri
Diğer gelirler

61

1 Ocak31 Aralık 2017

1 Ocak31 Aralık 2016

13.894.194
2.346.393
2.098.042
1.342.270
531.812
243.221

11.612.152
1.785.250
1.296.956
807.479
703.370
1.869.766

20.455.932

18.074.973
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22.

ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER (devamı)
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren yıllara ait esas faaliyetlerden diğer giderlerin detayı
aşağıdaki gibidir:

Ticari alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gideri
Bağış ve yardımlar
Kaza ve hasar giderleri
Taşeron hizmet giderleri
Reeskont giderleri
Diğer giderler

23.

1 Ocak31 Aralık 2017

1 Ocak31 Aralık 2016

(14.729.218)
(7.697.426)
(1.907.602)
(1.981.008)
(433.123)

(6.098.987)
(8.222.063)
(1.657.393)
(658.337)
(580.627)
(2.884.419)

(26.748.377)

(20.101.826)

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren yıllara ait yatırım faaliyetlerinden gelirlerin detayı
aşağıdaki gibidir:

Kira gelirleri (*)
Sabit kıymet satış karı
Yatırım amaçlı gayrimenkul satış karı

(*)

1 Ocak31 Aralık 2017

1 Ocak31 Aralık 2016

19.853.093
7.135.361
-

17.171.725
1.135.322
184.421

26.988.454

18.491.468

Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira gelirlerinden oluşmaktadır.

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren yıllara ait yatırım faaliyetlerinden giderlerin detayı
aşağıdaki gibidir:

Yatırım amaçlı gayrimenkul amortisman gideri (Not: 11)
Şerefiye değer düşüklüğü (Not: 14)
Yatırım amaçlı gayrimenkul emlak vergisi gideri
Sabit kıymet satış zararı
Tasfiye edilen bağlı ortaklık (Not: 2.1)
Bağlı ortaklık değer düşüklüğü karşılığındaki değişim
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1 Ocak31 Aralık 2017

1 Ocak31 Aralık 2016

(2.917.128)
(1.718.793)
(1.267.066)
(810.792)
(147.500)
-

(2.906.539)
(926.587)
(564.196)

(6.861.279)

(4.397.322)
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24.

FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren yıllara ait finansman faaliyetlerinden gelirlerin detayı
aşağıdaki gibidir:

Kambiyo karları
Faiz gelirleri

1 Ocak31 Aralık 2017

1 Ocak31 Aralık 2016

39.431.339
8.942.521

11.768.859
12.047.235

48.373.860

23.816.094

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren yıllara ait finansman faaliyetlerinden giderlerin detayı
aşağıdaki gibidir:

Kambiyo zararları
Faiz giderleri

25.

1 Ocak31 Aralık 2017

1 Ocak31 Aralık 2016

(41.152.601)
(33.108.238)

(27.857.485)
(9.469.327)

(74.260.839)

(37.326.812)

GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
Kurumlar Vergisi
Grup, Türkiye’de ve diğer ülkelerde kurulmuş bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi
ortaklıkları, faaliyetlerini sürdürdükleri ülkelerin yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve
uygulamalarına tabidir.
Türkiye'de kurumlar vergisi oranı %20’dir (2016 - %20). Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari
kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi
yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak safi kurum kazancına
uygulanır. Kurumlar vergisi, ilgili olduğu yıl sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü
akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen
ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip on yedinci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde
ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden
hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış
ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka finansal borca da
mahsup edilebilir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak
kaydıyla dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları
vergi dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.
Türkiye’de mukim anonim şirketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve
muaf tutulanlar haricindekilere yapılanlarla Türkiye’de mukim olan ve olmayan gerçek kişilere ve
Türkiye’de mukim olmayan tüzel kişilere yapılan temettü ödemeleri %15 gelir vergisine tabidir.
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25.

GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(devamı)
Kurumlar Vergisi (devamı)
Türkiye’de mukim anonim şirketlerden yine Türkiye’de mukim anonim şirketlere yapılan temettü
ödemeleri gelir vergisine tabi değildir. Ayrıca karın dağıtılmaması veya sermayeye eklenmesi
durumunda gelir vergisi hesaplanmamaktadır.
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları konsolide ettiği finansal tabloları
üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple Grup’un konsolide
finansal tablolarına yansıtılan vergi yükümlülükleri, konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için
ayrı ayrı hesaplanmıştır. 31 Aralık 2017 tarihli finansal durum tablolarında ödenecek vergi tutarları her
bir Bağlı Ortaklık için netleştirilmiş olup, konsolide finansal tablolarda ayrı sınıflandırılmaktadır.
Mahsup edilen vergiler ve kurumlar vergisi karşılığı aşağıdaki gibi gösterilmiştir:
Yatırım İndirimi Uygulaması
1 Ağustos 2010 Tarihli ve 27659 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6009 sayılı
Kanun’un 5. maddesi ile Anayasa Mahkemesinin 8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
2009/144 sayılı Kararı ile iptal edilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 69. maddesindeki
“sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait” ibaresi yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenleme ile kazancın
yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen ve sonraki dönemlere devreden yatırım indirimi istisnasından yıl
sınırlaması olmaksızın yararlanılmaya devam edilmesi sağlanmakta, ancak, vergi matrahlarının tespitinde
yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutarın ise ilgili yıl kazanç tutarının %25’ini
aşmaması öngörülmektedir. Yine yapılan değişiklikle, yatırım indirimden yararlanacak olanların kurumlar
vergisi oranının %30 değil yürürlükteki oran (%20) olması esası benimsenmiştir.
6009 Sayılı Kanun’la geçici 69. madde’ye eklenen % 25 lik sınırla ilgili “Şu kadar ki, vergi matrahlarının
tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini
aşamaz.” hükmü, Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle 18 Şubat 2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 9 Şubat 2012 tarihli ve E: 2010/93, K: 2012/9 (Yürürlüğü
Durdurma) sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin konuya ilişkin gerekçeli kararı 26
Temmuz 2013 tarihli ve 28719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

31 Aralık
2017
27.353.635
(21.617.468)
5.736.167

Cari vergi yükümlülüğü
Cari vergi karşılığı
Eksi: Peşin ödenen vergi ve fonlar

31 Aralık
2016
47.137.999
(40.698.183)
6.439.816

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla konsolide vergi giderinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık
2017
(27.353.635)
20.191.590
(7.162.045)

Kurumlar vergisi (-)
Ertelenmiş vergi gideri
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31 Aralık
2016
(47.137.999)
(427.333)
(47.565.332)
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25.

GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(devamı)
Doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilen vergi

1 Ocak - 31 Aralık 2017
Vergi öncesi
Vergi gideri/
Vergi sonrası
tutar
geliri
tutar
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç (Not: 16)
Özkaynak yöntemi ile değerlenen ortaklıkların
diğer kapsamlı gelirlerinden paylar
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç
Dönem içerisindeki diğer kapsamlı gelir

605.430

( 121.086)

484.344

417.515
198.756
218.759

( 43.752)
( 43.752)

373.763
198.756
175.007

1.022.945

( 164.838)

858.107

1 Ocak - 31 Aralık 2016
Vergi öncesi
Vergi gideri/
Vergi sonrası
tutar
geliri
tutar
Emeklilik planlarından aktüeryal kayıplar (Not: 16)
Özkaynak yöntemi ile değerlenen ortaklıkların
diğer kapsamlı gelirlerinden paylar
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
Emeklilik planlarından aktüeryal kayıplar

( 2.146.040)

429.208

( 1.716.832)

539.485
566.634
( 27.149)

5.430
5.430

544.915
566.634
( 21.719)

Dönem içerisindeki diğer kapsamlı gelir

( 1.606.555)

434.638

( 1.171.917)

Ertelenmiş Vergi:
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye
esas finansal tablolar ile TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.
5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüge giren 7061 sayılı “Bazı Vergi
Kanunları ile Diger Bazı Kanunlarda Degisiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 2019 ve
2020 yılları için kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılmıstır. Söz konusu kanun kapsamında,
31 Aralık 2017 tarihli konsolide finansal tablolarda ertelenmis vergi varlık ve yükümlülükleri, geçici
farkların 2018, 2019 ve 2020 yıllarında vergi etkisi olusturacak kısmı için %22 vergi oranı ile, geçici
farkların 2021 ve sonraki dönemlerde vergi etkisi olusturacak kısmı için ise %20 oranı ile
hesaplanmıştır.
Bilanço tarihi itibari ile, Grup’un gelecekte mahsup için kullanabileceği 9.056.725 TL kullanılmamış
yatırım indirimi bulunmaktadır ve bu indirime ait 1.992.480 TL tutarındaki ertelenmiş vergi varlığı
kayıtlara alınmıştır.
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25.

GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(devamı)
Ertelenmiş Vergi (devamı):
Türkiye’de işletmelerin konsolide vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmiş vergi
varlıkları olan bağlı ortaklıklar, ertelenmiş vergi yükümlülükleri olan bağlı ortaklıklar ile
netleştirilmez ve ayrı olarak gösterilir.
Ertelenmiş vergi varlıkları, yükümlülükleri, gelirleri ve giderleri ile ertelenmiş vergi hesaplamalarına
temel teşkil eden geçici farklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık
2017
(25.699.782)
77.504
(36.500)
4.936.954
1.246.894
631.141
827.576
5.600.248
2.390.356
203.769
575.933
(2.735)
343.758
26.087.066
1.992.480
1.987.573
86
21.162.321

31 Aralık
2016
(22.829.318)
498.727
(110.238)
374
4.381.215
944.438
437.214
1.179.188
5.498.161
1.828.562
(614.835)
939.344
(2.735)
31.893.136
150.751
6.888
24.200.872

Eksi: Ertelenmiş vergi varlığı karşılığı

(2.747.343)

(25.856.398)

Ertelenmiş vergi varlığı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, net

27.371.181
(8.956.203)
18.414.978

13.624.109
(15.279.635)
(1.655.526)

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklardaki geçici farklar
Alacak reeskontu
Satıcı ve verilen senet borç reeskontu
Kredi iskonto kaydı
Kıdem tazminat karşılığı
Kıdemli işçiliği teşvik primi
Kullanılmayan izin yükümlülüğü
Maden sahaları çevre düzenlemesi karşılığı
Şüpheli alacak karşılığı
Dava karşılıkları
Avanslara ilişkin geçici farklar
Stoklardaki geçici farklar
Bağlı menkul kıymet değer düşüklüğü
Şerefiye değer düşüklüğü
İndirilebilir geçmiş yıl zararları
Kullanılabilir yatırım indirimi
Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin geçici farklar
Diğer
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25.

GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(devamı)
Ertelenmiş Vergi (devamı):
Detayları 1. ve 31. dipnotlarda açıklanan bağlı ortaklık birleşmesi sonucunda, geçmiş dönemlerde
konsolide finansal tablolarda ertelenmiş vergi aktifi yaratılmayan Nuh Enerji’ye ait devreden geçmiş
yıl zararlarının, ilgili birleşmenin 27 Şubat 2018 tarihinde tescil edilmesi sonucunda daha önceden
ertelenmiş vergi yaratılmamış olan kullanılmayan geçmiş yıllar zararları Şirket’in gelecekte elde
edeceği muhtemel karlarından mahsup edebileceği için ilişikteki konsolide finansal tablolarda ilgili
geçmiş yıllar zararları üzerinden ertelenmiş vergi kayıtlara alınmıştır. Raporlama tarihi itibarıyla
75.963.294 TL tutarında devreden geçmiş yıl zararı üzerinden hesaplanan 16.711.925 TL tutarında
ertelenmiş vergi varlığı kayıtlara alınmıştır.
Ertelenmiş vergi varlığı karşılığı ayrılan devreden geçmiş yıl zararlarının kullanım hakkının sona
erecekleri yıllar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık
2017
13.736.715
13.736.715

2017 yılında sona erecek
2018 yılında sona erecek
2019 yılında sona erecek
2020 yılında sona erecek
2021 yılında sona erecek

31 Aralık
2016
15.538.433
46.657.919
22.717.187
27.687.714
16.680.735
129.281.988

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sona eren yıl içindeki ertelenmiş vergi (aktifleri) / pasiflerinin hareketi
aşağıda verilmiştir:

1 Ocak31 Aralık 2017
(1.655.526)
20.191.590
(121.086)
18.414.978

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü hareketleri:
1 Ocak itibari ile açılış bakiyesi
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen
Özkaynak içerisinde muhasebeleştirilen
Kapanış bakiyesi
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1 Ocak31 Aralık 2016
(1.657.401)
(427.333)
429.208
(1.655.526)
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25.

GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(devamı)
Ertelenmiş Vergi (devamı):
Dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:

1 Ocak31 Aralık 2017

1 Ocak31 Aralık 2016

Faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi kar

157.070.036

223.031.171

Gelir vergisi oranı
Beklenen vergi gideri

%20
(31.414.007)

%20
(44.606.234)

(4.116.962)
2.527.315

(6.456.487)
1.568.017

6.220.834

4.665.992

15.192.659
1.992.480

(4.100.218)
-

2.276.086
159.550
(7.162.045)

1.363.598
(47.565.332)

Vergi karşılığının mutabakatı:

Vergi etkisi:
- Kanunen kabul edilmeyen giderler
- İndirim ve bağışlar
- Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların
kar/zararındaki payların etkisi
- Kullanılan geçmiş yıllar zararı ve
vergi zararları için ayrılan karşılıktaki değişim
- Kullanılmayan yatırım indirimi
-Yasal vergi oranı degisikliginin
ertelenmis vergi tutarı üzerindeki etkisi
- Diğer düzeltme kayıtları vergi etkisi
Gelir tablosundaki vergi karşılığı gideri
26.

PAY BAŞINA KAZANÇ
Hisse başına kar, net karın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile
tespit edilir.
Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz
Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış
hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kar hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi
ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde
edilir.
Hisse başına esas kar, hissedarlara ait net karın çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedine
bölünmesi ile hesaplanır.
1 Ocak1 Ocak31 Aralık 2017
31 Aralık 2016

Dönem karı
Adi hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedi
(1 TL nominal değerdeki hisseye
isabet eden hisse başına kazanç)
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149.907.991
150.213.600

175.465.839
150.213.600

1,00

1,17
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27.

FİNANSAL ARAÇLAR
Finansal Yatırımlar
Uzun vadeli finansal yatırımlar:

Ortaklar

İştirak
Oranı (%)

31 Aralık
2017

İştirak
Oranı (%)

31 Aralık
2016

100
10
100
12,10
<1
<1

2.433.760
90.900
37.500
7.805

100
10
100
12,10
<1
<1

2.828.214
2.433.760
235.982
90.900
37.500
7.805

Nuh Beton LLC (*)
Cementos Esfera S.A. (**)
Nuh Cement BG Jsc (***)
Çimpaş Çimento ve İnşaat Mlz. Paz. A.Ş. (**)
Kosbaş Kocaeli Serbest Bölgesi (**)
Antalya Güç Birliği (**)
Değer düşüklüğü karşılığı - Nuh Beton LLC (*)
Değer düşüklüğü karşılığı - Nuh Cement BG Jsc (***)

2.569.965

5.634.161

-

(2.828.214)
(235.982)

2.569.965

2.569.965

(*)

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket’in %100’üne sahip olduğu Nuh Beton LLC, 5 Haziran
2013 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile kapatılmasına karar verilmiş olup bu
yatırımla ilgili 2.828.214 TL tutarında değer düşüklüğü zararı muhasebeleştirilmiştir. 31
Aralık 2017 tarihi itibari ilgili yatırımın iflas süreci tamamlanmıştır.

(**)

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla Şirket’in satılmaya hazır finansal varlıklarından
Çimpaş Çimento ve İnşaat Mlz. Paz. A.Ş., Cementos Esfera S.A., Antalya Güç Birliği ve
Kosbaş Kocaeli Serbest Bölgesi konsolide finansal tabloları önemli ölçüde etkilemediği ve bu
yatırımların gerçeğe uygun değerlerinin makul bir şekilde hesaplanması mümkün olmadığı
için söz konusu finansal duran varlıklar maliyet bedelleri üzerinden konsolide finansal durum
tablosunda taşınmaktadır.

(***)

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket’in %100’üne sahip olduğu Nuh Cement BG Jsc’nin
toplam aktiflerinin Grup’un aktif toplamının %1’inin altında kalması ve Grup’un finansal
durumunu ve finansal sonuçlarını önemli ölçüde etkilememesi nedeniyle, söz konusu yatırım
konsolide finansal tablolarda maliyet bedeliyle gösterilmiştir. Yönetim Kurulunun
değerlendirmeleri sonucunda 31 Aralık 2016 tarihli konsolide finansal tablolarda Nuh Cement
BG Jsc ile ilgili 235.982 TL tutarında değer düşüklüğü zararı muhasebeleştirmiştir. 20 Eylül
2017 tarihinde ilgili yatırım üçüncü şahıslara satılmıştır.
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27.

FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)
Finansal Borçlar

Kısa vadeli finansal borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları

31 Aralık
2017
127.156.091
95.782.504

31 Aralık
2016
5.566.750
52.856.511

Toplam kısa vadeli finansal borçlar

222.938.595

58.423.261

Uzun vadeli finansal borçlanmalar

166.707.957

93.310.032

Toplam finansal borçlar

389.646.552

151.733.293

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla kısa ve uzun vadeli kredilerin detayları aşağıdaki gibidir:

Para birimi

Faiz Oranı (%)
2,70 - 5,50
1,65 - 4,46
6,25 - 16,00

Avro
ABD Doları
TL

Para birimi

Faiz Oranı (%)
2,75 - 4,13
2,05 - 3,53
6,72 - 10,50

Avro
ABD Doları
TL

31 Aralık 2017
Kısa Vadeli
Uzun Vadeli
22.899.889
39.067.495
160.971.211

48.541.625
47.166.332
71.000.000

222.938.595

166.707.957

31 Aralık 2016
Kısa Vadeli
Uzun Vadeli
8.210.030
32.820.690
17.392.541

10.088.352
71.167.183
12.054.497

58.423.261

93.310.032

Banka kredilerinin vadeleri aşşağıdaki gibidir:

31 Aralık
2017
222.938.595
135.348.104
31.359.853
389.646.552

1yıl içerisinde ödenecek
1 - 2 yıl içerisinde ödenecek
2 - 3 yıl içerisinde ödenecek
3 - 4 yıl içerisinde ödenecek
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31 Aralık
2016
58.423.261
44.968.767
34.479.835
13.861.430
151.733.293
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27.

FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)
Finansal Borçlar (devamı)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin mutabakatı
Grup’un finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerine ilişkin nakit ve nakit olmayan
değişimler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülükler,
Grup’un konsolide nakit akış tablosunda, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına
sınıflanan veya sınıflanacak olan nakit akışlarıdır.

Banka kredileri (Not 27)

Nakit olmayan değişimler
Faiz
Kur
tahakkuku
farkı
düzeltmesi
hareketleri

1 Ocak
2017

Finansman
nakit
akışları

151.733.293

225.343.033

3.029.001

9.541.225

389.646.552

151.733.293

225.343.033

3.029.001

9.541.225

389.646.552

31 Aralık
2017

Nakit olmayan değişimler

Banka kredileri (Not 27)

1 Ocak
2016

Finansman
nakit
akışları

Faiz tahakkuku
düzeltmesi

Kur farkı
hareketleri

31 Aralık
2016

184.923.096

(56.219.854)

2.332.581

20.697.470

151.733.293

184.923.096

(56.219.854)

2.332.581

20.697.470

151.733.293
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28.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
a) Sermaye risk yönetimi
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan
da hizmetleri risk seviyesine uygun bir şekilde fiyatlandırarak karlılığını arttırmaktır.
Grup’un sermaye yapısı 27. notta açıklanan kredileri de içeren borçlar ve sırasıyla nakit ve nakit
benzerleri, yedekler ile geçmiş yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
Grup sermaye miktarını risk düzeyi ile orantılı olarak belirlemektedir. Ekonomik koşullara ve
varlıkların risk karakterine göre Grup özkaynakların yapısını düzenlemektedir.
Grup, sermaye yönetimini borç/sermaye oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran, net borcun toplam
sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerinin toplam borç (finansal
borçlar) tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, finansal durum tablosunda belirtilen
özkaynakların toplamıdır.
2017 yılında Grup’un stratejisi, 2016’dan beri değişmemektedir. 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri
itibarıyla, nakit ve nakit benzeri değerlerin ve kısa vadeli finansal yatırımların finansal borçlardan
düşülmesiyle hesaplanan net borcun, toplam sermayeye bölünmesi ile bulunan borç sermaye oranı
aşağıdaki gibidir:

Finansal Borçlar (Not: 27)
Eksi: Nakit ve Nakit Benzerleri ve
Kısa Vadeli Yatırımlar (Not: 32)
Net Borç
Toplam Özkaynak
Toplam Sermaye
Net Borç/Toplam Sermaye Oranı

31 Aralık
2017
389.646.552

31 Aralık
2016
151.733.293

(155.753.668)
233.892.884
1.126.035.297
1.359.928.181
%17,20

(96.211.736)
55.521.557
1.110.324.713
1.165.846.270
%4,76

b) Finansal Risk Faktörleri
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı
faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup’un risk yönetimi
programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki
potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Grup, çeşitli finansal
risklerden korunmak amacı ile türev ürünleri kullanmaktadır.
Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir hazine
bölümü tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Grup’un hazine bölümü
tarafından finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Grup’un operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak
suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine
ilişkin olarak gerek yazılı genel bir mevzuat gerekse de döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev
ürünlerinin ve diğer türevsel olmayan finansal araçların kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl
değerlendirileceği gibi çeşitli risk türlerini kapsayan yazılı prosedürler oluşturulur.
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28.

171

31.588.492
(31.588.492)
300.000
75.659.238
(75.659.238)
300.000
-

10.666.462
(10.666.462)
-
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(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
(**) Teminatlar, müşterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri ve ipoteklerden oluşmaktadır.

D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
351.883.519

(127.843.838)

-

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (**)
149.351

383.472.011

149.351

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*)

31 Aralık 2017

Diğer Taraf

Ticari Alacaklar

1.310.637
(1.310.637)
-

-

-

7.250.802

-

7.250.802

-

-

-

-

-

Diğer Taraf

Diğer Alacaklar

İlişkili Taraf

Alacaklar

İlişkili Taraf

b.1) Kredi riski yönetimi
Finansal araç türleri itibarıyla
maruz kalınan kredi riskleri

b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
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-

-

-

2.028.322

-

2.028.322

Finansal
Yatırımlar

-

-

-

133.364.160

-

133.364.160

Bankalardaki
Mevduat

28.

172

(91.137.050)

-

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (**)

300.000
71.918.355
(71.918.355)
300.000
-

16.560
16.560
13.318.365
(13.318.365)
-

B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.827.203

-

1.827.203

Finansal
Yatırımlar

1.310.637
(1.310.637)

-

3.515.125

-

3.515.125

Diğer Taraf

Diğer Alacaklar

İlişkili Taraf

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
(**) Teminatlar, müşterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri ve ipoteklerden oluşmaktadır.

D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

5.534.828
23.457.446
(17.922.618)

45.013

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
264.753.607

288.211.053

61.573

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*)

31 Aralık 2016

Diğer Taraf

Ticari Alacaklar

Alacaklar

İlişkili Taraf

b.1) Kredi riski yönetimi (devamı)
Finansal araç türleri itibarıyla
maruz kalınan kredi riskleri

b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
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28.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.1) Kredi riski yönetimi (devamı)
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle
Grup’a finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup, işlemlerini yalnızca
kredi güvenilirliliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde
etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Grup’un maruz kaldığı kredi riskleri ve
müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve
üst yönetim tarafından her yıl incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.
Ticari alacaklar, inşaat sektöründe ve coğrafi alanlara dağılmış, çok sayıdaki müşteriyi kapsamaktadır.
Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmakta,
gerekli görüldüğü durumlarda alacaklar sigortalanmaktadır.
Vadesi geçen alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:

Ticari Alacaklar
31 Aralık 2017
31 Aralık 2016
21.007.982
12.207.283
7.833.944
9.224.226
1.417.927
1.235.327
379.653
543.514
948.986
263.656
31.588.492
23.474.006

Vadesi üzerinden 1-90 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 3-6 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 6-9 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 9-12 ay geçmiş
Vadesini 1 yıldan fazla geçmiş
Toplam vadesi geçen alacaklar
Teminat ile güvence altına alınmış kısmı

(31.588.492)
-

(17.922.618)
5.551.388

Bilanço tarihi itibarıyla, vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmış olanlara ilişkin alınan
teminatlar aşağıdaki gibidir:

Alınan teminatlar

75

31 Aralık 2017
Nominal
Değeri

31 Aralık 2016
Nominal
Değeri

300.000

300.000

300.000

300.000
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28.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)
b.2) Likidite risk yönetimi
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Grup
yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski
yönetimi oluşturmuştur. Grup, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip
etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve
borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle, yönetir. Grup’un likidite riskini azaltmak için,
ihtiyaç halinde kullanacağı, bilanço tarihi itibarıyla kullanmamış olduğu kredi bulunmamaktadır.
Aşağıdaki tablo, Grup’un türev niteliğinde olmayan ve olan finansal yükümlülüklerinin vade
dağılımını göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi
gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek
faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Alacaklar veya borçlar sabit olmadığı zaman açıklanan tutar,
rapor tarihindeki getiri eğrilerinden elde edilen faiz oranı kullanılarak belirlenir.

31 Aralık 2017

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan
finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar
kapsamında borçlar
Toplam yükümlülük

Defter Değeri

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

3 aydan
kısa (I)

3-12
ay arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

389.646.552
112.764.236
7.395.488

436.114.304
112.764.236
7.395.488

142.190.566
112.764.236
7.395.488

96.255.889
-

197.667.849
-

6.898.287
516.704.563

6.898.287
563.172.315

6.898.287
269.248.577

96.255.889

197.667.849

Defter Değeri

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

3 aydan
kısa (I)

3-12
ay arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

151.733.293
83.079.307
5.209.060

167.758.153
83.635.037
5.209.060

23.445.967
83.635.037
5.209.060

40.335.634
-

103.976.552
-

8.557.670
248.579.330

8.557.670
265.159.920

8.557.670
120.847.734

40.335.634

103.976.552

31 Aralık 2016

Beklenen vadeler
Türev olmayan
finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar
kapsamında borçlar
Toplam yükümlülük

174
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28.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)
b.3) Piyasa riski yönetimi
Grup’un faaliyetleri öncelikle, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki ve faiz
oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır.
Piyasa riskleri ayrıca, duyarlılık analizleri ile değerlendirilmektedir.
Cari yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm
yöntemlerinde, önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır.
b.3.1) Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal
olmayan yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:

77
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28.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)
b.3) Piyasa riski yönetimi (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)

ABD Doları

Avro

Leva

CHF

930.730
119.566.020
1.777.443
122.274.193

246.681
27.904.649
471.233
28.622.562

61
3.169.600
3.169.661

2.130
2.130

5
5

1.089.435
1.089.435

-

241.266
241.266

-

-

9. TOPLAM VARLIKLAR

123.363.628

28.622.562

3.410.926

2.130

5

10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

(3.465.267)
(61.967.384)
(1.927.550)
(67.360.201)

(725.054)
(10.357.511)
(510.490)
(11.593.055)

(161.762)
(5.071.396)
(450)
(5.233.608)

-

-

15. Finansal Yükümlülükler
16b. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

(95.707.957)
(5.556.518)
(101.264.475)

(12.504.661)
(1.472.569)
(13.977.230)

(10.750.000)
(473)
(10.750.473)

-

-

18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

(168.624.676)

(25.570.285)

(15.984.081)

-

-

20. Net yabancı para varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (9+18)

(45.261.048)

3.052.277

(12.573.154)

2.130

5

21. Parasal kalemler net yabancı para
varlık / yükümlülük pozisyonu
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)

(47.038.491)

2.581.044

(12.573.154)

2.130

5

23. İthalat

153.088.658

22.829.899

16.819.952

-

177.518

24. İhracat

97.492.376

23.497.901

288.287

6.993.755

-

1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
4. DÖNEN VARLIKLAR
6a. Parasal Finansal Varlıklar
8. DURAN VARLIKLAR

176

31 Aralık 2017

TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
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28.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)
b.3) Piyasa riski yönetimi (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)
31 Aralık 2016

TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

ABD Doları

Avro

1.593.851
61.246.192
1.054.658
63.894.701

411.747
17.397.173
299.687
18.108.607

39.038
5.908
44.946

2.120
2.120

5
5

-

6a. Parasal Finansal Varlıklar
8. DURAN VARLIKLAR

2.903.862
2.903.862

-

774.112
774.112

-

-

9.283
9.283

9. TOPLAM VARLIKLAR

66.798.563

18.108.607

819.058

2.120

5

9.283

10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

(1.244.745)
(41.030.720)
(1.798.186)
(44.073.651)

(279.950)
(9.326.179)
(510.490)
(10.116.619)

(69.960)
(2.213.006)
(450)
(2.283.416)

-

-

-

15. Finansal Yükümlülükler
16b. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

(81.255.535)
(8.532.490)
(89.788.025)

(20.222.546)
(2.409.731)
(22.632.277)

(2.719.306)
(14.061)
(2.733.367)

-

-

-

18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

(133.861.676)

(32.748.896)

(5.016.783)

-

-

-

20. Net yabancı para varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (9+18)

(67.063.113)

(14.640.289)

(4.197.725)

2.120

5

9.283

21. Parasal kalemler net yabancı para
varlık / yükümlülük pozisyonu
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)

(68.117.771)

(14.939.976)

(4.197.725)

2.120

5

9.283

23. İthalat

101.604.886

33.573.872

309.912

-

-

-

24. İhracat

100.509.860

27.721.821

5.135.943

-

-

-

1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
4. DÖNEN VARLIKLAR

79

Ruble GBP

CHF
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28.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)
b.3) Piyasa riski yönetimi (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)
Kur riskine duyarlılık
Grup, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Grup’un ABD Doları ve Avro kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını
göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında
kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade
etmektedir. Duyarlılık analizi sadece yılsonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri
kapsar ve söz konusu kalemlerin yılsonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Pozitif
değer, kar/zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder.
Kısa ve uzun vadeli kredilerin yabancı para biriminde olması nedeniyle, yabancı para cinsinden
yapılacak ödemeler, kurların Türk Lirası aleyhine yükseldiği durumlarda, yabancı para riski
yaratmaktadır. Ayrıca, Grup’un yabancı şirketlerle ticari faaliyetlerde bulunması sebebiyle döviz
cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı kur
değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz
pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Grup, ileride oluşacak ticari
işlemler ve kayda alınan aktif ve pasiflerden ötürü ortaya çıkan kur riskini yönetmek için, döviz
sepetini mümkün olduğunca çeşitlendirmeye yönelik bir politika izlemektedir.
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

Kar / Zarar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karşısında % 10
değerlenmesi halinde
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1 +2)
Avro'nun TL karşısında % 10
değerlenmesi halinde
4 - Avro net varlık / yükümlülük
5 - Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)

1.151.288
1.151.288

(1.151.288)
(1.151.288)

(5.152.211)
(5.152.211)

5.152.211
5.152.211

(5.677.408)
(5.677.408)

(5.677.408)
(5.677.408)

(1.557.314)
(1.557.314)

1.557.314
1.557.314

15
15

(15)
(15)

3.213
3.213

(3.213)
(3.213)

(4.526.104)

(6.828.711)

(6.706.312)

6.706.312

Diğer döviz kurlarının TL karşısında
% 10 değerlenmesi halinde
7- Diğer döviz net varlık / yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları net etki (7+8)
TOPLAM (3 + 6 +9)

178

Kar / Zarar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
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FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)
b.3) Piyasa riski yönetimi (devamı)
b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi
Grup’un sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Grup’u faiz oranı riskine maruz
bırakmaktadır. Optimal riskten korunma stratejisinin oluşturulmasında, gerek bilançonun
pozisyonunun gözden geçirilmesi gerekse faiz harcamalarının farklı faiz oranlarında kontrol altında
tutulması amaçlanmaktadır.
Faiz oranı duyarlılığı
Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir:

Faiz Pozisyonu Tablosu
31 Aralık 2017
31 Aralık 2016

Sabit Faizli Araçlar
Finansal Varlıklar
Vadeli Mevduatlar (TL)
Vadeli Mevduatlar (Döviz)
Toplam Vadeli Mevduatlar (Not: 32)
Finansal Borçlar (TL)
Finansal Borçlar (Döviz)
Değişken Faizli Araçlar
Finansal Yükümlülükler
Finansal Borçlar (Döviz)
Toplam Finansal Borçlar (Not: 27)

401.374.040
12.568.352
85.392.963
97.961.315
231.971.211
71.441.514

127.845.468
20.674.799
59.425.249
80.100.048
29.447.038
18.298.382

86.233.827
86.233.827

103.987.873
103.987.873

389.646.552

151.733.293

31 Aralık 2017 tarihinde TL para birimi cinsinden olan değişken faiz 100 baz puan yüksek/düşük
olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar 612.267
TL (31 Aralık 2016: 317.736 TL) daha düşük/yüksek olacaktı.
Grup’un faiz oranına karşı olan duyarlılığı cari dönem içinde artmıştır. Bunun başlıca sebebi; değişken
faizli borçlanma araçlarındaki artıştır.

81

179

29.

180

-

82

-

2.569.965
-

153.725.346
383.472.011
2.028.322
149.351
7.250.802

Grup yönetimi, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.

Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar

31 Aralık 2017
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Finansal yatırımlar
İlişkili şirketlerden ticari alacaklar
Diğer alacaklar

Satılmaya hazır
finansal
yatırımlar

Krediler ve alacaklar
(nakit ve nakit
benzerleri dahil)

389.646.552
112.764.082
154
7.395.488
6.898.287

-

İtfa edilmiş değerlerinden
gösterilen finansal
yükümlülükler

389.646.552
112.764.082
154
7.395.488
6.898.287

153.725.346
383.472.011
4.598.287
149.351
7.250.802

Net defter değeri

27
6
5-6
7
16

31
6
27
5-6
7

Not

FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ
ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

29.

181

83

-

94.384.533
295.328.616
1.827.203
61.573
3.515.125

-

2.569.965
-

Krediler ve alacaklar

Grup yönetimi, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.

Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar

31 Aralık 2016
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Finansal yatırımlar
İlişkili şirketlerden ticari alacaklar
Diğer alacaklar

Satılmaya hazır
finansal
yatırımlar

151.733.293
83.079.307
5.209.060
8.557.670

-

İtfa edilmiş değerlerinden
gösterilen finansal
yükümlülükler

151.733.293
83.079.307
5.209.060
8.557.670

94.384.533
295.328.616
4.397.168
61.573
3.515.125

Net defter değeri

27
6
7
16

31
6
27
5-6
7

Not

FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ
ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

29.

FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR (devamı)
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri
Finansal varlık ve yükümlülüklerin makul değeri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

30.

•

Standart vade ve koşullarda, aktif likit bir piyasada işlem gören finansal varlık ve
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri kote edilmiş piyasa fiyatı üzerinden belirlenir.

•

Diğer finansal varlıkların makul değeri ve finansal borçlar genellikle kabul görmüş
fiyatlandırma modelleri indirgenmiş nakit akış analizine dayalı gözlemlenebilir cari piyasa
işlemleri fiyatları kullanılarak belirlenir.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR
OLMASI AÇISINDAN GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Bulunmamaktadır.

31.

RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 5
Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bu Kanunun 91. maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 10. madde ile %20
kurumlar vergisi oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap
dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları
için %22 olarak uygulanacaktır. Bu oran ilk defa 2018 yılının birinci geçici vergi döneminde
uygulanacaktır.
Şirket’in % 100'üne sahip olduğu, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 435157 sicil numarasıyla
kayıtlı bulunan Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde
"Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşme" yöntemi uygulanarak Şirket’in bünyesinde birleşmesi işlemi
kapsamında; 10 Ağustos 2017 tarih ve BGNNM91A sayılı başvuru ile Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK)'na birleşme işlemi için gerekli olan başvuru yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) birleşme tesciline ilişkin onayı 10 Ekim 2017 tarihinde vermiştir. Şirket’in % 100'üne sahip
olduğu, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 435157 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan Nuh Enerji
Elektrik Üretim A.Ş. ile tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşme"
yöntemi uygulanarak Şirket’in bünyesinde birleşme süreci 27 Şubat 2018 tarihinde tamamlanmış olup,
Şirket, birleşmeye ilişkin bilgilendirmeyi 27 Şubat 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda
açıklamıştır.
Şirket, 1 Mart 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Gebze Kurumsal Şubesi’nden 100
Milyon TL tutarında kredi temin etmiştir. Temin edilen kredinin faiz oranı % 15,15 olup kredinin
vadesi 28 Şubat 2020’dir. Kredi, 24 ay vadeli ve ihracat taahhütsüz olup, birbirini takip eden 3 aylık
dönemlerde faiz ödemeleri bulunmaktadır.
20 Şubat 2018 tarihinde her biri 1 TL değerinde 50.000 paya karşlık gelen 50.000 TL sermaye bedeli
ile Çandarlı RES Elektrik Üretim A.Ş. (“Çandarlı Res”) Nuh Enerji tarafından kurulmuş olup,
sermayenin tamamı Nuh Enerji’nin kısmi bölünmesi suretiyle karşılanmıştır. 27 Şubat tarihinde Nuh
Enerji’nin Nuh Çimento ile birleşmesi sonucunda Çandarlı RES’in hisseleri Nuh Çimento’ya
devrolmuştur.
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NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

32.

NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

31 Aralık
2017

31 Aralık
2016

Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduatlar
Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar
Alınan çekler ve senetler
Diğer hazır değerler

135.156
133.364.160
35.402.845
97.961.315
19.756.614
469.416

81.316
81.388.083
1.288.035
80.100.048
12.321.091
594.043

Nakit ve Nakit Benzerleri

153.725.346

94.384.533

2.028.322

1.827.203

155.753.668

96.211.736

Ek: Vadesi üç aydan uzun vadeli mevduatlar
Nakit akış tablosunda sunulan nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzerlerindeki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 28. notta açıklanmıştır.
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla Grup’un vadesi 3 aydan kısa olan vadeli mevduatlarına
ilişkin detayları aşağıdaki gibidir;

Para cinsi
TL
ABD Doları
Avro
Para cinsi
TL
ABD Doları

85

Faiz oranı (%)

31 Aralık 2017

12,25 - 15,10
3,20 - 4,75
2,00

12.568.352
71.297.901
14.095.062

Faiz oranı (%)

31 Aralık 2016

10,25 - 10,90
1,55 - 3,95

20.674.799
59.425.249
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KÂR PAYI DAĞITIMI
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
1
2

ÖDENMİŞ / ÇIKARILMIŞ SERMAYE
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
- I.Tertip Yasal Yedek Akçe
- II.Tertip Yasal Yedek Akçe
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
SPK'ya Göre
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20

Dönem Kârı
Vergiler (-)
Net Dönem Kârı (=)
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı
Ortaklara Birinci Kâr Payı
-Nakit
-Bedelsiz
-Toplam
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
Dağıtılan Diğer Kâr Payı
-Yönetim Kurulu Üyelerine
-Çalışanlara
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
Ortaklara İkinci Kâr Payı
Genel Kanuni Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
-Geçmiş Yıl Kârı
-Olağanüstü Yedekler
-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler
Diğer Kaynaklar Üzerinden Hesaplanan İkinci Tertip Yedek Akçe
Ortaklara Dağıtılacak Nakdi Temettü (Diğer Kaynaklar)

157.070.036,00
7.162.045,00
149.907.991,00
149.907.991,00
7.697.425,99
157.605.416,99
82.464.675,50
82.464.675,50
82.464.675,50
51.432.500,16
12.638.649,57
3.372.165,78
1.424.570,78
1.424.570,78
129.506,43
1.295.064,34

Not : Yasal kayıtlara göre bulunan dönem kârı ile SPK'ya göre bulunan dönem kârı arasındaki fark ayrıca olağanüstü yedeklere aktarılacaktır.

150.213.600,00
115.869.845,56
30.042.720,00
85.827.125,56
Yoktur
Yasal Kayıtlara
(YK) Göre
178.621.545,44
23.302.530,62
155.319.014,82
155.319.014,82
12.768.156,00
1.424.570,78
1.424.570,78
129.506,43
1.295.064,34

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI

GRUBU

NET

NAKİT (TL)

BEDELSİZ (TL)

TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI /
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI
ORAN (%)

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

ORAN (%)

(*)

114.913.404

-

76,66

0,7650

76,5000

Toplam

114.913.404

-

76,66

0,7650

76,5000

* Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır. Tüzel kişiliğe sahip ortaklara 1 TL nominal değerli paya isabet
eden kar payı tutarı 0,90 TL'dir.
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