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2020 YILI FAALİYET RAPORU

VE

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Yönet�m Kurulumuzun 12.02.2021 tar�h ve 659 sayılı toplantısında �ncelenerek 

kabul ed�lm�ş ve Genel Kurulumuzun tasv�pler�ne 

arz olunmuştur.
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BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET
  ANONİM ŞİRKETİ                                                                                                                             

     32. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Yer�     :  Hacı İlyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangaz�-Bursa

Toplantı Tar�h�  : 16.03.2021

Toplantı Saat�   : 14.00

Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

Genel Kurul Toplantı Tutanağının, Ortaklar adına, Toplantı Başkanlığınca �mzalanması ve bununla 
yet�n�lmes� hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetk� ver�lmes�,

Yönet�m Kurulu Faal�yet Raporu �le Bağımsız Denetleme Kuruluşuna a�t raporun okunması ve 
müzakeres�,

B�lanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeres� ve genel kurulunun onayına sunulması,

Yönet�m Kurulu Üyeler�n�n �bra ed�lmeler�,

Kar dağıtımının müzakeres� ve karara bağlanması,

Yönet�m Kurulu üye sayısı �le görev süres�n�n bel�rlenmes� ve seç�m yapılması,

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

TTK'ya göre Yönet�m Kurulu tarafından b�r yıl (2021 yılı hesap dönem�) �ç�n seç�len bağımsız denetleme 
kuruluşu TRC Bağımsız Denet�m  A.Ş.'n�n Genel Kurulun onayına sunulması,

Yönet�m Kurulu Üyeler�ne T.T.K.'nun 395 ve 396. maddeler� uyarınca yetk� tanınması,

D�lekler.
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Teknolojinin getirdiği olanakları en verimli şekilde kullanarak, nitelikli insan kaynağı oluşturarak, ar-ge ile sürekli gelişime ve 

koşulsuz müşteri memnuniyetine odaklanarak, hazır beton sektöründe uzun ömürlü beton üretimi ve kaliteli hizmet sunumu 

ile sektörün öncüsüdür.

Yen�l�kç� bakış açısıyla yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları �le marka değer�n� gel�şt�rmeye yönel�k yatırımlar yapmaya devam 

etmekte olan Bursa Beton, hazır beton sektöründe uzun ömürlü ve kal�tel� beton üret�m� b�l�nc� konusunda öncü duruşuyla 

�nşaat sektöründe mega projelere çözüm ortaklığı sunmaktadır. 

Bursa Beton A.Ş., hazır beton sektöründe güven, �st�krar, kal�te pol�t�kası eksen�nde katma değer� yüksek üret�m ve h�zmet 

faal�yet� anlayışı �le hazır beton üret�m�nde, teknoloj� ve kal�te anlamında öneml� başarılara �mza atmıştır.

Beton endüstr�s�ndek� gel�şmelere öncülük etmeye devam eden Bursa Beton; kuruluşundan bu yana geçen 34 yılda üret�m 

hacm�nde kes�nt�s�z b�r artış trend� �zleyerek 40 m�lyon metreküpü aşan hazır beton üret�m� gerçekleşt�rm�şt�r. 

Ülke genel�ndek� büyümes�n� ve coğrafi yayılımını dengel� b�ç�mde sürdüren Bursa Beton bugün; Bursa, Kütahya, Yalova ve 

Bandırma'da 14 farklı lokasyonda kurulu 18 tam otomasyonlu hazır beton tes�s� �le günlük 18.000 metreküp üret�m kapas�tes�, 

güçlü araç parkı, yen� tes�s teknoloj�s�, çevrec� yaklaşımı ve koşulsuz müşter� memnun�yet� �le 24 saat kes�nt�s�z h�zmet 

sunmaktadır. Ayrıca Ş�rket�m�z�n Bursa-Kayapa ve Bandırma-Yeş�lçomlu bölges�nde toplam 2 adet agrega üret�m tes�s� 

bulunmaktadır. Geml�k-C�hatlı bölges�nde de kırma eleme tes�s�  mevcuttur.
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Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama ve Satış Müdürü, Loj�st�k ve Satınalma Müdürü, Mal� İşler Müdürü, Kal�te 

Kontrol Müdürü, İşletme Müdürü, İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdürü, Agrega Müdürü, Proses Gel�şt�rme ve Bakım Müdürü �le 

bu müdürlüklere bağlı 146 �dar� ve tekn�k personel �le sağlamıştır

: 01.01.2020-31.12.2020

Yönet�m Kurulu Başkanı, Yönet�m Kurulu Başkan Vek�l� , 5 Yönet�m Kurulu Üyes� ve  Genel Koord�natör 'den oluşmuştur. 

Yönet�m Kurulu 2020 yılında Ş�rket yönet�m�n�;  

       ŞİRKETİN SERMAYESİ: 10.500.000,00 TL olup, tamamı ödenm�şt�r.

 Sermayem�z�n; 

10.484.050,00 TL's� ortaklar tarafından nakden, 

         5.452,21 TL's� �ht�yar� yedek akçelerden, 

         7.593,51 TL's�, �şt�rak h�sseler�n�n satışından,

         2.904,28 TL's� değer artış fonundan sağlanmıştır.

Bursa Beton San.ve T�c.A.Ş. tarafından hazırlanan ve Arkan Erg�n Uluslararası Bağımsız Denet�m S.M.M.M. A.Ş tarafından 

denetlenen , 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönem�ne �l�şk�n, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolara göre 

5.900.920.00 TL net dönem Karı, Verg� Usul Kanunu (VUK) hükümler�ne uygun olarak tutulan kayıtlara göre �se verg� sonrası 

net 6.589.239,13 TL car� yıl karı oluşmuştur.

Bununla �lg�l� açıklama, kar ve zarar hesaplarımızla b�rl�kte yapılmıştır.
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Ortaklığımız 2020 yılında herhang� b�r menkul kıymet �hraç etmem�şt�r.

Ergün KAĞITÇIBAŞI*

Necat� GELMEZ

İsma�l TARMAN**

İrfan ÜNÜR***

Mehmet Celal GÖKÇEN

H.Nalan TÜZEL

Mustafa TARMAN

G�lbert C.NATTA

Barbaros ONULAY

Hüsey�n Levent SEVİN

Mebrure AYDIN

Osman DÜŞMEZ*

Ahmet Serdar AYDIN

Abdulkad�r ERDOĞAN

Gürkan ERGÜT**

Ahmet H�lm� AYTAÇ

Onur DEMİRCİ

Cel�l GÜLCE

Genel Müdür 

Genel Müdür Yardımcısı

Mal� İşler Müdürü

Pazarlama ve Satış Müdürü

Loj�st�k ve Satın alma Müdürü

Proses Gel�şt�rme ve Bakım Müdürü

Agrega Müdürü

Kal�te Kontrol Müdürü

İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdürü

İşletme Müdürü

146

* 30.09.2020 Tar�h�nde görev�nden 

ayrılmıştır.

**  06.01.2020 Tar �h �nde göreve 

gelm�ş ve 21.08.2020 tar�h�nde Bursa 

Agrega San. ve T�c. A.Ş. kadrosuna 

transfer ed�lm�şt�r.
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Yönet�m Kurulu Üyeler�; 17.03.2020 tar�h�nde yapılan   

31.Olağan Genel Kurulunda 1 (b�r) yıl �ç�n seç�lm�şlerd�r

* 08.05.2020 tar�h�nde Yönet�m Kurulu Başkanlığı 

görev�nden ayrılmış ve Yönet�m Kurulu üyes� olarak 

görev�ne devam etmekted�r.

** 08.05.2020 tar�h�nde Yönet�m Kurulu Başkanı olmuştur. 

*** 12.05.2020 tar�h�nde Yönet�m Kurulu üyel�ğ�nden 

�st�fa etm�şt�r.
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Ş�rket�m�z Yönet�m Kurulu Başkan ve Üyeler� �le Ş�rket�m�z Genel Müdür g�b� üst düzey yönet�c�ler�ne sağlanan ücret ve 

benzer� menfaatler�n toplam tutarı 1.727.869,67 TL olarak gerçekleşm�şt�r.

 

Ş�rket�m�z Yönet�m Kurulu Başkan ve Üyeler� �le Ş�rket�m�z Genel Müdür g�b� üst düzey yönet�c�ler�ne ödenen yolluk ve 

harcırahların toplam tutarı 2.922,37 TL. olarak gerçekleşm�şt�r.

Müşter� odaklı yaklaşımı destekleyen ISO 9001 Kal�te Yönet�m S�stem�n� uyguluyor, bu alanda gerekl� her türlü yatırım �le 

araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�ne devam ed�yoruz. TS EN ISO 9001:2015 kapsamında güncellenen Kal�te Yönet�m 

S�stem�m�z 2020 Kasım ayında TSE yetk�l�ler� tarafından tetk�k ed�lm�şt�r. Yapılan tetk�k sonucunda s�stem�m�z etk�n 

bulunarak belgem�z güncellenm�şt�r. Ayrıca yıl �çer�s�nde yaptığımız �ç tetk�klerle süreçler�m�z�n etk�nl�ğ� ve tes�s denet�mler� 

�le tes�sler�m�zde yürütmekte olduğumuz faal�yetler kontrol ed�lm�ş QDMS programımızda açtığımız aks�yonlar �le düzelt�c� 

faal�yetler tak�p ed�lm�şt�r.

Ş�rket�m�z, Kal�te Kontrol ve Ar-Ge laboratuvarı başta olmak üzere, tes�s laboratuvarlarında uzman kadrosu �le üretm�ş 

olduğu ürünün TS EN 206 – TS EN 13515 ve �lg�l� d�ğer tüm standartlara uygunluğunu kontrol etmekte ve denetlemekted�r.

2020 yılında Türk�ye Hazır Beton B�rl�ğ�n�n uzman denetç�ler� tarafından sah�p olduğumuz G Uygunluk ve Kal�te Güvence 

S�stem� Uygunluk belgeler� kapsamında, 13 adet s�stem tetk�k� yapılmıştır. 

Ş�rket�m�z tes�sler�nde üret�len hazır betonun, TS EN 206 standardına uygunluğunun gözet�m� amacıyla yıl �çer�s�nde 

Türk�ye Hazır Beton B�rl�ğ� Kal�te Güvence İkt�sad� İşletmes� ve Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı  tarafından habers�z ürün 

tetk�kler� yapılmış, ürünün standartlara uygunluğu kontrol altında tutulmuştur. Ürett�ğ�m�z betonların başlangıç t�p deneyler� 

tekrar ed�lerek THBB laboratuvarlarında kontroller� yapılmıştır. 

Kal�te Kontrol ve Ar-Ge Laboratuvarımız 24 Kasım 2020 tar�h�nde TSE yetk�l�ler� tarafından, TS EN ISO/IEC 17025:2017 

“Deney ve Kal�brasyon Laboratuvarlarının Yeterl�l�ğ� İç�n Genel Şartlar” standardı referans alınarak tetk�k ed�lm�ş ve 

laboratuvarda uyguladığımız yönet�m s�stem� uygun bulunarak “Deney Laboratuvarı Onay” belgem�z�n yen�lenmes�ne karar 

ver�lm�şt�r. 

Yeş�lçomlu Agrega ve Kayapa Agrega tes�sler�m�z THBB Kal�te Güvence İkt�sad� İşletmes� tarafından denetlenerek Fabr�ka 

Üret�m Kontrolü (CE) belgeler� güncellenm�şt�r.
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İnşaat sektörü 2020 Yılı genel değerlend�rmes�

Küresel ekonom�, korona v�rüs salgını neden�yle tar�h� resesyonlardan b�r�n� yaşadığı 2020 yılını, b�r tarafta end�şeler�n, d�ğer 

tarafta umudun arttığı karmaşık b�r görünüm �ç�nde tamamladı. Salgında, sonbaharla b�rl�kte “�k�nc� dalganın yaşanmaya 

başlamasıyla, ekonom�ler üzer�nde baskı oluşturan sert tedb�rler yen�den devreye alındı. Son olarak, v�rüsün daha hızlı yayılan 

yen� b�r mutasyonunun ortaya çıktığı da açıklandı. Tedav� ve aşı alanındak� �lerlemelerle, yıl b�tmeden bazı ülkelerde aşılama 

çalışmalarının başlaması, Ç�n ekonom�s�ndek� güçlü toparlanma, ABD Başkanlık Seç�m�' n�n ger�de kalması ve yen� teşv�k 

paketler� �se küresel ekonom�de �y�mserl�ğ� artıran gel�şmeler oldu. Ancak, salgının seyr� hakkındak� bel�rs�zl�kle b�rl�kte, dünya 

genel�nde k�tlesel aşılamanın zorluklar �çermes� ve zaman alacak olması end�şeler� canlı tutmaktadır.

Ekonom�k İş B�rl�ğ� ve Kalkınma Örgütü (OECD), "Aralık Ayı Geç�c� Dönem Ekonom�k Görünüm Raporu” ' nda küresel ekonom�k 

görünümde salgın başlangıcından ber� �lk kez aşı ve tedav�de �lerleme beklent�ler�n�n artması �le Ç�n başta olmak üzere Asya'da 

gözlenen toparlanmanın daha parlak b�r gelecek �ç�n umut olduğunu açıklamıştır. OECD, 2020 yılı �ç�n Eylül ayında %4,5 olarak 

açıkladığı küresel ekonom�de küçülme tahm�n�n� bu doğrultuda %4,2'ye �nd�rm�şt�r. Uluslararası Para Fonu (IMF) �se, küresel 

ekonom�de 2020 yılında %4,4 daralma beklemekted�r.

OECD raporunda, “Önümüzdek� yol daha parlak ama zorlu mesajı ver�lm�ş olup, kr�ze karşı emsal� görülmem�ş hükümetler ve 

merkez bankaları önlemler�yle b�rl�kte, küresel ekonom�k faal�yetler, b�rçok sektörde hızlı b�r şek�lde toparlandı. Ancak, bazı 

h�zmet sektörler�nde faal�yetler kısıtlamalardan etk�lenmeye devam ed�yor” değerlend�rmes�nde bulunulmuştur.

2020 yılı ger�de kalırken düna genel�nde hükümet ve merkez bankalarının pandem� �le mücadele �ç�n verd�kler� destekler�n 

büyüklüğü 20 tr�lyon ABD dolarına ulaşmış durumdadır. Geçt�ğ�m�z çeyrek dönemde, aşı çalışmalarının yanı sıra ek destek 

paketler� ve merkez bankalarının l�k�d�tey� artıran pol�t�kaları �y�mserl�ğ� artırmıştır. Avrupa B�rl�ğ�'n�n (AB) 1,8 tr�lyon Euro' luk Ortak 

Bütçe ve Salgın Kurtarma Paket� �le ABD'de büyüklüğü yaklaşık 1 tr�lyon ABD doları sev�yes�ne çek�len Yen� Destek Paket� uzun 

müzakereler ve tartışmalar sonucunda n�hayet Aralık ayında onaylanmıştır. Toparlanma �şaretler� veren Japonya �se, daha 

öncek� 2,2 tr�lyon ABD dolarlık mal� teşv�ke ek olarak yaklaşık 700 m�lyar ABD Doları tutarında b�r destek paket�n� daha 

uygulamaya koymuştur. Küresel ekonom�ye yön veren gel�şm�ş ülke merkez bankalarınca korona v�rüsün ekonom�k etk�ler�n� 

azaltmak �ç�n �zlenen temel stratej� �se, geçen çeyrek dönemde oluşturulan düşük fa�z ortamının 2021 yılında devam ett�r�lmes� 

şekl�nded�r.

Ancak önümüzdek� dönemde dünya ekonom�s�nde daha fazla parasal teşv�k�n uygulamaya konulması pek mümkün 

gözükmemekted�r.

Ülkem�ze ve sektörümüze baktığımızda �se, �nşaat sektörü 2020 yılının üçüncü çeyreğ�nde geçen yılın aynı çeyrek dönem�ne 

göre %6,4 büyüdü. Cov�d-19 salgını devam ederken, başta Haz�ran 2020 dönem� sonrası başlayan yen� normal yaşam, kamunun 

sağladığı kred� olanakları ve d�ğer destekler �le �nşaat sektörü, yılın üçüncü çeyrek dönem�nde hızlı b�r toparlanma gösterd�. 

Toparlanma üçüncü çeyrekte büyümeye dönüştü. Böylece öncek� son 8 çeyrek dönem boyunca küçülen �nşaat sektörü, 2 yıllık 

küçülmeye son vererek, 2020 yılının üçüncü çeyrek dönem�nde büyüme gösterd�. İnşaat sektöründek� büyüme �nşaat 

malzemeler� sanay�s�n� de olumlu etk�led�.
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İnşaat harcamaları üçüncü çeyrekte %30,8 arttı.

2020 yılının üçüncü çeyreğ�nde �nşaat harcamaları car� fiyatlarla geçen yılın aynı çeyreğ�ne göre %30,8 artarak 182,1 

m�lyar TL olarak gerçekleşt�. Yılın üçüncü çeyreğ�nde �nşaat faal�yetler�n�n, sağlanan destekler�n etk�s�yle öneml� ölçüde 

büyümes� sonucu �nşaat harcamaları son 11 çeyreğ�n en yüksek sev�yes�ne ulaştı.

İnşaat sektöründe büyüme ekonom�k büyümeye yaklaştı.

İnşaat sektörü �le ekonom�n�n genel�nde yaşanan büyüme arasındak� poz�t�f �l�şk� son 8 çeyrekt�r öneml� ölçüde 

bozulmuştu. 2018 yılında ekonom� %3 büyürken �nşaat sektörü %1,9 küçülmüştü. 2019 yılında �se ekonom� %0,9 

büyürken �nşaat sektörü %8,6 daralmıştı. 2020 yılının üçüncü çeyreğ�nde �se ekonom� %6,7 büyürken �nşaat sektöründe 

%6,4 büyüme gerçekleşt�. Yılın �lk 9 ayında da ekonom� %0,4 büyürken, �nşaat sektöründe büyüme %0,8 oldu. İnşaat ve 

genel ekonom� büyüme performansının, 2020 yılı sonunda yen�den yakınlaştığı görüldü.

2020 yılı �lk çeyreğ�nde %8 büyüme gösteren �nşaat malzemeler� sanay� üret�m�, Cov�d-19 salgını �le ortaya çıkan koşullar 

neden�yle �k�nc� çeyrekte %8 düştü. Yılın üçüncü çeyreğ�nde �se, hızlı b�r toparlanma �ç�ne g�rd� ve %17,1 artış gösterd�. 

Yılın son çeyreğ�nde, yüksek üret�m artışı devam ett�. Ek�m ayında üret�m %18,2 artış gösterd�kten sonra Kasım ayında da 

2019 yılının aynı ayına göre %15,8 yükseld�. Ek�m ve Kasım aylarındak� üret�m artışında, yurt �ç�ndek� �nşaat �şler�ndek� 

canlanma �le özell�kle dış pazarlardak� talep artışı etk�l� oldu.

2020 yılı Kasım ayında 22 alt sektörün 21'�nde üret�m b�r öncek� yılın Kasım ayına göre artış gösterd�. Kasım ayında 15 alt 

sektörde üret�m aynı zamanda ç�ft hanel� ve yüksek oranlar �le arttı. En yüksek üret�m artışı %45,1 �le seram�k kaplama 

malzemeler� sektöründe gerçekleşt�. 

K�l�t ve donanım eşyaları sektöründe üret�m %27,4, ç�mento sektöründe %33,3, hazır beton sektöründe %29,4, 

b�rleşt�r�lm�ş parke yer döşemeler� sektöründe %36,1, �nşaat boya ve vern�kler� sektöründe �se %21,2 yükseld�.

Kasım ayındak� üret�m artışı �le 2020 yılı Ocak-Kasım dönem�nde �nşaat malzemeler� sanay� üret�m� artışı %8 olarak 

gerçekleşt�. 22 alt sektörden 20's�nde üret�m 2019 yılının Ocak-kasım dönem�ne göre arttı.

İnşaat sektörünün lokomot�f göstergeler�nden “Konut Satışı” �stat�st�kler�ne bakıldığında;

İlk el konut satışlarının payı 2020'de 31,3'e ger�led�.

Konut sektöründe satış büyüklükler� hem yen� konut başlangıçları hem de buna bağlı olarak �nşaat malzemeler� 

sanay�s�ne yönel�k talep �ç�n önem taşıyor. Bu çerçevede toplam satışların �lk el satışlar �le �k�nc� el satışlar arasındak� 

dağılımı da önem göster�yor. Türk�ye'de �lk el satışlar �le �k�nc� el satışların payları 2013-2018 arasında b�rb�r�ne yakın 

gerçekleş�rken �lk el satışların payı 2018 yılında %47,4 �le en yüksek sev�yes�ne çıkmıştı. Ancak 2019 ve özell�kle 2020 

yılında �lk el satışların payı ger�leyerek 2020 yılında %31,3 �le son 8 yılın en düşük sev�yes�ne �nd�.
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İpotekl� konut satışlarının payı 2020'de %38,2'ye yükseld�.

İpotekl� konut satışları 2013 yılında %39,8 �le toplam satışlar �ç�nde en yüksek payına er�şm�şt�. İzleyen yıllarda �potekl� 

satışların payı düşerek 2018 yılında %20,1'e kadar �nm�şt�. 2020 yılında �se �potekl� konut satışlarının payı yen�den öneml� 

ölçüde arttı ve %38,2 oldu.

Konut satışları, 2020 yılında %11,2 arttı.

2020 Aralık ayında konut satışları, b�r öncek� yılın Aralık ayına göre, %47,6 ger�lm�şt�r. Aralık ayında, 105.981 adet konut 

satışı gerçekleşm�şt�r. Fa�z oranlarındak� kademel� artışla b�rl�kte, yılın son ayında konut satışları öneml� ölçüde 

yavaşlamıştır. Bu yavaşlamaya rağmen, 2020 yılında satılan toplam konut sayısı, geçen yıla göre %11,2 artarak, 

1.499.316 adet olarak gerçekleşm�şt�r. Yıl �ç�nde uygulanan konut kred�s� kampanyaları �le konut satışları, küresel salgının 

olumsuz koşullarına rağmen, 2019 yılının üzer�nde b�r gerçekleşme �le yılı kapatmıştır.

İk�nc� el konut satışları, 2020 yılında %23 artış gösterd�.

Türk�ye genel�nde �k�nc� el konut satışları, 2020 yılı Aralık ayında geçen yılın Aralık ayına göre %45,4 düşerek, 69.083 adet 

olarak gerçekleşm�şt�r. Böylece, yıl genel�nde �k�nc� el konut satışları 2019 yılına göre %23 artarak, 1 m�lyon aded�n 

üzer�nde gerçekleşm�şt�r. İk�nc� el satışlarında gerçekleşen bu artışın nedenler� arasında, 2020 yılında yaşanan salgın 

neden�yle ortaya çıkan finansal sıkışıklıkların aşılarak, nak�t er�ş�m� sağlanması gerekl�l�ğ� ve �ht�yacı da bulunmaktadır.
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Sektörün finansal ve kred� görünümüne bakıldığında �se şu şek�lde gerçekleşt�ğ� görülmekte;

İnşaat sektöründe ger� dönmeyen kred�ler 29 m�lyar TL'ye ulaştı.

İnşaat sektöründe ger� dönmeyen kred�ler�n toplam sektör kred�ler�ne oranı yüzde 17,7 oldu.

İnşaat sektörü güven endeks� yen� yılın �lk ayında b�r öncek� aya göre 1,7 puan arttı.

Mevcut �nşaat �şler� endeks� 2021 Ocak ayında b�r öncek� aya göre 0,5 puan yükseld�.

Yen� alınan �nşaat �şler� endeks� yen� yıla 1,9 puan düşüşle başladı.

Yüksek kred� fa�zler� reel sektörü zorlamaya başlıyor.

IMF 2021 yılı dünya ekonom�s�nde yüzde 5,1 büyüme bekl�yor.
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İnşaat Sektörü Mal�yet Endeksler�' ndek� görünümler �se şu şek�lded�r;

İnşaat mal�yet endeks� yıllık %25,02, aylık %2,68 arttı

İnşaat mal�yet endeks�, 2020 yılı Aralık ayında b�r öncek� aya göre %2,68 b�r öncek� yılın aynı ayına göre %25,02 arttı. 

B�r öncek� aya göre malzeme endeks� %3,74, �şç�l�k endeks� %0,20 arttı. Ayrıca b�r öncek� yılın aynı ayına göre malzeme 

endeks� %30,34, �şç�l�k endeks� %13,74 arttı.

B�na �nşaatı mal�yet endeks� yıllık %25,09, aylık %2,74 arttı

B�na �nşaatı mal�yet endeks�, b�r öncek� aya göre %2,74, b�r öncek� yılın aynı ayına göre %25,09 arttı. B�r öncek� aya göre 

malzeme endeks� %3,86, �şç�l�k endeks� %0,18 arttı. Ayrıca b�r öncek� yılın aynı ayına göre malzeme endeks�  %30,48, 

�şç�l�k endeks� %13,96 arttı.

B�na dışı yapılar �ç�n �nşaat mal�yet endeks� yıllık %24,79, aylık %2,51 arttı

B�na dışı yapılar �ç�n �nşaat mal�yet endeks�, b�r öncek� aya göre %2,51, b�r öncek� yılın aynı ayına göre %24,79 arttı. B�r 

öncek� aya göre malzeme endeks� %3,38, �şç�l�k endeks� %0,27 arttı. Ayrıca b�r öncek� yılın aynı ayına göre malzeme 

endeks� %29,93, �şç�l�k endeks� %12,96 arttı. 
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İnşaat Sektörü Mal�yet Endeksler�' ndek� görünümler �se şu şek�lded�r;
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Yapı İz�n İstat�st�kler�ne bakıldığında;

Yapı ruhsatı ver�len yapıların yüzölçümü %58,1 arttı.

Beled�yeler tarafından ver�len yapı ruhsatlarının 2020 yılının �lk dokuz ayında b�r öncek� yıla göre b�na    sayısı %73,7, 
yüzölçümü %58,1, değer� %76,1, da�re sayısı %97,9 arttı.

Yapı ruhsatına göre yüzölçümü ve da�re sayısı, Ocak-Eylül 2002-2020

Yapı ruhsatı, Ocak-Eylül 2018-2020

Toplam yüzölçümün %56,2's� konut alanı olarak gerçekleşt�.

Yapı ruhsatı ver�len yapıların 2020 yılının �lk dokuz ayında toplam yüzölçümü 72,5 m�lyon m² �ken; bunun 40,7 m�lyon m²'s� 
konut, 17,3 m�lyon m²'s� konut dışı ve 14,4 m�lyon m²'s� �se ortak kullanım alanı olarak gerçekleşt�.

 Yapı ruhsatına göre konut, konut dışı ve ortak alanların yüzölçümü payları, Ocak-Eylül 2018-2020

 Kullanma amacına göre en yüksek pay %73,2 �le �k� ve daha fazla da�rel� �kamet amaçlı   b�naların oldu.

Yapı ruhsatı ver�len yapıların 2020 yılının �lk dokuz ayında kullanma amacına göre en yüksek paya 53,0 m�lyon   m² �le 
�k� ve daha fazla da�rel� �kamet amaçlı b�nalar sah�p oldu. Bunu 4,7 m�lyon m² �le sanay� b�naları ve depolar �zled�.
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Yapı ruhsatı kullanma amaçları yüzölçümüne göre paylar, Ocak-Eylül 2020

Yapı kullanma �z�n belges� ver�len yapıların yüzölçümü %22,8 azaldı.

Beled�yeler tarafından ver�len yapı kullanma �z�n belgeler�n�n 2020 yılının �lk dokuz ayında b�r öncek� yıla göre 
b�na sayısı %23,5, yüzölçümü %22,8, değer� %15,3, da�re sayısı %22,3 azaldı.

Yapı kullanma �z�n belges�ne göre yüzölçümü ve da�re sayısı, Ocak-Eylül 2002-2020
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Yapı kullanma �z�n belges�, Ocak-Eylül 2018-2020

Toplam yüzölçümün %56,7's� konut alanı olarak gerçekleşt�.

Yapı kullanma �z�n belges� ver�len yapıların 2020 yılının �lk dokuz ayında toplam yüzölçümü 86,2 m�lyon m²  �ken; bunun 48,8 

m�lyon m²'s� konut, 18,6 m�lyon m²'s� konut dışı ve 18,7 m�lyon m²'s� �se ortak kullanım alanı olarak gerçekleşt�.

Yapı kullanma �z�n belges�ne göre konut, konut dışı ve ortak alanların yüzölçümü payları, 

Ocak - Eylül 2018-2020

Kullanma amacına göre en yüksek pay %77,1 �le �k� ve daha fazla da�rel� �kamet amaçlı b�naların oldu.

Yapı kullanma �z�n belges� ver�len yapıların 2020 yılının �lk dokuz ayında kullanma amacına göre en yüksek 

paya 66,4 m�lyon m² �le �k� ve daha fazla da�rel� �kamet amaçlı b�nalar sah�p oldu. Bunu 4,9 m�lyon m² �le kamu 

eğlence, eğ�t�m, hastane veya bakım kuruluşları b�naları �zled�.

Yapı kullanma �z�n belges� kullanma amacına göre yüzölçümü payları, Ocak-Eylül 2020
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Bursa Beton olarak faal�yet gösterd�ğ�m�z �llerdek� nüfus b�lg�ler� �se tabloda bel�rt�lm�şt�r.

Sektörde yaşanan bu gel�şmelerle b�rl�kte Bursa Beton, sektördek� ve faal�yet alanındak� olumlu ve önümüzdek� yıllarda 

artarak devam edeceğ� umulan poz�t�f gel�şmelere paralel olarak, Bursa Merkez dah�l 4 ayrı şeh�r ve buna bağlı 5 ayrı �lçede, 

toplam 11 adet hazır beton tes�s� ve şubes� �le 2019 yılında 1.088.002 m³ olarak gerçekleşt�rd�ğ� üret�m ve satış m�ktarını, 

2020 yılında 1.449.009 m³'e yükseltm�ş, genel toplamda �se, yaklaşık 35.000.000 m3 üret�m ve satış m�ktarına ulaşmayı 

başarmıştır. 
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Yatırımlara İl�şk�n B�lg�ler:

D�j�tal Dönüşümler ve Yazılımsal Yen�l�kler

Akıllı Kantar Otomasyon Projes�

Hazır beton tes�sler�m�zde ERP üzer�nden manuel olarak tak�b� gerçekleşt�r�len kantar tartım s�stem�, akıllı kantar 

otomasyon s�stem� �le otomat�k hale get�r�ld�. Transm�kserler�n ve Nakl�yat kamyonlarının dara ağırlığı, dolum yükü ve çıkış 

tartımını �nsansız ve hatasız olarak kontrol etme �ht�yacından yola çıkılarak gel�şt�r�len bu projede; 2 adet yapay zekalı 

kamera ve 1 adet dokunmat�k mon�tör kullanıldı. Kantar proje �nd�katörü ve e-�rsal�ye �le entegre ed�len s�stem �le ; araç 

plaka b�lg�s�,  tonaj b�lg�s�, malzeme b�lg�ler� ve  �rsal�ye b�lg�ler�n�n ERP s�stem�ne otomat�k olarak aktarılması sağlandı. 

Akıllı Kantar Otomasyon Projes� �le gerçekleşt�r�len tartımların tak�b� ve yönet�msel raporlama �şlemler� anlık olarak ERP 

üzer�nden �zleneb�lmekted�r. 

E-irsaliye sürecine geçiş yapıldı.

T.C. Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından 24 Mart 2020 tar�h ve 31078 saylı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebl�ğe göre 

beton �rsal�yeler�nde artık �çer�s�nde �rsal�ye b�lg�ler�n�n yer alacağı karekod s�stem�ne geç�ş yapılmıştır. Yen� e-İrsal�ye 

sürec� �le b�rl�kte şant�yedek� beton numunes�, �rsal�ye ve araç eşleşt�rme süreçler� Elektron�k Beton İzleme S�stem�ne 

(EBİS) kayded�lmekted�r. Karekod baskısını sağlayabilmek adına tüm yazıcılarımızın modelleri değiş�rilmiş�r. 
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İşletme Faal�yetler�ne İl�şk�n B�lg�ler:

Ş�rket�m�z 2020 yılında hazır beton üret�m faal�yet�n� 14 tes�ste kurulu 18 beton santral� �le gerçekleşt�rm�şt�r.

   25 adet mob�l beton pompası

   3 adet çek�l� t�p + 1 adet kamyona montel� çek�l� t�p sab�t beton pompası 

   100 transm�kser

   3 adet 32 mt. ve 1 adet 17 mt.bomlu, h�drol�k dağıtıcı (yüksek yapılar �ç�n)

   1 adet 12 mt. bomlu mekan�k dağıtıcı

Hammadde Kullanımı

2020 yılında gerçekleşen üret�m �ç�n satın alınan hammadde m�ktarları aşağıdak� g�b� olmuştur;

   Bursa Ç�mento Fabr�kası A.Ş' den 353.500.470 kg. ç�mento

   Muhtel�f agrega tedar�kç�ler�nden  1.844.459.745 kg. agrega  

   Ares,Aksa Akr�l�k, İçdaş ve Cenal firmalarından 131.036.880 kg. m�neral katkı ( Uçucu Kül)

   S�ka firmasından 5.288.140 kg. Ton K�myasal Katkı

Bursa Beton A.Ş.'n�n Satın Aldığı Ç�mento T�pler� 2020                               

Bağlayıcı T�p�ne Göre Döküm Oranları

Alınan M�ktar (Kg)

353.500.470

-

-

-
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Üret�m B�lg�ler�:

Hazır Beton Üret�m B�lg�ler�

2020 yılında toplam satışın, %51,06'� bay� tarafından, %48,94'� d�rekt olarak gerçekleşm�şt�r.

Üret�m�n %42,52's� Bursa merkez tes�sler�nde, %57,48'� dış tes�slerde gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Bursa Beton faal�yet gösterd�ğ� Güney Marmara bölges�nde, 1.449.009 metreküp döküm gerçekleşt�rm�şt�r.

2020 yılında gerçekleşen bazı projeler: 

YALOVA AVRASYA OSB

 BURSA STADYUM BAĞLANTI YOLLARI
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BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA OSB

ASİL ÇELİK FABRİKASI

TOGG GROBETON
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2020 yılında Kayapa Agrega Tes�s�nde 456.650 Ton ,Yeş�lçomlu Agrega Tes�s�nde 896.600 Ton olmak üzere 

toplam 1.353.250 Ton agrega üret�m� gerçekleşm�şt�r.

2020 896.600 851.536

2020 456.650 430.606
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Kal�te ve Laboratuvar Yönet�m S�stem�

Müşter� odaklı yaklaşımı destekleyen ISO 9001 Kal�te Yönet�m S�stem�n� uyguluyor, bu alanda gerekl� her türlü yatırım �le 

araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�ne devam ed�yoruz. TS EN ISO 9001:2015 kapsamında güncellenen Kal�te Yönet�m 

S�stem�m�z 2020 Kasım ayında TSE yetk�l�ler� tarafından tetk�k ed�lm�şt�r. Yapılan tetk�k sonucunda s�stem�m�z etk�n 

bulunarak belgem�z güncellenm�şt�r. Ayrıca yıl �çer�s�nde yaptığımız �ç tetk�klerle süreçler�m�z�n etk�nl�ğ� ve tes�s 

denet�mler� �le tes�sler�m�zde yürütmekte olduğumuz faal�yetler kontrol ed�lm�ş QDMS programımızda açtığımız 

aks�yonlar �le düzelt�c� faal�yetler tak�p ed�lm�şt�r.

Ş�rket�m�z, Kal�te Kontrol ve Ar-Ge laboratuvarı başta olmak üzere, tes�s laboratuvarlarında uzman kadrosu �le üretm�ş 

olduğu ürünün TS EN 206 – TS EN 13515 ve �lg�l� d�ğer tüm standartlara uygunluğunu kontrol etmekte ve denetlemekted�r.

2020 yılında Türk�ye Hazır Beton B�rl�ğ�n�n uzman denetç�ler� tarafından sah�p olduğumuz G Uygunluk ve Kal�te Güvence 

S�stem� Uygunluk belgeler� kapsamında, 13 adet s�stem tetk�k� yapılmıştır. 

Ş�rket�m�z tes�sler�nde üret�len hazır betonun, TS EN 206 standardına uygunluğunun gözet�m� amacıyla yıl �çer�s�nde 

Türk�ye Hazır Beton B�rl�ğ� Kal�te Güvence İkt�sad� İşletmes� ve Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı  tarafından habers�z ürün 

tetk�kler� yapılmış, ürünün standartlara uygunluğu kontrol altında tutulmuştur. Ürett�ğ�m�z betonların başlangıç t�p 

deneyler� tekrar ed�lerek THBB laboratuvarlarında kontroller� yapılmıştır. 

Kal�te Kontrol ve Ar-Ge Laboratuvarımız 24 Kasım 2020 tar�h�nde TSE yetk�l�ler� tarafından,TS EN ISO/IEC 17025:2017 

“Deney ve Kal�brasyon Laboratuvarlarının Yeterl�l�ğ� İç�n Genel Şartlar” standardı referans alınarak tetk�k ed�lm�ş ve 

laboratuvarda uyguladığımız yönet�m s�stem� uygun bulunarak “Deney Laboratuvarı Onay” belgem�z�n yen�lenmes�ne 

karar ver�lm�şt�r. 

Yeş�lçomlu Agrega ve Kayapa Agrega tes�sler�m�z THBB Kal�te Güvence İkt�sad� İşletmes� tarafından denetlenerek 

Fabr�ka Üret�m Kontrolü (CE) belgeler� güncellenm�şt�r.
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Ş�rket�m�z, 2020 yılı �çer�s�nde de İSG konusunda duyarlı, proakt�f b�r pol�t�ka �zlemeye devam etm�şt�r. 

Üst Yönet�m�m�z�n de bu konuda “Çalışanlarımızın burnunun b�le kanamaması gerekt�ğ�” şekl�nde verm�ş oldukları 

beyandan da güç alınarak, h�çb�r mal�yet kaygısı yaşamadan tüm gerekl�l�kler t�t�zl�kle uygulanmaya çalışılmıştır. 

Çalışanlarımız, mevzuat gereğ� 3 yılda b�r yapılması gereken sağlık taramaları ve per�yod�k muayeneler� geç�rm�ş ve 

ayrıca mevzuat gereğ� �k� yılda b�r ver�lmes� gereken İSG temel eğ�t�mler�, çalışanlarımızın farkındalıkların en üst düzeyde 

tutulması amacıyla her yıl ver�lmes� kararı alınmış olup bu karara �st�naden 2020 yılında 11 hazır beton tes�s� ve 2 agrega 

taş ocağında çalışan tüm personel�m�ze bu eğ�t�mlere ver�lerek tamamlamıştır. Eğ�t�mler�n hemen akab�nde �se tüm 

b�r�mler�m�zde ac�l durum tatb�katları başarılı b�r şek�lde gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

Cov�d-19 pandem� neden�yle, tüm b�r�mler�m�zde r�sk değerler�me anal�zler� ve ac�l durum eylem planları oluşturulmuş olup 

her ay b�r�mler İş Güvenl�ğ� Uzmanı ve İşyer� hek�m� tarafından t�t�zl�kle denetlenm�şt�r.

Ayrıca Tes�sler�n kanun kapsamında İSG uzmanlarınca aylık z�yaretler� yapılmış, saha gözlem raporları 

Düzenlenm�ş, bu raporlara �st�naden tesp�t ed�len eks�kl�kler g�der�lm�şt�r. 

Türk�ye Hazır Beton B�rl�ğ� (THBB) Çevre ve İSG kom�teler�ne katılım yapılmış olup Hazır Beton Sektöründe İy� Uygulama 

Örnekler�, Tehl�kel� Madde Faal�yet Belges�, ÇSG, İSG, CSC Belgelend�rme Süreçler�, Operatör Meslek� Yeterl�l�kler� 

(pompa, transm�kser, santral) vb. konularında sektör katılımcıları �le b�lg� paylaşımında bulunulmuştur.

İSG konusunda alınan ve uygulanan kararlar net�ces�nde, öncek� yıllara nazaran 2020 yılında �ş kazası sayılarımızı 

azaltarak, sıfır kaza hedefim�z� tutturulması yönünde kararlı yürüyüşümüz devam etmekted�r. 

Ş�rket�m�zde 2020 yılı �çer�s�nde 2 Bursa Beton, 2 yüklen�c� firma çalışanı olmak üzere 4 çalışanımız �ş kazası geç�rm�şt�r.
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Tablo-1. Çalışanların Statü Durumu Yüzdeler� 

*Yüklen�c� mav� yakalı personel bu sayılara dah�l değ�ld�r. 
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Çalışanlarımızın C�ns�yet Durumu 

146 çalışanımızın 134'ü erkek, 12's� kadın çalışanımızdır. 

Çalışanlarımızın Eğ�t�m Durumu 

Ş�rket�m�z çalışanlarının  eğ�t�m durumlarına genel olarak bakıldığında 32 �lköğret�m, 39 l�se, 28 önl�sans, 27 

l�sans, 20 yüksek l�sans düzey�nde mezun�yet olduğu görülmekted�r.
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25-29 yaş aralığında olan 12, 30-34  yaş aralığında olan 27, 35-39 yaş aralığında olan 46, 40-44 yaş 

aralığında olan  29, 45-49 yaş aralığında olan 23, 50 yaş ve üzer�nde olan 9 çalışanımız bulunmaktadır. 

Çalışanlarımızın Yaş Durumu 

Çalışanlarımızın Kıdem Durumu 

H�zmet Yılı 0-5 yıl arasında olan 53, 6-10 yıl aralığında olan 28, 11-15 yıl aralığında olan 38, 16-20 yıl 

aralığında olan  10, 21-25 yıl aralığında olan 17 çalışanımız bulunmaktadır.  

Tablo-5. Çalışanların Kıdem  Durumu Yüzdeler� 
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EĞİTİM FAALİYETLERİ  

Çalışanlarımızın eğ�t�m �ht�yacının bel�rlenerek n�tel�kl� personel�n hazırlanması ve k�ş�sel gel�ş�mler�n�n 

desteklenmes� her zaman Ş�rket�m�z�n öncel�kler�nden olmuştur.  Ancak 2020 yılında, pandem� �lan ed�lmes� 

ve bunun etk�s�yle yüz yüze eğ�t�m faal�yetler�ne ara ver�lmes� 2020 yılı �ç�n planlanan eğ�t�m faal�yetler�m�z� 

sekteye uğratmıştır.  2020 yılındak� eğ�t�m faal�yetler�m�z, 12 personel�m�ze toplam 96 saat aldırdığımız temel 

�lk yardım yen�leme eğ�t�m� �le sınırlı kalmıştır. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 

BURSA BETON'DA sürdürüleb�l�rl�k ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı,  �ş süreçler�n� ve tüm ş�rket 
pol�t�kalarını kapsayan , entegre b�r yapıdadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bursa Beton kuruluşundan bu yana kurumsal sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n tüm toplumun refahı �le mümkün olduğunun b�l�nc�nded�r. 

Bursa Beton 'da sürdürüleb�l�rl�k, �ş stratej�s�n� güçlend�ren ve paydaşlarla b�rl�kte hareket eden b�r yaklaşımla 

yönet�lmekted�r.

Bursa Beton, Paydaş beklent� ve �ht�yaçları doğrultusunda toplumsal gel�ş�me katkıda bulunmayı en öneml� amaç olarak 

ben�msem�şt�r.

SOSYAL SORUMLULUK

Bursa Beton sürdürüleb�l�r yönet�m yaklaşımı çerçeves�nde, ekonom�k faal�yetler�n�n yanısıra toplum ve çalışanları �ç�n 
kültür-sanat, eğ�t�m, çevre ve spor alanlarındak� sosyal sorumluluk ve �let�ş�m faal�yetler�n� de sürdürmekted�r.

Bursa Beton, paydaşlarının beklent�ler� çerçeves�nde toplumsal refahın artmasına yönel�k çalışmalara önem vermekted�r. 

Toplumsal gel�ş�m alanındak� çalışmalarını stratej�k b�r yaklaşım çerçeves�nde yöneten Bursa Beton, kaynaklarının 

dağılımını toplumsal gel�ş�m, eğ�t�m, sağlık, çevre ve kültür-sanat alanlarına yoğunlaştırmaktadır.
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İlg�l� Tarafların Beklent�ler� İle İlg�l� Yıl İçer�s�nde Yapılan Çalışmalar; 

Yönet�m Kurulu 

Yıl �çer�s�nde aylık olarak düzenlenen Yönet�m Kurulu toplantılarında Ş�rket�m�z Genel Müdürü faal�yet raporları 

doğrultusunda üst yönet�me b�lg�lend�rmede bulunmuş olup, Üst yönet�m�n beklent�ler� ve kararları Genel Müdürümüz 

tarafından b�r�m müdürler� aracılığı �le çalışanlara aktarılmıştır. 

Çalışanlar 

2020 yılında küresel ölçekte yaşanan COVID 19 salgınının çalışanlarımız üzer�ndek� etk�s�n� azaltmak �ç�n İSG r�sk 

değerlend�rmes� ve ac�l durum planlarımız yen�lenm�şt�r. Yen�lenen r�sk değerlend�rmeler� �le alınması gereken önlemler 

bel�rlenm�şt�r. Cov�d 19 salgını kapsamında yürütülen çalışmaların koord�nasyonu �ç�n “Sağlık Kom�tes�” kurulmuştur. Tüm 

alanlarda h�jyen ürünler�n�n bulunab�l�rl�ğ� artırılmış, çalışanlarımızın d�kkat etmeler� gereken hususlar �le �lg�l� �şyer� 

hek�m�m�z tarafından tüm çalışanlarımıza Cov�d-19 eğ�t�mler� düzenlenm�şt�r. 60 yaş ve üzer� �le kron�k rahatsızlığı olup 

r�sk grubuna g�ren ofis ve saha çalışanlarımıza, �ş koluna göre uzaktan çalışma s�stem� ya da �dar� �z�n kullandırılmıştır. 

Ş�rket�m�z genel�nde Mayıs-Haz�ran-Temmuz ayında kısa çalışma s�stem�ne geç�lm�şt�r. Hastalıktan korunma �ç�n Sağlık 

Bakanlığının web s�tes�ndek� b�lg�lend�rme afişler� Genel Müdürlükte ve tes�slerde görünür yerlere asılmıştır. 
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Ş�rketler, çalışanları, a�leler� ve arkadaşlarının 

sosyalleşmes� �ç�n düzenlenen “Bursa Tek Pota 

Ş�rketler arası Basketbol L�g�”ne ş�rket 

çalışanlarımızdan oluşturulan takım �le katılım 

yapılmıştır. Pandem� neden�yle müsabakalara 

ara ver�lm�şt�r.  
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Toplantılarımız uzaktan bağlantı �le M�crosoft üzer�nden konferans yoluyla gerçekleşt�r�lmeye başlanmıştır. Çalışma 

ortamımızda ve yemekhaneler�m�zde sosyal mesafe d�kkate alınarak oturma planları, kontam�nasyonu azaltmak �ç�n yemek 

serv�s araç gereçler� yen�den düzenlenm�şt�r. 

Kadın çalışanların mot�vasyonu amacıyla 08 Mart 2020 tar�h�nde kadın çalışanlarına özel b�r etk�nl�k organ�ze eden Bursa 

Beton, kadınların �ş hayatındak� yer� ve önem�ne vurgu yaparak , çalışma hayatındak� fırsat eş�tl�ğ�n�n ekonom�k büyümen�n 

yanı sıra toplumsal dengen�n sağlanacağına olan �nancını b�r kez daha paylaşmıştır. Genel Müdürümüz, Genel Müdür 

Yardımcımız ve İnsan Kaynakları Müdürümüzün katılımı �le kahvaltı organ�zasyonu yapılıp kadın çalışanlarımıza hed�ye 

takd�m ed�lm�şt�r.
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Müşter� ve Bay�ler 

Müşter� ve bay�ler�m�z�n beklent�ler� Pazarlama ve Satış Müdürlüğü tarafından yıl �çer�s�nde Mart ayına kadar 

müşter�ler�m�ze ve bay�ler�m�ze yapılan z�yaretler, toplantılar, görüşmeler �le tak�p ed�lm�şt�r. 2020 Mart 

ayından sonra COVID 19 salgını neden�yle yüz yüze görüşmeler mümkün olduğunca azaltılmıştır. Müşter� 

beklent�ler�m�z �nfo@bursabeton.com.tr, memnunmusterı@bursabeton.com.tr adresler�ne ve telefon hattına 

gelen ş�kâyet, talep ve �stekler CRM aracılığı �le kayıt altına alınarak tak�p ed�lm�şt�r. Müşter� ve bay�ler�n 

beklent�ler� Satış toplantılarında gözden geç�r�lmekted�r. 

Cov�d-19 tedb�rler� kapsamında mümkün olduğunca yüz yüze teması ortadan sosyal mesafey� koruyab�lmek 

ve müşter�ler�m�ze bulundukları yerden �şlem kolaylığı sağlayab�lmek �ç�n 2020 yılında sanal pos 

uygulamamız kullanıma açılmıştır. Salgın kapsamında ş�rket�m�zde aldığımız önlemler ve alınan aks�yonlar 

müşter�ler�m�ze web sayfamızdan duyurulmuştur. 
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Nakl�ye ve Pompa Yüklen�c�ler�
 

Tedar�kç� ve alt yüklen�c�ler�n beklent�ler�, Loj�st�k ve Satınalma Müdürlüğü tarafından yapılan karşılıklı görüşmeler, 

z�yaretler ve toplantılar aracılığı �le tak�p ed�lm�şt�r. Cov�d 19 salgını kapsamında �ş yer�m�zde aldığımız tüm önlemlere alt 

�şveren çalışanlarımızda dah�l ed�lm�şt�r. 

     Devlet 

Faal�yet alanımız �le �lg�l� uyulması gereken yasal şartlar tüm b�r�mler tarafından çalışma alanları kapsamında tak�p 

ed�lmekted�r. 

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı-Yapı İşler� Genel Müdürlüğü 24 Mart 2020 tar�hl� “4708 Sayılı Yapı Denet�m� Kanun 

Kapsamında Denet�m� Yürütülen Yapılara A�t Taze Betondan Numune Alınması, Deneyler�n Yapılması, Raporlanması 

Süreçler�n�n İzlenmes� Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Tebl�ğ” �le Karekodlu beton �rsal�yes�, 509 numaralı Verg� Usul Kanunu 

Genel Tebl�ğ� �le de e-�rsal�ye uygulamasına geç�lm�şt�r. 

     Denet�m Kuruluşları 

Yıl �çer�s�nde g�r�len dış tetk�kler �le denet�m kuruluşlarının beklent�ler� tak�p ed�lerek, gerekl� düzelt�c� faal�yetler 

başlatılmıştır. 

    Toplum 

Yerel ve ulusal basında yıl �çer�s�nde yayınlanan haber bültenler� �le “Deprem, Deprem Yönetmel�ğ�, B�naların Nasıl 

Güvenl� Hale Get�r�leceğ�, R�skl� Yapılar, Kal�tel� Betonun Önem�, R�skl� Yapılar” konularında toplumun b�lg�lend�r�lmes� 

sağlanmıştır. 
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Ş�rket�n �ç kontrol s�stem� ve denet�m faal�yetler� hakkında b�lg�ler �le yönet�m organının 

bu konudak� görüşü:

Ş�rket�m�zde, �ç kontrol s�stem�n�n etk�n olarak �şlet�leb�lmes� �ç�n tüm faal�yetler�m�ze �l�şk�n İç kontrol s�stem�; her b�r�m�n 

kend� yönet�c�s� tarafından yürütülmekted�r.

Ş�rket tarafından yapılan, özell�kle üçüncü tarafları �lg�lend�ren her türlü �şlemde, am�r�n astını kontrol etmes�, �mza 

yetk�l�ler�nden ç�ft �mza gereks�n�m� ve kurumsal kaynak kullanımı(ERP) otomasyon sayes�nde kaynaklarımızın 

etk�n,ver�ml� ve amaçlara uygun b�r şek�lde kullanılması sağlanmaktadır.

İşletme faal�yetler�m�z�n yürütülmes� esnasında; ş�rket�m�z�n sah�p olduğu TS EN ISO 9001:2015 kal�te belges� 

kapsamında bel�rlenm�ş olan h�zmet üret�m standartları, sürekl� kontrol ve �lg�l� kuruluşların denet�m� altındadır.

Ayrıca ş�rket�m�z faal�yetler� gerçekleşt�r�l�rken; Yönet�m Kurulu tarafından onaylanan satın alma usul ve esaslarının 

yürütümü ve denet�m�ne �l�şk�n olarak satın alma yönetmel�ğ�; personel�n �şe alımı, mal� ve sosyal hakları, terfi ve 

görevlend�rmeler�ne yönel�k yürütme ve değerlend�rmelere esas �nsan kaynakları �ç yönerges� ve y�ne personel�n 

sorumluluklarının denet�m�ne �l�şk�n d�s�pl�n prosedürümüz mevcuttur.

Yönet�m Kurulunca bel�rlenen tems�l ve �lzama yetk�l�ler�n bel�rlend�ğ� �ç yönergem�z doğrultusunda ş�rket�m�z�n 

faal�yetler� gerçekleşt�r�lmekted�r.

Ş�rket�n İkt�sap Ett�ğ� Kend� Paylarına İl�şk�n B�lg�ler: Yoktur.

Hesap Dönem� İçer�s�nde Yapılan Özel Denet�me ve Kamu Denet�m�ne İl�şk�n Açıklamalar: 

Ş�rket�m�z�n mal� hesapları Arkan Erg�n  Yem�nl� Mal� Müşav�rl�k A.Ş. tarafından Tam Tasd�k kapsamında 
denetlenmekted�r.

TTK hükümler�ne göre Bağımsız Denet�me tab� olan Ş�rket�m�z bu denet�m �ç�n Arkan Erg�n Uluslararası Bağımsız 
Denet�m S.M.M.M. A.Ş. �le bağımsız denet�m sözleşmes� �mzalamış olup, ş�rket hesapları bağımsız denet�mden 
geçm�şt�r.

Mevzuat Hükümler�ne Aykırı Uygulamalar Neden�yle Ş�rket ve Yönet�m Organı Üyeler� Hakkında Uygulanan 
İdar� veya Adl� Yaptırımlara İl�şk�n Açıklamalar: Yoktur
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Geçm�ş Dönemlerde Bel�rlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yer�ne 
Get�r�l�p Get�r�lmed�ğ�, Hedeflere Ulaşılmamış �se veya Kararlar Yer�ne Get�r�lmem�ş �se 
Gerekçeler�ne İl�şk�n B�lg�ler ve Değerlend�rmeler:   

Ş�rket�m�z; 2020 yılı �ç�n hedeflenen 1.250.000 m3 beton üret�m-satışını, pandem� yılı olmasına rağmen, 

1.449.009 m3 olarak gerçekleşt�rm�ş ve hedefi  %15.92 aşarak karlı b�r yıl geç�rm�şt�r.

Genel kurulda alınıp da gerçekleşmem�ş b�r kararımız bulunmamaktadır.

Yıl İç�nde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tar�h�, Toplantıda Alınan 
Kararlar ve Buna İl�şk�n Yapılan İşlemler de Dah�l Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İl�şk�n 
B�lg�ler:

Yıl �ç�nde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Ş�rket�n Sermayes�n�n Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İl�şk�n Tesp�t 
ve Yönet�m Organı Değerlend�rmeler�: 

Yönet�m Kurulunca, Ş�rket�m�z�n car� yıl b�lançosunun 6102 sayılı Türk T�caret Kanununun 376. maddes� 
kapsamında yapılan değerlend�rmes�nde; Ş�rket�m�z�n Borca Batık durumunun olmadığı görülmüştür.

Varsa Ş�rket�n F�nansal Yapısını İy�leşt�rmek İç�n Alınması Düşünülen Önlemler: 

Ş�rket�m�zde müşter�lerden olan  alacaklarımız tem�nat mektubu, sanal ve fiz�k� kred� kartı tahs�latı, D�rek 
borçlandırma (tahs�lat) s�stem� (DBS) ve peş�n ödeme yöntemler� �le güvence altına alınmaktadır. 

Alacak dev�r hızımızı düzenl� olarak tak�p etmektey�z

Ş�rket�m�z�n 2020 yılında �şletme ve yatırımlarında �ht�yaç duyulan fon kaynağı öncel�kle öz kaynaklardan 
karşılandı.

Nak�t yeters�zl�ğ� durumlarında paydaşlarımızı zor durumda bırakmamak �ç�n, bankalardan p�yasalara 
nazaran uygun fa�z oranlı o/n spot  ve rotat�f  banka kred�s� (tem�natsız) kullanarak nak�t akışı 
sağlanmıştır.
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V. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 

Varsa Ş�rket�n Öngörülen R�sklere Karşı Uygulayacağı R�sk Yönet�m� Pol�t�kasına İl�şk�n B�lg�ler: 

 Döv�z r�sk�:

Ş�rket�m�ze a�t üret�m mak�nalarımızın  ve beton pompalarımızın olası herhang� b�r hasarı sırasında güncel 

değerler�n� koruyab�lmeler�  �ç�n döv�zl� olarak s�gorta �le tem�nat altına alınmıştır. 

Bunların dışında herhang� b�r döv�zl� borcumuz yoktur.

 Tahs�lat r�sk�:

Alacak tahs�l�ne �l�şk�n her ay R�sk kom�syonumuzca düzenl� r�sk toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılarda 

müşter�lerden olan alacaklarımızla �lg�l� genel değerlend�rmeler yapılmakta olup, Yönet�m Kurulunca 

onaylanmış olan müşter� l�m�tler� düzenl� olarak tak�p ed�lmekted�r.

İşletme varlıklarının  kaybı  r�sk�:

Ş�rket�m�z tüm varlıkları s�gorta kapsamına alınarak olası r�skler m�n�m�ze ed�lmeye çalışılmaktadır. 

   İşletme ve İSG r�sk�

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu kapsamında, İş Güvenl�ğ� Uzmanlarımız, İş Yer� Hek�m�z ve B�r�m 

yetk�l�ler�m�zden oluşan ek�pler�m�z tarafından yürütmekte olduğumuz faal�yetler �le �lg�l� çalışıma ortamımızın, 

çalışanlarımızın güvenl�ğ�n� sağlamak, proakt�f yaklaşımla tehl�ke ve r�skler� önceden göreb�lmek �ç�n İSG r�sk 

anal�zler�m�z güncellenm�şt�r. madd� ve manev� kayıpların azaltılması �ç�n önley�c� aks�yonlar başlatılmıştır.

R�sk temell� düşünme yapısını sadece İSG kapsamında değ�l TS EN ISO 9001:2015 Kal�te Yönet�m S�stem� 

kapsamında da �ş süreçler�m�z �ç�nde uyguladık. Faal�yet alanımıza göre yürütmekte olduğumuz �ş 

süreçler�m�z �ç�n süreç sah�pler� ve süreç çalışanları tarafından r�skler tanımlanmıştır. Yapılan anal�z sonucuna 

göre süreçler�m�zde tesp�t ett�ğ�m�z tehl�keler, bu tehl�keler�n gerçekleşme olasılıkları bel�rlenm�ş ve olası 

r�skler�n önem�ne göre gerekl� önley�c� aks�yonlar uygulamaya alınmıştır. Yapılan tüm çalışmalar per�yod�k 

olarak gözden geç�r�lmekte ve güncellenmekted�r.”

Oluşturulmuşsa R�sk�n Erken Saptanması ve Yönet�m Kom�tes�n�n Çalışmalarına ve 

Raporlarına İl�şk�n B�lg�ler: Yoktur
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BAĞLILIK RAPORU

-Ş�rket�n geçm�ş faal�yet yılında hâk�m ş�rketle, hâk�m ş�rkete bağlı b�r ş�rketle yaptığı tüm hukuk� �şlemler 
(ed�mler ve karşı ed�mler): 

Bursa Ç�mento Fabr�kası A.Ş. �le Kurumlar verg�s� beyannamem�z�n Transfer fiyatlandırması raporunda 
detaylı olarak bel�rt�len mal ve h�zmet alımlarından doğan
sözleşmeler dışında hukuk� b�r �l�şk�s� olmamıştır.

-Geçm�ş faal�yet yılında hâk�m ş�rket�n ya da ona bağlı b�r ş�rket�n yararına alınan veya  alınmasından 
kaçınılan tüm d�ğer önlemler�n (önlem�n sebeb� ve ş�rket yönünden yarar ve zararları): 

Ş�rket�m�z �le ana ortak olan Bursa Ç�mento Fabr�kası A.Ş. arasında açıklama gerekt�recek b�r durum 
oluşmamıştır.

-Zarar denkleşt�r�lm�şse, bunun faal�yet yılı �ç�nde fi�len nasıl gerçekleşt�ğ� veya ş�rket�n sağladığı hang�  
menfaatlere �l�şk�n olarak b�r �stem hakkı tanındığı: 

Faal�yet dönem�nde herhang� b�r zarar denkleşt�r�lmes�  yapılmamıştır. 
 
Kar Payı Dağıtım Pol�t�kasına İl�şk�n B�lg�ler ve Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçes� �le Dağıtılmayan 
Karın Nasıl Kullanılacağına İl�şk�n Öner�: 

Ş�rket�m�z�n Kar Payı Dağıtım pol�t�kası, Ş�rket Esas Sözleşmes�nde;

Ş�rket�n genel masrafları �le muhtel�f amort�sman bedeller� ve Ş�rketçe ödenmes� ve ayrılması gereken her 
türlü resm� ve özel g�derler�, hesap yılı sonundak� gel�rlerden �nd�r�ld�kten sonra, kalan net dönem kârından:

A- Türk T�caret Kanunu'nun �lg�l� maddes�n�n hükmüne göre, Ş�rket ödenm�ş sermayes�n�n yüzde 
y�rm�s�ne ulaşıncaya kadar, yıllık karın yüzde beş� oranında, genel kanun� yedek akçe ayrılır.

B- Ortaklara dağıtılmak üzere, Türk T�caret Kanunu' nun �lg�l� madde hükmü gereğ�nce, ödenm�ş 
sermaye üzer�nden, yüzde beş oranında kar payı dağıtılır. 

C- Pay sah�pler�ne yüzde beş oranında kar payı ödend�kten sonra, kardan pay alacak k�ş�lere dağıtılacak 
toplam tutarın yüzde onu, genel kanun� yedek akçeye eklen�r.

D- Yukarıdak� ayırımlar yapıldıktan ve gerekl� kanun� kes�nt�lerden sonra, kalan kârın b�r       kısmının 
veya tamamının,  fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya �k�nc� temettü olarak ortaklara 
dağıtılmasına, Genel Kurul tarafından,  karar ver�l�r. 

şekl�nde �fade ed�lmekted�r.

Bursa  Beton San.ve T�c.A.Ş. tarafından hazırlanan ve Arkan Erg�n Uluslararası Bağımsız Denet�m 
S.M.M.M. A.Ş tarafından denetlenen , 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönem�ne �l�şk�n, TMS/TFRS esasına 
göre hazırlanan finansal tablolara göre 5.900.920.00 TL net dönem karı, Verg� Usul Kanunu (VUK) 
hükümler�ne uygun olarak tutulan kayıtlara göre �se 6.589.239,13 TL verg� sonrası net car� yıl karı 
oluşmuştur.
2019 yılı zararını,  car� yıl karına mahsup etmey� sayın ortaklarımıza tekl�f etmektey�z.

Bununla b�rl�kte;
Ş�rket�m�z; Ortaklarımıza geçm�ş yıl karlarından brüt ………… TL (ödenm�ş sermayen�n % … u oranında, 1 
TL nom�nal değerde b�r h�sseye  …. krş); temettü dağıtılmasına, söz konusu temettünün  ………… tar�h�ne 
kadar dağıtılmasına ve bu �şlemler�n 2021 yılı olağan genel kuruluna tekl�f olarak götürülmes�ne karar 
ver�lm�şt�r.

Sayın Ortaklarımızın b�lg�s�ne saygı �le arz olunur.
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VI.DİĞER HUSUSLAR 

Faal�yet Yılının Sona Ermes�nden Sonra Ş�rkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve 

D�ğer İlg�l� K�ş� ve Kuruluşların Haklarını Etk�leyeb�lecek N�tel�ktek� Özel Önem Taşıyan Olaylara 

İl�şk�n Açıklamalar: Yoktur

Yönetmel�k Hükümler�ne Aykırı Olmamak Kaydıyla,  Yönet�m Organının Uygun Gördüğü İlave 

B�lg�ler: Yoktur.

Bu rapor; Gümrük ve T�caret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tar�h ve 28395 sayılı Resm� Gazetede 

yayımlanan “Ş�rketler�n Yıllık Faal�yet Raporunun Asgar� İçer�ğ�n�n Bel�rlenmes� Hakkında Yönetmel�k” 

hükümler�ne uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda �s�mler� yazılı ş�rket�n yönet�m kurulu üyeler� 

tarafından �mzalanarak onaylanmıştır.                                                           12/Şubat  / 2021

Yönet�m Kurulu Başkanı                   Yönet�m Kurulu Başkan Vek�l�
İsma�l TARMAN                                        Necat� GELMEZ

Yönet�m Kurulu Üyes�                                 Yönet�m Kurulu Üyes�
  Ergün Kağıtçıbaşı      Mehmet Celal GÖKÇEN                                    

 Yönet�m Kurulu Üyes�                              Yönet�m Kurulu Üyes�
     Mustafa TARMAN         H�dayet Nalan TÜZEL 
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BURSA BETON  
SANAYİ  VE TİCARET A.Ş.  
31 ARALIK 2020  TARİHİ 

İTİBARİYLE KONSOLİDE 
FİNANSAL TABLOLAR VE 

BAĞIMSIZ DENETÇİ 
RAPORU 
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BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT  
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

 
 
 
İÇİNDEKİLER        Sayfa No 

 
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU ................................ 1-2 
 
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ............  3 
 
KONSOLİDE ÖZKAYNAK LAR DEĞİŞİM TABLOSU ................................ 4 
 
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU ................................ 5 
 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR  ............     6 - 51
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BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  

 

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 

    

(Tutarlar aks� bel�rt�lmed�kçe Türk L�rası ("TL") olarak �fade ed�lm�şt�r.) 
 

31.12.2020 VE 31.12.2019 TARİHLERİ İTİBARİYLE

 

   

  Denet�mden 
Geçm�ş 

Denet�mden 
Geçm�ş  D�pnot 

Referansları VARLIKLAR  31.12.2020 31.12.2019 

    

Dönen Varlıklar   122.015.531  81.497.942  

   Nak�t ve Nak�t Benzerler� 5 31.263.938  4.026.757  

   T�car� Alacaklar    

         İl�şk�l� Taraflardan T�car� Alacaklar  4 - 7 132.913  77.326  

         İl�şk�l� Olmayan Taraflardan T�car� Alacaklar  7 82.472.294  69.191.332  

   D�ğer Alacaklar    

          İl�şk�l� Olmayan Taraflardan D�ğer Alacaklar 8 62.022  86.411  

   Stoklar 9 4.966.284  5.523.381  

   Peş�n Ödenm�ş G�derler 10 3.113.141  2.569.862  

   Car� Dönem Verg�s�yle İlg�l� Varlıklar  26 -- 7.255  

   D�ğer Dönen Varlıklar  19 4.939  15.618  

Duran Varlıklar   50.024.012  57.879.302  

   D�ğer Alacaklar 8 670  670  

   Yatırım Amaçlı Gayr�menkuller  11 1.301.187  1.301.187  

   Madd� Duran Varlıklar  12 29.925.753  34.529.796  

   Madd� Olmayan Duran Varlıklar  13 1.780.918  781.876  

   Kullanım Hakkı Varlıkları 14 14.068.151  17.479.839  

   Ertelenm�ş Verg� Varlığı  26 2.947.333  3.785.934  

TOPLAM VARLIKLAR    172.039.543  139.377.244  

     

İl�ş�ktek� d�pnotlar bu mal� tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  

 

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 

   

(Tutarlar aks� bel�rt�lmed�kçe Türk L�rası ("TL") olarak �fade ed�lm�şt�r.)

 

 

31.12.2020 VE 31.12.2019 TARİHLERİ İTİBARİYLE

   
  Denet�mden 

Geçm�ş 
Denet�mden 

Geçm�ş  D�pnot 
Referansları KAYNAKLAR  31.12.2020 31.12.2019 

    

Kısa Vadel� Yükümlülükler   96.633.798  66.582.682  

   Kısa Vadel� Borçlanmalar       

        Banka Kred�ler� 6 -- 4.716.774  

        K�ralama İşlemler�nden Borçlar 6 2.098.165  2.038.811  

   T�car� Borçlar     
        İl�şk�l� Taraflara T�car� Borçlar 4 - 7 36.818.290  27.663.107  

        İl�şk�l� Olmayan Taraflara T�car� Borçlar 7 30.591.237  20.912.181  

   Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17 864.198  786.851  

   D�ğer Borçlar     
        İl�şk�l� Olmayan Taraflara D�ğer Borçlar 8 445.556  172.205  

   Ertelenm�ş Gel�rler 10 22.522.295  7.179.803  

   Dönem Karı Verg� Yükümlülüğü 28 1.028.007  -- 

   Kısa Vadel� Karşılıklar      
        D�ğer Kısa Vadel� Karşılıklar  15 1.003.596  2.348.439  

   D�ğer Kısa Vadel� Yükümlülükler  19 1.262.454  764.511  

Uzun Vadel� Yükümlülükler   18.384.501  20.629.505  

   Uzun Vadel� Borçlanmalar      

        K�ralama İşlemler�nden Borçlar 6 13.415.692  16.391.279  
   Uzun Vadel� Karşılıklar      

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İl�şk�n Uzun Vadel� Karşılıklar  16 4.330.339  3.762.721  

   Ertelenm�ş Verg� Yükümlülüğü  26 638.470  475.505  

ÖZKAYNAKLAR  57.021.244  52.165.057  

Ana Ortaklığa A�t Özkaynaklar  57.021.244  52.165.057  
   Ödenm�ş Sermaye 20 10.500.000  10.500.000  

   Sermaye Düzeltmes� Farkları  1.718.124  1.718.124  

   Kar veya Zararda Yen�den Sınıflandırılmayacak B�r�km�ş D�ğer 
Kapsamlı Gel�rler veya G�derler     

         Aktüeryal Kazanç/ Kayıp Fonu 16 - 20 (6.638.471) (5.593.738) 

   Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler  20 2.206.267  2.206.267  

   Geçm�ş Yıllar Kar/Zararları 20 43.334.404  47.202.210  
   Net Dönem Karı/Zararı 26 5.900.920  (3.867.806) 

TOPLAM KAYNAKLAR   172.039.543  139.377.244  
     

İl�ş�ktek� d�pnotlar bu mal� tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
01.01.- 31.12.2020 VE 01.01.- 31.12.2019 DÖNEMLERİNE İLİŞKİN 

KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 
    

(Tutarlar aks� bel�rt�lmed�kçe Türk L�rası ("TL") olarak �fade ed�lm�şt�r.) 

    
  Denet�mden 

Geçm�ş 
Denet�mden 

Geçm�ş   

  

D�pnot 
Referanslar

ı 
     01.01.-

31.12.2020 
     01.01.-

31.12.2019 

    

KAR VEYA ZARAR KISMI    
Hasılat 21 228.441.997  173.739.222  

Satışların Mal�yet� (-) 21 
(204.941.478

) 
(163.635.137

) 

BRÜT KAR/ ZARAR  23.500.519  10.104.085  
Genel Yönet�m G�derler� (-) 22 (12.059.549) (12.591.909) 
Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler� (-) 22 (4.869.143) (5.186.080) 
Araştırma ve Gel�şt�rme G�derler� (-) 22 (2.531) (5.718) 
Esas Faal�yetlerden D�ğer Gel�rler 23 15.610.159  9.775.231  

Esas Faal�yetlerden D�ğer G�derler (-) 23 (12.114.086) (4.727.071) 

ESAS FAALİYET KARI/ZARARI  10.065.369  (2.631.462) 
Yatırım Faal�yetler�nden Gel�rler 24 901.421  587.775  
       

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI  10.966.790  (2.043.687) 
F�nansman G�derler� (-) 25 (2.704.140) (2.808.145) 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI  8.262.650  (4.851.832) 
Sürdürülen Faal�yetler Verg� Gel�r/G�der�  (2.361.730) 984.026  
- Dönem Verg� Gel�r/G�der� 26 (1.098.981) -- 
- Ertelenm�ş Verg� Gel�r/G�der� 26 (1.262.749) 984.026  

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI  5.900.920  (3.867.806) 
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM 
KARI/ZARARI  -- -- 

DÖNEM KARI/ZARARI 27 5.900.920  (3.867.806) 
     
Dönem  Kar/Zararının Dağılımı      
Ana Ortaklık Payları  5.900.920  (3.867.806) 
     
Pay Başına Kazanç   56,199  (36,836) 
Sürdürülen Faal�yetlerden Pay Başına Kazanç 27 56,199  (36,836) 
    

D�ğer kapsamlı gel�r/g�der      
-Çalışanlara sağlanan faydalara �l�şk�n aktüeryal kazanç / 
(kayıp) 16 (1.305.916) (332.471) 

- Çalışanlara sağlanan faydalara �l�şk�n aktüeryal kazanç / 
(kayıp) ertelenm�ş verg� etk�s� 16 - 26 261.183  73.144  

D�ğer kapsamlı gel�r/(g�der) (verg� sonrası)  (1.044.733) (259.327) 
     
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER   4.856.187  (4.127.133) 

    
Toplam Kapsamlı Gel�r�n Dağılımı       

Ana ortaklık payları  4.856.187  (4.127.133) 
    

İl�ş�ktek� d�pnotlar bu mal� tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
31.12.2020 VE 31.12.2019 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE AİT  

KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU  
   

 

(Tutarlar aks� bel�rt�lmed�kçe Türk L�rası ("TL") olarak �fade ed�lm�şt�r.)  

  
     

Denet�mden 
Geçm�ş 

     
Denet�mden 

Geçm�ş 

  
D�pnot 

Referansları 
     01.01.-

31.12.2020 
     01.01.-

31.12.2019 
    

A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI    33.570.688  1.622.690  
Dönem Karı/Zararı   8.262.650  (4.851.832) 

      
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı �le İlg�l� Düzeltmeler   9.147.090  11.782.789  
Amort�sman ve İtfa G�der� �le İlg�l� Düzeltmeler 12 - 13 - 14 7.923.233  7.856.133  
Değer Düşüklüğü (İptal�) İle İlg�l� Düzeltmeler 7 - 9 1.853.952  2.476.440  
Karşılıklar �le İlg�l� Düzeltmeler 6 - 15 - 16 (953.378) 842.486  
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar �le İlg�l� 
Düzeltmeler 

12 (147.259) (9.247) 

Kar veya (Zarar) Mutabakatı İle İlg�l� D�ğer Düzeltmeler 7 470.542  616.977  
        
İşletme Sermayes�nde Gerçekleşen Değ�ş�mler   16.160.948  (5.308.267) 
T�car� Alacaklardak� Artış/Azalışla İlg�l� Düzeltmeler  4 - 7 (16.166.831) (6.992.870) 
Stoklardak� Artış/Azalışla İlg�l� Düzeltmeler 9 (461.122) (671.179) 
Faal�yetlerle İlg�l� D�ğer Alacaklardak� Artış/Azalışla İlg�l� Düzeltmeler 8 - 10 - 19 - 26 (500.956) 1.031.471  
T�car� Borçlardak� Artış/Azalışla İlg�l� Düzeltmeler 7 20.358.246  (397.578) 
Faal�yetlerle İlg�l� D�ğer Borçlardak� Artış/Azalışla İlg�l� Düzeltmeler  8 - 10 - 17 - 19 16.191.133  4.081.654  
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İl�şk�n Karşılıklar Kapsamında 
Yapılan Ödemeler  

16  (1.129.763) (994.950) 

Verg� Ödemeler�/İadeler�  26  (70.974) -- 
İşletme Sermayes�nde Gerçekleşen D�ğer Artış/(Azalışla) İlg�l� Düzeltmeler  6 - 14 (2.058.785) (1.364.815) 
      
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI    (1.616.733) (5.094.511) 

    
Madd� ve Madd� Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nak�t 
Çıkışları 

12 - 13 (2.130.819) (5.528.470) 

Madd� ve Madd� Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nak�t 
G�r�şler� 

12 - 13 514.086  433.959  

        
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI    (4.716.774) 4.735.709  
        
Borçlanmadan Kaynaklanan Nak�t G�r�şler� 6 48.029.656  80.493.964  
Borç Ödemeler�ne İl�şk�n Nak�t Çıkışları 6 (52.746.430) (75.758.255) 
        
Nak�t ve nak�t benzerler�ndek� değ�ş�m   27.237.181  1.263.888  
Dönem başı hazır değerler 5 4.026.757  2.762.869  
Dönem sonu hazır değerler 5 31.263.938  4.026.757  

     
İl�ş�ktek� d�pnotlar bu mal� tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.  
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NOT 1 –
 

GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
 

 

Bursa Beton Sanay� ve T�caret A.Ş. (“Bursa Beton”, ‘‘Ş�rket’’) , 1989 yılında hazır beton �mal� ve satışı 
faal�yet�nde bulunmak üzere  “Ç�mento Beton Sanay� ve T�caret  A.Ş. “unvanı  �le kurulmuştur.  Ş�rket 
unvanı 1997 yılında “Bursa Beton Sanay� ve T�caret A.Ş.” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.  

 

Ş�rket merkez�, Hacı İlyas Mah.Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangaz� Bursa adres�nde olup; Bursa 
T�caret S�c�l�ne 28844/38000 numara �le kayıtlıdır. 

 

Ş�rket�n personel sayısı 31.12.2020 �t�bar�yle 146’dır (31.12.2019: 157  k�ş�).  
 

Ş�rket�n t�caret s�c�l�ne kayıtlı 18 şubes� mevcuttur.  
 

Şubeler sırası �le; 
 

Bursa-Kestel Hazır beton Tes�s� Şubes�  (Bursa TSO-82718/92546)  

Bursa-Geç�t Hazır beton tes�s� Şubes� (Bursa TSO-82717/92547)  

Karacabey Şubes� (Karacabey TSO-2006/1855)  

Geml�k Şubes� (Geml�k TSO-4104/5464)  

Bursa-Görükle Hazır Beton Tes�s� Şubes� (Bursa TSO-82720/92549)  

Yalova Kuzey Tes�sler� Şubes�  (Yalova TSO -4261/4764)  

Bandırma Şubes� (Bandırma TO-8406, Balıkes�r SO-2198)  

Bursa-Gümüştepe Hazır Beton Tes�s� Şubes� (Bursa TSO-82719/92548)  

İnegöl Tes�sler� (İnegöl TSO-6136/8013)  
Tavşanlı Şubes� (Tavşanlı TSO-3568/1495)  
Kütahya-Gevrekseyd� Hazır Beton Tes�s� Şubes� (Kütahya TSO-10130/10599)  
Çayönü Hazır Beton Tes�s� Şubes� (Bursa  TO-109949/119809)  
Bandırma-Yeş�lçomlu Hazır Beton Tes�s� Şubes� (Bandırma TO-10917, Balıkes�r SO-2454)  
K�razlı Hazır Beton Tes�s� Şubes� (Yalova  TSO-  10225/12227)  
Bursa Kayapa Taşocağı Şubes� (Bursa TO-90555/100231)  
Band�rma Yeş�lçomlu Taş Ocağ� Şubes� (Band�rma TO-11171/ Bal�kes�r SO-6996)  
Bursa Osmangaz� Hazır Beton Tes�s� Şubes�                     (Bursa TO-91901/101584)  
Bursa-Geç�t 2 Hazır Beton Tes�s� Şubes�                           (Bursa TO-91526/101256)  

 
Bursa Beton Sanay� ve T�caret A.Ş.’n�n bağlı ortaklığının (hep b�rl�kte ‘‘Grup”)  faal�yet konusu  aşağıda 
bel�rt�lm�şt�r: 

 
Bursa Agrega Sanay� ve T�caret A.Ş (“Bursa Agrega”, “Bağlı Ortaklık”):  Ş�rket fal�yet konusu her türlü 
madenc�l�k fal�yet�nde bulunmak,

 
maden ruhsatı başvurusu yapmak,

 
devretmek,

 
k�ralamak ve bu 

amaçla gerekl� tes�sler� kurarak çıkacak malzemey� üretmek,
 
ürett�rmek t�caret�n� yapmaktır. Ş�rket�n 

merkez adres� Hacı İlyas Mah.
 

Ulubatlı Hasan Bulv.
 
No:106 Osmangaz� / BURSA dır. Ş�rket 2016 

yılında kurulmuştur.
 

31.12.2020
 
�t�bar�yle 5

 
çalışanı bulunmaktadır (31.12.2019: 1

 
k�ş�).

 
 

31 Aralık 2020
 

tar�h� �t�bar�yle hazırlanan finansal tablolar yayınlanmak üzere 12 Şubat 2021
 
tar�hl�

 Yönet�m Kurulu toplantısında onaylanmıştır.
 
Genel Kurul’un yasal mevzuata göre düzenlenm�ş finansal 

tabloları ve bu finansal tabloları tash�h etme hakkı vardır.
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NOT 2 -
 

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
 

 

2.1 Uygulanan Muhasebe Standartları
 

 

Grup, muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Türk�ye’de geçerl� olan t�car� mevzuat, mal� 
mevzuat ve Mal�ye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı gerekler�ne göre Türk L�rası (TL) 
olarak tutmaktadır. F�nansal tablolar Grup’ un

 
yasal kayıtlarına dayandırılmış olup Kamu Gözet�m�, 

Muhasebe ve Denet�m Standartları Kurumu’nun (“KGK”) tebl�ğler�ne uygun hale get�r�lmes� �ç�n 
düzeltme ve sınıflandırma değ�ş�kl�kler�ne tab� tutulmuştur.

 
 

6102 sayılı Türk T�caret Kanunu uyarınca, bu Kanuna tab� gerçek ve tüzel k�ş�lerden TMS’ye göre 
münfer�t ve konsol�de finansal tablolarını düzenleyecek olanlar KGK tarafından “Türk�ye Muhasebe 
Standartlarının Uygulama Kapsamının Bel�rlenmes�ne İl�şk�n Kurul Kararı” �le bel�rlenm�şt�r. Söz 
konusu Karar uyarınca; 660 sayılı KHK’da bel�rt�len kamu yararını �lg�lend�ren kuruluşların, 6102 sayılı 
Kanunun 397 nc� maddes� çerçeves�nde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denet�me tab� olanların ve 
aynı Kanunun 1534 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasında sayılan ş�rketler�n  münfer�t ve konsol�de finansal 
tablolarını hazırlarken TMS’y� uygulamaları gerekmekted�r.  

 

İşletmeler, konsol�de finansal tablolarının hazırlanmasında Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m 
Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türk�ye Muhasebe/F�nansal Raporlama 
Standartları (“TMS/TFRS”) esas alırlar. Dolayısıyla �l�ş�ktek� konsol�de finansal tablolar TMS/TFRS’ye 
göre hazırlanmış olup konsol�de finansal tablolar ve d�pnotlar, KGK tarafından uygulanması zorunlu 
kılınan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan b�lg�ler dâh�l ed�lerek sunulmuştur.  

 
Konsol�de finansal tablolar tar�h� mal�yet esasına göre hazırlanmıştır. F�nansal varlıklar ve 
yükümlülükler gerçeğe uygun değer�yle ölçülüp; gerçeğe uygun değer değ�ş�kl�kler� kapsamlı gel�r 
tablosu/özkaynak �le �l�şk�lend�r�lm�şt�r. 

 
Grup’un fonks�yonel ve raporlama para b�r�m� Türk L�rası (“TL”) olup, tüm finansal b�lg�ler aks� 
bel�rt�lmed�kçe TL olarak göster�lm�şt�r. 

 
2.2 Konsol�de F�nansal Tabloların Sunumuna İl�şk�n Temel Esaslar 

 
Konsol�de finansal tablolar Ş�rket’�n ve Ş�rket’�n bağlı ortaklığının  finansal tablolarını kapsar. 
Konsol�de finansal tablo hazırlanma esasları aşağıdak� g�b�d�r;  

 
-

 
Bağlı ortaklıklar, ana ortaklığın, doğrudan veya d�ğer bağlı ortaklıkları veya �şt�rakler� vasıtasıyla, 

sermaye ve yönet�m �l�şk�ler� çerçeves�nde %50’den fazla oranda h�sseye, oy hakkına veya yönet�m 
çoğunluğunu seçme hakkına veya yönet�m çoğunluğuna sah�p olduğu �şletmeler� tems�l etmekted�r. 
Kontrol gücü ana ortaklık tarafından bağlı ortaklıklarının finansal ve faal�yet pol�t�kalarını yönetme 
gücü �le faal�yetlerden fayda sağlama gücü olarak tanımlanmaktadır.

 
 -
 

Bağlı ortaklıklar, faal�yetler� üzer�ndek� kontrolün Grup’a transfer olduğu tar�hten �t�baren 
konsol�dasyon kapsamına alınmış ve kontrolün ortadan kalktığı tar�hte konsol�dasyon dışında 
bırakılacaktır. Bağlı ortaklıklar tarafından uygulanan muhasebe pol�t�kaları tutarlılığın sağlanması 
amacıyla Grup tarafından uygulanan muhasebe pol�t�kaları �le uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

 
 -
 

Bağlı ortaklıklar’ın finansal tabloları tam konsol�de yöntem� kullanılarak konsol�de ed�lm�şt�r. Bu 
kapsamda bağlı ortaklıkların kayıtlı değer� �le özkaynakları netleşt�r�lm�ş, Ş�rket’�n sah�p olduğu 
h�sseler�n kayıtlı değer� �le bunlardan kaynaklanan temettüler, �lg�l� özkaynakları ve gel�r tablosu 
hesaplarından netleşt�r�lm�şt�r. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 
 
2.2 Konsol�de F�nansal Tabloların Sunumuna İl�şk�n Temel Esaslar (Devamı)  
 
- Konsol�dasyon kapsamındak� bağlı ortaklıkların b�rb�rler�nden olan alacak ve borçları �le b�rb�rler�ne 
yapmış oldukları mal ve h�zmet satışları, b�rb�rler�yle olan �şlemler� neden�yle oluşmuş gel�r ve g�der 
kalemler� karşılıklı olarak mahsup ed�lm�şt�r.  
 
- Konsol�dasyon kapsamındak� bağlı ortaklığın ödenm�ş/çıkarılmış sermaye dah�l bütün öz sermaye 
hesap grubu kalemler�nden, ana ortaklık ve bağlı ortaklık dışı paylara �sabet eden tutarlar �nd�r�l�r ve 
konsol�de b�lançonun özsermaye hesap grubunda, "Kontrol Gücü Olmayan Paylar" hesap grubu adıyla 
göster�l�r.  
 
31.12.2020 ve 31.12.2019 tar�hler� �t�barıyla Bursa Beton nezd�nde konsol�de ed�len ortaklığın ünvanı 
ve bu ortaklıktak� etk�n h�sse oranı aşağıdak� g�b�d�r: 
 
    31.12.2020 31.12.2019 

Ortaklık Konsol�dasyon Yöntem� Etk�n ortaklık payı (%) 

    

Bursa Agrega Sanay� ve T�caret A.Ş.  Tam konsol�dasyon 100% 100% 

 
31 Aralık 2020 tar�h� �t�barıyla konsol�de finansal tablolar; Bursa Beton’un ve Bursa Agrega’nın finansal 
tablolarını �çermekted�r. Kontrol, Grup’un, yatırım yaptığı �şletme üzer�nde ancak ve ancak şu 
göstergeler�n tümü b�rden mevcut olduğunda sağlanmaktadır;  
a) yatırım yaptığı �şletme üzer�nde güce sah�pse,  
b) yatırım yaptığı �şletmeyle olan �l�şk�s�nden dolayı değ�şen get�r�lere maruz kalmakta veya bu 
get�r�lerde hak sah�b� �se,  
c) elde edeceğ� get�r�ler�n m�ktarını etk�leyeb�lmek �ç�n yatırım yaptığı �şletme üzer�ndek� gücünü 
kullanma �mkanına sah�p �se.  
 
Bağlı ortaklıkların dönem kar/zararları satın alma tar�h�nden �t�baren konsol�de kar veya zarar tablosuna 
dah�l ed�lm�şlerd�r. 
 
2.3 Karşılaştırmalı b�lg�ler ve öncek� dönem tar�hl� finansal tabloların düzelt�lmes�  
 
İl�ş�ktek� finansal tablolar, Grup’ un finansal durumu, performansı ve nak�t akışındak� eğ�l�mler� 
bel�rleyeb�lmek amacıyla, öncek� dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır.  Konsol�de f�nansal 
tabloların kalemler�n�n göster�m� veya sınıflandırılması değ�şt�ğ�nde karşılaştırılab�l�rl�ğ� sağlamak 
amacıyla, öncek� dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yen�den sınıflandırılmakta ve bu 
hususlara �l�şk�n olarak açıklama yapılmaktadır.  
 
2.4 Yen� ve Rev�ze Ed�lm�ş Uluslararası F�nansal Raporlama Standartları  

 
Yen� ve düzelt�lm�ş standartlar ve yorumlar  
 
31 Aralık 2020 tar�h� �t�bar�yle sona eren hesap dönem�ne a�t konsol�de finansal tabloların 
hazırlanmasında esas alınan muhasebe pol�t�kaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2020 tar�h� �t�bar�yle 
geçerl� yen� ve değ�şt�r�lm�ş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında öncek� yılda kullanılanlar 
�le tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup’un mal� durumu ve performansı 
üzer�ndek� etk�ler� �lg�l� paragraflarda açıklanmıştır.  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI ) 
 
2.4 Yen� ve Rev�ze Ed�lm�ş Uluslararası F�nansal Raporlama Standartları (Devamı) 
 
�) 1 Ocak 2020 tar�h�nden �t�baren geçerl� olan yen� standart, değ�ş�kl�k ve yorumlar 
 
İşletmen�n tanımlanması (TFRS 3 Değ�ş�kl�kler�) 
 
KGK Mayıs 2019’da TFRS 3 ‘İşletme B�rleşmeler�’ standardında yer alan �şletme tanımına �l�şk�n 
değ�ş�kl�kler yayımlamıştır. Bu değ�ş�kl�ğ�n amacı, �şletme tanımına �l�şk�n soru �şaretler�n�n 
g�der�lmes�nde ş�rketlere yardımcı olmaktadır. 
 
Değ�ş�kl�kler aşağıdak� g�b�d�r:  

- İşletme �ç�n m�n�mum gereks�n�mler�n netleşt�r�lmes�;  
- P�yasa katılımcılarının eks�k unsurları tamamlaması konusundak� değerlend�rmen�n ortadan 

kaldırılması;  
- İşletmeler�n ed�n�len b�r sürec�n öneml� olup olmadığını değerlend�rmes�ne yardımcı olacak 

uygulama rehber� eklenmes�;  
- İşletme ve çıktı tanımlarının sınırlandırılması; ve  
- İsteğe bağlı olarak uygulanacak b�r gerçeğe uygun değer  test�n�n (yoğunluk test�) get�r�lmes�. 

 
Değ�ş�kl�k, 1 Ocak 2020 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemler� �ç�n uygulanacaktır.  
 
Söz konusu değ�ş�kl�ğ�n Grup’un finansal durumu veya performansı üzer�nde etk�s� olmamıştır.  
 
Gösterge Fa�z Oranı Reformu (TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 Değ�ş�kl�kler�) 
 
1 Ocak 2020 tar�h�nde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemler�nde geçerl� olmak üzere 
TFRS 9 ve TMS 39’da gösterge fa�z oranı reformu �le �lg�l� olarak r�skten korunma muhasebes�n�n 
devam ett�r�lmes�n� tem�n etmek amacıyla bazı kolaylaştırıcı uygulamalar sağlanmıştır. Bu 
kolaylaştırıcı uygulamalar genel olarak korunan nak�t akışlarının veya korunulan r�sk�n dayandığı veya 
korunma aracına �l�şk�n nak�t akışlarının dayandığı gösterge fa�z oranının, gösterge fa�z oranı reformu 
sonucunda değ�şmed�ğ�n�n varsayılmasını �çermekted�r. 
 
TFRS 9 ve TMS 39’da yapılan değ�ş�kl�ğe �l�şk�n uygulanan �st�snaların, TFRS 7’dek� düzenleme 
uyarınca finansal tablolarda açıklanması amaçlanmaktadır.  
 
Söz konusu değ�ş�kl�ğ�n Grup’un finansal durumu veya performansı üzer�nde etk�s� olmamıştır.  
 
Öneml�l�ğ�n Tanımı (TMS 1 ve TMS 8 Değ�ş�kl�kler�)  
 
Haz�ran 2019'da KGK, “TMS 1 F�nansal Tabloların Sunumu” ve “TMS 8 Muhasebe Pol�t�kaları, 
Muhasebe Tahm�nler�nde Değ�ş�kl�kler ve Hatalar” standartlarında değ�ş�kl�kler yapmıştır. Bu 
değ�ş�kl�kler�n amacı, “öneml�l�k” tanımını standartlar arasında uyumlu hale get�rmek ve tanımın bel�rl� 
kısımlarını açıklığa kavuşturmaktır. Yen� tanıma göre, b�lg�n�n saklanması, hatalı olması veya 
ver�lmemes� durumunda finansal tabloların b�r�nc�l kullanıcıların bu tablolara dayanarak verd�kler� 
kararları etk�leyeb�leceğ� varsayılab�l�rse, b�lg� öneml�d�r. Değ�ş�kl�kler, b�lg�n�n öneml�l�ğ�n�n 
n�tel�ğ�ne, büyüklüğüne veya her �k�s�ne bağlı olacağını açıklamaktadır. Ş�rketler b�lg�n�n tek başına 
veya başka b�lg�ler �le b�rl�kte kullanıldığında finansal tablolar üzer�nde k� etk�s�n�n öneml�l�ğ� 
değerlend�rmek �le yükümlüdür. 
 
 

BURSA BETON
 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 

31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Tutarlar
 

aks� bel�rt�lmed�kçe Türk L�rası (“TL”) olarak �fade ed�lm�şt�r).

59



BURSA BETON FAALİYET RAPORU     2020

 
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI ) 
 
2.4 Yen� ve Rev�ze Ed�lm�ş Uluslararası F�nansal Raporlama Standartları  (Devamı) 
 
Değ�ş�kl�k, 1 Ocak 2020 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemler� �ç�n uygulanacaktır. Erken 
uygulamaya �z�n ver�lmekted�r. 
 
Söz konusu değ�ş�kl�ğ�n Grup’un finansal durumu veya performansı üzer�nde etk�s� olmamıştır.  
 
Cov�d-19 �le İlg�l� Olarak K�ra Ödemeler�nde Tanınan İmt�yazlar (TFRS 16 Değ�ş�kl�kler�)  
 
5 Haz�ran 2020 tar�h�nde KGK, TFRS 16 K�ralamalar standardında, COVID-19 salgını sebeb�yle 
k�racılara tanınan k�ra �mt�yazlarının, k�ralamada yapılan b�r değ�ş�kl�k olup olmadığını 
değerlend�rmeler� konusunda muafiyet tanınması amacıyla değ�ş�kl�k yapmıştır. Söz konusu 
muafiyetten yararlanan k�racıların, k�ra ödemeler�nde meydana gelen herhang� b�r değ�ş�kl�ğ�, 
Standardın söz konusu değ�ş�kl�ğ�n k�ralamada yapılan b�r değ�ş�kl�k olmaması durumunda geçerl� olan 
hükümler� uyarınca muhasebeleşt�rmes� gerekmekted�r.  
 
Uygulama, sadece k�ra ödemeler�nde COVID-19 salgını sebeb�yle tanınan �mt�yazlar �ç�n ve yalnızca 
aşağıdak� koşulların tamamı karşılandığında uygulanab�lecekt�r: 
 

 K�ra ödemeler�nde meydana gelen değ�ş�kl�ğ�n k�ralama bedel�n�n rev�ze ed�lmes�ne neden 
olması ve rev�ze ed�len bedel�n, değ�ş�kl�kten hemen öncek� k�ralama bedel�yle öneml� ölçüde 
aynı olması veya bu bedelden daha düşük olması, 

 K�ra ödemeler�nde meydana gelen herhang� b�r azalışın, sadece normalde vades� 30 Haz�ran 
2021 veya önces�nde dolan ödemeler� etk�lemes� ve 

 K�ralamanın d�ğer hüküm ve koşullarında öneml� ölçüde b�r değ�ş�kl�ğ�n olmaması. 
K�racılar, yapılan bu değ�ş�kl�ğ� 1 Haz�ran 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemler�nde 
uygulayacaklardır. Erken uygulamaya �z�n ver�lmekted�r. 
 
Söz konusu değ�ş�kl�ğ�n Grup’un finansal durumu veya performansı üzer�nde etk�s� olmamıştır.  
 
��) Yayınlanan ama yürürlüğe g�rmem�ş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar  
 
Konsol�de finansal tabloların onaylanma tar�h� �t�bar�yle yayımlanmış fakat car� raporlama dönem� �ç�n 
henüz yürürlüğe g�rmem�ş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yen� standartlar, 
yorumlar ve değ�ş�kl�kler aşağıdak� g�b�d�r. Grup aks� bel�rt�lmed�kçe yen� standart ve yorumların 
yürürlüğe g�rmes�nden sonra konsol�de finansal tablolarını ve d�pnotlarını etk�leyecek gerekl� 
değ�ş�kl�kler� yapacaktır. 
 
TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmen�n İşt�rak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları 
veya Katkıları - Değ�ş�kl�k 
 
KGK, özkaynak yöntem� �le �lg�l� devam eden araştırma projes� çıktılarına bağlı olarak değ�şt�r�lmek 
üzere, Aralık 2017’de TFRS 10 ve TMS 28’de yapılan söz konusu değ�ş�kl�kler�n geçerl�l�k tar�h�n� 
süres�z olarak ertelem�şt�r. Ancak, erken uygulamaya halen �z�n vermekted�r. Grup söz konusu 
değ�ş�kl�kler�n etk�ler�n�, bahs� geçen standartlar n�ha� hal�n� aldıktan sonra değerlend�recekt�r.  
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2.4 Yen� ve Rev�ze Ed�lm�ş Uluslararası F�nansal Raporlama Standartları  (Devamı) 
 
TFRS 17 – Yen� S�gorta Sözleşmeler� Standardı 
 
KGK Şubat 2019’da, s�gorta sözleşmeler� �ç�n muhasebeleşt�rme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı 
kapsayan kapsamlı yen� b�r muhasebe standardı olan TFRS 17’y� yayımlamıştır. TFRS 17 hem s�gorta 
sözleşmeler�nden doğan yükümlülükler�n güncel b�lanço değerler� �le ölçümünü hem de karın 
h�zmetler�n sağlandığı dönem boyunca muhasebeleşt�rmes�n� sağlayan b�r model get�rmekted�r TFRS 
17, 1 Ocak 2023 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemler� �ç�n uygulanacaktır. Erken uygulamaya 
�z�n ver�lmekted�r. Standart Grup �ç�n geçerl� değ�ld�r ve Grup’un finansal durumu veya performansı 
üzer�nde etk�s� olmayacaktır. 
 
Yükümlülükler�n kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması (TMS 1 Değ�ş�kl�kler�) 
 
12 Mart 2020'de KGK, “TMS 1 F�nansal Tabloların Sunumu” standardında değ�ş�kl�kler yapmıştır.  1 
Ocak 2023 tar�h�nde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemler�nde geçerl� olmak üzere 
yapılan bu değ�ş�kl�kler yükümlülükler�n uzun ve kısa vade sınıflandırılmasına �l�şk�n kr�ter lere 
açıklamalar get�rmekted�r. Yapılan değ�ş�kl�kler TMS 8 “Muhasebe Pol�t�kaları, Muhasebe 
Tahm�nler�nde Değ�ş�kl�kler ve Hatalar” e göre ger�ye dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya 
�z�n ver�lmekted�r.  
 
Söz konusu değ�ş�kl�ğ�n Grup’un finansal durumu ve performansı üzer�ndek� etk�ler� 
değerlend�r�lmekted�r. 
 
TFRS 3’dek� değ�ş�kl�kler – Kavramsal Çerçeve ’ye Yapılan Atıflara �l�şk�n değ�ş�kl�k  
 
KGK, Temmuz 2020’de TFRS İşletme B�rleşmeler� standardında değ�ş�kl�kler yapmıştır. Değ�ş�kl�k, 
TFRS 3’ün gerekl�l�kler�n� öneml� şek�lde değ�şt�rmeden, Kavramsal Çerçeven�n esk� vers�yonuna 
(1989 Çerçeve) yapılan atfı Mart 2018’de yayımlanan güncel vers�yona (Kavramsal Çerçeve) yapılan 
atıfla değ�şt�rmek n�yet�yle yapılmıştır. Bununla b�rl�kte, �kt�sap tar �h�nde kayda alma kr�terler�n� 
karşılamayan koşullu varlıkları tanımlamak �ç�n TFRS 3'e yen� b�r paragraf eklem�şt�r. Değ�ş�kl�k, 1 
Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemler� �ç�n �ler�ye dönük olarak uygulanacaktır. Eğer 
�şletme, aynı zamanda veya daha erken b�r tar�hte, TFRS standartlarında Kavramsal Çerçeve (Mart 
2018)’ye atıfta bulunan değ�ş�kl�kler�n tümüne a�t değ�ş�kl�kler� uygular �se erken uygulamaya �z�n 
ver�lmekted�r. 
 
Söz konusu değ�ş�kl�ğ�n Grup’un finansal durumu ve performansı üzer�ndek� etk�ler� 
değerlend�r�lmekted�r. 
 
TMS 16’dak� değ�ş�kl�kler - Kullanım amacına uygun hale get�rme  
 
KGK, Temmuz 2020’de, TMS 16 Madd� Duran Varlıklar standardında değ�ş�kl�kler yapmıştır. 
Değ�ş�kl�kle b�rl�kte, ş�rketler�n b�r madd� duran varlığı kullanım amacına uygun hale get�r�rken, 
üret�len ürünler�n satışından elde ett�kler� gel�rler�n, madd� duran varlık kalem�n�n mal�yet�nden 
düşülmes�ne �z�n vermemekted�r. Ş�rketler bu tür satış gel�rler�n� ve �lg�l� mal�yetler� artık kar veya 
zararda muhasebeleşt�recekt�r. Değ�ş�kl�k, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemler� 
�ç�n uygulanacaktır. Değ�ş�kl�kler ger�ye dönük olarak, yalnızca �şletmen�n değ�ş�kl�ğ� �lk uyguladığı 
hesap dönem� �le karşılaştırmalı sunulan en erken dönem�n başlangıcında veya sonrasında kullanıma 
sunulan madd� duran varlık kalemler� �ç�n uygulanab�l�r. İlk defa TFRS uygulayacaklar �ç�n muafiyet 
tanınmamıştır.   
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2.4 Yen� ve Rev�ze Ed�lm�ş Uluslararası F�nansal Raporlama Standartları  (Devamı) 
 
Söz konusu değ�ş�kl�ğ�n Grup’un finansal durumu ve performansı üzer�ndek� etk�ler� 
değerlend�r�lmekted�r. 
 

TMS 37’dek� değ�ş�kl�kler - Ekonom�k açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmey� yer�ne get�rme 
mal�yetler� 
 
KGK, Temmuz 2020’de, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standardında 
değ�ş�kl�kler yapmıştır. TMS 37’de yapılan ve 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemler� �ç�n uygulanacak olan değ�ş�kl�k, b�r sözleşmen�n ekonom�k açıdan “dezavantajlı” mı yoksa 
“zarar eden” m� olup olmadığının değerlend�r�l�rken d�kkate alınacak mal�yetler�n bel�rlenmes� �ç�n 
yapılmıştır ve ‘d�rekt �lg�l� mal�yetler�n’ dah�l ed�lmes� yaklaşımının uygulanmasını �çermekted�r. 
Değ�ş�kl�kler, değ�ş�kl�kler�n �lk kez uygulanacağı yıllık raporlama dönem�n�n başında (�lk uygulama 
tar�h�) �şletmen�n tüm yükümlülükler�n� yer�ne get�rmed�ğ� sözleşmeler �ç�n ger�ye dönük olarak 
uygulanmalıdır. Erken uygulamaya �z�n ver�lmekted�r.  
 
Söz konusu değ�ş�kl�ğ�n Grup’un finansal durumu ve performansı üzer�ndek� etk�ler� 
değerlend�r�lmekted�r. 
 
Gösterge Fa�z Oranı Reformu – 2. Aşama - TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da 
Yapılan Değ�ş�kl�kler  
 
Aralık 2020’de KGK, gösterge fa�z oranının (IBOR) alternat�f referans fa�z oranı �le değ�şt�r�lmes�n�n 
F�nansal raporlamaya olan etk�ler�n� g�dermek adına geç�c� muafiyetler� ortaya koyan Gösterge Fa�z 
Oranı Reformu – Faz 2- TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16 Değ�ş�kl�kler�n� yayınlamıştır. 
İşletmeler bu değ�ş�kl�kler� 1 Ocak 2021’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemler�nde 
uygulayacaktır. Erken uygulamaya �z�n ver�lmekted�r. Değ�ş�kl�kler aşağıdak� konuları kapsamaktadır:  
 
IBOR reformunun b�r sonucu olarak sözleşmeye dayalı nak�t akışlarını bel�rleme esasındak� 
değ�ş�kl�kler �ç�n kolaylaştırıcı uygulama 

 
Değ�ş�kl�kler, sözleşmeye bağlı değ�ş�kl�kler�n veya reformun doğrudan gerekt�rd�ğ� nak�t akışlarındak� 
değ�ş�kl�kler�n, p�yasa fa�z oranındak� b�r harekete eşdeğer değ�şken fa�z oranındak� değ�ş�kl�kler olarak 
değerlend�r�lmes� �ç�n kolaylaştırıcı b�r uygulama �çer�r. Bu kolaylaştırıcı uygulama kapsamında 
finansal araçlar �ç�n geçerl� olan fa�z oranlarının, fa�z oranı reformu sonucunda değ�şmes� hal�nde söz 
konusu durumun b�r finansal tablo dışı bırakma ya da sözleşme değ�ş�kl�ğ� olarak kabul ed�lmemes�; 
bunun yer�ne nak�t akışlarının finansal aracın or�j�nal fa�z oranları kullanılarak bel�rlenmeye devam 
ed�lmes� öngörülmekted�r.  
 
Kolaylaştırıcı uygulama, TFRS 9 F�nansal Araçlar (ve bu nedenle TMS 39 F�nansal Araçlar: 
Sınıflandırma ve Ölçme) standardından muafiyet sağlayarak TFRS 4 S�gorta Sözleşmeler� Standardını 
uygulayan ş�rketler ve IBOR Reformu kaynaklı k�ralama değ�ş�kler� �ç�n TFRS 16 K�ralamalar 
standardı uygulaması �ç�n zorunludur. 
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2.4 Yen� ve Rev�ze Ed�lm�ş Uluslararası F�nansal Raporlama Standartları  (Devamı) 
 
R�skten korunma Muhasebes� �l�şk�s�n�n sonlandırılmasına �l�şk�n �mt�yazlar 
 

- Değ�ş�kl�kler, IBOR reformu neden�yle gerekl� duyulan r�skten korunma muhasebes� kurgusu 
ve dokümantasyonundak� rev�zyonların, r�skten korunma �l�şk�s�n� sonlandırılmadan 
yapılmasına �z�n vermekted�r. 
 

- Nak�t akış r�sk�nden korunma fonundak� b�r�km�ş tutarın alternat�f referans fa�z oranına 
dayandığı varsayılır. 
 

- Ş�rketler, alternat�f fa�z oranı geç�ş sürec�nde, TMS 39 uyarınca ger�ye dönük etk�nl�k testler�n�n 
değerlend�rmes�n� yaparken, her b�r r�skten korunma �l�şk�s� nezd�nde b�r�km�ş gerçeğe uygun 
değer değ�ş�mler�n� sıfırlama yoluna g�deb�l�r. 
 

- Değ�ş�kl�kler, gruplama yaklaşımına konu olarak bel�rlenm�ş kalemler�n (örneğ�n makro r�skten 
korunma stratej�s�n�n parçası olanlar) IBOR reformunun gerekt�rd�ğ� rev�zeler neden�yle 
değ�şt�r�lmes�ne �l�şk�n muafiyet sağlamaktadır. İlg�l� muafiyet, r�skten korunma stratej�s�n�n 
korunmasına ve sonlandırılmadan devam etmes�ne olanak sağlamaktadır. 
 

- Alternat�f referans fa�z oranı geç�ş�nde, r�skten korunma �l�şk�s� b�rden fazla rev�ze ed�leb�l�r. 
IBOR reformu kaynaklı r�skten korunma �l�şk�s�nde yapılan tüm rev�zeler �ç�n faz 2 muafiyetler� 
uygulanır. 

 
R�sk b�leşenler�n�n ayrı olarak tanımlanması 
 
Değ�ş�kl�kler, ş�rketlere, r�skten korunma �l�şk�s�nde alternat�f referans fa�z oranının b�r r�sk b�leşen� 
olarak bel�rlend�ğ� durumlarda, r�sk b�leşenler�n�n ayrı olarak tanımlanması gerekl�l�ğ� kr�ter�n� 
sağlayacağına da�r geç�c� muafiyet get�rmekted�r.  
 
İlave Açıklamalar 
 
Değ�ş�kl�kler TFRS 7 F�nansal Araçlara �l�şk�n Açıklamalar standardı kapsamında; �şletmen�n alternat�f 
referans fa�z oranlarına geç�ş sürec� ve geç�şten kaynaklanan r�skler� nasıl yönett�ğ�, henüz geç�ş 
gerçekleşmese de IBOR geç�ş�nden etk�lenecek finansal araçlar hakkında n�cel b�lg�ler ve IBOR reformu 
r�sk yönet�m� stratej�s�nde herhang� b�r değ�ş�kl�ğe yol açmış �se, bu değ�ş�kl�ğ�n açıklanması g�b� ek 
d�pnot yükümlülükler� gerekt�rmekted�r 
 
Bu değ�ş�kl�kler zorunlu olup, erken uygulamaya �z�n ver�lmekted�r. Uygulama ger�ye dönük olmakla 
b�rl�kte, ş�rketler�n geçm�ş dönemler� yen�den düzenlemes� gerekl� değ�ld�r. 
 
Grup, değ�ş�kl�ğ�n finansal durumu ve performansı üzer�ne etk�ler�n� değerlend�rmekted�r.  
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2.4 Yen� ve Rev�ze Ed�lm�ş Uluslararası  F�nansal Raporlama Standartları (Devamı) 
 

Yıllık İy�leşt�rmeler - 2018-2020 Dönem� 
 
KGK tarafından, Temmuz 2020’de “TFRS standartlarına �l�şk�n Yıllık İy�leşt�rmeler / 2018-2020 
Dönem�”, aşağıda bel�rt�len değ�ş�kl�kler� �çerek şek�lde yayınlanmıştır: 
 

- TFRS 1- Uluslararası F�nansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması – İlk Uygulayan 
olarak İşt�rak: Değ�ş�kl�k, b�r bağlı ortaklığın, ana ortaklık tarafından raporlanan tutarları 
kullanarak b�r�km�ş yabancı para çevr�m farklarını ölçmes�ne �z�n vermekted�r. Değ�ş�kl�k 
ayrıca, �şt�rak veya �ş ortaklığına da uygulanır. 
 

- TFRS 9 F�nansal Araçlar- F�nansal yükümlülükler�n finansal tablo dışı bırakılması �ç�n '%10 
test�nde d�kkate alınan ücretler: Değ�ş�kl�k, b�r �şletmen�n yen� veya değ�şt�r�lm�ş finansal 
yükümlülük şartlarının, or�j�nal finansal yükümlülük şartlarından öneml� ölçüde farklı olup 
olmadığını değerlend�r�rken d�kkate aldığı ücretler� açıklığa kavuşturmaktadır. Bu ücretler, 
tarafların b�rb�rler� adına öded�kler� ücretler de dah�l olmak üzere yalnızca borçlu �le borç veren 
arasında, ödenen veya alınan ücretler� �çer�r. 
 

- TMS 41 Tarımsal Faal�yetler – Gerçeğe uygun değer�n bel�rlenmes�nde verg�lemeler: Yapılan 
değ�ş�kl�k �le, TMS 41 paragraf 22’dek�, ş�rketler�n TMS 41 kapsamındak� varlıklarının gerçeğe 
uygun değer�n�n bel�rlenmes�nde verg�lemeler �ç�n yapılan nak�t akışlarının d�kkate 
alınmamasına yönel�k hükmü kaldırmıştır. 

 
Yapılan �y�leşt�rmeler�n tamamı, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemler� �ç�n 
uygulanacaktır. Erken uygulamaya �z�n ver�lmekted�r. 
 
Söz konusu değ�ş�kl�kler�n / �y�leşt�rmeler�n Grup’un finansal durumu ve performansı üzer�ndek� 
etk�ler� değerlend�r�lmekted�r. 
 
2.5 Netleşt�rme / Mahsup 
 
F�nansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleşt�rme hakkı var olması, net olarak ödenmes� 
veya tahs�l�n�n mümkün olması veya varlığın elde ed�lmes� �le yükümlülüğün yer�ne get�r�lmes�n�n eş 
zamanlı olarak gerçekleşeb�lmes� hal�nde, b�lançoda net değerler� �le göster�l�rler. 
 
2.6 Muhasebe Pol�t�kalarında/Tahm�nler�nde Değ�ş�kl�kler ve Hatalar 
 
Muhasebe pol�t�kalarında yapılan öneml� değ�ş�kl�kler ve tesp�t ed�len öneml� muhasebe hataları ger�ye 
dönük olarak uygulanır ve öncek� dönem finansal tabloları yen�den düzenlen�r. Muhasebe 
tahm�nler�ndek� değ�ş�kl�kler, yalnızca b�r döneme �l�şk�n �se, değ�ş�kl�ğ�n yapıldığı car� dönemde, 
gelecek dönemlere �l�şk�n �se, hem değ�ş�kl�ğ�n yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, �ler�ye 
yönel�k olarak uygulanır. B�lg�ler�n yen�den düzenlenmes� aşırı b�r mal�yete neden oluyorsa öncek� 
dönemlere a�t karşılaştırmalı b�lg�ler yen�den düzenlenmemekte, b�r sonrak� dönem�n b�r�km�ş karlar 
hesabı, söz konusu dönem başlamadan önce hatanın kümülat�f etk�s�yle yen�den düzenlenmekted�r. 
 
Bu dönem finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe pol�t�kaları, en son yıllık konsol�de 
finansal tablolarda esas alınan muhasebe pol�t�kaları �le aynıdır.  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI ) 
 
2.7 Öneml� Muhasebe Pol�t�kalarının Özet�  
 
İl�ş�ktek� finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan öneml� muhasebe pol�t�kaları aşağıdak� 
g�b�d�r: 
 
Nak�t ve nak�t benzerler� 
 
Nak�t ve nak�t benzerler�, kasadak� nak�t varlıkları, bankalardak� nak�t para ve vades� üç aydan kısa 
vadel� mevduatları �çermekted�r. Nak�t ve nak�t benzerler�, kolayca nakde dönüştürüleb�l�r, vades� üç 
ayı geçmeyen ve değer kaybetme r�sk� bulunmayan kısa vadel� yüksek l�k�d�teye sah�p varlıklardır.  
 
Nak�t ve nak�t benzerler� elde etme mal�yetler� ve tahakkuk etm�ş fa�zler�n�n toplamı �le göster�lm�şt�r. 
Yabancı para c�ns�nden olan banka bak�yeler� dönem sonu kurundan değerlenm�şt�r. 
 
T�car� alacaklar 
 
Doğrudan b�r borçluya mal veya h�zmet tedar�k� �le oluşan Ş�rket kaynaklı t�car� alacaklar, etk�n fa�z 
yöntem� kullanılarak �skonto ed�lm�ş mal�yet� üzer�nden değerlend�r�lm�şt�r. Bel�rt�lm�ş b�r fa�z oranı 
bulunmayan kısa vadel� t�car� alacaklar, fa�z tahakkuku etk�s�n�n önems�z olması durumunda fatura 
tutarından değerlend�r�lm�şt�r. 
 
Grup’un, ödenmes� gereken meblağları tahs�l edemeyecek olduğunu gösteren b�r durumun söz konusu 
olması hal�nde t�car� alacaklar �ç�n b�r alacak r�sk� karşılığı oluşturulur. Karşılık, müşter�den alınan 
tem�natlar göz önüne alınarak, Ş�rket yönet�m� tarafından tahm�n ed�len ve ekonom�k koşullardan ya da 
hesabın doğası gereğ� taşıdığı r�skten kaynaklanab�lecek olası zararları karşıladığı düşünülen tutardır. 
Ayrılan karşılık değer düşüklüğü olarak kapsamlı gel�r tablosuna yansıtılır. Değer düşüklüğü tutarı, 
zarar yazılmasından sonra oluşacak b�r durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, car� dönemde gel�r 
tablosuna yansıtılır. 
 
T�car� borçlar 
 
T�car� ve d�ğer borçlar, mal ve h�zmet alımı �le �lg�l� �ler�de doğacak faturalanmış ya da faturalanmamış 
tutarın ray�ç değer�n� tems�l eden �nd�rgenm�ş mal�yet bedel�yle kayıtlarda yer almaktadır. 
 
Stoklar 
 
Stoklar, mal�yet�n ya da net gerçekleşeb�l�r değer�n düşük olanı �le değerlenmekted�r. Stok mal�yetler� 
“ortalama mal�yet yöntem�” kullanılarak bel�rlenmekted�r. Stokların mal�yet�; tüm satın alma 
mal�yetler�n�, dönüştürme mal�yetler�n� ve stokların mevcut durumuna ve konumuna get�r�lmes� �ç�n 
katlanılan d�ğer mal�yetler� �çer�r. Stokların dönüştürme mal�yetler�; d�rek �şç�l�k g�derler� g�b�, üret�mle 
doğrudan �l�şk�l� mal�yetler� kapsar. Bu mal�yetler ayrıca �lk madde ve malzemen�n mamule 
dönüştürülmes�nde katlanılan sab�t ve değ�şken genel üret�m g�derler�nden s�stemat�k b�r şek�lde 
dağıtılan tutarları da �çer�r. Net gerçekleşt�r�leb�l�r değer, olağan t�car� faal�yet �çer�s�nde oluşan tahm�n� 
satış fiyatından tahm�n� tamamlanma mal�yet� ve satışı gerçekleşt�rmek �ç�n yüklen�lmes� gereken 
tahm�n� mal�yetler�n toplamının �nd�r�lmes�yle elde ed�l�r. 
 
Stoklar, vadel� alımlardan dolayı �çerd�ğ� finansman mal�yet�nden arındırılarak yansıtılmıştır. 
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Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faal�yetler 
 
Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar kayıtlı değerler�n�n, kullanılmak suret�yle değ�l, satış �şlem� 
sonucu ger� kazanıldığı durumlarda satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar olarak sınıflandırılır ve 
amort�sman ayrılması durdurulur. Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar kayıtlı değerler� �le gerçeğe 
uygun değerler�nden satış g�derler�n�n çıkarılması sonucu oluşan değerden düşük olanı �le değerlen�r. 
 
Durdurulan faal�yetlerden kaynaklanan gel�r ve g�der kapsamlı gel�r tablosu �ç�nde ayrı olarak sınıflanır. 
 
Madd� duran varlıklar 
 
Madd� duran varlıklar satın alım mal�yet değer�nden, b�r�km�ş �tfa ve tükenme payları �le kalıcı değer 
kayıpları düşülmüş olarak göster�l�rler. Madd� duran varlığın mal�yet değer�; alış fiyatı ve �ades� 
mümkün olmayan verg�ler ve madd� varlığı kullanıma hazır hale get�rmek �ç�n yapılan masraflardan 
oluşmaktadır. 
 
Araz�, arsa ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, madd� duran varlıkların mal�yet tutarları, beklenen 
faydalı ömürler�ne göre doğrusal amort�sman yöntem� kullanılarak kıst amort�smana tab� tutulur. 
Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amort�sman yöntem�, tahm�nlerde ortaya çıkan değ�ş�kl�kler�n 
olası etk�ler� �ç�n her yıl gözden geç�r�l�r ve tahm�nlerde b�r değ�ş�kl�k varsa �ler�ye dönük olarak 
muhasebeleşt�r�l�r. 
 
Söz konusu varlıkların tahm�n ed�len faydalı ömürler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r: 
 

  Faydalı Ömür 

Yeraltı yerüstü düzenler�  5 - 20 yıl 

B�nalar  5 - 50 yıl 

Mak�ne, tes�s ve c�hazlar  3 - 20 yıl 

Taşıtlar 4 - 10 yıl 

Dem�rbaşlar 3 - 20 yıl 
 
Madd� duran varlıkların herhang� b�r parçasını değ�şt�rmekten doğan g�derler bakım onarım mal�yetler� 
�le b�rl�kte varlığın gelecektek� ekonom�k faydasını arttırıcı n�tel�kte �se akt�fleşt�r�leb�l�rler. Tüm d�ğer 
g�derler oluştukça gel�r tablosunda g�der kalemler� �ç�nde muhasebeleşt�r�l�r. 
 
Madd� varlıklarda değer düşüklüğü oluştuğuna �şaret eden koşulların mevcut olması hal�nde olası b�r 
değer düşüklüğünün tesp�t� amacıyla �nceleme yapılır ve bu �nceleme sonunda madd� varlığın kayıtlı 
değer�, ger� kazanılab�l�r değer�nden fazla �se, karşılık ayrılmak suret�yle kayıtlı değer� ger� kazanılab�l�r 
değer�ne �nd�r�l�r. Ger� kazanılab�l�r değer, �lg�l� madd� varlığın mevcut kullanımından gelecek net nak�t 
akımları �le net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul ed�l�r. 
 
Madd� duran varlıkların satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar d�ğer faal�yet gel�rler� ve g�derler� 
hesaplarına dah�l ed�l�rler. 
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Madd� olmayan duran varlıklar 
 
Madd� olmayan varlıklar, tanımlanab�l�r olması, �lg�l� kaynak üzer�nde kontrolün bulunması ve 
gelecekte elde ed�lmes� beklenen b�r ekonom�k faydanın varlığı kr�terler�ne göre finansal tablolara 
alınmaktadır. Madd� olmayan varlıklar, elde etme mal�yet�nden b�r�km�ş amort�smanın ve varsa kalıcı 
değer kayıpları düşülerek �fade ed�lm�şlerd�r. Amort�sman, bütün madd� olmayan duran varlıklar �ç�n 
doğrusal amort�sman yöntem� kullanılarak kıst bazında hesaplanmıştır. İkt�sap ed�lm�ş hakları, b�lg� 
s�stemler�n�, b�lg�sayar yazılımlarını ve madenc�l�k yatırımlarına �l�şk�n hakları ve araştırma ve hazırlık 
harcamalarını tems�l etmekted�r. Madd� olmayan duran varlıklar �ç�nde bulunan madenc�l�k 
yatırımlarına �l�şk�n haklar, araştırma ve hazırlık harcamaları, gelecekte ekonom�k b�r faydanın elde 
ed�lmes�n�n kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda mal�yet bedel�nden akt�fleşt�r�lmekte ve ekonom�k 
fayda d�kkate alınarak �tfa ed�lmekted�r. İtfa yoluyla veya doğrudan g�der yazılan haklar, araştırma ve 
hazırlık harcamaları, bu aşamalar sonucunda t�car� n�tel�k taşıyan b�r maden rezerv�n�n saptanması 
durumunda b�le, sonradan akt�fleşt�r�lemez. Araştırma ve  değerlend�rme varlıklarının �lk defa 
muhasebeleşt�r�lmes�nde, araştırma haklarının elde ed�lmes�, topografik, jeoloj�k, jeok�myasal ve 
jeofiz�k çalışmalar, arama sondajı, kazı vb. harcamalar mal�yet bedel�ne dah�l ed�l�r. 
 
Gel�şt�rme faal�yetler� sonucu ortaya çıkan varlıkların muhasebeleşt�r�lmes�nde “F�nansal Tabloların  
Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İl�şk�n Kavramsal Çerçeve” ve “TMS 38 Madd� Olmayan Duran 
Varlıklar” Standardı hükümler� esas alınmaktadır. Maden kaynaklarının araştırılması ve 
değerlend�r�lmes�n�n üstlen�lmes� sonucunda, bel�rl� b�r süre boyunca oluşan kaldırma ve restorasyon 
yükümlülükler� “TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar”  standardına göre finansal 
tablolara yansıtılır. 
 
Varlıklarda değer düşüklüğü 
 
Grup, her b�r b�lanço tar�h�nde, b�r varlığa �l�şk�n değer kaybının olduğuna da�r herhang� b�r gösterge 
olup olmadığını değerlend�r�r. Eğer böyle b�r gösterge mevcutsa, o varlığın ger� kazanılab�l�r tutarı 
tahm�n ed�l�r. 
 
Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa a�t nak�t üreten herhang� b�r b�r�m�n�n kayıtlı değer�, kullanım 
veya satış yoluyla ger� kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelm�şt�r. Ger� 
kazanılab�l�r tutar varlığın net satış fiyatı �le kullanım değer�nden yüksek olanı seç�lerek bulunur. 
Kullanım değer�, b�r varlığın sürekl� kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde 
ed�lmes� beklenen nak�t akımlarının tahm�n ed�len bugünkü değer�d�r. Değer düşüklüğü kayıpları gel�r 
tablosunda muhasebeleşt�r�l�r. 
 
B�r alacakta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın ger� kazanılab�l�r tutarındak� müteak�p artışın, 
değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını �zleyen dönemlerde ortaya çıkan b�r olayla 
�l�şk�lend�r�leb�lmes� durumunda ger� çevr�l�r. D�ğer varlıklarda oluşan değer düşüklüğü kaybı, ger� 
kazanılab�l�r tutar bel�rlen�rken kullanılan tahm�nlerde b�r değ�ş�kl�k olduğu takd�rde ger� çevr�l�r. Değer 
düşüklüğü kaybının �ptal� neden�yle varlığın kayıtlı değer�nde meydana gelen artış, öncek� yıllarda h�ç 
değer düşüklüğü kaybının finansal tablolara alınmamış olması hal�nde bel�rlenm�ş olacak kayıtlı değer� 
(amort�smana tab� tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. 
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Borçlanma mal�yetler� 
 
Özell�kl� varlığın elde ed�lmes�, �nşası veya üret�m� �le doğrudan �l�şk�lend�r�leb�len borçlanma 
mal�yetler�, �lg�l� özell�kl� varlığın mal�yet�n�n b�r parçası olarak akt�fleşt�r�l�r. D�ğer borçlanma 
mal�yetler� oluştukları dönemde g�der olarak muhasebeleşt�r�l�r. 
 
F�nansal araçlar 
 
Grup, finansal varlıklarını “�tfa ed�lm�ş mal�yet bedel�” yöntem� �le muhasebeleşt�r�len finansal varlıklar 
�le “gerçeğe uygun değer� kar veya zarara yansıtılan” veya “gerçeğe uygun değer� d�ğer kapsamlı gel�r 
tablosuna yansıtılan” finansal varlıklar olarak üç sınıfta muhasebeleşt�rmekted�r. Sınıflandırma, 
finansal varlıklardan faydalanma amaçlarına göre bel�rlenen �ş model� ve beklenen nak�t akışları esas 
alınarak yapılmaktadır. Ş�rket yönet�m�, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları ta r�hte 
yapar.  
 
(a) İtfa ed�lm�ş mal�yet bedel�nden muhasebeleşt�r�len varlıklar 
 
Yönet�m�n sözleşmeye dayalı nak�t akışlarını tahs�l etme �ş model�n� ben�msed�ğ� ve sözleşme 
şartlarının bel�rl� tar�hlerde sadece anapara ve anapara bak�yes�nden kaynaklanan fa�z ödemeler�n� 
�çerd�ğ�, sab�t veya bel�rl� ödemeler� olan, akt�f b�r p�yasada �şlem görmeyen ve türev araç olmayan 
finansal varlıkları �tfa ed�lm�ş mal�yet bedel�nden muhasebeleşt�r�len varlıklar olarak sınıflandırılır. 
Vadeler� b�lanço tar�h�nden �t�ba ren 12 aydan kısa �se dönen varlıklar, 12 aydan uzun �se duran varlıklar 
olarak sınıflandırılırlar. İtfa ed�lm�ş mal�yet bedel�nden muhasebeleşt�r�len varlıklar, finansal durum 
tablosunda “t�car� alacaklar” ve “nak�t ve nak�t benzerler�” kalemler�n� �çermekted�r 
 
Değer düşüklüğü 
 
Grup, konsol�de finansal tablolarda yer alan �tfa ed�lm�ş mal�yet bedel�nden muhasebeleşt�r�len t�car� 
alacakların, öneml� b�r finansman b�leşen� �çermed�ğ� �ç�n, değer düşüklüğü hesaplamalarında, 
“kolaylaştırılmış” uygulamayı seçerek karşılık matr�s� kullanmaktadır. Bu uygulama �le Grup, t�car� 
alacaklar bel�rl� sebeplerle değer düşüklüğüne uğramadığı durumlarda, beklenen kred� zarar karşılığını 
ömür boyu beklenen kred� zararlarına eş�t b�r tutardan ölçmekted�r. Beklenen kred� zarar karşılığı 
hesaplaması Grup’un geçm�ş kred� zararı deney�mler� ve �ler�ye yönel�k makroekonom�k göstergelere 
dayanarak bel�rled�ğ� beklenen kred� zarar oranı �le yapılmaktadır.  
 
(b) Gerçeğe uygun değer� muhasebeleşt�r�len varlıklar 
 
“Gerçeğe uygun değer� muhasebeleşt�r�len varlıklar”; Grup yönet�m�n�n sözleşmeye dayalı nak�t 
akışlarını tahs�l etme ve/veya satış yapma �ş model�n� ben�msed�ğ� varlıklar gerçeğe uygun değer�nden 
muhasebeleşt�r�len varlıklar olarak sınıflandırılır. Grup yönet�m, �lg�l� varlıkla rı konsol�de finansal 
durum tablosu tar�h�nden �t�baren 12 ay �ç�nde elden çıkarmaya n�yetl� değ�lse söz konusu varlıklar 
duran varlıklar olarak sınıflandırılırlar. Grup, özkaynağa dayalı finansal varlıklara yapılan yatırımlar 
�ç�n �lk muhasebeleşt�rme sırasında, söz konusu yatırıma �l�şk�n olarak gerçeğe uygun değer farkının 
konsol�de d�ğer kapsamlı gel�r tablosuna veya konsol�de kâr veya zarar tablosuna yansıtılan özkaynak 
yatırımı olmak üzere; daha sonra değ�şt�r�lemeyecek şek�lde b�r seç�m yapar. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 
 
2.7 Öneml� Muhasebe Pol�t�kalarının Özet� (Devamı) 
 
F�nansal borçlar 
 
F�nansal borçlar, alındıkları tar�hlerde, alınan finansal borç tutarından �şlem g�derler� çıkartıldıktan 
sonrak� değerler�yle kayded�l�r. F�nansal borçlar, tak�p eden tar�hlerde, etk�n fa�z oranı �le hesaplanmış 
�skonto ed�lm�ş değerler� �le konsol�de finansal tablolarda tak�p ed�l�rler. Alınan finansal borç tutarı 
(�şlem g�derler� har�ç) �le ger� ödeme değer� arasındak� fark, konsol�de kar veya zarar tablosunda 
finansal borç süres�nce tahakkuk esasına göre muhasebeleşt�r�l�r. Grup'un b�lanço tar�h�nden �t�baren 12 
ay �ç�n yükümlülüğü ger� ödemey� erteleme g�b� koşulsuz hakkı bulunmuyorsa finansal borçlar, kısa 
vadel� yükümlülükler olarak sınıflandırılır.  
 
K�ralama �şlemler� 
 
Grup, arsa ve b�nalar �le taşıt k�ralamaktadır. 
 
Grup, k�ralamanın fi�len başladığı tar�hte kullanım hakkı varlığını ve k�ra yükümlülüğünü finansal 
tablolarına alır. Kullanım hakkı varlığı, başlangıçta mal�yet değer� üzer�nden ölçülür ve sonradan 
b�r�km�ş amort�sman ve b�r�km�ş değer düşüklüğü zararları düşülmüş ve k�ra yükümlülüğünün yen�den 
ölçümüne göre düzelt�lm�ş mal�yet� üzer�nden ölçer. 
 
K�ralamanın fi�len başladığı tar�hte, k�ra yükümlülüğü o tar�hte ödenmem�ş olan k�ra ödemeler�n�n 
bugünkü değer� üzer�nden ölçülür. K�ra ödemeler�, k�ralamadak� zımnî fa�z oranının kolaylıkla 
bel�rleneb�lmes� durumunda, bu oran, kolaylıkla bel�rlenememes� durumunda, Grup’un alternat�f 
borçlanma fa�z oranını kullanılarak �skonto ed�l�r. Genel olarak, Grup �skonto oranı olarak alternat�f 
borçlanma fa�z oranını kullanmıştır. 
 
Grup, k�ralama süres� 12 ay veya daha az olan kısa vadel� düşük değerl� varlık k�ralamaları �ç�n kullanım 
hakkı varlıklarını ve k�ralama borçlarını finansal tablolarına yansıtmamayı terc�h etm�şt�r. Grup, bu 
k�ralamalarla �l�şk�l� k�ra ödemeler�n�, k�ralama süres� boyunca doğrusal şek�lde g�der olarak finansal 
tablolara yansıtmaktadır. 
 
Hasılat 
 
Grup, taahhüt ed�lm�ş b�r mal veya h�zmet� müşter�s�ne devrederek ed�m yükümlülüğünü yer�ne 
get�rd�ğ�nde veya get�rd�kçe hasılatı konsol�de finansal tablolarına kaydeder. B�r varlığın kontrolü 
müşter�n�n el�ne geçt�ğ�nde (veya geçt�kçe) varlık devred�lm�ş olur. 

Grup aşağıda yer alan temel prens�pler doğrultusunda hasılatı finansal tablolarına kaydetmekted�r: 

(a) Müşter�ler �le sözleşmeler� bel�rlenmes� 
(b) Sözleşmedek� performans yükümlülükler�n� bel�rlenmes� 
(c) Sözleşmedek� �şlem fiyatını saptanması 
(d) İşlem fiyatını sözleşmedek� performans yükümlülükler�ne bölüştürülmes� 
(e) Her performans yükümlülüğü yer�ne get�r�ld�ğ�nde hasılatın muhasebeleşt�r�lmes� 

 
 

BURSA BETON
 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 

31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Tutarlar
 

aks� bel�rt�lmed�kçe Türk L�rası (“TL”) olarak �fade ed�lm�şt�r).

69



BURSA BETON FAALİYET RAPORU     2020

 
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 
 
2.7 Öneml� Muhasebe Pol�t�kalarının Özet� (Devamı) 
 

Hasılat (Devamı) 
 
Grup, müşter�lerle yapılan her b�r sözleşmede taahhüt ett�ğ� ürünler�n� değerlend�rerek, söz konusu mal 
veya h�zmetler� devretmeye yönel�k verd�ğ� her b�r taahhüdü ayrı b�r ed�m yükümlülüğü olarak 
bel�rlemekted�r. Her b�r ed�m yükümlülüğü �ç�n, ed�m yükümlülüğünün zamana yayılı olarak mı yoksa 
bel�rl� b�r anda mı yer�ne get�r�leceğ� sözleşme başlangıcında bel�rlen�r. Grup, b�r mal veya h�zmet�n 
kontrolünü zamanla devreder ve dolayısıyla �lg�l� satışlara �l�şk�n ed�m yükümlülükler�n� zamana yayılı 
olarak yer�ne get�r�rse, söz konusu ed�m yükümlülükler�n�n tamamen yer�ne get�r�lmes�ne yönel�k 
�lerlemey� ölçerek hasılatı zamana yayılı olarak finansal tablolara alır. Ş�rket, taahhüt ed�lm�ş b�r mal 
veya h�zmet� müşter�s�ne devrederek ed�m yükümlülüğünü yer�ne get�rd�ğ�nde veya get�rd�kçe, bu ed�m 
yükümlülüğüne tekabül eden �şlem bedel�n� hasılat olarak finansal tablolarına kaydeder. Mal veya 
h�zmetler�n kontrolü müşter�ler�n el�ne geçt�ğ�nde (veya geçt�kçe) mal veya h�zmet devred�lm�ş olur. 
Ş�rket, satışı yapılan mal veya h�zmet�n kontrolünün müşter�ye devr�n� değerlend�r�rken, 
 
� Grup’un mal veya h�zmete �l�şk�n tahs�l hakkına sah�pl�ğ�,  
 
� müşter�n�n mal veya h�zmet�n yasal mülk�yet�ne sah�pl�ğ�,  
 
� mal veya h�zmet�n z�lyetl�ğ�n�n devr�,  
 
� müşter�n�n mal veya h�zmet�n mülk�yet�ne sah�p olmaktan doğan öneml� r�sk ve get�r�lere sah�pl�ğ�,  
 
� müşter�n�n mal veya h�zmet� kabul etmes� koşullarını d�kkate alır. 
 
Döv�zl� �şlemler 
 
Yabancı para c�ns�nden olan �şlemler, �şlem�n yapıldığı tar�hte geçerl� olan kurdan, yabancı para 
c�ns�nden olan parasal varlıklar ve yükümlülükler �se dönem sonu Türk�ye Cumhur�yet� Merkez 
Bankası alış kurundan TL’ye çevr�lm�şt�r. Yabanc ı para c�ns�nden olan kalemler�n çevr�m� sonucunda 
ortaya çıkan gel�r ve g�derler �lg�l� yılın gel�r tablosunda finansal gel�r ve g�der hesap kalem�ne dah�l 
ed�lm�şt�r. 
 

H�sse başına kazanç / (zarar) 
 
İl�ş�ktek� kar veya zarar tablosunda bel�rt�len h�sse başına kar, net karın �lg�l� yıl �ç�nde mevcut h�sseler�n 
ağırlıklı ortalama aded�ne bölünmes� suret�yle hesaplanmıştır. Ş�rketler mevcut h�ssedarlara b�r�km�ş 
karlardan ve �z�n ver�len yedeklerden h�sseler� oranında h�sse dağıtarak (“Bedels�z H�sseler”) 
sermayeler�n� artırab�l�r. H�sse başına kar hesaplanırken, bu bedels�z h�sse �hracı çıkarılmış h�sseler 
olarak sayılır. Dolayısıyla h�sse başına kar hesaplamasında kullanılan ağırlıklı h�sse aded� ortalaması, 
h�sseler�n bedels�z olarak çıkarılmasını ger�ye dönük olarak uygulamak suret�yle elde ed�l�r. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 
 
2.7 Öneml� Muhasebe Pol�t�kalarının Özet� (Devamı) 
 
B�lanço tar�h�nden sonrak� olaylar 
 
B�lanço tar�h�nden sonrak� olaylar; dönem karına �l�şk�n herhang� b�r duyuru veya d�ğer seç�lm�ş 
finansal b�lg�ler�n kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar b�le, b�lanço tar�h� �le 
b�lançonun yayımı �ç�n yetk�lend�r�lme tar�h� arasındak� tüm olayları kapsar 
. 
Grup, b�lanço tar�h�nden sonrak� düzeltme gerekt�ren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal 
tablolara alınan tutarları bu yen� duruma uygun şek�lde düzelt�r. 
 
Karşılıklar, şarta bağlı varlıklar ve yükümlülükler 
 
Herhang� b�r karşılık tutarının finansal tablolara alınab�lmes� �ç�n Grup’un geçm�ş olaylardan 
kaynaklanan mevcut b�r hukuk� veya zımn� yükümlülüğünün bulunması, bu yükümlülüğün yer�ne 
get�r�lmes� �ç�n ekonom�k fayda �çeren kaynakların �şletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz 
konusu yükümlülük tutarının güven�l�r b�r b�ç�mde tahm�n ed�leb�l�yor olması gerekmekted�r. Söz 
konusu kr�terler oluşmamışsa Grup söz konusu hususları �lg�l� notlarında açıklamaktadır. Şarta bağlı 
varlıklar gerçekleşmed�kçe muhasebeleşt�r�lmemekte ve sadece notlarda açıklanmaktadır. 
 
Koşullu varlıklar, �lg�l� gel�şmeler�n finansal tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını tem�nen sürekl� 
olarak değerlend�rmeye tab� tutulur. Ekonom�k faydanın �şletmeye g�rmes�n�n neredeyse kes�n hale 
gelmes� durumunda �lg�l� varlık ve buna �l�şk�n gel�r, değ�ş�kl�ğ�n oluştuğu dönem�n finansal tablolarına 
yansıtılır.  
 
Ekonom�k fayda g�r�ş�n�n muhtemel hale gelmes� durumunda, �şletme söz konusu koşullu varlığı 
finansal tablo d�pnotlarında göster�r. 
 
Sermaye ve temettüler 
 
Ad� h�sseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Ad� h�sseler üzer�nden dağıtılan temettüler, beyan ed�ld�ğ� 
dönemde b�r�km�ş kardan �nd�r�lerek kayded�l�r. 
 
İl�şk�l� taraflar 
 
Bu rapor kapsamında Grup’ un h�ssedarları, Grup’ un h�ssedarlarının doğrudan veya dolaylı sermaye 
ve yönet�m �l�şk�s� �ç�nde bulunduğu �şt�rakler� ve bağlı ortaklıkları ve bağlı ortaklıkları dışındak� 
kuruluşlar, Grup faal�yetler�n�n planlanması, yürütülmes� ve denetlenmes� �le doğrudan veya dolaylı 
olarak yetk�l� ve sorumlu olan, Grup veya Grup’ un yönet�m kurulu üyes�, genel müdür g�b� yönet�c� 
personel, bu k�ş�ler�n yakın a�le üyeler� ve bu k�ş�ler�n doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde 
bulunan ş�rketler, �l�şk�l� taraflar olarak kabul ed�lmekted�r. İl�şk�l� taraflarla olan �şlemler finansal tablo 
d�pnotlarında açıklanır. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 
 
2.7 Öneml� Muhasebe Pol�t�kalarının Özet� (Devamı) 
 
Kurum kazancı üzer�nden hesaplanan verg�ler 
 
Gel�r verg�s� g�der�, kurumlar verg�s� ve ertelenm�ş verg� g�der�n�n toplamından oluşur. 
 
Kurumlar verg�s� 
 
Kurumlar verg�s�, dönem karının verg�ye tab� olan kısmı üzer�nden hesaplanır. Verg�ye tab� kâr, d� ğer 
yıllarda verg�lend�r�leb�l�r ya da verg�den �nd�r�leb�l�r kalemler �le verg�lend�r�lmes� ya da verg�den 
�nd�r�lmes� mümkün olmayan kalemler� har�ç tutması neden�yle, gel�r tablosunda yer ver�len kârdan 
farklılık göster�r. Grup’un kurumlar verg�s� yükümlülüğü b�lanço tar�h� �t�barıyla yasallaşmış verg� 
oranı kullanılarak hesaplanmıştır. 
 
Ertelenen verg� 
 
Ertelenen verg� yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülükler�n finansal tablolarda göster�len 
tutarları �le yasal verg� matrahı hesabında d�kkate alınan tutarları arasındak� geç�c� farklılıkların b�lanço 
yöntem�ne göre verg� etk�ler�n�n yasalaşmış verg� oranları d�kkate alınarak hesaplanmasıyla 
bel�rlenmekted�r. Ertelenen verg� yükümlülükler� verg�lend�r�leb�l�r geç�c� farkların tümü �ç�n 
hesaplanırken, �nd�r�leb�l�r geç�c� farklardan oluşan ertelenm�ş verg� varlıkları, gelecekte verg�ye tab� 
kar elde etmek suret�yle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla 
hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, t�car� ya da mal� kar/zararı etk�lemeyen �şleme 
�l�şk�n geç�c� fark, şerefiye veya d�ğer varlık ve yükümlülükler�n �lk defa mal� tablolara alınmasından 
(�şletme b�rleşmeler� dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleşt�r�lmez. 
 
Ertelenen verg� yükümlülükler�, Grup’ un geç�c� farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edeb�ld�ğ� ve 
yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar har�c�nde, bağlı ortaklık 
ve �şt�raklerdek� yatırımlar ve �ş ortaklıklarındak� paylar �le �l�şk�lend�r�len verg�lend�r�leb�l�r geç�c� 
farkların tümü �ç�n hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar �le �l�şk�lend�r�len verg�lend�r�leb�l�r geç�c� 
farklardan kaynaklanan ertelenen verg� varlıkları, yakın gelecekte verg�ye tab� yeterl� kar elde etmek 
suret�yle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte �lg�l� farkların 
ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır. 
 
Ertelenen verg� varlığının kayıtlı değer�, her b�lanço tar�h� �t�barıyla gözden geç�r�l�r. Ertelenen verg� 
varlığının kayıtlı değer�, b�r kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde ed�lmes�ne �mkan 
verecek düzeyde mal� kar elde etmen�n muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır. 
 
Ertelenen verg� varlıkları ve yükümlülükler� varlıkların gerçekleşeceğ� veya yükümlülükler�n yer�ne 
get�r�leceğ� dönemde geçerl� olması beklenen ve b�lanço tar�h� �t�barıyla yasallaşmış veya öneml�  
ölçüde yasallaşmış verg� oranları (verg� düzenlemeler�) üzer�nden hesaplanır. Ertelenen verg� varlıkları 
ve yükümlülükler�n�n hesaplanması sırasında, Grup’ un b�lanço tar�h� �t�bar�yle varlıklarının defter 
değer�n� ger� kazanması ya da yükümlülükler�n� yer�ne get�rmes� �ç�n tahm�n ett�ğ� yöntemler�n verg� 
sonuçları d�kkate alınır. 
 
Ertelenen verg� varlıkları ve yükümlülükler�, car� verg� varlıklarıyla car� verg� yükümlülükler�n� mahsup 
etme �le �lg�l� yasal b�r hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülükler�n aynı verg� merc�� 
tarafından toplanan gel�r verg�s�yle �l�şk�lend�r�lmes� ya da Grup’ un car� verg� varlık ve 
yükümlülükler�n� netleşt�rmek suret�yle ödeme n�yet�n�n olması durumunda mahsup ed�l�r. 
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2.7 Öneml� Muhasebe Pol�t�kalarının Özet� (Devamı) 
 
Kurum kazancı üzer�nden hesaplanan verg�ler (Devamı) 
 
Ertelenen verg� (Devamı) 
 
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleşt�r�len kalemler (k� bu durumda �lg�l� 
kalemlere �l�şk�n ertelenm�ş verg� de doğrudan özkaynakta muhasebeleşt�r�l�r) �le �l�şk�lend�r�len ya da 
�şletme b�rleşmeler�n�n �lk kayda alımından kaynaklananlar har�c�ndek� kurumlar verg�s� �le döneme a�t 
ertelenen verg�, gel�r tablosunda g�der ya da gel�r olarak muhasebeleşt�r�l�r. İşletme b�rleşmeler�nde, 
şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanab�len varlık, 
yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının makul değer�nde elde ett�ğ� payın satın alım mal�yet�n� aşan 
kısmının bel�rlenmes�nde verg� etk�s� göz önünde bulundurulur.  
 
Çalışanlara sağlanan faydalar / kıdem tazm�natları 
 
Yürürlüktek� kanunlara göre, Grup, emekl�l�k dolayısıyla veya �st�fa ve �ş kanununda bel�rt�len 
davranışlar dışındak� sebeplerle �st�hdamı sona eren çalışanlara bel�rl� b�r toplu ödeme yapmakla 
yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları b�lanço tar�h�n� tak�p eden dönem/yılbaşı �t�bar�yle geçerl� 
olan kıdem tazm�natı tavanı esas alınarak hesaplanır. Kıdem tazm�natı karşılığı, tüm çalışanların 
emekl�l�kler� dolayısıyla �ler�de doğacak yükümlülük tutarları bugünkü net değer�ne göre hesaplanarak 
�l�ş�ktek� finansal tablolarda yansıtılmıştır. 
 
B�lançoda muhasebeleşt�r�len kıdem tazm�natı yükümlülüğü, tüm çalışanların emekl�l�kler� dolayısıyla 
�ler�de doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değer�ne göre hesaplanmış ve finansal 
tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar gel�r tablosuna yansıtılmıştır 
 
Nak�t akım tablosu 
 
Nak�t akım tablosunda, döneme �l�şk�n nak�t akımları esas, yatırım ve finansman faal�yetler�ne dayalı 
b�r b�ç�mde sınıflandırılarak raporlanır. Nak�t akım tablosunda yer alan nak�t ve nak�t benzerler�, nak�t 
ve banka mevduatını �çermekted�r. 
 
2.8  Öneml� muhasebe tahm�nler� ve varsayımlar 
 
Varl ık ve yükümlülükler�n kayıtlı değerler� üzer�nde öneml� etk�s� olan muhasebe tahm�nler� aşağıdak� 
g�b�d�r: 
 
Ertelenm�ş finansman gel�r/g�der�: 
 
T�car� alacak ve borçların etk�n fa�z yöntem�yle �tfa ed�lm�ş mal�yet�n�n hesaplanmasında alacak ve 
borçlara �l�şk�n mevcut ver�lere göre beklenen tahs�l ve ödeme vadeler� d�kkate alınmıştır. Vadel� al ım 
ve satımlar dolayısıyla dönem �çer�s�nde alış mal�yetler� �le satış gel�rler�n�n �çer�s�nde yer alan 
finansman gel�r ve g�derler�n�n tutarı, alınan t�car� alacak ve borçların �lg�l� döneme a�t dev�r hızları 
kullanılarak etk�n fa�z yöntem�ne göre tahm�n� bazda hesaplanmış ve finansman gel�r ve g�derler�ne 
sınıflandırılmıştır. Vadel� al ım ve satımlardan kaynaklanan ve dönem �ç�nde oluşan alış mal�yetler� �le 
satış gel�rler�n�n �çerd�ğ� tahakkuk etmem�ş finansman gel�r ve g�der tutarları ortalama t�car� alacak ve 
borç dev�r hızlarını kullanmak suret�yle yaklaşık olarak tesp�t ed�lmekted�r. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İL İŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 
 
2.8 Öneml� muhasebe tahm�nler� ve varsayımlar (Devamı) 
 
Faydalı ömür: 
 
Madd� ve madd� olmayan varlıklar tahm�n� faydalı ömürler� boyunca amort�smana ve �tfaya tab� 
tutulmuştur. 
 
Kıdem tazm�natı: 
 
Kıdem tazm�natı karşılığı, personel dev�r hızı oranı geçm�ş yıl tecrübeler� ve beklent�ler doğrultusunda 
dev�r hızı hesaplanarak b�lanço tar�h�ndek� değer�ne �nd�rgenm�şt�r. 
 
Dava karşılıkları: 
 
Dava karşılıkları ayrılırken, �lg�l� davaların kaybed�lme olasılığı ve kaybed�ld�ğ� takd�rde katlanılacak 
olan sonuçlar Grup hukuk müşav�rler�n�n görüşler� doğrultusunda değerlend�r�lmekte ve Grup Yönet�m� 
el�ndek� ver�ler� kullanarak karşılık ayrılmaktadır. 
 
Kullanılan tahm�nler �lg�l� muhasebe pol�t�kalarında veya d�pnotlarda göster�lmekted�r. 
 
NOT 3 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
Grup’ un hakkında ayrı finansal b�lg�ler�n mevcut olduğu ve bu b�lg�ler�n, bölüme tahs�s ed�lecek 
kaynaklara �l�şk�n kararların alınması ve bölümün performansının değerlend�r�lmes� amacıyla �şletmen�n 
faal�yetlere �l�şk�n karar almaya yetk�l� merc�� tarafından düzenl� olarak gözden geç�r�ld�ğ� kısımları 
bulunmaktadır. Bölümlere göre raporlama yoktur (31 Aralık 2019: Yoktur).  
 
NOT 4 – İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI 
 
a) İl�şk�l� Taraflardan Alacaklar 
  31.12.2020 31.12.2019 

      
Bursa Ç�mento Fabr�kası A.Ş. 124.969 77.326 
B-Plas Bursa Plast�k Sanay� ve T�caret A.Ş. 10.738 -- 
İl�şk�l� taraflara �l�şk�n ertelenm�ş finansman gel�r� ( -) (2.794) -- 
     

Toplam  132.913 77.326 
 
b) İl�şk�l� Taraflara Borçlar 

  31.12.2020 31.12.2019 

     

Ares Ç�mento İnşaat Sanay� ve T�caret A.Ş. 1.143.103 701.980 

Bursa Ç�mento Fabr�kası A.Ş. 36.625.964 27.274.510 

B.E.R.K Radyo Tv Yayıncılık T�caret Sanay� A.Ş.  7.080 -- 

Avukat H�dayet Nalan Tüzel  9.537 -- 

İl�şk�l� taraflara �l�şk�n ertelenm�ş finansman g�der� ( -) (967.394) (313.383) 

      

Toplam  36.818.290 27.663.107 
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NOT 4 – İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (DEVAMI)  
 
c) Mal ve H�zmet Alımları 
 
31.12.2020 Emt�a K�ra D�ğer Toplam  
          

Bursa Ç�mento Fabr�kası A.Ş 68.519.357 2.158.500 662.363 71.340.220 
Ares Ç�mento İnşaat Sanay� ve T�caret A.Ş. 4.462.036 -- -- 4.462.036 
B.E.R.K Radyo Tv Yayıncılık T�caret Sanay� A.Ş.  -- -- 24.000 24.000 
Avukat H�dayet Nalan Tüzel  -- -- 191.154 191.154 

          

Toplam  72.981.393 2.158.500 877.517 76.017.410 
 

31.12.2019 Emt�a K�ra D�ğer Toplam  

          

Bursa Ç�mento Fabr�kası A.Ş 52.325.457 2.120.700 589.361 55.035.518 

Ares Ç�mento İnşaat Sanay� ve T�caret A.Ş.  2.976.536 -- -- 2.976.536 

          

Toplam  55.301.993 2.120.700 589.361 58.012.054 
 
d) Mal ve H�zmet Satışları 
 
31.12.2020 Emt�a D�ğer Toplam  
        

Bursa Ç�mento Fabr�kası A.Ş 164.544 239.245 403.789 
B-Plas Bursa Plast�k Sanay� ve T�caret A.Ş. 464.938 -- 464.938 
Roda L�man Depolama ve Loj. İşl. A.Ş 344.890 -- 344.890 
        

Toplam  974.372 239.245 1.213.617 
 
31.12.2019 Emt�a D�ğer Toplam  
        

Bursa Ç�mento Fabr�kası A.Ş 434.840 290.072 724.912 
Roda L�man Depolama ve Loj. İşl. A.Ş 4.099 -- 4.099 
        

Toplam  438.939 290.072 729.011 
 

e) 1 Ocak – 31 Aralık 2020 tar�hler� arası üst yönet�me ödenen ücret ve benzer� menfaatler�n toplam 
tutarı 1.727.869 TL (1 Ocak- 31 Aralık 2019: 1.445.171 TL)’d�r. Grup yönet�m kurulu üyeler�, genel 
müdür ve genel müdür yardımcılarını üst yönet�m olarak bel�rlem�şt�r. İlg�l� tutarın  1.301.996 TL’s� (1 
Ocak - 31 Aralık 2019: 1.019.192 TL) ücretten oluşmaktadır.  
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NOT 5 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 

  31.12.2020 31.12.2019 
   
Kasa 3.825 2.551 
Bankalar     
 - Vades�z mevduat  1.412.022 730.884 
 - Vadel� mevduat  26.434.075 -- 
Kred� kartı alacakları 3.414.016 3.293.322 
      

Toplam 31.263.938 4.026.757 
 
31 Aralık 2020 tar�h� �t�bar�yle bankalardak� vadel� mevduatlara �l�şk�n detaylar: 
 
Döv�z C�ns� Fa�z Oranı % Vades� (Gün) Döv�z Tutarı  TL Karşılığı 

          
TL 18,00% 4 16.102.250 16.102.250 
TL 16,50% 4 5.065.548 5.065.548 
TL 17,25% 4 5.016.277 5.016.277 
TL 6,50% 4 250.000 250.000 
          

 Toplam        26.434.075 

 
31 Aralık 2019 tar�h� �t�bar�yle vadel� mevduat bulunmamaktadır. 
 
NOT 6 – BORÇLANMALAR 
 

  31.12.2020   31.12.2019 

 
Fa�z 

oranı % 
Döv�z 
tutarı 

TL 
Tutarı   

Fa�z 
oranı % 

Döv�z 
tutarı 

TL 
Tutarı 

                
Kısa vadel� kred�ler               
TL Kred�ler -- -- --   9,25 4.716.774 4.716.774 
                
Toplam     --       4.716.774 
                
K�ralama �şlemler�nden borçlar               
TL K�ralama �şlemlerden borçlar 12,55 2.098.165 2.098.165   12,55 2.038.811 2.038.811 
                
Toplam     2.098.165       2.038.811 
                
Toplam kısa vadel� finansal 
borçlar     2.098.165       6.755.585 
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NOT 6 – BORÇLANMALAR (Devamı) 
 

  31.12.2020    31.12.2019  

 
Fa�z 

oranı  %  
Döv�z 
tutarı  TL Tutarı    

Fa�z oranı 
%  

Döv�z 
tutarı  TL Tutarı  

                
K�ralama �şlemler�nden borçlar                
TL K�ralama �şlemlerden borçlar  12,55  13.415.692  13.415.692    12,55  16.391.279  16.391.279  
                
Toplam      13.415.692        16.391.279  
                
Toplam uzun vadel� finansal borçlar      13.415.692        16.391.279  

 
31.12.2020 tar�h� �t�bar�yle k�ralama �şlemler�nden borçların ödeme planı aşağıdak� g�b�d�r: 
 

Vade Döv�z C�ns� Döv�z tutarı TL Tutar 

        

0-3 ay TL 525.120 525.120 

3-6 ay TL 524.754 524.754 

6-12 ay TL 1.048.291 1.048.291 

1-2 Yıl TL 896.754 896.754 

2-3 Yıl TL 613.335 613.335 
3-4 Yıl TL 613.957 613.957 
4-5 Yıl TL 695.600 695.600 
5 yıldan fazla TL 10.596.046 10.596.046 

        

Toplam     15.513.857 
 
31.12.2019 tar�h� �t�bar�yle banka kred�ler�n�n ve k�ralama �şlemler�nden borçların ödeme planı 
aşağıdak� g�b�d�r: 
 

Vade Döv�z C�ns� Döv�z tutarı TL Tutar 

        
0-3 ay TL 5.202.866 5.202.866 
3-6 ay TL 501.505 501.505 
6-12 ay TL 1.051.214 1.051.214 
1-2 Yıl TL 2.205.588 2.205.588 
2-3 Yıl TL 1.018.462 1.018.462 
3-4 Yıl TL 763.515 763.515 
4-5 Yıl TL 703.758 703.758 
5 yıldan fazla TL 11.699.956 11.699.956 
        

Toplam     23.146.864 
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NOT 7 – TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 
Kısa vadel� t�car� alacaklar  31.12.2020 31.12.2019 
   
T�car� alacaklar 28.066.561 25.461.839 
Alınan çekler ve senetler 56.397.488 44.811.799 
İl�şk�l� taraflardan alacaklar (Not 4) 132.913 77.326 
Tahs�l� şüphel� t�car� alacaklar 8.924.108 9.759.841 
      
 93.521.070 80.110.805 
     
Ertelenm�ş finansman gel�r� (-) (1.991.755) (1.082.306) 
Şüphel� t�car� alacaklar karşılığı (-) (8.924.108) (9.759.841) 
     

Toplam 82.605.207 69.268.658 
 
Şüphel� alacak karşılığının hareket tablosu aşağıdak� g�b�d�r; 
  31.12.2020 31.12.2019 
   
Dönem başı bak�ye 9.759.841 11.197.639 
Yıl �ç�nde ayrılan karşılıklar 127.652 1.281.469 
Yıl �ç�nde yapılan �ptaller (963.385) (2.719.267) 
     
Toplam  8.924.108 9.759.841 

 
T�car� alacakların yaşlandırması aşağıdak� g�b�d�r;  
  31.12.2020 31.12.2019 
   
Vades� geçmem�ş  81.761.444 68.254.072 
Vades� geçm�ş 0 -30 gün 2.699.872 1.496.911 
Vades� geçm�ş 31 -60 gün 93.612 174.318 
Vades� geçm�ş 61 -90 gün 39.011 115.860 
Vades� geçm�ş 91-365 gün 3.023 309.803 
Vades� geçm�ş 365 günden fazla  8.924.108 9.759.841 
   
Toplam  93.521.070 80.110.805 

 
31 Aralık 2020 tar�h� �t�bar�yle t�car� alacakların ortalama vades� 121 gündür (31 Aralık 2019: 141 gün). 
 
31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tar�hler� �t�bar�yle Grup’un alacaklarına karşılık olarak almış olduğu 
tem�natlar Not 15’de bel�rt�lm�şt�r. Grup alacaklarının maruz kaldığı r�skler ve r�skler�n düzey� �le 
döv�zl� bak�yeler� Not 28’de açıklanmıştır. 
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NOT 7 – TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (DEVAMI) 
 
Grup’un 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tar�hler� �t�bar�yle t�car� borçları aşağıdak� g�b�d�r: 
 
  31.12.2020 31.12.2019 

      

Kısa vadel� t�car� borçlar     

Satıcılar  31.147.850 21.064.127 

İl�şk�l� taraflara borçlar (Not 4) 37.785.684 27.976.490 

  68.933.534 49.040.617 

      

Ertelenm�ş finansman g�der� (-) (556.613) (151.946) 

İl�şk�l� taraflardan ertelenm�ş finansman g�der� ( -) (Not 4) (967.394) (313.383) 

      

Toplam 67.409.527 48.575.288 

 
31 Aralık 2020 tar�h� �t�bar�yle t�car� borçların ortalama vades� 103 gündür (31 Aralık 2019: 109 gün). 
 
NOT 8 – DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 

Kısa vadel� d�ğer alacaklar  31.12.2020 31.12.2019 
   
Personelden alacaklar 3.513 2.067 
D�ğer alacaklar 58.509 84.344 
      

Toplam 62.022 86.411 

 
Uzun vadel� d�ğer alacaklar 31.12.2019 31.12.2019 
   
Ver�len tem�natlar  670 670 
     

Toplam 670 670 
 
Kısa vadel� d�ğer borçlar 31.12.2020    31.12.2019 
   
Alınan depoz�to ve tem�natlar 75.251 251 
D�ğer borçlar 370.305 171.954 
     
Toplam 445.556 172.205 
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NOT 9 – STOKLAR 
  31.12.2020 31.12.2019 
   
İlk madde ve malzeme 2.865.083 2.758.585 
Yarı mamüller  5.318.296 5.039.758 
Mamüller -- 323 
T�car� mallar 12.619 13.911 
D�ğer stoklar 231.088 153.387 
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) (3.460.802) (2.442.583) 
     
Toplam 4.966.284 5.523.381 

 
Stok değer düşüklüğü karşılığı hareket tablosu aşağıdak� g�b�d�r; 

  31.12.2020 31.12.2019 

     

Dönem başı 2.442.583 1.415.120 

Dönem �ç�nde ayrılan karşılık 1.018.219 1.027.463 

     

Dönem sonu 3.460.802 2.442.583 
 
NOT 10 – PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER  
 
Peş�n ödenm�ş g�derler 31.12.2020 31.12.2019 
   
Peş�n ödenen g�derler 892.283 920.344 
Ruhsat bedel�  �ç�n ver�len avanslar 2.080.366 1.554.784 
Stoklar �ç�n ver�len avanslar 140.492 94.734 
     

Toplam  3.113.141 2.569.862 
 
 
Ertelenm�ş gel�rler 31.12.2020 31.12.2019 
   
Alınan s�par�ş avansları 22.522.295 7.179.803 
     

 Toplam 22.522.295 7.179.803 
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NOT 11 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 
 
31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tar�hler� �t�bar�yle yatırım amaçlı gayr�menkuller�n detayı aşağıdak� 
g�b�d�r: 

            
  31.12.2019 G�r�ş Çıkış Transfer 31.12.2020 

            

Araz� ve Arsalar (Çanakkale) 1.301.187 --  --  -- 1.301.187 

            

 Net defter değer� 1.301.187 --  --  -- 1.301.187 

           
  31.12.2018 G�r�ş Çıkış Transfer 31.12.2019 

            

Araz� ve Arsalar (Çanakkale) 1.301.187 --  --  -- 1.301.187 

            

 Net defter değer� 1.301.187 --  --  -- 1.301.187 
 
NOT 12 – MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 
31 Aralık 2020 tar�h� �t�bar�yle madd� duran varlıkların detayı aşağıdak� g�b�d�r: 
 
Car� Dönem 01.01.2020 İlaveler Çıkışlar Transferler 31.12.2020 
      
Mal�yet      
Araz� ve  Arsalar 4.813.786 -- -- -- 4.813.786 
Yeraltı ve Yerüstü Düzenler�  7.305.487 -- (29.929) -- 7.275.558 
B�nalar 1.356.351 -- (317.176) -- 1.039.175 
Mak�ne, Tes�s ve C�hazlar  20.884.664 136.282 (119.936) -- 20.901.010 
Taşıt Araçları  15.874.219 366.875 (102.903) -- 16.138.191 
Döşeme ve Dem�rbaşlar 2.334.856 114.237 (154.251) -- 2.294.842 
D�ğer Duran Varlıklar  207.142 -- (3.214) -- 203.928 
Yapılmakta Olan Yatırımlar  1.108.171 354.782 -- -- 1.462.953 
Özel Mal�yetler 9.786.853 -- (63.791) -- 9.723.062 
        
 63.671.529 972.176 (791.200) -- 63.852.505 
B�r�km�ş amort�sman       
Yeralt� ve Yerüstü Düzenler�  2.533.683 656.681 (8.287) -- 3.182.077 
B�nalar 451.456 28.131 (6.344) -- 473.243 
Mak�ne, Tes�s ve C�hazlar  10.956.557 1.528.976 (103.317) -- 12.382.216 
Taş�t Araçlar�  7.953.998 2.322.966 (95.398) -- 10.181.566 
Döşeme ve Dem�rbaşlar 1.684.686 220.314 (145.437) -- 1.759.563 
D�ğer Duran Varl�klar  199.374 1.457 (3.214) -- 197.617 
Özel Mal�yetler 5.361.979 450.867 (62.376) -- 5.750.470 
        
 29.141.733 5.209.392 (424.373) -- 33.926.752 
           

Net kayıtlı değer 34.529.796       29.925.753 
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NOT 12 – MADDİ DURAN VARLIKLAR (DEVAMI) 
 
31 Aralık 2019 tar�h� �t�bar�yle madd� duran varlıkların detayı aşağıdak� g�b�d�r: 

Öncek� Dönem 01.01.2019 İlaveler Çıkışlar Transferler 31.12.2019 
      
Mal�yet      
Araz� ve  Arsalar 1.638.425 3.175.361 -- -- 4.813.786 
Yeraltı ve Yerüstü Düzenler�  6.106.894 1.198.593 -- -- 7.305.487 
B�nalar 565.385 790.966 -- -- 1.356.351 
Mak�ne, Tes�s ve C�hazlar  20.794.920 202.391 (112.647) -- 20.884.664 
Taşıt Araçları  15.809.631 87.769 (23.181) -- 15.874.219 
Döşeme ve Dem�rbaşlar 2.290.393 54.417 (9.954) -- 2.334.856 
D�ğer Duran Varlıklar  201.195 5.947 -- -- 207.142 
Yapılmakta Olan Yatırımlar  1.404.610 5.266 (301.705) -- 1.108.171 
Özel Mal�yetler 9.786.853 -- -- -- 9.786.853 
            
 58.598.306 5.520.710 (447.487) -- 63.671.529 
B�r�km�ş amort�sman           
Yeralt� ve Yerüstü Düzenler�  1.907.245 626.438 -- -- 2.533.683 
B�nalar 436.027 15.429 -- -- 451.456 
Mak�ne, Tes�s ve C�hazlar  9.283.464 1.680.745 (7.652) -- 10.956.557 
Taş�t Araçlar�  5.596.503 2.367.325 (9.830)   7.953.998 
Döşeme ve Dem�rbaşlar 1.426.329 263.650 (5.293) -- 1.684.686 
D�ğer Duran Varl�klar  197.916 1.458 -- -- 199.374 
Özel Mal�yetler 4.881.520 480.459 -- -- 5.361.979 
            
 23.729.004 5.435.504 (22.775)   29.141.733 
           

Net kayıtlı değer 34.869.302       34.529.796 
 
Grup’un madd� duran varlıkları üzer�ndek� s�gorta tem�nat tutarı 173.999.375 TL’d�r. ( 31 Aralık 2019: 
71.456.739 TL) 

 
NOT 13 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 
31 Aralık 2020 tar�h� �t�bar�yle madd� olmayan duran varlıkların detayı aşağıdak� g�b�d�r: 
 
Car� Dönem 01.01.2020 İlaveler Çıkışlar Transferler 31.12.2020 
      
Mal�yet      
Haklar 1.191.560 1.158.643 (4.065) -- 2.346.138 
            
 1.191.560 1.158.643 (4.065) -- 2.346.138 
B�r�km�ş �tfa payı           
Haklar 409.684 159.601 (4.065) -- 565.220 
            
 409.684 159.601 (4.065) -- 565.220 
           
Net kayıtlı değer� 781.876       1.780.918 
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NOT 13 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (DEVAMI) 
 
31 Aralık 2019 tar�h� �t�bar�yle madd� olmayan duran varlıkların detayı aşağıdak� g�b�d�r: 
 
Öncek� Dönem 01.01.2019 İlaveler Çıkışlar Transferler 31.12.2019 
      
Mal�yet      
Haklar 1.194.907 7.760 -- (11.107) 1.191.560 
            
 1.194.907 7.760 -- (11.107) 1.191.560 
B�r�km�ş �tfa payı           
Haklar 315.228 105.563 -- (11.107) 409.684 
            
 315.228 105.563 -- (11.107) 409.684 
           
Net kayıtlı değer� 879.679       781.876 

 
NOT 14 – KULLANIM HAKKI VARLIKLARI 
 
31 Aralık 2020 tar�h� �t�bar�yle kullanım hakkı varlıklarının detayı aşağıdak� g�b�d�r: 
 
  01.01.2020 İlaveler Çıkışlar 31.12.2020 

Mal�yet     

Araz� ve b�nalar 15.986.390 -- (1.031.108) 14.955.282 

Taşıtlar 3.808.515 -- -- 3.808.515 
          
 19.794.905 -- (1.031.108) 18.763.797 

B�r�km�ş �tfa payı     

Araz� ve b�nalar 1.257.145 1.284.735 (173.660) 2.368.220 

Taşıtlar 1.057.921 1.269.505 -- 2.327.426 

          
  2.315.066 2.554.240 (173.660) 4.695.646 
         
Net kayıtlı değer 17.479.839     14.068.151 
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NOT 14 – KULLANIM HAKKI VARLIKLARI (Devamı) 
 
31 Aralık 2019 tar�h� �t�bar�yle kullanım hakkı varlıklarının detayı aşağıdak� g�b�d�r: 
 

  01.01.2019 

Muhasebe 
pol�t�kalarındak� 

değ�ş�m�n etk�s� İlaveler 31.12.2019 

Mal�yet     

Araz� ve b�nalar -- 15.986.390 -- 15.986.390 

Taşıtlar -- 3.808.515 -- 3.808.515 
          
 -- 19.794.905 -- 19.794.905 

B�r�km�ş �tfa payı     

Araz� ve b�nalar -- -- 1.257.145 1.257.145 

Taşıtlar -- -- 1.057.921 1.057.921 

          
  -- -- 2.315.066 2.315.066 
     
Net kayıtlı değer  --    17.479.839 

 
Grup, b�r k�racı olarak, dayanak varlığı kullanım hakkını tems�l eden kullanım hakkı varlığı ve k�ra 
ödemekle yükümlü olduğu k�ra ödemeler�n� tems�l eden k�ralama borçlarını finansal tablolarına almıştır 
 
NOT 15 – KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
15.1 Kısa Vadel� Borç Karşılıkları  
 
Kısa vadel� borç karşılıkları  31.12.2020 31.12.2019 
   
Dava karşılıkları 1.003.596 2.348.439 
     
Toplam 1.003.596 2.348.439 

 
Dava karşılıklarının hareket tablosu aşağıdak� g�b�d�r; 
  31.12.2020 31.12.2019 
   
Yılbaşı bak�yes� 2.348.439 2.070.356 
Konusu kalmayan dava karşılıkları (1.392.411) (447.452) 
İlave karşılıklar  47.568 725.535 
     
Dönem sonu bak�yes� 1.003.596 2.348.439 
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NOT 15 – KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAMI) 
 
15.2 Dava ve İht�laflar  
 
Rapor tar�h� �t�bar�yle Grup’u konu eden dava ve �ht�laflar hakkında açıklamalar aşağıdak� g�b�d�r: 
 
1) Grup’un “davacı” olduğu ve devam etmekte olan davalar: 
 
Grup’un 694.548 TL tutarında tak�p ett�ğ� 8 adet davası mevcuttur (31 Aralık 2019: 809.045 TL, 8 adet). 
 
2) Grup tarafından yürütülen �cra tak�pler�: 
 
Grup’un 8.167.519 TL tutarında 50 adet �cra tak�b� bulunmaktadır (31 Aralık 2019: 8.366.945 TL, 51 
adet).   
 
3) Grup aleyh�ne açılmış ve devam eden davalar/�cralar: 
 
Grup aleyh�ne toplam 3.328.035 TL (31 Aralık 2019: 2.364.016 TL) tutarında dava bulunmakta olup, 
bu davalar �ş davaları, menfi tesp�t ve  alacak davalarından oluşmaktadır. 
 
 15.3. Ver�len/alınan tem�natlar /�potekler/reh�nler (TRİ)  
 
Grup Tarafından Ver�len TRİ’ler  31.12.2020 31.12.2019 
   
A. Kend� Tüzel K�ş�l�ğ� Adına Verm�ş Olduğu TRİ’ler�n Toplam 
Tutarı 

2.432.140 3.313.280 

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

88.400 -- 

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

-- -- 

     
D. D�ğer Ver�len TRİ’ler�n Toplam Tutarı  102.400.000 -- 
     
�. Ana Ortak Leh�ne Verm�ş Olduğu TRİ’ler�n Toplam Tutarı  102.400.000 -- 
��. B ve C maddeler� Kapsamına G�rmeyen D�ğer Grup Ş�rketler�     
Leh�ne Verm�ş Olduğu TRİ’ler�n Toplam Tutarı  -- -- 
���. C Maddes� Kapsamına G�rmeyen 3. k�ş�ler Leh�ne Verm�ş      
Olduğu TRİ’ler�n Toplam Tutarı  -- -- 
Toplam  104.920.540 3.313.280 
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NOT 15 – KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAMI) 
 
Grup’un kend� tüzel k�ş�l�ğ� adına verm�ş olduğu TRİ’ler�n ayrıntısı aşağıdak� g�b�d�r;  
 
Ver�len tem�natlar mektupları:  
 
 31.12.2020 31.12.2019 
      
Abonel�k Sözleşmeler� 99.200 99.200 
İhale ve Güvence Bedeller� 267.110 178.710 
Mahkeme ve İcra Müdürlükler�ne Ver�len  318.850 588.580 
Sözleşme Taahhütler�  1.083.015 1.833.015 
Tes�sler�n Ruhsat Süres� B�t�m�nde Esk� Hal�ne Dönüştürülmes� 
İç�n Ver�len 752.365 613.775 
İl�şk�l� taraflar leh�ne ver�len kefaletler 102.400.000 -- 
      
Toplam 104.920.540 3.313.280 

 
Alınan tem�natlar: 
 
Grup’un 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tar�hler� �t�bar�yle müşter�ler�nden aldığı tem�natlar aşağıdak� 
g�b�d�r;  
 
Türü 31.12.2020 31.12.2019 

      

Tem�nat mektubu 26.753.300 27.415.000 

Tem�nat sened� 5.577.000 5.847.000 

İpotek 16.076.000 15.656.000 

Reh�n 380.000 428.000 

   

Toplam tem�nat tutarı  48.786.300 49.346.000 
 
NOT 16 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR A İLİŞKİN UZUN VADELİ 
KARŞILIKLAR 
 
Yürürlüktek� İş Kanunu hükümler� uyarınca, çalışanlardan kıdem tazm�natına hak kazanacak şek�lde �ş 
sözleşmes� sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazm�natlarının ödenmes� yükümlülüğü vardır. 
Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal S�gortalar Kanununun 6 Mart 1981 tar�h, 2422 sayılı ve 
25 Ağustos 1999 tar�h, 4447 sayılı yasalar �le değ�ş�k 60’ıncı maddes� hükmü gereğ�nce kıdem tazm�natını 
alarak �şten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazm�natlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 
 
31 Aralık 2020 tar�h� �t�bar�yle ödenecek kıdem tazm�natı 7.117,17 TL (31 Aralık 2019: 6.379,86 TL) 
tavanından hesaplamıştır.  
  
Kıdem tazm�natı yükümlülüğü yasal olarak herhang� b�r fonlamaya tab� değ�ld�r. 
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NOT 16 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN UZUN VADELİ 
KARŞILIKLAR (DEVAMI ) 
 
Kıdem tazm�natı yükümlülüğü, Grup’un çalışanların emekl� olmasından doğan gelecektek� olası 
yükümlülüğün bugünkü değer�n�n tahm�n�ne göre hesaplanır. TMS 19, “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” 
uyarınca ş�rket�n yükümlülükler�n� tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemler� 
kullanılarak gel�şt�r�lmes�n� öngörür.  Buna uygun olarak, toplam yükümlülükler�n hesaplanmasında 
kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r: 
 
Esas varsayım,  her h�zmet yılı �ç�n olan azam� yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. 
Dolayısıyla, uygulanan �skonto oranı, gelecek enflasyon etk�ler�n�n düzelt�lmes�nden sonrak� beklenen reel 
oranı �fade eder. 31 Aralık 2020 tar�h� �t�bar�yle, ekl� finansal tablolarda karşılıklar, çalışanların 
emekl�l�ğ�nden kaynaklanan geleceğe a�t olası yükümlülüğünün bugünkü değer� tahm�n ed�lerek hesaplanır. 
31 Aralık 20120 tar�h� �t�bar�yle karşılıklar yıllık %9,55 enflasyon oranı ve  %13,25 �skonto oranı 
varsayımına göre, % 3,38 reel �skonto oranı �le hesaplanmıştır. (31 Aralık 2019: % 3,35 reel �skonto oranı) 
İsteğe bağlı �şten ayrılmalar net�ces�nde ödenmey�p, Grup’a kalacak olan kıdem tazm�natı tutarlarının 
tahm�n� oranı da d�kkate alınmıştır. Grup’un kıdem tazm�natı yükümlülüğü hesaplamasında ortalama �şe 
devam etme olasılığı % 95,43 (31 Aralık 2019: % 96,50) olarak hesaplanmış ve �nd�rgenm�ş kıdem 
tazm�natı karşılığı tutarı bu oran esas alınarak hesaplanmıştır. 
 

Kıdem tazm�natı karşılığının hareketler� aşağıdak� g�b�d�r: 
 

  31.12.2020 31.12.2019 
   
Dönem başı 3.762.721 3.841.862 
Ödemeler (1.129.763) (994.951) 
Fa�z mal�yet� 126.115 130.582 
Car� h�zmet mal�yet� 265.350 452.756 
Aktüeryal kazanç /(kayıp) 1.305.916 332.472 
     
Dönem sonu �t�bar�yle karşılık 4.330.339 3.762.721 

 
Aktüeryal kayıp kazanç hareket tablosu aşağıdak� g�b�d�r: 
  31.12.2020 31.12.2019 
   
Açılış bak�yes� (5.593.738) (5.334.410) 
Aktüeryal kayıp (1.305.916) (332.472) 
Ertelenm�ş verg� etk�s� 261.183  73.144  
    
Toplam  (6.638.471) (5.593.738) 

 
Duyarlılık Anal�z�; 
 
Tanımlanmış fayda yükümlülüğünün raporlama dönem� sonunda makul düzeyde muhtemel olan �lg�l� 
aktüeryal varsayımdak� değ�ş�kl�klerden nasıl etk�leneb�leceğ�n� duyarlılık anal�z� aşağıdak� g�b�d�r: 
 

  Net �skonto oranı 
İşe devam etme olasılığına 

�l�şk�n dev�r hızı 

Duyarlılık sev�yes� %0,5 azalış %0,5 artış %0,5 azalış %0,5 artış 

Oran 2,88% 3,88% 94,93% 95,93% 

Kıdem tazm�natı yükümlülüğü değ�ş�m� 122.630  (132.438) (157.466) 145.241  
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NOT 17 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR  
 
  31.12.2020 31.12.2019 

      

Personele borçlar 260.091 219.911 

Ödenecek sosyal güvenl�k kes�nt�ler� 593.883 555.125 

D�ğer 10.224 11.815 

      

 Toplam 864.198 786.851 

 
 
NOT 18 – NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 
 
Amort�sman ve �tfa payları; 
 
  31.12.2020 31.12.2019 

      

Üret�m mal�yet� (Not 21) 7.602.371 7.432.738 

Araştırma gel�şt�rme g�derler� (Not 22) 945 958 

Genel yönet�m g�derler� (Not 22) 305.077 401.355 

Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler�  (Not 22) 14.840 21.082 

      

Toplam 7.923.233 7.856.133 

 
Personel g�derler�; 
 
  31.12.2020 31.12.2019 

      

Brüt ücretler 11.578.297 9.985.617 

Fazla mesa� 1.468.419 1.120.743 

İz�n ve tat�l ücretler� 1.862.191 2.104.123 

SSK �şveren h�sses� 2.123.008 2.105.161 

İkram�ye ve pr�mler 2.960.517 3.240.602 

Yemek g�derler�  562.582 640.711 

Taşıma g�derler� -- 77.428 

D�ğer 1.130.561 1.562.776 

      

Toplam 21.685.575 20.837.161 

 
  31.12.2020 31.12.2019 

      

Üret�m mal�yet� (Not 21) 11.871.756 11.672.487 

Genel yönet�m g�derler� (Not 22) 8.106.624 7.687.840 

Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler�  (Not 22) 1.707.195 1.476.834 

      

Toplam 21.685.575 20.837.161 
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NOT 19 – DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

D�ğer dönen varlıklar 31.12.2020 31.12.2019 

      

Devreden KDV 4.939 15.618 

      

Toplam 4.939 15.618 

 

Kısa vadel� d�ğer yükümlülükler 31.12.2020 31.12.2019 

      

Ödenecek verg� ve fonlar 1.262.186 702.782 

D�ğer 268 61.729 

      

Toplam 1.262.454 764.511 
 
NOT 20 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ  
 
Grup’un esas sermayes� 10.500.000 TL’d�r. (31 Aralık 2019: 10.500.000 TL) Bu sermaye, her b�r� 1 
Türk L�rası (TL)  nom�nal değerl� 10.500.000 adett�r.  
 
 

 31.12.2020 31.12.2019 
  Pay yüzdes� Pay tutarı Pay yüzdes� Pay tutarı 

     
Bursa Ç�mento Fabr�kası A.Ş. 99,79 10.477.800 99,79 10.477.800 
Bursa Ç�mento Sanay� ve T�caret A.Ş. 0,1676 17.600 0,1676 17.600 
Ç�mento İnşaat Sanay� ve T�caret A.Ş. 0,0438 4.600 0,0438 4.600 
          
Toplam 100 10.500.000 100 10.500.000 

 
Emekl�l�k Planlarından Aktüeryal Kazanç/ Kayıp Fonu 
 
Grup’un 31 Aralık 2020 tar�h� �t�bar�yle emekl�l�k planlarından aktüeryal kayıp fonu tutarı 6.638.471 
TL’d�r (31 Aralık 2019: 5.593.738 TL). 
 
TMS–19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardındak� değ�ş�kl�kle b�rl�kte kıdem tazm�natı 
karşılığının hesaplanmasında d�kkate alınan aktüeryal kayıp kazançların gel�r tablosunda 
muhasebeleşt�r�lmes�ne �z�n vermemekted�r. Aktüeryal varsayımların değ�şmes� sonucu oluşan kayıp ve 
kazançlar özkaynaklar �çer�s�nde muhasebeleşt�r�lm�şt�r.  
 
Kıdem tazm�natı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu kar veya zararda yen�den sınıflandırılmayacak 
n�tel�kted�r. 

BURSA BETON
 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 

31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Tutarlar
 

aks� bel�rt�lmed�kçe Türk L�rası (“TL”) olarak �fade ed�lm�şt�r).

89



BURSA BETON FAALİYET RAPORU     2020

 
NOT 20 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ  (DEVAMI) 
 
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 
 
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler yasal yedeklerden oluşmaktadır ve 31 Aralık 2020 tar�h� �t�bar�yle 
2.206.267 TL’d�r (31 Aralık 2019: 2.206.267TL) 
 
Türk T�caret Kanunu’na göre, yasal yedekler b�r�nc� ve �k�nc� tert�p yasal yedekler olmak üzere �k�ye 
ayrılır. Türk T�caret Kanunu’na göre b�r�nc� tert�p yasal yedekler, ş�rket�n ödenm�ş sermayes�n�n 
%20’s�ne ulaşıncaya kadar, kanun� net karın %5’� olarak ayrılır. İk�nc� tert�p yasal yedekler �se ödenm�ş 
sermayen�n %5’�n� aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk T�caret Kanunu’na göre, yasal yedekler 
ödenm�ş sermayen�n %50’s�n� geçmed�ğ� sürece sadece zararları netleşt�rmek �ç�n kullanılab�l�r, bunun 
dışında herhang� b�r şek�lde kullanılması mümkün değ�ld�r. 
 
Kar dağıtımı 
 
Kar Dağıtımı, �lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Ortaklıklarda kâr 
payı, dağıtım tar�h� �t�barıyla mevcut payların tümüne, bunların �hraç ve �kt�sap tar�hler� d�kkate 
alınmaksızın payları oranında eş�t olarak dağıtılır. TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler �le esas 
sözleşmede veya kâr dağıtım pol�t�kasında pay sah�pler� �ç�n bel�rlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka 
yedek akçe ayrılmasına, ertes� yıla kâr aktarılmasına ve �nt�fa sened� sah�pler�ne, yönet�m kurulu 
üyeler�ne, ortaklık çalışanlarına ve pay sah�b� dışındak� k�ş�lere kârdan pay dağıtılmasına karar 
ver�lemeyeceğ� g�b�, pay sah�pler� �ç�n bel�rlenen kâr payı nakden ödenmed�kçe bu k�ş�lere kârdan pay 
dağıtılamaz. Ortaklıkların geçm�ş yıllar zararlarının; geçm�ş yıllar kârları, paylara �l�şk�n pr�mler dah�l 
genel kanun� yedek akçe, sermaye har�ç özkaynak kalemler�n�n enflasyon muhasebes�ne göre 
düzelt�lmes�nden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılab�l�r dönem kârının 
hesaplanmasında �nd�r�m kalem� olarak d�kkate alınır. 
 
Grup’un yasal kayıtlarına göre net dönem karı/(zararı) ve dağıtılab�l�r d�ğer kaynakları aşağıdak� g�b�d�r; 
 
 31.12.2020 31.12.2019 
   
Dönem net karı/ zararı 6.607.088 (5.906.423) 
Olağanüstü yedekler 42.730.040 42.730.040 
Geçm�ş yıl zararları (5.906.425) -- 
   

 

Geçm�ş Yıllar Karları / (Zararları) 

 
 31.12.2020 31.12.2019 
   
Geçm�l yıl karları 43.334.404 47.202.210 
   
Toplam  43.334.404 47.202.210 
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NOT 21 – HASILAT 
 

Satış Gel�rler� 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 
      
Yurt�ç� satışlar  228.539.283 173.395.586 
D�ğer satışlar -- 426.554 
      
Brüt satışlar 228.539.283 173.822.140 
      
D�ğer İskontolar(-) (97.286) (82.918) 
      
Net satışlar 228.441.997 173.739.222 

 

Satışların Mal�yet� 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 
      
D�rekt �lk madde ve malzeme g�derler� 128.114.522 91.760.424 
D�rekt �şç�l�k g�derler� 5.838.872 5.291.042 
Genel üret�m g�derler� 62.498.312 58.412.927 
Amort�sman ve �tfa payları 7.602.371 7.432.738 
Yarı mamul  dönem başı stok 5.039.758 3.887.927 
Yarı mamul dönem sonu stok ( -) (5.318.296) (5.039.758) 
      
Üret�len mamul mal�yet� 203.775.539 161.745.300 
      
Mamul stoklarında değ�ş�m 323 (323) 
   Dönem başı stok 323 -- 
   Dönem sonu stok -- (323) 
      
Satılan mamul mal�yet� 203.775.862 161.744.977 
      
   Dönem başı stok 13.911 79.331 
   Dönem �ç� alış 1.164.324 1.824.740 
   Dönem sonu stok (12.619) (13.911) 
      
Satılan t�car� mallar mal�yet� 1.165.616 1.890.160 
   
Satışların mal�yet� toplamı 204.941.478 163.635.137 
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NOT 22 - FAALİYET GİDERLERİ 
  01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 
      
Araştırma ve gel�şt�rme g�derler� 2.531 5.718 
Genel yönet�m g�derler� 12.059.549 12.591.909 
Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler� 4.869.143 5.186.080 
      

Faal�yet g�derler� toplamı 16.931.223 17.783.707 
 
 
Araştırma ve gel�şt�rme g�derler� 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 
      
Amort�sman g�derler� 945 958 
D�ğer 1.586 4.760 
      
Toplam 2.531 5.718 

 
 
Genel yönet�m g�derler� 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 
      
Personel g�derler� 8.106.624 7.687.840 
Verg� ve harç g�derler�  451.858 513.252 
Danışmanlık ve müşav�rl�k g�derler� 446.749 410.779 
Amort�sman g�derler� 305.077 401.355 
S�gorta g�derler� 291.162 178.991 
Güvenl�k g�derler� 280.751 349.022 
Haberleşme g�derler� 267.360 340.774 
Bakım ve onarım g�derler� 182.833 118.222 
Kıdem tazm�natı g�der� 150.804 205.399 
Kırtas�ye g�derler� 144.682 89.933 
Dava g�derler� 128.799 86.351 
Tem�zl�k g�derler� 68.914 107.369 
Akaryakıt g�derler� 64.437 91.765 
Tems�l ve ağırlama g�derler� 51.317 22.203 
İlan ve reklam g�derler� 37.123 17.800 
Noter g�derler� 30.775 16.380 
K�ra g�derler� 29.211 41.768 
Seyahat g�derler� 20.583 6.619 
Bağış ve yardımlar 8.775 70.037 
D�ğer 991.715 1.836.050 
      
Toplam 12.059.549 12.591.909 
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NOT 22 - FAALİYET GİDERLERİ (DEVAMI) 

Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler� 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 
      
Personel g�derler� 1.707.195 1.476.834 
Satış kom�syonları 1.727.043 834.079 
Nakl�ye ve yükleme g�derler� 742.840 1.855.089 
Reklam g�derler� 47.386 125.546 
Amort�sman g�derler� 14.840 21.082 
D�ğer 629.839 873.450 
      
Toplam 4.869.143 5.186.080 

 
NOT 23 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER / GİDERLER 
 

 Esas Faal�yetlerden D�ğer Gel�rler 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 
      
Ertelenm�ş finansman gel�r� 10.850.008 4.702.358 
Konusu kalmayan dava karşılıkları 1.392.411 447.453 
Şüphel� alacak karşılığı �ptal� 963.385 2.730.446 
Vade farkı gel�r�  462.194 521.445 
Sab�t kıymet satış karları 196.837 9.247 
Esas faal�yetlerden kaynaklanan kur farkı gel�rler� 652 727 
D�ğer gel�rler 1.744.672 1.363.555 
      

Toplam 15.610.159 9.775.231 
 

Esas Faal�yetlerden D�ğer G�derler 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 
      
Ertelenm�ş finansman g�der� 9.672.591 2.111.798 
S�gorta tazm�nat g�derler� 507.580 177.192 
Tazm�nat ve ceza g�derler�  544.495 -- 
Şüphel� t�car� alacak karşılığı 127.652 1.281.469 
Sab�t kıymet satış zararları 49.578 -- 
Dava karşılık g�der� 47.568 725.536 
Esas faal�yetlerden kaynaklanan kur karkı g�der� 19 453 
D�ğer g�derler 1.164.603 430.623 
      

Toplam 12.114.086 4.727.071 
 
NOT 24 – YATIRI M FAALİYETLERİNDEN GELİRLER / GİDERLER 
 

Yatırım faal�yetler�nden gel�rler   01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 
     
Fa�z gel�rler� 901.421 587.775 
      

Toplam 901.421 587.775 
 
 

BURSA BETON
 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 

31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Tutarlar
 

aks� bel�rt�lmed�kçe Türk L�rası (“TL”) olarak �fade ed�lm�şt�r).

93



BURSA BETON FAALİYET RAPORU     2020

 
 
NOT 25 – FİNANSMAN GELİRLERİ / GİDERLERİ 
 

F�nansman G�derler� 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 
      
K�ralamalardan kaynaklanan fa�z g�derler� 2.034.972 2.296.997 
Kred� fa�z g�derler� 400.277 195.915 
Banka kom�syon g�derler� 268.891 315.233 
      
Toplam 2.704.140 2.808.145 

 
NOT 26 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
 
Car� Dönem Verg�s�yle İlg�l� Varlıklar  

 31.12.2020 31.12.2019 

      

Peş�n ödenen verg�ler -- 7.255 

      

Toplam  -- 7.255 
 
Kurumlar Verg�s� 
 
Grup’un car� dönem faal�yet sonuçlarına �l�şk�n tahm�n� verg� yükümlülükler� �ç�n ekl� finansal 
tablolarda gerekl� karşılıklar ayrılmıştır. 
 
Verg�ye tab� kurum kazancı üzer�nden tahakkuk  ett�r�lecek kurumlar verg�s� oranı t�car� kazancın 
tesp�t�nde g�der yazılan verg� matrahından �nd�r�lemeyen g�derler�n eklenmes� ve verg�den �st�sna 
kazançlar, verg�ye tab� olmayan gel�rler ve d�ğer �nd�r�mler (varsa geçm�ş yıl zararları ve terc�h ed�ld�ğ� 
takd�rde kullanılan yatırım �nd�r�mler�) düşüldükten sonra kalan matrah üzer�nden hesaplanmaktadır. 
 
2020 yılında uygulanan kurumlar verg�s� oranı % 22’d�r (2019: %22).  
 
Türk�ye’de geç�c� verg� üçer aylık dönemler �t�bar�yle hesaplanmakta ve tahakkuk ett�r�lmekted�r. 2020 
yılı kurum kazançlarının geç�c� verg� dönemler� �t�bar�yle verg�lend�r�lmes� aşamasında kurum 
kazançları üzer�nden hesaplanması gereken geç�c� verg� oranı %22’d�r (2019: %22).  Zararlar gelecek 
yıllarda oluşacak verg�lend�r�leb�l�r kardan düşülmek üzere, maks�mum 5 yıl taşınab�l�r. Ancak oluşan 
zararlar ger�ye dönük olarak öncek� yıllarda oluşan karlardan düşülemez. 
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NOT 26 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  (DEVAMI)  
 
Kurumlar Verg�s� (Devamı) 
 
Türk�ye’de ödenecek verg�ler konusunda verg� otor�tes� �le mutabakat sağlamak g�b� b�r uygulama 
bulunmamaktadır. Kurumlar verg�s� beyannameler� hesap dönem�n�n kapandığı ayı tak�p eden dördüncü 
son günü akşamına kadar bağlı bulunulan verg� da�res�ne ver�l�r. Bununla beraber, verg� �ncelemes�ne 
yetk�l� makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını �nceleyeb�l�r ve hatalı �şlem tesp�t ed�l�rse 
ödenecek verg� m�ktarları değ�şeb�l�r.  
 
Kurumlar verg�s�ne ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum 
kazancına dah�l ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı ş�rketler�n Türk�ye’dek� 
şubeler�ne dağıtılanlar har�ç olmak üzere kar payları üzer�nden ayrıca gel�r verg�s� stopajı hesaplanması 
gerekmekted�r. Gel�r verg�s� stopajı %15 olarak uygulanmaktadır 
 
23.12.2017 tar�hl� 30279 sayılı resm� gazetede yayınlanan 28.11.2017 tar�hl� ve 7061 sayılı Verg� 
Kanunları İle D�ğer Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k yapılmasına da�r kanunla 1 ser� nolu Kurumlar Verg�s� 
Genel Tebl�ğ� geç�c� madde 10 �le kurumların 2018-2019-2020 yılı verg� dönemler�ne a�t kurum 
kazançları �ç�n %22 verg� oranı uygulanacaktır.  
 
B�lançoya yansıyan kurumlar verg�s� yükümlülükler� aşağıdak� g�b�d�r: 
 
 

 Car� verg� yükümlülüğü 31.12.2020 31.12.2019 
   
Kurumlar verg�s� karşılığı 1.098.981 -- 
Peş�n ödenm�ş verg� ve fonlar (70.974) -- 
     
Ödenecek kurumlar verg�s� 1.028.007 -- 

 
Gel�r tablosuna yansıyan verg� gel�rler�/(g�derler�) aşağıdak� g�b�d�r; 
 
 Verg� g�der�/(gel�r�)  31.12.2020 31.12.2019 
   
Car� kurumlar verg�s� (1.098.981) -- 
Ertelenm�ş verg� (gel�r�) / g�der� (1.262.749) 984.026 
     

Toplam (2.361.730) 984.026 
 
Ertelenm�ş Verg�ler  
 
Grup, verg�ye esas yasal finansal tabloları �le TMS/TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları 
arasındak� farklılıklardan kaynaklanan geç�c� zamanlama farkları �ç�n ertelenm�ş verg� varlığı ve 
yükümlülüğü muhasebeleşt�rmekted�r. Söz konusu farklılıklar genell�kle bazı gel�r ve g�der kalemler�n�n 
verg�ye esas mal� tablolar �le TMS/TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer 
almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda bel�rt�lmekted�r. 
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NOT 26 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  (DEVAMI)  
 
Ertelenm�ş Verg�ler (Devamı) 
 
31.12.2020 tar�h� �t�bar�yle ertelenm�ş verg� akt�fler� ve pas�fler�n�n hesaplanmasında kull anılan verg� 
oranı %20’d�r (2019 :%22). 
 

  
Toplam Geç�c� Farklar 

Ertelenen Verg� 
Varlıkları/(Yükümlülükler�) 

  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

          

Stokların kayıtlı değer� �le verg� değer� arasındak� net fark 4.703.317 2.522.894 940.663 555.036 

Madd� ve madd� olmayan duran varlıkların kayıtlı değer� 
�le verg� matrahları arasındak� net fark (1.668.353) (1.677.126) (333.669) (368.968) 

Kıdem tazm�natı karşılığı 4.330.339 3.762.721 866.068 827.798 

Tahakkuk etmem�ş finansman g�der�  (1.524.007) (465.329) (304.801) (102.372) 

Tahakkuk etmem�ş finansman gel�r�  1.994.549 1.082.306 398.910 238.107 

Şüphel� alacak karşılığı 1.259.162 1.884.215 251.832 414.527 

Kullanım hakkı varlıkları ve k�ra yükümlülükler� etk�s� 1.445.706 952.131 289.141 209.469 

D�ğer   (18.935) -- (4.165) 

Dava karşılığı 1.003.596 2.348.439 200.719 516.657 

Verg�den mahsup ed�lecek car� yıl mal� zararları  -- 4.656.075 -- 1.024.340 

Ertelenen verg� varlıkları 14.736.669 17.208.781 2.947.333 3.785.934 

Ertelenen verg� yükümlülükler� (3.192.360) (2.161.390) (638.470) (475.505) 

          

Ertelenen Verg� Varlıkları, Net  11.544.309 15.047.391 2.308.863 3.310.429 

 
Gel�r tablosuna yansıyan ertelenm�ş verg� gel�rler�/ (g�derler�) hareket� aşağıdak� g�b�d�r; 
 

  31.12.2020 31.12.2019 

      

Ertelenm�ş verg� varlığı/yükümlülüğü hareket�:     

1 Ocak �t�bar�yle açılış bak�yes�  3.310.429 2.253.259 

 Ertelenm�ş verg� gel�r�/(g�der�): (1.262.749) 984.026 

Ertelenm�ş Verg� Varlığı , net 2.047.680 3.237.285 
Kapsamlı gel�r tablosuna yansıtılan ertelenm�ş verg� gel�r�/(g�der�): 261.183 73.144 
      

Genel Toplam 2.308.863 3.310.429 
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NOT 27 – HİSSE BAŞINA KAZANÇ / (KAYIP)  
 
H�sse başına esas kar/ (kayıp), h�ssedarlara a�t net karın(kaybın) ad� h�sseler�n ağırlıklı ortalama aded�ne 
bölünmes� �le hesaplanır. 
 

  
01.01.- 

31.12.2020 
01.01.- 

31.12.2019 
   
H�ssedarlara a�t net kar / (zarar) 5.900.920 (3.867.806) 
Çıkarılmış h�sseler�n�n ağırlıklı ortalama aded� 10.500.000 10.500.000 
     
Tam TL c�ns�nden yüz h�sse başına kar/(zarar)  56,20 (36,84) 

 
NOT 28 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 
DÜZEYİ 
 
F�nansal R�sk Yönet�m� 
 
Grup’un mal� �şler bölümü, finansal p�yasalara er�ş�m�n düzenl� b�r şek�lde sağlanmasından ve Grup 
faal�yetler� �le �lg�l� maruz kalınan finansal r�skler�n sev�yes�ne ve büyüklüğüne göre anal�z�n� gösteren 
faal�yet raporları vasıtasıyla �zlenmes�nden ve yönet�lmes�nden sorumludur.  Söz konusu bu r�skler; 
p�yasa r�sk� (döv�z kuru r�sk�, fa�z oranı r�sk� ve menkul kıymet p�yasası r�sk� �çer�r), kred� r�sk�, l�k�d�te 
r�sk�n� kapsar. 
 
Grup’un finansman �ht�yacının en öneml� bel�rley�c�s� olan t�car� borçları �le t�car� alacak ve stoklarının 
farkından oluşan ‘net �şletme sermayes� �ht�yacı Grup’un özkaynakları ve gerekl� olması durumunda 
kısa vadel� banka kred�ler� �le karşılanmaktadır. Bu �t�barla t�car� alacakların dağılımı, ödeme koşulları 
ve kred� kal�tes�n�n �zlenmes� ve kontrolü açısından ‘r�sk yönet�m�’ büyük önem arz ett�ğ�nden müşter� 
r�skler� sürekl� olarak �zlenmekted�r. 
 
Grup’un finansal r�sk yönet�m pol�t�kalarında öncek� döneme göre değ�ş�kl�k olmamıştır.  
 
Grup bah�s konusu r�skler� aşağıda bel�rt�ld�ğ� g�b� yönetmekted�r.  
 
Kred� R�sk� 
 
F�nansal araçları el�nde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gerekler�n� yer�ne get�rememe r�sk�n� de 
taşımaktadır.  
 
Grup yönet�m� bu r�skler�, her b�r müşter� �ç�n ayrı ayrı yaptığı ve dönem dönem gözden geç�rd�ğ� 
kred�b�l�te çalışması �le m�n�m�ze etmekted�r. Grup’un tahs�lat r�sk�, esas olarak t�car� alacaklarından 
doğmaktadır. Grup, müşter�ler�nden doğab�lecek bu r�sk�, müşter�ler �ç�n bel�rlenen kred� l�m�tler� ve 
gerekt�ğ�nde alınan tem�nat mektubu, �potek, kefalet ve tem�nat çekler� �le yönetmekted�r. Kred� 
l�m�tler�n�n kullanımı Grup tarafından sürekl� olarak �zlenmekte ve müşter�n�n finansal poz�syonu, 
geçm�ş tecrübeler ve d�ğer faktörler göz önüne alınarak müşter�n�n kred� kal�tes� sürekl� 
değerlend�r�lmekted�r. Müşter�lere, kred� geçm�şler� ve güncel ver� ve b�lg�ler kapsamındak� 
kred�b�l�teler� d�kkate alınarak l�m�t tanımlanmaktadır. T�car� alacaklar, Grup’un pol�t�kaları ve 
prosedürler� d�kkate alınarak değerlend�r�lmekte ve bu doğrultuda şüphel� alacak karşılığı ayrıldıktan 
sonra b�lançoda net olarak göster�lmekted�r. 
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NOT 28  -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİS KLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(DEVAMI)  
 
Kred� R�sk�  (Devamı)  
 
Grup’un  kred� r�sk�ne maruz kaldığı finansal araçları ve tutarları aşağıdak� g�b�d�r;  
 
  Alacaklar   

D�ğer  
Car� Dönem  

T�car� 
Alacaklar  Mevduat

 

          

Raporlama tar�h� �t�bar�yle maruz kalınan azam� kred� r�sk�  

84.596.962  62.022  27.846.097  3.414.016    (A+B+C+D) (1)  

Azam� r�sk�n tem�nat, vs. �le güvence altına alınmış kısmı  --  --  --  --  
          
A. Vades� geçmem�ş ya da değer düşüklüğüne uğramamış 
finansal varlıkların net defter değer� (2)  81.761.444  62.022  27.846.097  3.414.016  
B. Vades� geçm�ş ancak değer düşüklüğüne uğramamış  
varlıkların net defter değer�  2.835.518  --  --  --  
- Tem�nat, vs. �le güvence altına alınmış kısmı  --  --  --  --  
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerler�  --  --  --  --  
- Vades� geçm�ş (brüt defter değer�)  8.924.108  --  --  --  
- Değer düşüklüğü   (-)  (8.924.108)  --  --  --  
- Net değer�n tem�nat vs �le güvence altına alınmış kısmı  --  --   --   --   

D. B�lanço dışı kred� r�sk� �çeren unsurlar  --  --  --  --  

 
(1) Tutarların bel�rlenmes�nde, alınan tem�natlar g�b� kred� güven�rl�ğ�nde artış sağlayan unsurlar 
d�kkate alınmamıştır.  
 
(2)  Vades� geçmem�ş ve değer düşüklüğüne uğramamış  t�car� alacaklar, Grup’un  t�car� �l�şk�ler�n�n 
devam ett�ğ�, tahs�lat sorunu yaşamadığı müşter� bak�yeler�nden oluşmaktadır.  
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NOT 28  -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSK LERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(DEVAMI)  
 
Kred� R�sk� (Devamı)  
 
  Alacaklar   

D�ğer  
Öncek� Dönem  

T�car� 
Alacaklar  

D�ğer 
Alacaklar  Mevduat  

          

Raporlama tar�h� �t�bar�yle maruz kalınan azam� kred� r�sk�  

70.350.964  86.411  730.884  3.293.322    (A+B+C+D) (1)
 

Azam� r�sk�n tem�nat, vs. �le güvence altına alınmış kısmı  --  --  --  --  

          
A. Vades� geçmem�ş ya da değer düşüklüğüne uğramamış 
finansal varlıkların net defter değer� (2)

 68.254.072  86.411  730.884  3.293.322  
B. Vades� geçm�ş ancak değer düşüklüğüne uğramamış  
varlıkların net defter değer�  2.096.892  --  --  --  
- Tem�nat, vs. �le güvence altına alınmış kısmı  --  --  --  --  
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerler�  --  --  --  --  
- Vades� geçm�ş (brüt defter değer�)  9.759.841  --  --  --  
- Değer düşüklüğü   (-)  (9.759.841)  --  --  --  
- Net değer�n tem�nat vs �le güvence altına alınmış kısmı  --  --   --   --   
D.  B�lanço dışı kred� r�sk� �çeren unsurlar  --  --  --  --  

 
(1) Tutarların bel�rlenmes�nde, alınan  tem�natlar g�b� kred� güven�rl�ğ�nde artış sağlayan unsurlar 
d�kkate alınmamıştır.  
 
(2)  Vades� geçmem�ş ve değer  düşüklüğüne uğramamış  t�car� alacaklar, Grup’un  t�car� �l�şk�ler�n�n 
devam ett�ğ�, tahs�lat sorunu yaşamadığı müşter� bak�yeler�nden oluşmaktadır.  
 
Vades� geçm�ş t�car� alacakların yaşlandırması aşağıdak� g�b�d�r;  

  31.12.2020  31.12.2019  
   
Vades� geçm�ş 0-30 gün  2.699.872  1.496.911  
Vades� geçm�ş 31 -60 gün  93.612  174.318  
Vades� geçm�ş 61 -90 gün  39.011  115.860  
Vades� geçm�ş 91 -365 gün  3.023  309.803  
Vades� geçm�ş 365 gün Fazla  8.924.108  9.759.841  
     
Toplam  11.759.626  11.856.733  
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NOT 28 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSK LERİN NİTELİĞİ VE 
DÜZEYİ (DEVAMI ) 
 
L�k�d�te R�sk� 
 
L�k�d�te r�sk�, Grup’un net fonlama yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeme �ht�mal�d�r. Grup yönet�m�, fon 
kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülükler�n� yer�ne get�rmek �ç�n yeterl� tutarda nak�t 
ve benzer� kaynağı bulundurmak suret�yle l�k�d�te r�sk�n� yönetmekted�r.  
 
F�nansal yükümlülükler�n�n vadeler�ne göre dağılım aşağıdak� g�b�d�r; 
 
Car� dönem:  
 

Sözleşme uyarınca  

Defter Değer�  

Sözleşme 
uyarınca nak�t  

3 aydan kısa 
(I)  

3-6 ay 
arası (II)  

6-12 ay 
arası (III)  

1 yıldan fazla 
(IV)  vadeler  

çıkışlar toplamı 
(I+II+III+IV)  

Türev Olmayan 
F�nansal

 
82.923.384

 
84.447.391

 
68.119.268

 
1.864.140

 
1.048.291

 
13.415.692

 Yükümlülükler
             Borçlanmalar

 
15.513.857

 
15.513.857

 
525.120

 
524.754

 
1.048.291

 
13.415.692

 

T�car� Borçlar
 

67.409.527
 

68.933.534
 

         67.594.148
     

1.339.386
 

--
 

--
 

 
 Öncek� dönem:

 
 

Sözleşme uyarınca

 
Defter Değer�

 

Sözleşme 
uyarınca nak�t

 3 aydan kısa 
(I)

 

3-6 ay 
arası (II)

 

6-12 ay 
arası (III)

 

1 yıldan fazla 
(IV)

 

vadeler

 

çıkışlar toplamı 
(I+II+III+IV)

 Türev Olmayan 
F�nansal

 

71.722.152

 

72.187.481

 

53.106.352

 

1.638.636

 

1.051.214

 

16.391.279

 
Yükümlülükler

             
Borçlanmalar

 

23.146.864

 

23.146.864

 

5.202.866

 

501.505

 

1.051.214

 

16.391.279

 T�car� Borçlar

 

48.575.288

 

49.040.617

 
         

47.903.486    

 

1.137.131

 

--

 

--

 

 
P�yasa R�sk� 
 
P�yasa r�sk� fa�z oranlarında, kurlarda veya menkul kıymetler�n değer�nde meydana gelecek ve Grup’u 
olumsuz etk�leyecek değ�ş�mlerd�r.  
 
Kur R�sk� 
 
Grup’un döv�z c�ns�nden finansal araçları bulunmamaktadır. 
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NOT 28 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZE Yİ 
(DEVAMI) 
 
P�yasa R�sk� (Devamı) 
 
Fa�z Oranı R�sk� 
 
Grup kullandığı banka kred�ler� dolayısıyla fa�z oranında meydana gelen değ�ş�kl�klerden etk�lenmekte 
ve fa�z oranı r�sk�ne maruz kalmaktadır. 
 
Sermaye R�sk� Yönet�m� 
 
Grup sermayey� yönet�rken Grup’un hedefler�, ortaklarına get�r� ve sermaye mal�yet�n� azaltmak 
amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Grup’un faal�yetler�n�n devamını sağlayab�lmekt�r. 
 
Sektördek� d�ğer ş�rketlere paralel olarak Grup sermayey� borç/sermaye oranını kullanarak �zler. Bu oran 
net borcun toplam sermayeye bölünmes�yle bulunur. Net borç, nak�t ve nak�t benzer� değerler�n toplam 
borç tutarından düşülmes�yle hesaplanır. Toplam sermaye, b�lançoda göster�ld�ğ� g�b� özsermaye �le net 
borcun toplanmasıyla hesaplanır.  
 

  31.12.2020 31.12.2019 

      

Toplam borçlar 115.018.299 87.212.187 

      

Eks�: Nak�t ve nak�t benzer� değerler (Not 5) (31.263.938) (4.026.757) 

      

Net borç 83.754.361 83.185.430 

      

Toplam özkaynaklar 57.021.244 52.165.057 

      

Borç/sermaye oranı 1,47 1,59 

 
NOT 29 – RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 
Yoktur . (31.12.2019: Yoktur.)  
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