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Temelleri 1952 yılında merhum Raif Dinçkök tarafından 
atılan Akkök Holding, 66 yıllık birikimiyle Türkiye’nin en 
köklü kuruluşları arasındadır. Kimya, gayrimenkul ve enerji 
sektörlerinde faaliyet gösteren Holding bünyesinde, biri yurt 
dışında olmak üzere 19 ticaret ve sanayi şirketi ile 19 üretim 
tesisi bulunmaktadır. Yer aldığı sektörlerde yurt dışı piyasalarını 
yakından izleyen Akkök Holding, tüm şirketleriyle birlikte 
küresel rekabet koşullarını yakalamayı ve dünya standartlarına 
ulaşmayı hedeflemektedir.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş., 1968 yılında Türkiye’nin akrilik 
elyaf ihtiyacını karşılamak üzere Yalova’da kurulmuştur. Yıllar 
içerisinde, yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği yeniliklerle dünyanın 
en büyük akrilik elyaf üreticisi haline gelen Aksa, Türkiye’deki 
tek akrilik elyaf üreticisidir.
 
DowAksa, 2012 yılında hammaddesi karbon elyaf olan global 
kompozit sektörüne geniş bir ürün yelpazesi ve teknik hizmet 
sunmak hedefiyle Dow Chemical Company ve Aksa Akrilik San 
A.Ş’nin ortak girişimi olarak kurulmuştur. Bugün karbon elyaf 
ve karbon elyaf ara malzemeler üretiminde liderliğe oynayan 
en güçlü şirketler arasında yer alan DowAksa, karbon elyaf 
sektöründe faaliyet gösteren ilk ve tek Türk firmasıdır. 

Türkiye’nin öncü kimyasal madde üreticisi Ak-Kim, 1977’de 
Yalova'da kurulmuştur. Temel kimyasallar ve performans 
kimyasalları üreten Ak-Kim, pek çok farklı sektöre hizmet 
vermektedir. Ultrafiltrasyon alanında yaptığı yatırımla su 
arıtma sektörüne ileri teknoloji arıtma sistemlerini kazandırmış 
ve bu üründe Türkiye’deki ilk ve tek üretici olmuştur.  Ak-Kim 
dünyanın en büyük emaye ve seramik frit üreticilerinden biri 
olan Gizem Frit şirketini 2015 yılında bünyesine katarak, farklı 
bir pazara giriş yapmıştır. 

1979 yılında Adapazarı Göktepe fabrikasında faaliyete geçen 
Gizem Frit, bugün Sakarya’nın Hendek ilçesindeki 2’nci Organize 
Sanayi Bölgesi’nde üretimini sürdürmektedir. Gizem Frit, sac, 
paslanmaz çelik, aluminyum, döküm, seramik karo, vitrifiye, 
porselen, medikal porselen ve cam gibi malzemelerin dekoratif 
ve koruma amaçlı olarak kaplanmasında ara hammadde olarak 
kullanılan frit ve pigment üretimi yapmaktadır. Global emaye 
frit pazarında 2. büyük üretici ve Türkiye’de ise hem emaye, 
hem de seramik pazarında lider konumdadır. Gizem Frit, 
2017 yılı sonunda İspanya’da seramik sektörünün en önemli 
oyuncularından birini satın alarak bünyesine katmıştır. 

Akkök Holding’in gayrimenkul sektöründeki şirketlerinden 
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., faaliyet gösterdiği 
bölgelerde yaşam kalitesini yükselten projeler hayata 
geçirmektedir. Şirket, Akbatı Alışveriş Merkezi ile Akasya 
projelerini başarıyla yürütmekte,  alışveriş merkezi yatırımlarına 
alternatif olarak Bağdat Caddesi üzerinde cadde mağazacılığı 
projeleri geliştirmektedir. Akiş GYO, cadde mağazacılığındaki ilk 
işbirliğini Uşaklıgil Apartmanı için Beymen ile yapmış, mağaza 
Eylül 2017 itibariyle ziyaretçileriyle buluşmuştur. Şirket, bu 
yatırımlarla artıracağı düzenli kira gelirleri ile ortaklarına 
düzenli temettü geliri sağlamayı hedeflemektedir. Akiş GYO, 
18 Ocak 2017 tarihinde  SAF GYO ile  tescillenen birleşmesiyle  
sektörün en önemli oyunculardan biri haline gelmiştir. Şirket; 
doğru zamanda, doğru lokasyonda, yeni trendler yaratan 
projeleriyle sürekli değişim içinde bulunan sektör eğilimlerini 
ve sosyoekonomik gelişmeleri yakından takip ederek, 
gayrimenkul sektöründe fark yaratacak projelere imza atmaya 
devam edecektir. Akasya’daki KidZania İstanbul ise çocukları 
eğlendirirken eğitme konseptli önemli bir sosyal alandır.

Açıldığı günden bu yana geleceğe yatırım yapan ve yeni değerler 
yaratma konusunda lider olan Akmerkez ise 1993 yılından bu 
yana bünyesinde yer alan seçkin marka ve mağazaları; alışveriş, 
eğlence ve yeme-içme alanlarıyla, keyifli deneyimlerin adresi 
ve kentin en gözde buluşma noktası olmuştur. Şehrin sosyal 
yaşamına dinamizm katan Akmerkez, Concierge hizmeti, şehrin 
yeni nefesi Üçgen Teras gibi yenilikçi hizmetleriyle misafirlerinin 
hayatına değer katmaktadır. Uluslararası Alışveriş Konseyi ( ICSC 
) tarafından 1995 yılında Avrupa’nın, 1996 yılında ise Dünyanın 
En iyi Alışveriş Merkezi ödüllerine layık görülerek, bir ilke imza 
atan Akmerkez, yaşama değer katan projeleriyle kendini sürekli 
geliştirmektedir.

1989’da, Akkök Şirketler Grubu’nda otoprodüktör grubu  
statüsünde  faaliyetlerine başlayan Akenerji, 2005’ten itibaren 
serbest elektrik üretim şirketi olarak sektördeki varlığını 
sürdürmektedir. Akkök Holding ile ČEZ Group’un %50-%50 
stratejik ortaklığındaki şirket,  toplam 1.224 MW kurulu güce 
sahiptir. 

Akkök Holding ve ČEZ Group’un stratejik ortaklığındaki Sepaş 
Enerji, Bolu,Düzce, Sakaya ve Kocaeli başta olmak üzere,  tüm 
Türkiye’ye elektrik tedarik hizmet vermektedir. 

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ise Sakarya, Kocaeli, Bolu 
ve Düzce illerinde 1,7 milyon tüketiciye, enerji dağıtım hizmeti 
vermektedir. 

KÖKLÜ BİRİKİM, FİNANSAL GÜÇ VE 
GÜVENİLİRLİĞİN TEMSİLCİSİ…

Kombine (Milyon TL)

Kombine (Milyon TL)

NET SATIŞLAR

FVAÖK

Akkök Grubu, 11.043 milyon TL (1) kombine net satış elde etmiştir.

(1) 2017 yılı konsolide net satışlar, 3.850 milyon TL’dir

Akkök Grubu, 2017 yılında 1.410 milyon TL (2) kombine FVAÖK 
açıklamıştır.

(2) 2017 yılı konsolide FVAÖK 878 milyon TL’dir.
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Kombine (Milyon TL)

NET KÂR

Akkök Grubu, 2017 yılında 543 milyon TL (3) kombine net kâr elde etmiştir.

(3) 2017 yılı konsolide net kâr 853 milyon TL’dir.
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Başlıca Finansal Göstergeler*

İSTIKRARLI PERFORMANSINI 2017 YILINDA DA SÜRDÜREN AKKÖK GRUBU, 
2017 YILINDA 1.410 MİLYON TL KOMBİNE FVAÖK AÇIKLAMIŞTIR

Hakkımızda

(*) Kombine değerler, Akkök Holding A.Ş. ile Bağlı Ortaklık, İştirak ve Müşterek Yöntemine Tabi Ortaklıklarının Yasal Mali Tablolarına göre eliminasyona tabi olmadan 
hesaplanmıştır. 
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Akkök Holding’in temeli, ilk sanayi 
yatırımı olan Aksu’nun 1952 yılında 
İstanbul Bakırköy’de kurulmasıyla 
atılır. Ariş’in kuruluşu da aynı yıl 
Bakırköy’de gerçekleşir. Dinarsu ise 
1953 yılında Eyüp’te faaliyete başlar. 
Aynı yıl iplik üretimi ve ticareti yapan 
Dinkal A.Ş. kurulur.

1968 yılında Aksa Akrilik, Yalova’da 
kurulur. 1971 yılında üretime 
başlayan Şirket, 1977’de ilk ihracatını 
gerçekleştirir. 1976 yılında Akmeltem 
ve Ak-Pa hayata geçirilir. Ak-Kim ise 
1977 yılında kurularak kükürtdioksit 
üretimine başlar. 

1982 yılında Ak-Al Bozüyük 
Fabrikası’nın, 1985’te ise Akmerkez 
Etiler Adi Ortaklığı’nın temelleri atılır. 
1986 yılında Ak-Tops kurulurken, aynı 
yılın Mart ayında Aksa Akrilik, Eylül 
ayında Ak-Al İMKB’ye kote olur ve Ak-
Kim Organik Tesisleri devreye alınır. 
1989 yılında ise Akenerji ve Aktem 
kurulur. Aynı yıl Ak-Kim, metilaminler 
üretimine başlar.

Beton katkı kimyasalları üretimine başlayan Ak-Kim ve 
Akkök Holding, sürdürülebilirlik ve kurumsal vatandaşlık 
anlayışının bir göstergesi olarak Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’ni imzalar.

Aktek kurulur ve Akiş, Garanti Koza ile Corio ortaklığıyla 
Akkoza inşaatına başlar. Yalova Raif Dinçkök Kültür 
Merkezi’nin yapımı için protokol imzalanır. Yıldız Sarayı 
fotoğraf albümlerinden oluşturulan Yadigâr-ı İstanbul 
adlı kitap Akkök Holding’in katkılarıyla yayımlanır. Akkök 
Holding iştiraklerinden SAF GYO, 2007 yılından itibaren 
BIST’te işlem görmeye başlar.

2008 yılında Akkök, Akenerji ve Çek enerji firması ČEZ Group ortaklığından meydana gelen 
AKCEZ konsorsiyumu, elektrik dağıtım özelleştirmeleri sürecinde Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(SEDAŞ) ihalesini kazanır. 

2008 yılında ayrıca, Aksa Akrilik KalDer’in Ulusal Kalite Büyük Ödülü’nü alır ve Yalova Raif 
Dinçkök Kültür Merkezi’nin temel atma töreni yapılır.

2009 yılında Akiş, Akkoza Projesi’nde Garanti Koza ile Corio’nun alışveriş merkezine ait ortaklık paylarını devralarak Akbatı 
Alışveriş Merkezi&Akbatı Residences’ın %100 sahibi olur. Aksu ve Ak-Al, Ak-Al çatısı altında birleşir. Akenerji, Balıkesir’in 
Bandırma ilçesinde 15 MW kurulu gücündeki Ayyıldız Rüzgâr Santrali’ni devreye alırken, Aksa Akrilik da 1.500 ton/yıl kapasiteli 
karbon elyaf üretim tesisini hayata geçirir. Akkök Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi projesi de 2009 yılında, Yalova’da başlatılır.

Aksa Akrilik Egypt’in temelleri 2003 yılında Mısır, 
İskenderiye’de atılır. Aksa Akrilik, yeni yatırım planları için 
Fitco B.V.’yi hayata geçirir. Aksu, Premiere Vision Fuarı’na 
katılan ilk Türk firması olur. 2004 yılında Akenerji Elektrik 
Enerjisi İthalat İhracat Toptan Ticaret A.Ş. faaliyetlerine 
başlar. 

2005 yılında Dinarsu, Merinos Halı Sanayi Grubu’na satılır. 
Aynı yılın Nisan ayında Akmerkez, İMKB’ye kote olur. 
2005 yılında ayrıca Aksa Akrilik Egypt üretime başlar. Bu 
gelişmelere ek olarak Ak-Kim, kâğıt kimyasalları üretimine 
başlar ve Akkök Holding’in gayrimenkul yatırımlarını 
geliştirmek ve yönetmek amacıyla Akiş kurulur.

2006 yılında Ak-Kim, Türkiye’nin ilk sodyum perkarbonat 
tesisini devreye alır. Akenerji, Akkur Enerji Üretim Ticaret 
ve Sanayi A.Ş.’yi satın alarak bünyesine katar. Aynı yılın 
Eylül ayında Paper Moon’un Ankara şubesi hizmete açılır.

2000 yılında Akrom Romanya fabrikası üretime başlarken 
aynı yılın Temmuz ayında Akenerji hisseleri İMKB’ye kote 
olur. 2000 yılında Aksa Akrilik, atık su arıtmada en iyi 
teknoloji olan Deep Tank sistemiyle biyolojik arıtmaya 
geçerek Türkiye’de bir ilke imza atar. Aynı yıl Ak-Kim, yurt 
dışına ilk teknoloji ihracatını gerçekleştirir.

Akmerkez Lokantacılık, Paper Moon 
Akmerkez’i hizmete açar. Akmerkez, 
1996 yılında Las Vegas’ta düzenlenen 
bir organizasyonda “Dünyanın En İyi 
Alışveriş Merkezi” ödülünü alır. 

1998’de Ak-Kim, Türkiye’nin ilk 
hidrojen peroksit tesisini açarak 
üretime başlar. Aynı yıl Akport, 
Tekirdağ-Trieste Ro-Ro hattını devreye 
alır. 1999’da ise Akrom Ak-Al Textile 
Romania SRL’nin temelleri atılır.

1990 yılında yeniden yapılandırılan 
Dinkal, bir sigorta danışmanlık ve 
acentelik anonim şirketi olarak faaliyet 
göstermeye başlar. Aynı yıl Ak-Kim, 
Türkiye’de ilk dimetilformamid üretimini 
gerçekleştirir. Aksu, aynı yılın Kasım 
ayında İMKB’ye kote olur.

Akmerkez, 18 Aralık 1993 tarihinde 
hizmete açılır. Ak-Kim’, Üçlü Sorumluluk 
Programı’na (Responsible Care) imza 
atarak, Türkiye’de programı uygulayan 
ilk firmalar arasında yer alır.

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE EKONOMİSİNE 
VE TOPLUMUNA DEĞER KATAN YATIRIMLAR...

Tarihçe 
ve Gelişim
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Aksa Akrilik, Dow Chemicals ile karbon elyaf 
alanında stratejik işbirliğine yönelik bir ortaklık 
anlaşması imzalar. 

Akenerji, Türkiye’de IIP (Investors in People-
İnsana Yatırım) Taahhüt Sertifikası’nı alan 
ilk enerji şirketi olur. Akenerji, CDP Türkiye 
raporlamasına katılarak raporlama yapan iki 
enerji şirketinden biri olur. 

Akiş’in İstanbul Esenyurt’ta inşa ettiği Akbatı 
Alışveriş Merkezi hizmete açılır. 

Raif Dinçkök Kültür Merkezi  hizmete açılır.

DowAksa kurulur.

Akiş’in İstanbul Esenyurt’ta inşa ettiği Akbatı 
Residences Projesi’nin teslimleri yapılır. Akiş, 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı unvanını alır. 

Ak-Tops Tekstil Sanayi A.Ş.’nin, faaliyetlerini Aksa Akrilik Kimya 
Sanayii A.Ş. bünyesinde sürdürmesi kararlaştırılır. 

Ak-Kim, Akferal şirketini kurar. Ak-Kim T.C. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge Merkezi tescilini alır. 

Aksa Akrilik, Turquality Projesi’ne dâhil olur. DowAksa altyapı 
ve bina güçlendirme alanında karbon elyaf kompozit çözümleri 
sunan CarbonWrap iş birimini satın alır.  

SEDAŞ, Sepaş Enerji’nin kurulması ile ayrıştırma projesini hayata 
geçirir.. 

Akiş, Borsa İstanbul Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem görmeye 
başlar. 

Akasya ve Akasya Konut Projesi, Türkiye’de BREEAM sertifikası 
kazanan ilk proje olur.

Akkök Holding’in bünyesindeki tüm insan 
kaynakları departmanları yeniden yapılandırılır. 

Akenerji; Akocak, Bulam, Burç, Uluabat ve Feke II 
Hidroelektrik Santrallerini işletmeye alır. Bunun 
yanı sıra, Polat Enerji bünyesinde bulunan, 100 
MW kurulu güce sahip rüzgâr santrallerinin tüm 
üretim kapasitesi satın alınır. 

Akport Tekirdağ Limanı’na ait Tekirdağ-Muratlı 
arasındaki demiryolu hattı devreye alınır.

Akkök Holding’in GRI onaylı ilk sürdürülebilirlik raporu yayımlanır. 

Aksa Akrilik, Risk Yönetim Sistemi Doğrulama Belgesi’ne sahip 
Türkiye’deki ikinci, sektöründeki ilk kuruluş olur. 

Ak-Kim ve DowAksa ile birlikte Ortak Arıtma Tesisi Projesi 
başlatılır. Reverse Osmosis Projesi başlatılır.

DowAksa Advanced Composites Holdings B.V., Kompozit 
Nanoteknoloji Merkezi (NCC) için Rusnano ve Kompozit Holding 
(HCC) ile üçlü ortak yatırım kararına imza atar. 

DowAksa USA kurulur. Alman prepreg üreticisi c-m-p’nin %50’si 
satın alınır.

Akenerji tarafından Erzin Doğal Gaz Çevrim Santralı projesi 
tamamlanarak devreye alınır. 

SEDAŞ, elektrik enerjisinin uzaktan izlenebilmesini ve arızalara 
daha kısa sürede müdahele etmeyi sağlayacak SCADA Projesi’ni 
Kocaeli, Gebze ve Sakarya’da devreye alır. 

Akiş GYO tarafında cadde mağazacılığına yönelik çalışmalar hız 
kazanır. 

Akiş’in %19,71 oranında hissedarı olduğu SAF GYO tarafından 
geliştirilen Akasya projesine ait alışveriş merkezi faaliyete geçer.

2016

2017

2015
Akkök Holding, ‘Geleceğe Yatırım’ stratejisi 
çerçevesinde, 2015 yılında Mamut Art Project’in ana 
sponsorluğunu ilk defa üstlenir. 

Aksa Akrilik’in üyesi olduğu Akrilik Bazlı Kompozit, 
İleri Malzeme ve Teknoloji Üreticileri Derneği ile 
Yalova İl Özel İdaresi’nin, Taşköprü Belediyesi’nin ve 
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurucu ortakları 
olduğu Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas Islah 
Organize Sanayi Bölgesi (YALKİM OSB), 6 Temmuz 
2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
onayı ile kurulur.

DowAksa ile Ford arasında uygun fiyatlı, yüksek 
hacimli otomotiv uygulamalarına uygun karbon 
elyaf üretimine yönelik olarak çalışmak üzere 
Ortak Geliştirme Anlaşması (Joint Development 
Agreement “JDA”) imzalanır. 

Ak-Kim, Gizem Frit şirketinin %100 hissesini satın 
alır. Ak-Kim’in en önemli yatırımlarından biri olan 
Ultrafiltrasyon projesi tamamlanır. 

2014 yılında ilk non-stick kaplama üretimine başlayan 
Gizem Frit, 2015 yılında hem bu konuda hem de 
seramik frit alanında ilk ihracatını gerçekleştirir. 

Akenerji tarafından Kemah Hidroelektrik Santrali 
projesinin proje geliştirme ve mühendislik 
çalışmaları tamamlanır. Akenerji, CDP Türkiye 
Su Programı’naraporlama yapan ilk ve tek enerji 
şirketi olur. SEDAŞ tarafından SCADA projesi 2015 
sonu itibariyle tamamlanır. Sepaş Enerji tarafından 
sektörde bir ilke imza atılarak, web sitesinden online 
elekrik satışına başlanır. 

Akiş GYO A.Ş. tarafından Yaşam Akademisi hayata 
geçirilir. 

Aktek, 2015 yılı içerisinde YTÜ Teknopark yönetimi 
onaylı birçok katma değerli proje geliştirmenin yanı 
sıra, Aktek Garage adında kurumiçi ve kurumdışı 
inovasyon felsefesini yapısal şekilde tarifleyen bir 
oluşumu da bünyesinden yaratır.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) geleneksel olarak düzenlediği 
Kurumsal Yönetim Ödülleri töreninde Aksa Akrilik, En Yüksek Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Notuna Sahip Şirket olarak büyük ödülü alır. Aksa Akrilik, yeni 
markaları Acryluna, Acrysole, Acryterna ve Acrylusion ile akrilik elyafa yeni bir vizyon 
katmayı amaçlar.

SSM tarafından desteklenen, TUSAŞ ile DowAksa’nın ortak yürüttüğü IPEK Projesi 
kapsamında finanse edilen Yalova’daki Global Kompozit Merkezi hizmete açılır. Ak-
Kim, Türkiye’nin en prestijli ve en kapsamlı teşvik programı olan Turquality‘ye kabul 
edilir. 

Akenerji, Türkiye’de ilk sanal santral ihalesini uygulayan şirket olur. Akenerji, CDP 
(Carbon Disclosure Project) Türkiye 2016 Su Programı’na katılan tek elektrik üretim 
firması olur. Sepaş Enerji müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmak için tüm sistemlerini 
yeniden yapılandıracak ve teknolojik bir altyapı ile yönetilmesini sağlayacak SAP IS-
U-CRM projesine başlar. 

Akiş GYO yeni markası Akapartman Suadiye’nin satışlarına başlar.  

Akasya’da yer alan Akasya Kültür Sanat 2016 Haziran ayında kapılarını açar.

Aksa’nın SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 
çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu 
hesaplanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme 
notu 9,63 olarak güncellenir ve BIST Kurumsal 
Yönetim Endeksi’nde iki yıl üst üste En Yüksek 
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna 
Sahip Şirket olarak büyük ödülü alır.

2013

DowAksa, dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticilerinden biri olan Vestas 
Wind Systems AS ile uzun vadeli bir tedarik anlaşmasına imza atar.  

Ak-Kim, Dinox şirketini satın alır. Ayrıca Akferal şirketindeki Feralco hisselerini 
de satın alarak,  %100 Ak-Kim iştiraki haline getirir.

Gizem Frit, 2017 yılında İspanya’da seramik sektörünün en önemli 
oyuncularından biri olan Megacolor şirketini satın alır.

Akenerji’ye ait Ayyıldız Rüzgar Santrali’nin 13,2 MW’lık ilave kapasitesi devreye 
alınarak, toplam kurulu gücü 28,2 MW’a ulaşır.

SEDAŞ, 3. Enerjide AR-GE Çalıştayı’nda, EPDK onaylı Elektronik Sayaçların 
Uzaktan Okunması Projesi ile Birinci AR-GE başarı ödülünü alır. SEDAŞ Sakarya 
da Kurumlar Vergisi Rekortmeni olur.

Akiş GYO, 18 Ocak 2017 tarihinde SAF GYO ile tescillenen birleşmesiyle 
sektörün en önemli oyunculardan biri haline gelir.
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Yönetim Kurulu
Başkanı’nın Mesajı

ILIMLI VE UMUT VERİCİ BİR SENEYİ GERİDE BIRAKIRKEN, ŞİRKETLERİMİZ, 
FAALİYET KARLILIĞINI GEÇTİĞİMİZ YILA ORANLA %60 ARTIRMIŞTIR. 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ 905 MİLYON TL YATIRIM VE 1,6 MİLYAR TL İHRACAT 
RAKAMI İLE PAYDAŞLARIMIZA VE EKONOMİMİZE KATTIĞIMIZ DEĞER İÇİN 
MUTLU VE GURURLUYUZ. 

Yaşanan gelişmelere baktığımızda geride 
bıraktığımız yılın, 2016 yılına kıyasla daha stabil ve 
daha az belirsizliklerin olduğu bir sene olduğunu 
söyleyebiliriz. Bununla birlikte 2017 yılında, dünyayı 
ve ülkemizi ekonomik ve politik açıdan etkileyecek 
bir çok önemli gelişme de yaşandı. Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı Donald Trump’ın 2017 yılı 
başlarında göreve başlaması ile Trump yönetiminin 
ezber bozan siyasi tutumu, Avrupa coğrafyasında 
Brexit’in yarattığı kafa karışıklığı, yedinci yılına giren 
Suriye krizi, hem Avrupa, hem de ABD’de jeopolitik 
kaygılara sebep oldu. Öte yandan dünyada etkileri 
daha fazla hissedilen muhafazakar ve radikal sağ 
politik tutumun boy göstermesi de geçtiğimiz 
senenin belirsizlikleri olarak ön plana çıktı.

2017 yılının, tüm bu siyasi belirsizliklere rağmen, 
reel ekonomi açısından büyümenin ve olumlu 
gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğunu, önümüzdeki 
seneler için umut verici bir performans sergilediğini 
söyleyebiliriz. Dünya ekonomisi, yaklaşık % 3,7 ile son 
10 yılın en yüksek GSYH büyüme oranına ulaşırken, 
gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde de üst 
üste iyi haberlerin gelmesi piyasaların iyimserliğini 
arttırdı.

ABD’de işsizlik seviyesinin 2017 yılı sonunda %4,1 
seviyelerine gerilemesi, büyüme oranlarının %2,3  
olarak gerçekleşmesi ve herşeye rağmen ABD 
borsalarının yılı %25 artışla kapatması, olumlu bir 
tablo oluşturdu. Bununla birlikte, Avrupa’da azalan 
işsizlik seviyesi ve % 2,5’lik büyüme,  dünya ve Avrupa 
ekonomilerinin  10 yıl önceki durgunluğundan 
nihayet kurtulduğuna işaret ediyor.

Diğer önemli ekonomilere bakacak olursak, Çin’in 
2017 yılında % 6,9 büyümesi ile  Arjantin, Brezilya 
ve Rusya gibi büyük ekonomilerin pozitif büyüyerek 
resesyondan çıkmaları da global makro görünümü 
iyileştirmiştir. 

Türkiye’de ise 2017 yılında %7,4 oranında 
gerçekleşen büyüme, Türkiye için son 6 yılın en iyi 
büyüme oranı olduğu için piyasalarda ılımlı bir hava 
yarattı.  Buna ek olarak, ülkemizde enflasyonda ve 
faizde sert artışların gerçekleştiği de bir yıl oldu. 
Özellikle brent petrol fiyatlarının daha yüksek 
seviyelerde seyretmesi, cari açığa olumsuz etki etti. 
Öte yandan Türk Lirası, 2017 yılında, Dolar ve Euro’ya 
karşı değer kaybetmeye devam etti. Diğer taraftan 
IMF’nin Türkiye için büyüme rakamlarını yukarı yönlü 

Ali Raif Dinçkök
Yönetim Kurulu Başkanı

olarak revize etmesi ile biraz daha rahat bir nefes 
almak mümkün oldu diyebiliriz. IMF, Türkiye için 
2018 ve 2019 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme 
öngörülerini de yükseltti.

Ilımlı ve umut verici bir seneyi geride bırakırken, 
şirketlerimiz, faaliyet karlılığını geçtiğimiz yıla 
oranla %60 artırmıştır. Gerçekleştirdiğimiz 905 
milyon TL  yatırım ve 1,6 milyar TL ihracat rakamı 
ile paydaşlarımıza ve ekonomimize kattığımız değer 
için mutlu ve gururluyuz. 

Ana iş kollarımız olan kimya, gayrimenkul ve enerji 
sektörlerinde ülkemiz ve paydaşlarımız için değer 
yaratma hedefi doğrultusunda büyümemize katkısı 
olan kıymetli çalışanlarımıza ve bize güvenen tüm 
paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Ali Raif Dinçkök
Yönetim Kurulu Başkanı

"Türkiye’de ise 2017 yılında 
%7,4 oranında gerçekleşen 
büyüme, Türkiye için son 
6 yılın en iyi büyüme oranı 
olduğu için piyasalarda 
ılımlı bir hava yarattı.  
Buna ek olarak, ülkemizde 
enflasyonda ve faizde sert 
artışların gerçekleştiği de 
bir yıl oldu."
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İcra Kurulu 
Başkanı’nın Mesajı

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2017 YILINI %7,4 BÜYÜME İLE KAPATMASI VE OECD 
ÜLKELERİ İÇİNDE EN ÇOK BÜYÜYEN ÜLKELERDEN BİRİ OLMASI, ORTA VADELİ 
PROGRAM’IN ÖNÜMÜZDEKİ 3 YIL İÇİN TAHMİN ETTİĞİ %5,5’LİK BÜYÜMENİN 
GERÇEKLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ ORTAMIN SAĞLANACAĞINA İŞARET EDİYOR.

2017 yılına jeopolitik ve siyasi risklerin yoğun olacağı 
öngörüsüyle giren global piyasalar, ticari ve finansal dünyadaki 
olumlu gelişmelerle birlikte seneyi iyimser bir atmosfer 
içerisinde tamamladı. Küresel ticaret hacminde yaşanan %4,5 
oranında artış, Euro bölgesinde ilk çeyrekte %2,1 olan büyüme 
hızının %2,5’e yükselmesi ve gelişmekte olan ekonomilerin 
yarattığı toplam katma değerin üçüncü çeyrekte yıllık bazda % 
4,9 büyümesi, dünya ekonomisinin ılıman bir iklimden geçtiğini 
gösteren önemli verilerdi. 2017 yılında yalnızca gelişmiş ülkelerin 
değil, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan 
ülkelerin ekonomilerinde de olumlu değişimler yaşandı.

Türkiye ekonomisinin 2017 yılını %7,4 büyüme ile kapatması ve 
OECD ülkeleri içinde en çok büyüyen ülkelerden biri olması,  Orta 
Vadeli Program’ın önümüzdeki 3 yıl için tahmin ettiği %5,5’lik 
büyümenin gerçekleşmesi için gerekli ortamın sağlanacağına 
işaret ediyor. Ancak reel ekonomik verilerin iyi performans 
gösterdiği bir dönemde, gözardı edilemeyecek kadar önemli 
ve ekonomilerin ajandalarında yer alması gereken bazı siyasi 
ve politik risklerin olduğunun da bilincindeyiz. ABD-Kuzey Kore 
arasında gerçekleşen gerilim, Rusya-ABD çekişmesi, ABD-Çin 
arasındaki ticari savaşın uluslararası ticaret sistemini etkilemesi, 
Katalonya özerk bölgesindeki bağımsızlık adımlarının Avrupa 
Birliği’ne etkileri, Ortadoğu’daki hareketlilik ve sınır bölgesindeki 
gerilim, ekonomilerin yakından izeleyeceği gelişmeler olarak ön 
plana çıkıyor.

Kimya, gayrimenkul ve enerji sektörlerinde kendini 
konumlandıran Akkök Şirketler Grubu olarak, ülkemize 
ve sektörlerimize ilişkin ihracat hinterlandımızda yaşanan 
gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülke ekonomisine 
ve istihdamına katkı sağlayabileceğimiz stratejik hedefler 
belirliyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek amacıyla 
şirketlerimizin mevcut süreçlerinin operasyonel mükemmelliyete 
ulaşması için çabalarken, organik ve inorganik yatırımlar ile de 
büyümelerini sağlayacak her türlü fırsatı değerlendiriyoruz.

Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi olan ve 5 kıtada 300’ün 
üzerinde müşterisine hizmet veren Aksa Akrilik, 2017 yılında %40 
seviyelerindeki ihracat satışıyla iç pazarda ve ihracat bölgelerinde 
büyümeyi sürdürdü. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği Ar-
Ge çalışmalarının sonuçlarını alan Aksa, katma değeri yüksek 
segmentte yer alan kontinu filament ve yanmaz elyaf ürünlerinin 
(modakrilik) ticari üretimlerine başladı. Aksa, kontinu filamentte 
pazardaki tek üretici olarak, modakrilikte ise birkaç oyuncudan 
biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Öte yandan Aksa, yeni 
ürünler ile organik ve inorganik büyüme vizyonuyla çalışmalarına 
devam ederken, sahip olduğu güçlü Ar-Ge altyapısıyla mevcut 
ürün gamının da yeni pazarlara penetrasyonunu hedefliyor. 

2017 yılı, yüksek teknolojik bir ürün olan karbon elyaf 
üretimini gerçekleştiren sayılı şirketlerden olan DowAksa için 
de önemli gelişmelerin yaşandığı bir sene oldu. DowAksa, 
bütün kalifikasyonlarını tamamlayarak, dünyanın en büyük 
rüzgar türbini üreticilerinden biri olan Vestas ile dört yıllık 
tedarik anlaşması imzaladı. Bu kapsamda DowAksa, Vestas’ın 
türbin kanatlarında kullanılan pultruze karbon elyaf profillerin 
tedariğini gerçekleştirecek. Buna ek olarak, 2017 yılında TAI 
ile başladığı Ar-Ge projesi kapsamında havacılık standartlarına 
uygun yerli karbon elyaf pre-preg üretimi gerçekleştiren 
DowAksa, bu sayede stratejik hammaddelerin millileştirilmesini 
ve ithalata ikame ürün üretilmesini de başardı. 

2017 yılında kuruluşunun 40. yılını kutlayan Türkiye’nin en 
büyük kimya üreticilerinden olan Ak-Kim ise büyüme hedefleri 
doğrultusunda organik ve inorganik yatırımlarına devam ederken, 
diğer taraftan verimlilik optimizasyonu kapsamında da ciddi 
yatırımlar gerçekleştirdi. 2017 yılında 40.000 ton/yıl kapasiteli 
yeni hidroklorik asit ve 5.000 ton/yıl kapasiteli dimethylamine 
hydrochloride tesislerini devreye alan Ak- Kim, inorganik 
yatırımlarına kimya distribütörü olan Almanya lokasyonlu 
Dinox’u ve Feralco ile ortak olduğu Akferal şirketinin bütün 
hisselerini alarak devam etti. Ak-im, Dinox yatırımıyla Avrupa 

Akkök Holding olarak 
ekonomik, konjonkturel ve 
ticari açıdan zorlu geçen 
bir yılı daha başarı ile 
tamamladık. 2017 yılında 
yaptığımız 905 milyon 
TL tutarındaki yatırım ve 
1,6 milyar TL tutarındaki 
ihracat ile ülkemiz için daha 
katma değerli bir ekonomi 
yaratmanın ve istihdam 
sağlamanın gururunu 
yaşıyoruz.

Ahmet Cemal Dördüncü
İcra Kurulu Başkanı

pazarındaki müşteri portföyünün daha etkin yönetilmesini 
sağlarken, Akferal satın alımıyla ise su kimyasalları alanında 
önemli bir oyuncu haline gelmeyi planlıyor.

Emaye pazarında dünyanın en büyük ikinci, seramik pazarında 
ise Türkiye’nin en büyük üreticisi olan Gizem Frit tarafında 
ise büyüme stratejimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza 
başladık. Gizem Frit, 2017 yılında Avrupa’da gerçekleştirdiği 
Megacolor şirketinin satın alımıyla ürün portföyüne seramik 
fritin tamamlayıcı ürünlerinden olan inkjeti ekledi. Öte 
yandan Gizem Frit, seramik fritte de Avrupa pazarına girmeyi 
planlamaktadır. Dünyanın seramik üretim üslerinden biri olan 
İspanya’nın Castellon bölgesinde konumlanan Megacolor’ın 
satın alınmasının Gizem Frit’in büyümesine ciddi anlamda 
katkı sağlayacağı inancındayız.

Akiş GYO, aynı zamanda ortak olduğu Türkiye’nin önde 
gelen gayrimenkul yatırım ortaklıklarından olan SAF GYO 
ile birleşerek Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım 
ortaklıklarından birisi konumuna ulaştı. Buna ek olarak, 
yeni bir iş modeli olan ve geçtiğimiz yıllarda başlanılan 
cadde mağazacılığı yatırımlarına devam eden Akiş, 2017 
yılında bunlardan biri olan Uşaklıgil Apartmanı için Beymen 
mağazasını faaliyete geçirdi.

2017 yılında enerji piyasasındaki gelişmelere karşın mevcut 
santrallerin optimizasyonuna ve yeni projeler geliştirmeye 
odaklanan Akenerji, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında 
yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlara devam ediyor. 2017 
yılı başında devreye alınan Ay-yıldız RES’in ek kapasitesi ile 15 
MW olan kurulu kapasite 28 MW’a çıkartıldı.

CEZ ortaklığıyla faaliyetlerimizin sürdüğü Sakarya Elektrik 
Dağıtım A.Ş. ve Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.’yi 
bünyesinde barındıran Akcez, teknoloji ve altyapı çalışmalarını 
sürdürüyor.

Bilişim şirketimiz Aktek ise son dönemlerde ortaya çıkan ve 
şirketlerin gelecek planlarına ulaşması için uyum sağlamasının 
zorunlu olduğu dijital dönüşüm kapsamında, grup şirketlerinin 
üretim ve operasyonel süreçlerini yakından inceleyerek, 
gereken aksiyonların alınması konusunda çalışıyor. Bu konuda 
önemli bir yol katedeceğimize inanıyorum.

Akkök Holding olarak ekonomik, konjonkturel ve ticari açıdan 
zorlu geçen bir yılı daha başarı ile tamamladık. 2017 yılında 
yaptığımız 905 milyon TL tutarındaki yatırım ve 1,6 milyar 
TL tutarındaki ihracat ile ülkemiz için daha katma değerli 
bir ekonomi yaratmanın ve istihdam sağlamanın gururunu 
yaşıyoruz. 2017 yılında bizimle birlikte bu başarıya ortak 
olan çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza ve tüm 
paydaşlarımıza içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. 

Saygılarımla,

Ahmet C. Dördüncü
İcra Kurulu Başkanı
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Ali Raif Dinçkök 
Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı

1944 yılında İstanbul’da doğan Ali Raif Dinçkök, lise 
öğrenimini Avusturya Lisesi’nde tamamlamıştır. 
1969 yılında Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olmuş ve iş hayatına Akkök 
Holding’te başlamıştır. Akkök  Holding  A.Ş.’nin Yönetim 
Kurulu Başkanı  olan Dinçkök, çeşitli Akkök Grup 
Şirketlerinin Yönetim Kurullarında da görev yapmaktadır.

Nilüfer Dinçkök Çiftçi 
Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

1956 yılında İstanbul’da doğan Nilüfer Dinçkök Çiftçi, 
1970 yılında Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’ni bitirmiştir. 
Eğitimine İsviçre’de devam ederek 1976 yılında St. 
Georges School’dan mezun olmuştur. Akkök Holding 
A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Nilüfer 
Dinçkök Çiftçi, çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim 
Kurullarında da görev yapmaktadır.

Mehmet Ali Berkman 
Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi 

1943 yılında Malatya’da doğan Mehmet Ali Berkman, 
ODTÜ İdari Bilimler Sanayi Yönetimi Bölümü’nü bitirmiştir. 
Öğrenimine Amerika’da devam eden Berkman, ABD 
Syracuse Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırmaları 
alanında yoğunlaşarak MBA derecesi almıştır. 1972 
yılında katıldığı Koç Grubu’nda MAKO, Uniroyal, DÖKTAŞ 
ve Arçelik’teki Genel Müdürlük görevlerinin ardından 
Koç Holding’te Stratejik Planlama, İnsan Kaynakları 
ve Endüstri İlişkileri Başkanlığı görevini yürütmüş, 31 
Aralık 2003 tarihi itibariyle Grubun emeklilik politikası 

gereğince topluluktan ayrılmıştır. Berkman, 2005 Eylül 
ayında Akkök Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği 
ve İcra Kurulu Başkanlığı’nı üstlenmiştir. Ayrıca Holding 
Şirketlerinin Yönetim Kurullarında da Üyelik ve Başkanlık 
görevlerini yürütmüştür. 1 Ocak 2013 itibariyle Akkök 
İcra Kurulu Başkanlığı’nı devreden Mehmet Ali Berkman, 
Akkök Holding İcra Kurulu Danışmanı olarak görevini 
sürdürmektedir. Berkman Aksa, DowAksa BV., Aktek, 
Akport şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıklarının 
yanı sıra, Akkök Holding ve Akkim A.Ş Yönetim Kurulları 
üyesidir. Uzun yıllar TÜSİAD, Kalder, Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı’nda önemli görevlerde bulunmuş olan 
Berkman’ın İstanbul Erkek Liseliler Vakfı Mütevelli Heyeti 
Üyeliği, Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği ve 
Başkan Yardımcılığı, Türk Amerikan İş Konseyi ve Türk 
Çekya İş Konseyi Üyelikleri devam etmektedir.

Ahmet Cemal Dördüncü 
Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi 

1953 yılında İstanbul’da doğan Ahmet C. Dördüncü, 
Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra Mannheim ve Hannover Üniversitelerinde 
lisansüstü çalışmaları yapmıştır. İş hayatına Almanya’da 
Claas OHG firmasında başlayan Dördüncü, 1984-1987 
yılları arasında Türkiye’de Mercedes Benz A.Ş. firmasında 
kariyerine devam etmiştir. 1987 yılında Sabancı Grubu’na 
katılmış ve 1998 yılına kadar Kordsa A.Ş.’de çeşitli görevler 
üstlenmiştir. 1998 yılında Grubun DUSA firmasında, DUSA 
Güney Amerika ve daha sonra DUSA Kuzey Amerika’da 
Genel Müdür/Başkan olarak çalışmıştır. 2004 yılında H.Ö. 
Sabancı Holding A.Ş. Stratejik Planlama ve İş Geliştirme 
Grup Başkanlığı görevinin ardından, 2005-2010 yılları 
arasında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığı 
görevini üstlenmiştir. Ocak 2013’ten bu yana Akkök 
Holding’in İcra Kurulu Başkanı olan Ahmet C. Dördüncü, 

Akenerji, Akcez, Akiş GYO, Ak-kim ve  Gizem Frit’in 
Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra, Akkök Holding 
ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında 
görev yapmaktadır. Dördüncü, Anadolu Isuzu Otomotiv 
Sanayii ve Ticaret A.Ş., Coca- Cola İçecek A.Ş., Anadolu 
Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ve International Paper 
Co. Şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Raif Ali Dinçkök 
Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi

1971 yılında İstanbul’da doğan Raif Ali Dinçkök, 1993 
yılında Boston Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra Akkök Holding’te çalışmaya başlamıştır. 
1994–2000 yılları arasında Ak-Al Tekstil San. A.Ş. Satın 
Alma Bölümü’nde ve 2000–2003 yılları arasında Akenerji 
Elektrik Üretim A.Ş.’de Koordinatör olarak görev almıştır. 
Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı olan Raif Ali Dinçkök Akmerkez  GYO,  
Ak-Pa,  Dinkal  Yönetim  Kurulu  Başkanlıklarının yanı 
sıra, başta Aksa Akrilik, Akenerji, Akiş GYO, Akkim Kimya 
olmak üzere çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim 
Kurulu Üyesidir.

Özlem Ataünal 
Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi

1967 doğumlu Özlem Ataünal, 1985 yılında Üsküdar 
Amerikan Lisesi’nden, 1989 yılında, Uludağ Üniversitesi 
İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. İktisat Bankası 
T.A.Ş. ve Körfezbank A.Ş.’de şube müdürlüğünden, 
Müşteri İlişkileri Yönetimi Bölüm Başkanlığı’na kadar 
çeşitli görevlerde bulunan Ataünal, 2000 yılında 
kariyerine Akkök Grubu’nda devam etme kararı almıştır. 
Grupta, Akenerji A.Ş. Bütçe ve Finans Müdürü olarak 
görev yapmaya başlamış, 2005 yılında Akkök Holding 
A.Ş’nin CFO’luğuna terfi etmiştir. 2012 yılında mevcut 
görevi devam edecek şekilde, Holding’in Finanstan 
sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Aynı yıldan 
itibaren Grubun halka açık ve  yabancı ortaklı şirketleri 
de dahil olmak üzere, çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu 
Üyesi  olarak görev yapmaya başlamıştır. 2016 yılında, 
mevcut sorumluluklarına Strateji ve İş Geliştirme de 
eklenmiştir. Akkök Holding’de Riskin Erken Teşhisi Kurulu 
Üyesi de olan Ataünal, 2017 yılından bu yana, enerji 
grubundan da sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görevini 
sürdürmektedir. SEPAŞ A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olan 
Özlem Ataünal 2017’de Akkök Holding A.Ş.’nin Yönetim 
Kurulu Üyesi olmuştur. 

Alize Dinçkök Eyüboğlu 
Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi 

1983 yılında İstanbul’da doğan Alize Dinçkök Eyüboğlu, 
2004 yılında Suffolk University Sawyer School of 
Management, İşletme ve İş İdaresi Bölümü’nden 
mezun olmuştur. 2015 yılında Harvard Business School 
General Management Programına katılmış ve başarı 
ile tamamlamıştır. İş yaşamına 2005 yılında Ak-Al 
Tekstil Sanayi A.Ş’de Stratejik Planlama Uzmanı olarak 
başlamıştır. 2005 yılında Akiş Gayrimenkul Yatırımı 
A.Ş’nin kurulması ile bu Şirkete transfer olan Alize 
Dinçkök Eyüboğlu, sırasıyla Proje Koordinatörlüğü, Satış 
ve Pazarlama Müdürlüğü ile Satış ve Pazarlama Genel 
Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Akkök 
Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olan 
Alize Dinçkök Eyüboğlu, Akmerkez Lokantacılık, Üçgen 
Bakım ve Ak-Pa Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra, 
çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurulları’nda da 
görev yapmaktadır. 

Alize Dinçkök Eyüboğlu Aralık  2015’de  kurulan  Akkök  
Grubu  Pazarlama  Platformunu  yönetmektedir.

Mehmet Emin Çiftçi 
Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi 

1987 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Emin Çiftçi, 
İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 
mezun olmuştur. İş hayatına Ak-Kim Kimya Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Bütçe Planlama ve Raporlama Bölümünde 
başlayan Çiftçi, UCLA Extension’da İşletme eğitimini 
tamamlamıştır. Akgirişim İş Geliştirme Müdürü olan 
Mehmet Emin Çiftçi, Akkök Holding ve çeşitli Akkök Grup 
Şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

Melis Gürsoy 
Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi 

1978 yılında İstanbul’da doğan Melis Gürsoy, lise 
öğrenimini 1996’da Özel Işık Lisesi’nde tamamladıktan 
sonra üniversite öğrenimine Boston’da devam etmiştir. 
2000 yılında Mount Ida College İşletme Bölümü’nden 
mezun olan Gürsoy, profesyonel iş yaşamına Ak-Pa Tekstil 
İhracat Pazarlama A.Ş.’de başlamıştır. Melis Gürsoy, Akkök 
Holding A.Ş. Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.

2017 Akkök Holding 
Yönetim Kurulu
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Soldan sağa: İcra Kurulu Başkanı Ahmet C. Dördüncü, İcra 
Kurulu Üyesi Cengiz Taş, İcra Kurulu Üyesi Özlem Ataünal, İcra 
Kurulu Başkan Yardımcısı Raif A. Dinçkök, İcra Kurulu Üyesi Alize 
Dinçkök Eyüboğlu, İcra Kurulu Üyesi İ. Gökşin Durusoy

2017 İcra Kurulu



AKKÖK HOLDİNG
19

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş., 1968 yılında Türkiye’nin akrilik elyaf ihtiyacını 
karşılamak üzere Yalova’da kurulmuş ve 1971 yılında 5000 ton/yıl kapasiteyle üretime 
başlamıştır. Yıllar içerisinde, yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği yeniliklerle dünyanın en 
büyük akrilik elyaf üreticisi haline gelen Aksa, bugün 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 
300’e yakın müşterisi bulunan bir dünya devidir. 1200’den fazla çalışana sahip olan 
Aksa, 502 bin metrekarelik alanı ve 315.000 ton/yıl kapasitesi ile de dünyadaki en 
büyük, Türkiye’deki tek akrilik elyaf üreticisidir.

Üretimdeki başarısının yanı sıra, uyguladığı yönetim sistemleri, çevre uygulamaları 
ve sosyal sorumluluk projeleriyle de sektöründe öncü olan Aksa, geniş ürün 
gamı sayesinde, çeşitli alanlara tekstil ve teknik tekstil hammaddesi tedarik eder. 
Yenilikçi yaklaşımıyla yeni ve özel ürün portföyünü her geçen yıl artıran ve tekstil 
elyafların haricinde, 2001 yılında outdoor elyaf üretimine başlayan Aksa, flock tow, 
homopolimer ve filament iplik ürünleriyle de teknik elyaflardaki iddiasını her geçen 
gün artırmaktadır. Aksa Akrilik, 2009 yılında teknolojik altyapısını geliştirerek, 21. 
yüzyılın en önemli hammaddelerinden biri sayılan karbon elyaf üretimini hayata 
geçirmiştir.

Aksa Akrilik, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin düzenlediği 8’inci Kurumsal 
Yönetim Ödülleri’nde, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nu 95,98 den 
96,32’ye çıkarmış Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan 50 şirketi 
geride bırakarak 2016'da olduğu gibi bu yıl da büyük ödüle layık görülmüştür.

Aksa Akrilik, JCR Eurasia Rating tarafından yapılan derecelendirmede, bir büyük 
başarıya daha imza atmış ve yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategorisindeki 
şirketler arasındaki yerini almıştır. JCR Eurasia Rating, Aksa Akrilik’in Uzun Vadeli 
Ulusal Notunu “AA (Trk)”, görünümünü “Stabil” olarak belirlemiştir. Aksa Akrilik’in 
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Not ve görünümleri ise ülke tavanı olan 
“BBB-” ve “Stabil” olarak belirlenmiştir.

Yeni Ürün Geliştirme / Ar-ge Faaliyetleri

Aksa, 2017 yılını yüksek kapasite kullanımı ile tamamlamış ve pazardaki lider 
konumunu korumaya devam etmiştir.

Aksa’da yapılan Ar-Ge çalışmaları ile elde edilen özgün teknoloji bilgisiyle yeni iş 
alanları çalışılmaktadır. 

Yüksek derecede güç tutuşurluk özelliğine sahip olan, dünyada sayılı firmanın 
üretebildiği Modakrilik Elyafta Ar-ge çalışmaları ve, 1.000 ton/yıl üretim için yatırım 
çalışmaları tamamlanmıştır. Paralelinde çevre ve ekolojik yaşama daha uyumlu hale 
getirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Endüstriyel ölçekte ürün tedarikine 2017’de 
başlanmıştır. Yüksek katma değerli bir ürün olan Modakrilik, özellikle koruyucu iş 
kıyafetlerinde, plastik sektöründe ve yapay saç üretiminde kullanılabilmektedir. Pazar 
talebi ile ilgili çalışmalar 2018 yılında yapılacaktır.

Akrilik Elyafa yeni kullanım alanları yaratmanın haricinde, akriliği farklılaştırma 
çalışmaları da başarılı bir şekilde devam etmektedir. İç giyim ve performans spor 
ürünlerinde kullanılmak üzere, akriliğin sıcaklığı ve konforunun öne çıkartılması ile 
ilgili laboratuvar çalışmaları yapılmıştır. Dünyanın sayılı firmaları ile performans 
testleri gerçekleştirilmiş, olumlu sonuçlar alınmıştır. Önde gelen spor markaları 2019 
koleksiyonlarına ürünü alarak, 2018 yılında üretime geçeceklerdir.

Acrylusion, filament ipliğin ipeksi yumuşaklığı ve tuşesinden dolayı özellikle dokuma 
halı sektöründe talep gören bir ürün olmuştur. Halı sektöründen gelen yüksek talebe 
istinaden kapasite artırımı için gerekli yatırımlar planlanmıştır. Domotex Almanya ve 
İran halı fuarında stant açılarak Acrylusion ile üretilen halılar üreticilerin beğenisine 
sunulmuş, pozitif geri bildirimler alınmıştır.

"Yatırımlarını 
önümüzdeki yıllarda da 
sürdürmeyi planlayan 
şirketimiz için, yeni ürün 
ve teknoloji yatırımları, 
başarı grafiğimizi daima 
yükseğe taşımanın en 
garantili yollarından biri 
olmaya devam edecek."

Cengiz Taş
Genel Müdür

KİMYA

Akrilik kimya alanında sadece Türkiye’nin 
değil, dünyanın öncü markası Aksa, sürekli 
geliştirdiği Ar-Ge faaliyetleri ile fark yaratıyor.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
DowAksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Ltd. Şti.
Ak-Kim Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.
Gizem Seramik Frit Ve Glazür Sanayı ̇Tic. A.Ş.
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Ak-Kim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Türkiye’nin öncü kimyasal madde üreticisi Ak-Kim, 1977’de Yalova'da kurulmuş 
ve geçmiş 40 yıl içerisinde çok farklı alanlarda üretim faaliyetlerini genişletmiştir. 
Temel kimyasallar ve performans kimyasalları üreten Ak-Kim; temizlik, kimya, 
tekstil, kâğıt, su arıtma, gıda, metal, zirai ilaç, enerji, yapı, maden, deri, plastik 
ve inşaat sektörlerine hizmet verir. Alanında birçok üründe pazar lideri olan 
şirket, farklı alanlara yönelik ürün ve hizmetler geliştirerek büyümesini devam 
ettirmektedir. Ak-Kim, sahip olduğu know-how ve teknolojileri 2002’den bu yana 
yurt dışındaki firmalara satmakta ve mühendislik çalışmalarından anahtar teslim 
taahhütlere kadar birçok farklı hizmeti bir arada sunmaktadır. Yalova tesislerinde 
ultrafiltrasyon membran modülü alanında yaptığı yatırımla su arıtma sektörüne 
ileri teknoloji arıtma sistemlerini kazandırmış ve bu üründe Türkiye’deki ilk ve 
tek üretici olmuştur. Ak-Kim, Gizem Frit şirketini 2015 yılında bünyesine katarak, 
farklı bir pazara giriş yapmıştır. 

2017 yılında 40. senesini kutlayan Ak-Kim, yıla Almanya’nın Soest şehrinde 
kurulmuş ve 20 milyon Euro ciroya sahip olan kimya şirketi Dinox’u satın alarak 
başlamıştır. Bu satın almayla Avrupa pazarına ve Avrupa’daki müşterilere 
doğrudan ulaşarak, ihracat faaliyetlerinde büyümeyi sürdürmek hedeflenmiştir. 
Ayrıca Kasım ayında Akferal şirketindeki Feralco hisseleri satın alınarak %100 Ak-
Kim iştiraki haline getirilmiştir. Bundan böyle Akferal’in Dilovası ve Osmaniye’deki 
tesisleri de Ak-Kim adına faaliyet gösterecektir. Ak-Kim, 35 milyon dolar yatırımla 
devreye aldığı ultrafiltrasyon membran modülüyle, yurt içinde büyük firmalarla 
ve organize sanayi bölgeleriyle çalışmaya başlamış, yurt dışında ise ciddi ihracat 
bağlantıları yapmaya odaklanmıştır. Dünya devleriyle yarıştığı uluslararası 
pazarlarda müşteri odaklı ürünleriyle rekabet üstünlüğünü koruyan Ak-Kim, 6 
kıtada yaklaşık 70 ülkeye yayılmış ihracatının önemli bir bölümünü başta Avrupa 
olmak üzere, Çin ve Amerika’ya yapmaktadır. Toplam üretimin yaklaşık %35’i yurt 
dışına satılmaktadır.

Yatırımlar Devam Edecek

Ekim ayında yeni Hidroklorik Asit tesisini 40.000 ton/yıl kapasiteyle devreye 
almıştır. Kasım ayında ise 5.000 ton/yıl kapasiteli DMAHCL tesisi devreye 
girmiştir. İlaç sektörü için geliştirilen bu ürünün  %70’inin yurt dışına satılması 
planlanmaktadır. Karayolları için yeni geliştirilen asfalt katkı maddesi ile, asfaltın 
daha uzun ömürlü olması hedeflenmektedir.

SMBS tesisinde yenilikçi bir verimlilik projesiyle şirkete çok ciddi bir katkı 
yaratılmıştır. Performans kimyasalları için yeni bir tesis yatırımına başlanmıştır. 
2017 yılında, Çerkezköy’de işletilen Persülfatlar tesisi yeni teknolojiyle ve 10.200 
ton/yıl kapasiteyle Yalova’da yeniden inşa edilerek devreye alınmıştır. Çerkezköy 
tesisinin faaliyetleri Nisan ayında tamamen sona ermiştir.

Diğer taraftan şirket satın alma faaliyetleriyle inorganik büyüme hedeflenmektedir.

Koç Üniversitesi Akkim Bor Tabanlı Malzemeler ve İleri Teknoloji 
Kimyasallar Uygulama ve Araştırma Merkezi (KABAM)

Ar-ge merkezinde katma değeri yüksek ve inovatif projelere odaklanarak 
çalışmaya devam edilmektedir. Ayrıca Koç Üniversitesi ile birlikte bor teknolojileri 
araştırma merkezi olarak KABAM kurulmuştır. Dünya bor rezervlerinin dörtte 
üçüne sahip olan ülkemizde bor tabanlı ileri teknoloji malzemelerinin geliştirilmesi 
ve üretilmesi hedeflenmektedir.

"Ak-Kim olarak 
2017 yılını başarıyla 
tamamladık. Kimya 
sektörünün öncü 
şirketlerinden biri olarak 
büyüme stratejimiz 
doğrultusunda inovatif 
ve girişimci ruhumuzla; 
2018 yılında da yerel 
ve global pazarlarda 
büyümeye devam 
edeceğiz."

Onur Kipri
Genel Müdür

DowAksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Ltd. Şti.

DowAksa, 2012 yılında hammaddesi karbon elyaf olan global kompozit sektörüne 
geniş bir ürün yelpazesi ve teknik hizmet sunmak hedefiyle Dow Chemical 
Company ve Aksa Akrilik San A.Ş’nin 50:50 ortak girişimi olarak kurulmuştur. 
Aksa’nın büyümeye müsait bir ortam sağlayan altyapısı ile Dow’ın reçine 
konusunda bilgi ve deneyimi sayesinde, DowAksa bugün karbon elyaf ve karbon 
elyaf ara malzemeler üretiminde liderliğe oynayan en güçlü şirketler arasında yer 
almaktadır. Aynı zamanda DowAksa, karbon elyaf sektöründe faaliyet gösteren 
ilk ve tek Türk firmasıdır. 

Karbon elyaf, rüzgar türbinlerinin enerji üretiminin artırılması, otomobillerdeki 
yakıt tüketiminin azaltılması, altyapı ve yapıların güçlendirilerek ömürlerinin 
uzatılması gibi dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlara yönelik inovatif 
çözümler sağlayan, katma değeri yüksek ve stratejik bir üründür.

DowAksa’nın 3.500 ton kapasiteye sahip üretim tesisi Yalova’da bulunmaktadır. 
Şirketinüretiminin neredeyse tamamı ihraç edilmektedir. Bugün dünyada 5 kıtaya 
ihracat yapabilen bir ağa sahiptir. Türkiye’nin farklı pazarların orta noktasında 
bulunan avantajlı stratejik konumu sayesinde birçok ülkeye hızlı ve güvenli bir 
şekilde ihracat yapabilmektedir.

DowAksa, 2017 yılını tam kapasite çalışıp tüm dünyaya karbon elyaf satarak, ürün 
portföyünü geliştirerek, önemli proje ve anlaşmalara imza atarak tamamlamıştır. 

2017 Haziran ayında dünyanın en büyük rüzgâr türbini üreticilerinden biri olan 
Vestas ile türbin kanatlarında kullanılan karbon elyaf pultruze profillerin tedariki 
için dört yıllık bir kontrata imza atan DowAksa, kalifikasyon çalışmalarında önemli 
ilerlemeler kaydetmiştir. 2018’de de bu alanda çalışmaları devam edecektir.

Yine 2017 yılında TAI ile hayata geçirdiği, havacılıkta kullanılan karbon elyaf 
takviyeli termoset reçineli prepreg geliştirilmesini amaçlayan projeyi başarıyla 
tamamlamıştır. 2014 yılında başlatılan bu Ar-Ge projesi ile Türkiye’de ilk defa 
havacılık isterlerine uygun prepreg malzeme yerli olarak geliştirilmiş ve kullanıma 
sunulmuştur.

"DowAksa olarak, 
geçtiğimiz yılı tam 
kapasite ile üretim 
yapıp, tüm dünyaya 
karbon elyaf satarak, 
ürün portföyümüzü 
geliştirip, dünyanın önde 
gelen şirketleriyle uzun 
vadeli anlaşmalara imza 
atarak tamamladık."

Douglas Parks
Genel Müdür
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Gizem Seramik Frit Ve Glazür Sanayı ̇TİC. A.Ş.

1979 yılında, Adapazarı Göktepe’deki fabrikasında ilk üretimini gerçekleştiren 
Gizemfrit, bugün Sakarya’nın Hendek ilçesinde 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 
yer alan 30.000 m2'si kapalı toplam 60.000 m2’lik  modern ve son teknolojiyle 
donatılmış tamamen otomatik tesislerinde, seramik, emaye, fonksiyonel 
kaplamalar ve pigmentler olmak üzere 4 farklı ürün grubunda, toplam 1.000’den 
fazla çeşitle üretimini her geçen gün arttırarak sürdürmektedir.

2015 yılı itibariyle Akkök Şirketler Grubu’na dahil olan Gizemfrit’in ürünleri; 
fırın, termosifon, mutfak gereçleri, alüminyum, döküm, seramik karo, vitrifiye, 
porselen, medikal porselen ve cam gibi malzemelerin, dekoratif ve koruma 
amaçlı olarak kaplanmasında kullanılmaktadır. 

Seramik, inşaat, emaye, beyaz eşya sektörlerinde kullanılan ürünler, hijyen ve 
temizlik açısından insan sağlığına herhangi bir zarar vermemektedir ve tüm 
ürünler çevre dostudur.

Emaye Frit, Seramik Frit Ve Pigment Üretiminde Türkiye’nin Lider 
Şirketi Gizemfrit, Alanında Dünyanın 2. Büyük Şirketi 

Emaye ve seramikte Türkiye’de %70 civarındaki pazar payına sahip olan Gizemfrit, 
yılda 132.500 tona çıkan üretim kapasitesi, 400’den fazla çalışanı, 1.000 kişiye 
varan dolaylı istihdamı, 6 kıtada yer alan 60 ülkedeki müşterileri, %13 global 
pazar payı ile sektöründe dünyanın en büyük 2.üretici firması olup, Türkiye’nin 
lideri konumundadır. Türkiye’nin en büyük bor ürünleri tüketen firması olan 
Gizemfrit, ayrıca dünyanın pil dışı en büyük lityum kullanıcılarından biridir. 

Sakarya ve Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşları içinde yer alan Gizemfrit’in  
ihracat yaptığı ülkelerin başında ise, ABD, Çin, Almanya, Avustralya, Beyaz Rusya, 
Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Mısır, Hong Kong, 
Ukrayna, Ürdün, Fas ve Fransa gelmektedir.

Gizemfrit Hedeflerine Emin Adımlarla İlerliyor

Gizemfrit 2017 yılı ile beraber dünyada devlet destekli ilk ve en gelişmiş marka 
destekleme programı olan Turquality’nin marka desteği programına dahil oldu. 
Bununla beraber hem kendine ve paydaşlarına, hem de Türkiye ekonomisine 
değer katacak yeni ürün, tasarım ve teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdüren 
Gizemfrit, 20 Aralık tarihi itibariyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
verilen Ar-Ge Merkezi belgesini alarak sektöründe Ar-Ge Merkezi olan ilk firma 
oldu. 

Kurulduğu günden bu yana,  inovatif ve özel ürünleriyle üretim mükemmeliyetini 
yakalayan Gizemfrit, sektörde kalıcılığını pekiştirip, dünya liderliğine bir adım 
daha yaklaşarak İspanya’da faaliyet gösteren Megacolor firmasını 2017 yılında 
bünyesine katmıştır. Seramik sektörüne yön veren Valencia/Castellon bölgesinin 
en önemli oyuncularından biri olan Megacolor, inkjet mürekkebi ile pigment 
üretimi gerçekleştirirken, Çin ve Meksika’da da iştirakleri bulunmaktadır. Seramik 
sektöründe büyük yankı uyandıran bu satın alma ile Gizemfrit, global liderlik 
hedeflerine her geçen gün daha emin adımlarla yürümektedir. 

"Kurulduğumuz günden 
bu yana,  inovatif ve 
özel ürünleriyle üretim 
mükemmeliyetini yakalayan 
şirketimiz, sektörde 
kalıcılığını pekiştirip, dünya 
liderliğine bir adım daha 
yaklaşarak İspanya’da 
faaliyet gösteren Megacolor 
firmasını bünyesine katmıştır.  
Ar-Ge Merkezi olmamız 
ve Turquality desteği 
almamız ile beraber global 
hedeflerine bir adım daha 
yaklaşan Gizemfrit, tüm bu 
pozitif etkilerin yanında, 
çalışanlarının gösterdiği özveri 
ile çok başarılı bir yılı geride 
bırakmıştır. 2018 senesi ile 
beraber Gizemfrit’in oldukça 
önemli bir ivme yakalayarak 
adının önümüzdeki yıllarda 
hem Türkiye hem de dünyada 
çok daha fazla duyulacağına 
olan inancımız tam."

Veysi Küçük
Genel Müdür
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Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Akkök Holding bünyesinde 2005 yılında kurulan Akiş GYO, holdingin stratejik iş alanları 
arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki deneyim ve uzmanlığını farklı projelerde 
değerlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürür. Çevresine değer katan projelere imza atmaya 
devam eden Akiş GYO, sürdürülebilir ve kârlı projeler geliştirerek büyüme hedefi doğrultusunda 
yatırımlarını gerçekleştirir.

SAF GYO Birleşmesi

2017 yılının başında tamamlanan SAF GYO birleşmesi sonucunda SAF GYO bünyesinde bulunan 
Akasya Alışveriş Merkezi, Akiş GYO çatısı altına girmiştir. Gayrimenkul sektöründeki rekabet 
gücünü ve marka değerini artıran, sürdürülebilir büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesine 
katkı sağlayan bu hamle ile Türkiye’nin en büyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları arasındaki 
yerini güçlendirmiştir. Birleşmenin getirdiği bir başka avantaj ise Akbatı ve Akasya Alışveriş 
Merkezlerinin tek bir yönetim şirketi altında toplanmasının getirdiği ekonomik ve operasyonel 
verimlilik olmuştur. 

Bağdat Caddesi Projeleri 

Ağırlıklı olarak perakende üniteler içeren Bağdat Caddesi projeleri, sektörün ihtiyaçlarına göre 
modern biçimde tasarlanarak caddenin prestijine katkıda bulunacaktır. Erenköy, Caddebostan 
ve Suadiye’de bulunan projelerde sınırlı sayıdaki konut ve home-ofisler de satışa sunulacaktır. 
Cadde mağazacılığındaki ilk işbirliği ise Uşaklıgil Apartmanı için Beymen’le gerçekleştirilmiştir. 
Kira sözleşmesi imzalanan mağazanın 2017 yılının Eylül ayında açılmasıyla birlikte, Bağdat 
Caddesindeki projelerinden ilki hayata geçirilmiştir.

Kurumsallık

Akiş GYO, Akkök Holding’den gelen başarı ve kurumsallık kültürünü önemser. Bu yaklaşımını 
devam ettirerek,  2016 yılında 9,44 olarak belirlenen Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 
2017 yıl sonu itibariyle 9,49’a yükseltmiştir. Bu not ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve inşaat 
şirketleri arasında Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu en yüksek şirket konumunu korumayı 
başarmıştır.

Akiş GYO kurumsal stratejisinin en önemli unsurlarından biri hissedarlara sürdürülebilir yüksek 
nakit temettü dağıtmaktır. Bu kapsamda 2017 yılında pay sahiplerine 180 Milyon TL değerinde 
temettü dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Alışveriş Merkezleri

2017 yılında Akbatı Alışveriş Merkezi ve Akasya’nın toplam mağaza cirolarında sırasıyla %19,6 
ve %17,5 seviyesinde büyüme yakalanmış ve sektör ortalamasını yansıtan Alışveriş Merkezi 
Yatırımcıları Derneği endeksinin oldukça üzerinde artışlar elde edilmiştir. Bunun yanı sıra, ziyaretçi 
sayıları da 2017 yılında geçtiğimiz yıla göre artış göstermiştir.

Kaynakların doğru kullanımı, iç ortam ve sağlığa verilen önem gibi kriterlerin değerlendirilmesi 
sonucunda sürdürülebilir uygulamaları tescillenmiş olan Akbatı ve Akasya, BREEAM In Use 
- International kapsamında “Excellent” ve "Good" sertifikalarına layık görülmüştür. Akbatı, 
Türkiye’nin bu sertifikaya sahip en büyük binası olma özelliğini de kazanmıştır.

Akbatı Alışveriş Merkezi & Akbatı Residences’ın gayrimenkul sektörüne kattığı değer, her yıl yurt 
içi ve yurt dışında aldığı ödüllerle takdir edilmektedir. Akbatı, 2017 yılında da üstün başarısını 
sürdürmüş ve önceki yıllarda aldığı ödüllere yenilerini ekleyerek altı yılda toplam 87 ödülün sahibi 
olmuştur.

Akasya 2017 yılında da, toplam 17 ödül kazanmıştır. 3 yılda toplam 91 ödülün sahibi olmuştur.

Akasya Kültür Sanat – AKS, sanatın farklı alanlarına yönelik programıyla İstanbul Anadolu 
yakasının en yeni ve keyifli adreslerinden biri olmuş, kapalı gişe oynayan tiyatrolar, akustik 
dinletiler, söyleşi ve sergilerle, İstanbul’un kültür ve sanat haritasında kısa sürede yerini almıştır. 
Akasya Kültür Sanat, 2017 Direklerarası Seyircileri İstanbul ödüllerinde Yeni Mekanlar Ödülü’nün 
sahibi olmuştur. International Steive Awards - Business Awards'ta da Yılın En İyi Ürün ve Hizmeti 
kategorisinde Altın ödülüne layık bulunmuştur.

“Şirketimiz, SAF GYO 
birleşmesi ile daha güçlü 
bir finansal yapıya ve 
gayrimenkul portföyüne 
ulaşmıştır. Sektördeki 
yenilikçi yaklaşımımızla, 
gayrimenkul sektörünün 
dalgalı seyrettiği 
2017 yılını başarılı 
bir şekilde kapatmış 
bulunmaktayız.”

İ. Gökşin Durusoy
Genel Müdür

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Ak Turizm ve Dış Tic. A.Ş.

Kurumsal stratejimizin en önemli unsurlarından biri, 
hissedarlarımıza sürdürülebilir yüksek nakit 
temettü dağıtmaktır. Bu hedefimizi gerçekleştirebilmek 
için istikrarlı, etkin ve çeşitlendirilmiş bir portföy 
oluşturmak ve düzenli kira gelirimizi artırmak öncelikli 
amaçlarımız arasındadır.

GAYRİMENKUL



AKKÖK HOLDİNG
2726

2017 RAPORU

Ak Turizm ve Dış Tic. A.Ş.

Şehrin Yakınında, Trafiğin Uzağında Yatırımlar

Akkök Holding, şehir merkezi konumuyla önemli bir yatırım potansiyeli barındıran 
Kaşık Adası’nda gerçekleştirmeyi planladığı turizm yatırımları için Ak Turizm’i 
kurmuştur. 

Ak Turizm, şehirden ulaşım süresi yalnızca 40 dakika olan Kaşık Adası’nda 
tam kapsamlı bir konferans merkezi ve sağlıklı yaşam merkezi oluşturmayı 
planlamaktadır. Akkök Holding’in çevreye duyarlı yaklaşımıyla ele alınan proje, 
şehir sakinlerine şehrin gürültüsünden uzak kültür ve turizm olanakları sunacaktır. 

Ak Turizm, kararlarını alırken Kaşık Adası’nın doğal güzelliklerinin korunmasına 
büyük özen göstermekte, yatırım süreçlerinde şehrin ihtiyaçlarını, çevresel 
ve toplumsal koşulları göz önünde bulundurmaktadır. Bu özenli yaklaşımın bir 
yansıması olarak toplam 52 bin m2’lik bir alana sahip adanın yalnızca 7.600 
m2’lik bir bölümü inşaat için ayrılmıştır.

AK TURİZM, ŞEHİRDEN ULAŞIM SÜRESİ YALNIZCA 40 
DAKİKA OLAN KAŞIK ADASI’NDA TAM KAPSAMLI BİR 
KONFERANS MERKEZİ VE SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ 
OLUŞTURMAYI PLANLAMAKTADIR.

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Açıldığı günden beri geleceğe yatırım yapan ve yeni değerler yaratma konusunda 
lider olan Akmerkez 1993 yılından bu yana bünyesinde yer alan seçkin marka 
ve mağazaları; alışveriş, eğlence ve yeme-içme alanlarıyla, keyifli deneyimlerin 
adresi ve kentin en gözde buluşma noktası olmuştur. Şehrin sosyal yaşamına 
dinamizm katan Akmerkez, Concierge Plus, Üçgen Teras ve yaratıcı gençlerin bir 
araya getiren Young Lions Zone gibi yenilikçi hizmetleriyle misafirlerinin hayatına 
değer katmaya devam ediyor.

Akmerkez 2017’de Alışkanlıkları Değiştirdi

Ulusal ve uluslararası birçok önemli markayı arasına katarak misafirlerinin 
alışveriş deneyimini daha da zenginleştiren Akmerkez, yıl boyunca birçok yenilikçi 
proje hayata geçirmiştir. Akmerkez, 2017’yi de uluslararası saygın kuruluşlardan 
aldığı 14 ödül ile kapatmış ve yeni yüzüyle ilklere imza atmayı sürdürmüştür. 

Türkiye’de ilk kez bir alışveriş merkezi, çatısında sürdürülebilir ve yerel tarımı 
hayata geçirmiştir. Akmerkez şehrin merkezinde, 3 büyük plazanın ortasında 
yeşil bir alan oluşturmuş ve halka açık olan çatı bahçesinde Teras’ta Tarım 
Projesi’ni başlatmıştır. Üçgen Teras, Temmuz-Eylül 2017 arasında, İstanbullu 
sinemaseverlerin buluştuğu Açıkhava Sineması’na ev sahipliği yapmıştır. Aralık 
2017’de ise bu alan, İstanbul’un terasta en büyük açıkhava buz pisti olan 
Frozenland’e dönüştürülmüş ve bu kışın önemli yatırımlarından biri olmuştur. 

Mağaza kiralamalarında doluluk oranını %94’e çıkaran Akmerkez, birçok önemli 
markayı da marka karmasına dahil etmiştir. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen 
projeler ve ev sahipliği yapmaya devam ederek gelenekselleştirdiği etkinlikler ile 
Akmerkez, 2017’de de İstanbul’da sosyal yaşamın merkezi olmaya devam etmiştir.

Sektörün En Saygın Ödülleri 2017’de de Akmerkez’in Oldu

Açıldığı günden bu yana IPRA, ICSC,  Marcom Awards, Hermes Creative Awards 
ve Stevie Awards gibi birçok uluslararası saygın kuruluş tarafından ödüllendirilen 
Akmerkez, 2017’de de geleneği bozmamış ve yılı uluslararası 14  ödül ile 
kapatmıştır. 

Akmerkez, sektörün en prestijli ödül programlarından biri olan ICSC Solal 
Pazarlama Ödülleri’nden Kings Club Projesi ile Gümüş Ödül kazanmıştır.14 
Şubat Sevgililer Günü’ne özel düzenlediği ‘Aşkını Başka Dilde Anlat’ adlı 
sosyal sorumluluk projesiyle, Hermes Yaratıcılık Ödülleri’nde kurumsal sosyal 
sorumluluk programı ve özel etkinlik dallarında Platin Ödül’e layık görülmüştür. 
Yine Hermes Yaratıcılık Ödülleri’nde ‘Akmerkez’de Mutlu Bir Yıl’ projesi Gold Ödül 
kazanırken, rafine zevklerin kulübü olarak erkeklerin kullanımı için özel olarak 
tasarlanan ‘Kings Club’ ise Onur Ödülü’nün sahibi olmuştur.

Birçok değerli ödüle layık görülen ‘Aşkını Başka Dilde Anlat’ projesi, iş dünyasının 
en önemli ödüllerinden biri olan Stevie Awards değerlendirmesinde de hem 
bronz hem gümüş olmak üzere toplam iki farklı ödülün sahibi olmuştur. Tüketici 
değerlendirmesi göz önünde bulundurularak belirlenen Yılın Marka Deneyimi 
dalında ise ‘Akmerkez Şımartan Hizmetler’ projesi bronz ödüle layık görülmüştür. 
Pazarlama ve iletişim alanında çalışan sektör profesyonellerinin yaratıcılıklarını 
onurlandıran MarCom Ödülleri 2017 yılında ise toplam 7 ödülle Akmerkez’i 
onurlandırmıştır. 

“Akmerkez olarak ekonomide 
ve sektörde yaşanan 
zorluklara rağmen karlılığımızı 
koruyarak finansal ve 
stratejik gücümüzü bir kez 
daha kanıtladık. Büyük 
perakendecilerin bile büyüme 
hedeflerini aşağı çektiği 
bir ortamda etkili kiralama 
yöntemleri uygulayarak 
doluluk oranlarımızı artırmayı 
başardık. Sadece alışverişin 
değil sosyal hayatın da 
merkezi olma hedefiyle, yeme 
içme alanlarımızı genişlettik, 
misafirlerimiz için seçenekleri 
artırdık. Hayata geçirdiğimiz 
projeler uluslararası 
kurumların takdirini 
kazanarak toplam 14 ödüle 
layık görüldü. 2018 yılında 
da yenilikçi bakış açımızla, 
hayata geçireceğimiz 
yeni yatırımlarımız ve 
projelerimizle başarı 
grafiğimizi yükseltmeye 
devam edeceğiz.”

Murat Kayman
Genel Müdür
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Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.

1989’da, Akkök Şirketler Grubu’nda otoprodüktör grubu statüsünde faaliyetlerine 
başlayan Akenerji, 2005’ten itibaren serbest elektrik üretim şirketi olarak 
sektördeki varlığını sürdürmektedir. Akkök Holding ile ČEZ Group’un %50-%50 
stratejik ortaklığındaki şirket, toplam 1.224 MW kurulu güce sahiptir. 2005 yılında 
kaynak çeşitliliği ve maliyet avantajı yaratmak amacıyla yenilenebilir kaynaklara 
dayalı santral yatırımlarına ağırlık veren Akenerji, aynı anda birçok proje yürüterek 
alternatif enerji kaynaklı santrallerin sayısını yıllar itibari ile artırmıştır. Akenerji, 
2009 yılından itibaren kademeli olarak devreye aldığı 1 rüzgar ve 7 hidroelektrik 
santrali ile bugün toplam yenilenebilir enerji kaynağına dayalı kurulu gücünü 320 
MW’a çıkarmıştır.

Akenerji, 2017’de temel stratejisini mevcut santrallerinin piyasa fiyatlarına 
göre optimum şekilde işletilmesi ve şirkete katma değer yaratacak yeni projeler 
geliştirilmesi olarak belirlemiştir. 

2017 yılının başında Ayyıldız Rüzgar Santrali’nin kurulu gücü 13,2 MW artırılarak 
28,2 MW’a çıkarılmıştır. Sera Gazı Emisyon Azaltımı kapsamında “Gold Standard” 
kriterlerine göre Ayyıldız santralinin kapasite artırımı yaklaşık 15.000 evin elektrik 
ihtiyacına denk gelmektedir.  

Akenerji, 2015 yılı itibariyle enerji sektöründe yenilikçi bir adım niteliğinde attığı 
Enerji Servisleri hizmetleriyle, rekabetçi adımlarla ilerleyeceğinin garantisini 
sektöre göstermiştir. Akenerji Enerji Servisleri, işletmelere herhangi bir ek yatırım 
yaptırmadan sürdürdüğü projeleri ile, elektrik enerjisinde %47, doğal gaz’da %89 
verimlilik değerlerine ulaşmış, 2016 yılındaki kendi rekorunu egale etmiştir. 

2017 yılında Akenerji’nin toplam ticaret hacmi 10,2 TWh olmuştur.

Yeni Ürünler, Yeni Hizmetler

Öngörülebilirliğin çok düştüğü bir piyasa ortamına rağmen 2017 yılı Akenerji’nin 
piyasaya sağladığı hizmetleri artırdığı, risklere karşı önlem ürettiği ve operasyonel 
kârlılık açısından başarılı bir yıl olmuştur. 

Akenerji, öncü enerji firması rolünün de gerektirdiği şekilde Türkiye enerji ticareti 
piyasasının gelişimine doğrudan ve dolaylı katkılarını sürdürme misyonuyla ticari 
faaliyetlerini kendi özkaynaklarıyla sınırlandırmayıp, yurt içi ya da yurt dışında 
yerleşik enerji toptan ticaret şirketlerine piyasa erişim hizmeti sağlamaya devam 
etmiştir. Bu amaçla 3 şirketle yapılan 2,8 TWh’lık işlem hacmi sayesinde piyasa 
derinliğinin artırılmasına ciddi katkı sağlanmıştır. 

2017 yılında Akenerji, piyasa erişim ve santral yönetim hizmetlerine yönelmiştir. 
Burada Akenerji’nin konusunda uzman personelinin tecrübesinden faydalanarak 
diğer piyasa katılımcılarına destek olunması ve bu şekilde Akenerji’nin aylık sabit 
gelirlerinin artırılması amaçlanımştır. 

Enerji Sektörüne Değer Katan Faaliyetler

2015 yılından beri CDP Su Programı’na katılım sağlayan Akenerji, 2017 yılında 
yapılan derecelendirilme sonucunda, CDP Turkey 2017 Water Leadership ödülünü 
almaya hak kazanmıştır. Öte yandan Akenerji 8. Türkiye Enerji Zirvesi’nde sosyal 
sorumluluk dalında verilen Altın Voltaj ödülünün de sahibi olmuştur. Finans 
Dünyasının Oscarları olarak adlandırılan Bond&Loans Ödülleri’nde ise Yapı Kredi 
ile imzalanan refinansman sözleşmesi  ile Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansman 
Anlaşması kategorisinde finale kalarak ödüle layık görülmüştür.

 “Akenerji 2017’de 
%11‘i yenilenebilir 
kaynaklardan olmak 
üzere toplam 5,70 
TWh elektrik üretimi 
gerçekleştirmiştir. Bu 
değer 2016 yılının 
elektrik üretimine göre 
%54’lük artışa denk 
gelmektedir."

Serhan Gencer
Genel Müdür

ENERJİ

Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.
Sedaş Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
Sepaş Enerji Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Enerji sektöründe 2017 yıl sonu itibariyle 
sahip olduğu 1224 MW’lık kurulu gücüyle 
Türkiye enerji sektörüne yön veren öncü 
firmalardan olma özelliğini koruyor.
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Sepaş Enerji Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Köklü Kurumsal Birikimden Türkiye’nin Enerji Geleceğine

Sepaş Enerji Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Holding ve Avrupa’nın 
10 büyük enerji şirketi arasında gösterilen ČEZ Group’un stratejik ortaklığıyla hizmet 
verir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin 
Hukuki Ayrıştırmasına İlişkin Usul ve Esaslar kararına göre dağıtım şirketinden ayrılarak 
1 Ocak 2013 tarihinde kurulan Sepaş Enerji, hizmetlerini ulusal ve uluslararası güç 
birliğiyle Görevli Tedarik Bölgesi olan Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere 
ülkenin dört bir yanında her geçen gün genişleyen bir portföye ulaştırır.

Hizmet Kalitesinde Artış

2017 yılı içerisinde hizmet yelpazesini genişleten Sepaş Enerji Çağrı Merkezi IVR 
yanıtlama sistemi aracılığıyla müşterilerine borç sorgulama olanağı sağlamış, bilgi 
edinme başvuruları, talep, istek ve öneriler ise hızlı şekilde kayıt altına alınıp takip 
edilerek sonuçlandırılmıştır.  Çağrı merkezi hizmet kalitesi göstergeleri ve hedef 
değerleri gereği çağrı merkezi servisİ seviyesinde yıllık minimum %80 olarak belirlenen 
hedefte %89 başarı sağlanmıştır.

2016 yılında şirketin temel operasyonel süreçlerinin SAP IS-U ve SAP CRM ürünleri 
üzerinden yürütülmesi kararı alınmış, bu kapsamda başlatılan Tesla Projesi  2017'de 
tamamlanmıştır. Projenin CRM Abonelik ve CRM Çağrı Merkezi Modülleri ile müşteriyi 
merkeze alan, müşteri işlemlerinin uçtan uca takibini ve standartlara uygun süreçlerle 
yönetilmesini sağlayan yapılar kurgulanmıştır.

2016 yılında başlatılan kurumsal web sitesi yenileme çalışmaları 2017 yılında 
tamamlanarak ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlayan yeni web sitesi Nisan ayında 
kullanıma açılmıştır.

Ayrıca 2017 yılında  Kurumsal Performans Yönetimi Projesi ile şirketin tüm 
fonksiyonlarına ait süreçler tasarlanarak sorumluluk alanları belirlenmiştir.  Proje ile 
birlikte süreç bazlı yönetim yaklaşımına geçilerek, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi ve TS 
EN 15838 Müşteri İletişim Merkezlerinin Yönetimi standartlarına uyumu gösteren kalite 
belgeleri alınmıştır.

Satış ve Pazarlama Faaliyetleri

Sepaş Enerji yıl boyunca, çeşitli kampanyalarla portföyüne bölge dışından yeni müşteriler 
katmış, bölge içindeki serbest tüketici portföyünü genişletmiş, yurt genelinde marka 
bilinirliğini ve müşteri memnuniyetini artırmıştır.  

2017 yılı boyunca Sepaş Enerji 3 bin 939 kurumsal müşteri ile sözleşme imzalayarak 
portföye 7 bin 521 sayaç kazandırırken, 4.274 GWh satış gerçekleştirmiştir. Sepaş Enerji 
Türkiye genelinde 30 şehirde 74 ana bayi ve bunlara bağlı alt bayiler ile küçük ölçekli 
tüketici kitlesine hizmet vermiştir. Bayi kanalının katkısı ile görevli tedarik şirketi olduğu 
bölge içinde 31.104 sayaç, bölge dışında ise 22.508 sayaç olmak üzere toplamda 53.612 
mesken veya kobi abonesine ait yeni sayacı portföyüne kazandırmıştır.

Sepaş Enerji 2017 yıl toplamında ortalama 1.206 MW, serbest tüketicide ise görevli 
tedarik şirketi lisansına kayıtlı bölgesi içinde 297 MW, bölge dışında 272 MW olmak 
üzere 570 MW portföye enerji tedarik ederek, 1.707.538 müşteriye hizmet vermiştir.

Sepaş Enerji, 2017'de Türkiye Kano Milli Takım sporcusu  Mustafa Özmen'in 
sponsorluğunu üstlenmiş,  IV. Enerji Verimliliği Kongresi'nin ve Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Festivali'nin sponsoru olarak yer 
almıştır. Ayrıca Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından yürütülen Kapak Olsun 
Projesi'ne destek vermektedir.

Gezici İstanbul Oyuncak Müzesi Projesi sayesinde Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'de 1 
milyon kişiyi müze değeri taşıyan oyuncaklarla buluşturmuştur.

“Müşterilerimizin 
taleplerini karşılayabilmek 
için güçlü bir bilgi altpısı 
olması gerekliliğini 
öngörüyor ve bunun 
için çalışıyoruz. 
Yatırımlarımızdaki 
amacımız müşterilerimize 
en iyi müşteri deneyimini 
yaşatmaktır. Müşteri 
odaklı çalışmalarımız 
temel değerlerimizin odak 
noktasını oluşturmaktadır. 
Dönüşüm ve değişimlere 
açık olmayan, yeni iş 
stratejileri geliştiremeyen 
şirketlerin başarılı olma 
şansı bulunmuyor. 
Türkiye’de de sektörümüz 
açısından büyük bir 
dönüşüm yaşanıyor. Bu 
dönüşüme öncülük eden 
şirketlerden biri olmaktan 
mutluluk duyuyoruz.”

Ondrej Safar
Genel Müdür

SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

SEDAŞ’ın ana faaliyet alanı elektrik enerjisi dağıtımıdır. Şirket, bu hizmetinin yanında 
dağıtım tesislerinin yapımı ve yatırım çalışmaları, işletimi ve elektrik dağıtımında 
verimli ve kesintisiz hizmet sağlayan çalışmaların yürütülmesi, teknik ve teknik 
olmayan kayıplarla mücadele, genel aydınlatma   ve elektrik tedarikşirketlerinin 
abonelerine ait enerji tüketimlerini tespit etmeye yönelik sayaç okuma hizmeti sağlar. 

SEDAŞ, AKCEZ tarafından devralınmasıyla birlikte başlayan yeniden yapılanma 
sürecinde, kendisini Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım şirketlerinden biri haline 
getirecek bir dönüşüm sürecine girmiştir. 3.630 MVA seviyesinde toplam kurulu güce 
ve 1.894 MW puant güce sahip olan Şirket; Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce illerinin 
yer aldığı 20 bin kilometrekarelik alanı kapsayan faaliyet bölgesindeki 45 ilçe, 49 
belediye ve 766 köy, 1.366 mahallede, toplam 3,5 milyon nüfusa 1,7 milyon tüketiciye 
7/24 kesintisiz enerji dağıtımı hizmeti götürmektedir. SEDAŞ, Türkiye’nin nüfus 
ve üretim açısından en yoğun ve ülke ekonomisine, kalkınmasına değer katan bir 
bölge olan Doğu Marmara bölgesinde sahip olduğu donanımlı iş gücü ile 3,5 milyon 
nüfusa sürekli ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermeye, projeleri ve yatırımları ile 
yenileme, kapasite artışı, bakım-onarım çalışmalarını eksiksiz olarak yerine getirmeye, 
gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirerek faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Yeniden Yapılanma Çalışmaları ile Artan Hizmet Kalitesi

SEDAŞ organizasyonel anlamda değişim sürecini yaşarken, sahadaki yatırım, işletme, 
bakım ve onarım çalışmalarına ait operasyonel başarılarını sürdürülebilir kılmak için 
yatırımlarına devam etmiştir.

2017 yılında elektrik dağıtımında kaliteyi ve elektrik enerjisinin sürekliliğini 
sağlamak için, bölge genelinde ekonomik ömrünü tamamlamış şebeke yatırımlarının 
yenilenmesini sağlamış, gelişen yerleşim alanlarının elektrik altyapı kapasitesini 
artırmış, trafo merkezleri ile yeni enerji nakil hatlarının yapımına da ağırlık vermiştir. 

SEDAŞ Otomatik sayaç okuma sistemleri (OSOS) projesini hayata geçirmiş ve 2017 
yılı sonunda 9.177 genel aydınlatma, 16.910 diğer abonelikler olmak üzere toplam 
26.087 adet sayacı uzaktan okuyabilir hale gelmiştir. Bu sayede bölgede tüketilen 
enerjinin %65’i uzaktan okunarak faturalandırılmaktadır. SEDAŞ’ın 2015-2017 yılları 
arasında yürüttüğü  8 adet EPDK onaylı AR-GE projesi bulunmakta olup, bu projelerin 
ilk 3’ü 2017 sonunda tamamlanmıştır. Tamamlanan projelerden Elektronik Sayaçların 
Optik Port Aracılığıyla Okunması projesi, 19.12.2017 tarihinde ELDER tarafından 
düzenlenen 3. Enerjide AR-GE Çalıştayı’nda EPDK AR-GE Komisyonu tarafından 
Birinci AR-GE başarı ödülüne layık görülmüştür. 2017’de SEDAŞ Yönetim Sistemlerinin 
kurulumunu ve SAP IS-U-CRM Projesini de başarı ile tamamlamıştır. SEDAŞ’ın başarılı 
projesi ‘Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülü’nü almıştır.   

SEDAŞ müşterilerine kaliteli hizmet verme hedefi yönünde 2015’te planladığı Müşteri 
İlişkileri Yönetimi programını 2017’de tam anlamıyla kullanarak fayda sağlamıştır. 
SEDAŞ, elektrik dağıtım faaliyetlerinde sahada çalışan işletme bakım operasyon 
ekiplerinin mobil cihazlarına ihbarların süratle koordine edilerek ulaştırılmasını, en 
yakın arıza ekibinin müdahalesini, ve son olarak iş gücü faaliyetinin raporlanmasını 
sağlayacak yenilikçi mobil uygulama SAP WFM projesini de 2017 yılında tam olarak 
hayata geçirmiştir. 

SEDAŞ’ın 2017 yılı yatırım tutarı 118 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 - 2015 
yılları arası toplamda 362.673.747 TL yatırım yapılmış olup 2016 - 2020 tarife 
döneminde ise 544 Milyon TL yatırım yapılacaktır. 

Toplumsal değerlere saygılı, çevre bilinci yüksek iş anlayışı ile hızlı ve etkin iş modeli 
sayesinde sektörde ilk özelleştirilen dağıtım şirketlerinden biri olan SEDAŞ, önümüzdeki 
dönemde de yatırım projeleriyle bölgesine artı değer katmayı sürdürecektir. 

“SEDAŞ, yenilenen 
vizyonu ve misyonu ile 
şirket ortak değerleri 
doğrultusunda, 2017 yılı 
sonunda entegre yönetim 
sistemleri projesini 
tamamlamıştır. Doğu 
Marmara bölgesinde 
sahip olduğu donanımlı iş 
gücü ile 3,5 milyon nüfusa 
ve 1,7 milyon müşteriye 
sürekli ve kaliteli elektrik 
dağıtım hizmeti vermeye, 
projeleri ve yatırımları 
ile yenileme, kapasite 
artışı, bakım-onarım 
çalışmalarını eksiksiz 
olarak yerine getirmeye, 
gerekli iyileştirmeleri 
gerçekleştirerek 
faaliyetlerini sürdürmeye 
devam etmektedir.”

Bekir Sami Güven
Genel Müdür
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Akmerkez Lokantacılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

İtalyan lezzetlerini konforla birleştiren bir şehir klasiği: Paper Moon… İtalyan 
mutfağının dünyaca ünlü ismi Paper Moon, Milano ve New York’un ardından 
1996 yılında Akmerkez bünyesinde kapılarını ziyaretçilere açmıştır. Böylece 
Paper Moon’un şıklık ve rahatlığı bir arada sunan dingin atmosferi, Akmerkez 
Lokantacılık’ın profesyonel işletmecilik anlayışıyla birleşmiştir. Paper Moon, 
açıldığı ilk günden itibaren İstanbul yiyecek-içecek sektörünün seçkin markaları 
arasına girerek bir şehir klasiği halini almıştır.
 
Faaliyete geçmesinden kısa bir süre sonra İstanbul lezzet mekânları arasında ilk 
sıralara yerleşen Paper Moon, yemek ve servis kalitesinde dünya standartlarını 
hedefleyen yaklaşımıyla yiyecek-içecek sektöründe örnek teşkil eder. Restoran, 
İtalyan şef Giuseppe Pressani yönetiminde hizmet verir.

Paper Moon, seçkin atmosferini ve eşsiz lezzetleri barındıran menüsünü her 
geçen gün daha da geliştirmektedir.
 
Paper Moon’un lüks ve sadeliğin yansıması olan iç mekân tasarımı ve profesyonel 
aydınlatması, hizmet verdiği yıllar içinde prestijli ödüllere değer görülmüştür. 
Restoran, 1997 yılında Restaurants and Institutions-New York tarafından verilen 
‘Interior Design’ ve 1998 yılında Lumens-New York tarafından verilen ‘Interior 
Lighting’ ödüllerini almıştır.

PAPER MOON AÇILDIĞI GÜNDEN İTİBAREN BİR ŞEHİR KLASİĞİ 
HALİNE GELMİŞTİR.

Akmerkez Lokantacılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Akasya Çocuk Dünyası A.Ş. 
Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş.
Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş. 
Dinkal Sigorta Acenteliği A.Ş

Şehir hayatının ritmini belirleyen işletmeler: 
Başarımızın sırrı, hizmet sektöründe daima en 
iyisini sunma azmimiz…

HİZMETLER
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Akasya Çocuk Dünyası A.Ş. 

16 Şubat 2009 tarihinde kurulan Akdünya, bugün 19 ülke ve 24 şehirde 
faaliyet gösteren KidZania’nın Türkiye’deki lisans haklarının sahibiyken, 
Akasya Çocuk A.Ş. ise Akasya’da yer alan KidZania İstanbul’u işletmektedir. 

Eğitim ve eğlenceyi bir arada sunan konseptiyle (edutainment) KidZania; 
sektörünün dünyada en hızlı büyüyen ve sayısız ödül almış ve kurulduğu 
ilk günden beri toplam 60 milyon çocuk tarafından ziyaret edilen, yılda 
10 milyon kişiye ev sahipliği yapan çocuk markasıdır. 

KidZania Çocuklar Ülkesi

KidZania İstanbul, dünya KidZania’larının 16.sı olarak 2014 yılında, 
Akasya’da 8000 m2’lik bir alana kuruldu. Tüm çocukların mutlu ve 
eğlenirken öğrenebilecekleri bir dünyasının olması hedefiyle çıkılan 
bu yolda 1.000.000’dan fazla ziyaretçi ağırlandı. KidZania, çocuklara 
hem meslekleri tanıma imkânı sağlıyor hem de çalışan, sorumluluk 
sahibi olan ve paylaşan birey olmalarının temellerini atıyor.  Çocuklar, 
KidZania aktivitelerinde gerçek yaşama dair beceriler kazanıyor; harita 
okumayı, yön bulmayı, sosyalleşmeyi, takım çalışmasını öğreniyor, bu 
sayede, finansal okuryazarlık, sorumluluk bilinci ve özgüven gibi önemli 
kavramları da keşfediyor.

Türkiye’nin en iyi markalarıyla iş birliği yaparak çocuklara, yetişkinlerin 
üstlendikleri rolleri canlandırma fırsatı veren KidZania’da hastane, 
itfaiye, tiyatro, arkeoloji müzesi, üretim fabrikaları, havacılık akademisi, 
diş sağlığı merkezi, banka, stadyum gibi çok sayıda aktivite bulunur. 
sektöründe öncü 30’dan fazla marka ile gerçek bir şehir düzenine sahip 
olan KidZania’da çocuklar unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

4-14 yaş aralığındaki çocukları ağırlayan KidZania’da, 7 yaşın üstündeki 
çocuklar anne ve babaları olmadan diledikleri gibi vakit geçirebilir. 
İsteyen ebeveynler ise KidZitter hizmeti ile çocuklarını KidZania’ya 
emanet edebilir. Aktivitelerin yanı sıra, KidZania’da çocuklara özel doğum 
günleri ve yaz aylarında, yaz kampı etkinlikleri düzenlenmektedir. Ayrıca, 
0-4 yaş arası misafirlere özel eğlenceli bir bölüm de yer alır.

KidZania, çocukların 
gelecekte olmayı 
istedikleri meslekleri 
deneyimlemeleri ve bol 
bol eğlenirken bir çok 
şeyi de öğrenmelerinin 
amaçlandığı 8.000 
metrekarelik çocuklar 
ülkesidir. Çocuklar, 
KidZania’da iş ortaklığı 
yaptığımız 32 marka ile 
dünyayı tanırken aynı 
zamanda da kendilerine 
güvenmeye başlıyor ve 
geleceğe hazırlanıyor!  
Pek çok okulun geldiği 
ve şimdiye kadar 
1.000.000’un üzerinde 
ziyaretçinin ağırlandığı 
Çocuk Ülkesi KidZania 
olarak çocukların 
heyecanına ortak 
olmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz.

Ebru Timur 
Genel Müdür

Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş.

Akkök Holding’in Dış Ticarete Açılan Penceresi

Akkök Holding’in yurt dışı pazarlama ve ihracat faaliyetleri, bu alanda 
Holding bünyesinde bir şirket ihtiyacını doğurmuş ve böylece 1976 yılında 
Ak-Pa’nın temelleri atılmıştır. Bugün 5 kıtada 70’i aşkın ülkeye ihracat 
yapan Şirket’in ticari faaliyetleri doğal ve sentetik elyaf ve bu elyaftan 
üretilmiş tekstil ürünleri ile başlamıştır. Ürün yelpazesini kısa sürede 
kimyevi ürünler dahil tüm Grup firmalarının dış ticaretini gerçekleştirecek 
şekilde genişletmiştir.  

2017: İstikrarlı Bir Yıl

2017 yılında Ak-Pa, aracılık ettiği 379 milyon ABD Doları ihracat ile 
Türkiye’nin özellikle tekstil alanındaki lider ihracatçı şirketleri arasında 
yer almaya devam etmiştir. Yılı başarı ile kapatan Şirket, Holding içi 
firmaların ihracat operasyonlarını gerçekleştirmiş ve planlanan hedeflere 
ulaşmıştır. Ak-Pa, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Fortune 500 Türkiye 
sıralamasında yerini almıştır. Fortune Türkiye’nin performansı en yüksek 
şirketleri değerlendirdiği Fortune 500 listesinde geçen yıla göre 10 
basamak yükselerek 170. sırada yer bulmuştur.

Kalite Yönetim Sistemini uygulayan Ak-Pa yönetmelik değişikliği 
nedeniyle tekrar denetime girmiş ve ISO 9001:2015 belgesini almaya hak 
kazanmıştır. Sahip olduğu ISO 27001:2013 sertifikası ile Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi belgesini ara denetim sonrası güncellemiştir.

Yönetim anlayışı ve sistemsel altyapısı ile yıllardır Onaylanmış Kişi 
Statüsüne sahip Şirket, 2017 yılında Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünü 
de kazanmak üzere başvuru çalışmalarını tamamlamış olup sonuçları 
beklemektedir. Ak-Pa, 2018 yılında da artan performansı ile dış ticarete 
katkı sunmaya devam edecektir.

Başarının Göstergesi Ödüller

Ak-Pa, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 2016’da en çok 
ihracat gerçekleştiren şirketlerin ödüllendirildiği törende ‘Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatı’nda sektör birincisi olmuştur. İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği’nin düzenlemiş olduğu 
2016 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde Ak-Pa, ‘İhracatını En Çok 
Artıranlar’ ve ‘Boya, Vernik, Mürekkepler İhracatı’ kategorilerinde 1.lik 
ödüllerine layık görülürken; ‘Hedef Ülkelere İhracat’ kategorisinde 3.lük 
ödülünü kazanmıştır.

“2017 yılında %9 
grup ihracat artışının 
parçası olmaktan 
gurur duymaktayız. 
Operasyonel 
mükemmelliyet 
misyonumuz 
doğrultusunda 2017 
yılında teknolojik 
altyapı sistemlerimizin 
iyileştirilmesi yapılmış 
olup, paydaşlarımıza 
sürdürülebilir değer 
katmaya devam 
edeceğiz.”

Mithat Okay
Genel Müdür
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Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş. 

Bilişim Sektöründe Katma Değerli Yüksek Standartlar

Aktek, 2007 yılında Akkök Holding bünyesinde yer alan tüm şirketlere 
bilgi teknolojilerinde çağdaş uygulamaları tek elden, verimli, değer 
katan çözüm ve hizmetlerle sunan teknoloji servisi olmak amacıyla 
kurulmuştur. Bilgi Teknolojileri alanındaki gelişimleri yakından takip eden 
ve Ar-Ge çalışmalarını sürdüren Aktek, hizmetlerinde yüksek standartları 
hedefleyerek holding şirketlerinin teknolojik altyapılarını güncel tutacak 
uçtan uca entegre uygulamalar ve çözümler üretir. Bu faaliyetlerinin 
yanı sıra Aktek, 2010 yılından bu yana Akkök Holding dışı faaliyetlerine 
de ağırlık vermiştir. 2014 yılında merkezini YTÜ Davutpaşa Teknopark 
yerleşkesine taşıyan Aktek, geliştirdiği projelelerle üniversite ve sanayi 
işbirliğini sağlayarak, teknoloji firmaları ile aynı ekosistemde yer almayı 
ve birlikte projeler geliştirmeyi amaçlar. 2015 yılında Aktek içerisinde 
Aktek Garage adında bir yapılanma oluşturulmuştur. Bu yapılanma ile 
Aktek yaratıcı fikirleri olan kişilere fikirlerini projeye dönüştürebilecekleri 
fırsatları sunar. 

Aktek, 2017 yılında elde ettiği cironun %20’sini Holding dışı firmalara 
yaptığı projelerden elde etmiştir. 

2017'nin Öne Çıkan Projeleri 

• Aktek’in, A-Performans ürünü Mutlu Akü firmasında başarı ile kullanıma 
alınmıştır. 
• Akkök grubu şirketlerinin dijital dönüşümüne ve dijital endekslerinin 
yükselmesine katkı sağlayacak projelerin geliştirilmesinde yönlendirici 
önderlik çalışmaları yapılmıştır. 
• Aktek, Oracle HCM Cloud çözümünün tüm Akkök Holding bünyesinde 
kullanılması çalışmalarını başarıyla tamamlamış, Oracle HCM Projesi ile 
hem Türkiye hem de bulunduğu bölgeye ölçek ve içerik açısından örnek 
olacak bir projeyi gerçekleştirmiştir. 
• Aktek’in 2017 yılı itibarı ile 2 adet EPDK projesi uygun bulunarak 
onaylanmış ve proje çalışmaları başlamıştır. 
• 2017 yılında oldukça büyük ölçekli bir HPE Hyperconverged (HC 380) 
proje yapısı devreye alınmıştır. Yine 2017 yılı içerisinde Sedaş tarafında 
EMC Vxrail (410F) Hyperconverged projesi devreye alınmıştır.
• Sedaş ve Sepaş şirketlerinde 2 adet Exadata X6-2 devreye alınmıştır.
Bu sistemlerde SAP ERP veritabanı olarak ORACLE kullanılan yapıda 
Exadata‘ya migrasyonlar başarılı bir biçimde tamamlanmış ve hemen 
sonrası faturalama modülü olan SAP IS-U projesi için esnek ve 
performanslı bir donanım – yazılım altyapısı sağlanmıştır.
• Akkök grubunun en büyük şirketi Aksa’nın müşteri iletişimini tamamen 
dijital ortama taşımayı amaçlayan, Aktek’in kendi bünyesinde geliştirdiği 
Aksa Dijital Müşteri Platformu adlı ürün 2017 yılı sonu itibariyle 3 farklı 
ortamda aynı anda devreye alınmıştır. 
• Pegasus şirketinde 2017 yılı içerisinde Oracle‘ın SuperCluster ürünü 
başarı ile kullanıma sunulmuştur.

“2017 yılı Aktek olarak oldukça 
yüksek tempolu ve proje yoğunluğu 
olan bir yıl olmuştur. Özellikle grup 
dışı ve içinde başarı ile kullanıma 
aldığımız yüksek performans, 7/24 
çalışan kritik iş uygulamalarının 
büyük verileri için özel bir ürün 
olan Oracle Exadata projelerimizde 
önemli bir fark oluşturulmuştur. 
Dijital Dönüşüm kapsamında 
uçtan uca süreçlerimizi geliştiren 
çoklu ortam yeni nesil mobil ve 
web uygulamalarımızı kullanıma 
alarak dijitalleşme endeksimizin 
gelişimine katkı sağladık. Ayrıca 
EPDK Ar-Ge kapsamında artırılmış 
gerçeklik ve öğrenen-karar 
verebilen teknolojilerle Sedaş’a 
özgün 2 projeyi tamamen Aktek 
kaynakları ile geliştirmeye başladık. 
Grup içindeki önemli ERP upgrade 
projelerimizi de yılsonu itibari ile 
kullanıma aldık. A Performans 
ürünümüzü ülkemizin en büyük ve 
sektör birincisi batarya üreticisi olan 
Mutlu Akü‘de başarı ile kullanıma 
aldık.  Türkiye BT sektörünün 
büyüme hızının oldukça üstünde 
başarılı bir 2017 yılını ekip olarak 
tamamladık..” 

Reha Çetin
Genel Müdür

Dinkal Sigorta Acenteliği A.Ş

Kurulduğu 1976 yılından bu yana müşteri ihtiyaç ve beklentilerini 
başarıyla karşılayan Dinkal Sigorta Acenteliği A.Ş., ayrıcalıklı hizmet 
anlayışı ile sigorta sektörünün tercih edilen şirketleri arasında yer alır. 
Tüm sigorta branşlarında hizmet verme potansiyeline sahip olan Şirket, 
sektörde çalışmakta olduğu 30 sigorta ve emeklilik şirketinin fiyat ve 
teminatlarını karşılaştırmalı olarak sunma ve yorumlama becerisiyle 
müşterilerine büyük bir avantaj sağlar. 

Dinkal, bireysel müşterilere yönelik sağlık, kasko, trafik ve konut paket 
gibi klasik ve bireysel segment sigorta poliçelerini sunarken, kurumsal 
müşterileri için de ticari ve sınai risklerine özel olarak hazırlanabilen 
geniş kapsamlı lojistik, kâr kaybı, alacak (kredi), yönetici sorumluluk, filo 
kasko, inşaat ve genel sorumluluk risklerini içeren poliçeler konusunda 
hizmet verir. Söz konusu poliçeler kapsamında, Türkiye’nin büyük 
enerji santrallerinin proje aşamasından başlayarak işletme sürecini de 
içeren risklerinin yanı sıra, dünya devi kimya tesisleri de Dinkal’ın risk 
portföyünde yer alır. 

Portföy yapısı içinde ayrıca Türkiye’nin önde gelen holdingleri ve bunlara 
bağlı sanayi tesislerini de bulundurur. 2017 yılı itibari ile, lojistik risklerinin 
ve bu faaliyet alanındaki müşteri segmentinin de portföy içine katılımı 
sağlanarak özel bir departman yönetiminde çalışmalar tasarlanmıştır.

2017 yıl sonu itibari ile sektörde 41. hizmet yılını geride bırakan Dinkal, 
müşteri odaklı hizmet anlayışını sürdürülebilir kılmayı ilke edinmiştir. 

Dijital Sigortacılıkta Önemli Adım
 
Dinkal sigortalılarına sunduğu hizmetlere yeni bir alan daha eklemeye 
karar vermiş, gelişen dijital dünyada müşterilerine hızlı, çözüm odaklı ve 
geniş yelpazede farklı bir hizmet için sigortaküpü.com adresini 2016 yılı 
içerisinde mevcut ve potansiyel müşterilerin kullanımına açmış ve 2017 
yıl sonu itibari ile 3.500 üye sayısı aşılmıştır. Bu yeni dijital platformda 
mevcut ve potansiyel müşteriler; tüm sigorta ihtiyaçları için kısa bir 
işlemle Dinkal müşteri temsilcisine ulaşabilir, poliçe defteri sayesinde 
poliçelerini görüntüleyebilir, hasar bildirimi yapabilir, ihtiyaç duyulan her 
konuda görüş ve sorularını iletebilirler.

Dinkal 2017’de Müşteri Portföyünü Geliştirmeye Devam Etti

Sigorta sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan Dinkal, 2017 
yılında elde ettiği finansal rakamlarla bu konumunu sağlamlaştırmıştır. 
Şirket, yılsonu itibariyle 73 milyon TL’ye yaklaşan toplam prim üretimi ile 
önemli bir büyüme gerçekleştirmiştir. 

“1976 yılında güveninizi 
kazanmak için yola 
çıktık. O günden bugüne, 
uzmanlaştığımız 
alanlardaki düşünce 
liderliğimiz ve sürekli 
olarak beklentinin 
ötesine geçtiğimiz 
dinamik performansımız 
ile sağladığımız güven 
sayesinde, bize ihtiyaç 
duyduğunuz en zor 
günlerinizde hep 
yanınızda olduk. Sizlere 
sunduğumuz, 30 sigorta 
ve emeklilik şirketinin 
poliçe güvencesine ilave 
olarak sağladığımız 
avantajlı hizmetlerimiz, 
uzman ekibimiz ve tüm 
kurumsal gücümüzle, 
gelecekte de yanınızda 
olmaya devam edeceğiz.”

Ercan Erbek
Genel Müdür
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Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry S.A.E.

TEKSTİL

Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry S.A.E.

Aksa Egypt, Aksa’nın faaliyet alanını başta Mısır olmak üzere tüm Kuzey 
Afrika bölgesinde yaygınlaştıran önemli bir iştirakidir. 2017 yılında Aksa 
Mısır en önemli performans kriterlerinden biri olan yüksek kapasite 
kullanımını gerçekleştirmeyi başarmış, Mısır piyasasının en önemli 
oyuncusu pozisyonunu korumuştur. 2017 yılında bir denge yakalayan 
Mısır para piyasalarının 2018 yılında da stabil olacağı beklentisi ile 
önümüzdeki yıl da yüksek kapasite ile üretim yapılması beklenmektedir.

2017 YILINDA DA YÜKSEK KAPASİTE KULLANIMI ORANINA 
ULAŞAN AKSA EGYPT, MISIR’DA FAALİYETTE OLAN TEK AKRİLİK 
ELYAF ÜRETİCİSİ OLARAK KONUMUNU PEKİŞTİRMİŞTİR.



40
2017 RAPORU AKKÖK HOLDİNG

41

BAĞIMSIZ
DENETİM RAPORU

1 Ocak - 31 Aralık 2017 
Hesap Dönemıṅe Aıṫ Konsolıḋe Fıṅansal 
Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
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İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

   Bağımsız  Bağımsız
   denetimden geçmiş denetimden geçmiş

  Notlar 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

VARLIKLAR   

Nakit ve nakit benzerleri 6 884.729 713.092
Finansal yatırımlar 7 35.053 43.800
Türev finansal araçlar 21 5.302 809
Ticari alacaklar 10 1.155.624 925.885
  İlişkili taraflardan ticari alacaklar 9 35.456 28.506
  İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar   1.120.168 897.379
Diğer alacaklar  27.376 5.859
  İlişkili taraflardan diğer alacaklar 9 21.615 1.044
  İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  5.761 4.815
Stoklar 11 943.950 417.653
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar  1.626 7.674
Peşin ödenmiş giderler 12 30.488 27.806
Diğer dönen varlıklar 19 150.659 113.614

Ara Toplam  3.234.807 2.256.192

Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar  1.431 - 

Dönen Varlıklar  3.236.238 2.256.192

Ticari alacaklar 10 56.440 58.306
  İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar  56.440 58.306
Diğer alacaklar  112.025 109.564
  İlişkili taraflardan diğer alacaklar 9 110.034 109.534
  İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  1.991 30
Finansal yatırımlar 7 13.344 9.141
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 8 409.584 556.973
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 13 2.668.702 485.761
Maddi duran varlıklar 14 1.532.052 1.154.454
Maddi olmayan duran varlıklar  281.650 264.488
  Şerefiye 16 56.993 51.415
  Diğer maddi olmayan duran varlıklar 15 224.657 213.073
Stoklar 11 68.338 291.205
Peşin ödenmiş giderler 12 30.047 55.364
Ertelenmiş vergi varlığı 29 8.163 12.405
Türev finansal araçlar 21 - 1.881
Diğer duran varlıklar 19 4.064 4.710
Duran Varlıklar  5.184.409 3.004.252

TOPLAM VARLIKLAR  8.420.647 5.260.444

1 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu 
tarafından 18 Mayıs 2018 tarihinde onaylanmıştır.

AKKÖK HOLDİNG A.Ş.
31 ARALIK 2017 VE 2016 TARİHLERİ İTİBARIYLA 
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

   Bağımsız  Bağımsız
   denetimden geçmiş denetimden geçmiş

  Notlar 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

KAYNAKLAR   

Kısa vadeli borçlanmalar 20 1.121.910 980.331
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 20 413.911 317.783
Türev finansal araçlar 21 1.928 1.653
Ticari borçlar  10 960.879 638.751
  İlişkili taraflara ticari borçlar 9 46.653 26.948
  İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar  914.226 611.803
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar  13.191 4.188
Diğer borçlar  5.040 6.209
  İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar  5.040 6.209
Ertelenmiş gelirler 12 35.620 64.848
Dönem kârı vergi yükümlülüğü 29 8.658 9.647
Kısa vadeli karşılıklar  40.768 28.171
  Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin   
    kısa vadeli karşılıklar 18 25.870 21.767
  Diğer kısa vadeli karşılıklar 17 14.898 6.404
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 19 6.620 10.330

Kısa Vadeli Yükümlülükler   2.608.525 2.061.911

Uzun vadeli borçlanmalar 20 2.121.602 1.039.109
Türev finansal araçlar 21 - 1.137
Ticari borçlar   582 -
  İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar  582 -
Diğer borçlar  - 833
  İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar  - 833
Ertelenmiş gelirler 12 9.413 -
Uzun vadeli karşılıklar  45.316 54.527
  Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun 
    vadeli karşılıklar     18 45.316  36.444
  Diğer uzun vadeli karşılıklar 17 - 18.083
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 29 32.826 32.327
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 19 517 -

Uzun Vadeli Yükümlülükler   2.210.256 1.127.933

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER  4.818.781 3.189.844

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AKKÖK HOLDİNG A.Ş.
31 ARALIK 2017 VE 2016 TARİHLERİ İTİBARIYLA 
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
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   Bağımsız  Bağımsız
   denetimden geçmiş denetimden geçmiş

  Notlar 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye 22 989.443 968.432
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları 22 (10.406) (10.406)

Toplam Sermaye  979.037 958.026

Birleşme denkleştirme hesabı  154.442 -
Geri alınmış paylar  (33.618) -
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak   
   birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler   
  Finansal yatırımlar değer artış fonu  5.837 3.353
  Finansal riskten korunma fonu  (9.116) (9.486)
  Yabancı para çevirim farkları  73.285 63.871
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak    
   birikmiş diğer kapsamlı giderler   
  Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm    
    kayıpları  (8.629) (6.402)
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler  11.308 7.516
Geçmiş yıl zararları  (177.356) (66.976)
Net dönem kârı/(zararı)  269.028 (13.712)

Toplam Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar  1.264.218 936.190

Kontrol Gücü Olmayan Paylar  2.337.648 1.134.410

Toplam Özkaynaklar  3.601.866 2.070.600

TOPLAM KAYNAKLAR  8.420.647 5.260.444

AKKÖK HOLDİNG A.Ş.
31 ARALIK 2017 VE 2016 TARİHLERİ İTİBARIYLA 
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

   Bağımsız  Bağımsız
   denetimden geçmiş denetimden geçmiş

  Notlar 1 Ocak - 31 Aralık 2017 1 Ocak - 31 Aralık 2016

Hasılat 23 3.850.172 2.617.488
Satışların maliyeti (-)  23 (2.895.016) (1.978.003)

Brüt kâr  955.156 639.485

Genel yönetim giderleri (-) 24 (149.223) (148.791)
Pazarlama giderleri (-) 24 (94.127) (75.469)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)  (23.816) (14.084)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 25 514.388 268.962
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 25 (400.712) (179.311)

Esas faaliyet kârı  801.666 490.792

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 26 134.681 79.617
İştirakler, müşterek kontrol edilen işletmeler ve 
bağlı ortaklıklardan diğer gelirler (giderler) 5 372.740 -
Özkaynak yöntemiyle değerlenen   
   yatırımların kâr ve zararlarındaki paylar 8 (49.792) (131.335)

Finansman gideri öncesi faaliyet kârı  1.259.295 439.074

Finansman gelirleri 28 511.327 443.448
Finansman giderleri (-) 28 (843.758) (743.706)

Vergi öncesi kâr  926.864 138.816

- Dönem vergi gideri 29 (73.186) (63.594)
- Ertelenmiş vergi gideri 29 (873) (3.472)

Net dönem kârı  852.805 71.750

Net dönem kârının dağılımı:   
Kontrol gücü olmayan paylar  583.777 85.462
Ana ortaklık payları  269.028 (13.712)

Toplam net dönem kârı/(zararı)  852.805 71.750

AKKÖK HOLDİNG A.Ş.
31 ARALIK 2017 VE 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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  Bağımsız  Bağımsız
   denetimden geçmiş denetimden geçmiş

  Notlar 1 Ocak - 31 Aralık 2017 1 Ocak - 31 Aralık 2016

Net dönem kârı 852.805 71.750

Diğer kapsamlı gelir/(gider):

Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar
 - Yabancı para çevrim farkları 23.693 34.859
 - Türev finansal araçlar makul değer değişimleri 881 1.159
 - Finansal yatırım değer değişimleri 2.149 (367)
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar  
 - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları  (5.995) 3.239

Toplam kapsamlı gelir 873.533 110.640

Toplam kapsamlı gelirin dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar 594.799 108.606
Ana ortaklık payları 278.734 2.034

Toplam kapsamlı gelir 873.533 110.640

AKKÖK HOLDİNG A.Ş.
31 ARALIK 2017 VE 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AKKÖK HOLDİNG A.Ş.
31 ARALIK 2017 VE 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT 
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
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    Bağımsız  Bağımsız
       denetimden geçmiş denetimden geçmiş
   1 Ocak -  1 Ocak -
  Notlar 31 Aralık 2017  31 Aralık 2016

Net dönem kârı  852.805 71.750   

Konsolide dönem kârı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan   
   net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:   
Amortisman ve itfa payları 13, 14, 15 190.110 129.047
Karşılık giderleri  32.124 10.789
Faiz gelirleri ve giderleri 28 123.931 31.741
Nakit çıkışı gerçekleşmemiş kur farkı (gelirleri) / giderleri  229.943 317.437
Finansal varlık ve yükümlülüklerdeki gerçeğe uygun değer kazançları  (4.855) 38.097
Temettü gelirleri 26 (730) (657)
Vergi gideri 29 74.059 67.066
Duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış kârları 26 (111.673) (78.960)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen iş ortaklıklarından zararlar 8 49.792 131.335
Bağlı ortaklık satış kârı 26 (22.278) -
Pazarlıklı satın alım sonucu oluşan kazanç ile ilgili düzeltmeler 5 (225.969) -
Gerçeğe uygun değer kazançları ile ilgili düzeltmeler, net 5 (146.771) -

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişim öncesi sağlanan nakit girişi  1.040.488 717.645

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:   
Stoklar  (258.331) (73.972)
Stoklara yapılan yatırımlar (rezidanslar)  (37.406) (52.836)
Ticari alacaklar  (151.268) (224.716)
İlişkili taraflardan ticari ve diğer alacaklar  (28.021) (10.977)
Diğer alacaklar  8.708 (567)
Ticari borçlar  279.994 237.345
İlişkili taraflara ticari ve diğer borçlar  19.705 (42.266)
Diğer borçlar  (7.724) 1.061
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer değişimler  (14.630) (61.064)
Ödenen kıdem tazminatları 18 (5.830) (6.692)
Vergi ödemeleri 29 (74.175) (71.078)

A. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişi  771.510 411.883

Finansal varlık alımları  - (15.480)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından elde edilen nakit  10.717 4.460
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 14, 15 (457.274) (188.932)
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından elde edilen nakit  153.823 110.043
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları 13 (14.648) (29.260)
İştirak sermaye arttırımı için yapılan ödemeler  8 (35.382) (17.625)
Bağlı ortaklık alımı için yapılan ödemeler, net 5 (52.599) -
Bağlı ortaklık satışı 2 25.357 -
Diğer nakit girişleri 5 28.288 -
Tahsil edilen temettüler 8, 26 10.023 14.674

B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışı  (331.695) (122.120)

Bağlı ortaklıklardaki sermaye artışına    
   kontrol gücü olmayan payların katılımı  91 3.065
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 20 2.916.903 2.105.508
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 20 (2.756.370) (2.256.318)
Kontrol dışı paylara ödenen temettüler  (273.168) (127.378)
Ödenen temettüler  (52.714) (19.897)
Sermaye arttırımı 22 21.011 105.054
Alınan faiz  42.619 32.873
Ödenen faiz 20 (166.550) (64.614)

C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit (çıkışı)/girişi   (268.178) (221.707)

Nakit ne nakit benzerlerindeki net artış (A+B+C)  171.637 68.056

D. Bloke mevduatlar ve vadeli mevduat faiz tahakkuklarındaki değişim  (8.592) 5.754

E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 6 711.076 637.266

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E) 6 874.121 711.076

AKKÖK HOLDİNG A.Ş.
31 ARALIK 2017 VE 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN
YILLARA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 

NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU  

Akkök Holding Anomim Şirketi (“Akkök”) 1979 yılında kurulmuştur. Akkök bağlı ortaklıkları, iş ortaklıkları ve iştirakleri (hepsi 
birlikte “Grup” olarak adlandırılmıştır), esas olarak kimya, enerji, gayrimenkul, frit ve glazür kaplama sektörlerinde faaliyet 
göstermekte olup, bu sektörlerde bilumum suni, sentetik, tabii elyaf, karbon elyaf, filament ve polimerlerin, ve bunların 
üretiminde, kullanılan her türlü ekipman, makine ve yedek parça; bunların depolanması ve işlenmesi; ithlatı ihracatı; yurtiçi 
ve yurtdışı temsilciliklerinin kurulması; sac, paslanmaz çelik, alüminyum, seramik karo, medikal seramik, porselen ve cam 
gibi kaplama malzemelerinin pazarlaması ve ticareti; elektrik santrali kurulması ve kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, 
üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışında ve gayrimenkul alım satım ve yatırım yapımında faaliyet 
göstermektedir. Grup, ana faaliyet alanının yanında lokanta işletmeciliği, pazarlama, hava taşımacılığı, liman işletmeciliği, bilgi 
teknolojileri, sigorta acenteliği ve turizm sektörlerinde de faaliyet göstermektedir.

Grup’un nihai ana ortaklıkları A.R.D. Holding Anonim Şirketi., N.D.Ç. Holding Anonim Şirketi ve Atlantik Holding Anonim Şirketi 
olup, ilgili şirketler Dinçkök aile bireyleri tarafından kontrol edilmektedir (Not 22).

22 Nisan 2014 tarihindeki 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında şirketin esas sözleşmesinin 
3. maddesinin tadili ile, Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi olan Şirket unvanının Akkök Holding Anonim Şirketi 
olarak değiştirilmesine karar verilmiş olup; unvan değişikliği 
13 Mayıs 2014 tarihinde tescil ve 20 Mayıs 2014 tarihinde ilan edilmiştir.

Akkök Holding Anonim Şirketi Türkiye’de tescil edilmiştir ve merkezi aşağıdaki adreste bulunmaktadır:

Miralay Şefik Bey Sokak
No: 15 Akhan 
Gümüşsuyu 34437 İstanbul

Bağlı Ortaklıklar

Akkök’ün bağlı ortaklıkları, tescil edildikleri ülkeler ve faaliyet gösterdikleri sektörler aşağıdaki gibidir:
 
  Tescil edildiği Faaliyet gösterilen
Bağlı ortaklıklar ülke sektör

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (“Akiş”) Türkiye Gayrimenkul Geliştirme
Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi (“Karlıtepe”) Türkiye Gayrimenkul Geliştirme
Akyaşam Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi                                                           Türkiye Gayrimenkul Geliştirme
Akasya Çocuk Dünyası Anonim Şirketi                                                                     Türkiye Gayrimenkul Geliştirme
Aksu Real Estate E.A.D. (“Aksu Real Estate”) Bulgaristan Gayrimenkul Geliştirme
Ak-Kim Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Ak-Kim”) Türkiye Kimya
Gizem Seramik Frit ve Glazür  
   Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi (“Gizem Frit”) Türkiye Kimya
Megacolor Productos Ceramicos S.L.U. (“Megacolor”)                                             İspanya Kimya
Megacolor Productos Ceramicos Mexico SRL CV                                                   Meksika Kimya
Megacolor Foshan S.L.                                                                                                      Çin Kimya
Dinox Handels GmbH (“Dinox”)                                                                                                        Almanya                                           Kimya
Akmeltem Poliüretan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Akmeltem”)                                         Türkiye                             Kimya
Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi (“Aksa”) Türkiye Kimya
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE (“Aksa Egypt”) Mısır Tekstil
Ak Havacılık ve Ulaştırma Hizmetleri Anonim Şirketi (“Ak Havacılık”) Türkiye Hava Taşımacılığı
Akmerkez Lokantacılık Gıda 
   Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Akmerkez Lokanta”) Türkiye Lokanta İşletmeciliği
Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama Anonim Şirketi (“Akpa”) Türkiye Dış Ticaret
Akport Tekirdağ Liman İşletmeleri Anonim Şirketi (“Akport”) Türkiye Liman İşletmeciliği
Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. ve Tic. Anonim Şirketi (“Aktek”) Türkiye Bilgi Teknolojileri
Dinkal Sigorta Acenteliği Anonim Şirketi (“Dinkal”) Türkiye Sigorta Acenteliği
Fitco B.V. (“Fitco”) Hollanda Yatırım
Zeytinliada Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (“Zeytinliada”) Türkiye Turizm

AKKÖK HOLDİNG A.Ş.
31 ARALIK 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
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AKKÖK HOLDİNG A.Ş.
31 ARALIK 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)

İş Ortaklıkları

Akkök’ün iş ortaklıkları, tescil edildikleri ülkeler, faaliyet gösterdikleri sektörler, ve müteşebbis ortak bilgileri 
aşağıdaki gibidir:
  Tescil Faaliyet
  edildiği gösterilen 
İş ortaklıkları ülke sektör Müteşebbis ortak

Akcez Enerji Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Akcez”)    Türkiye Enerji CEZ a.s.
 Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (“Sedaş”) Türkiye Enerji CEZ a.s.
 Sakarya Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (“Sepaş”) Türkiye Enerji CEZ a.s.

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi (“Akenerji”) Türkiye Enerji CEZ a.s.
 Ak-El Yalova Elektrik Anonim Şirketi (“Ak-El”) Türkiye Enerji CEZ a.s.
 Akenerji Doğalgaz İthalat İhracat ve Toptan Ticaret 
 Anonim Şirketi Türkiye Enerji CEZ a.s.
      Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat-İhracat ve Toptan 
      Ticaret Anonim Şirketi Türkiye Enerji CEZ a.s.
 Egemer Elektrik Üretim Anonim Şirketi (“Egemer”) Türkiye Enerji CEZ a.s.
 Ak-el Kemah Elektrik Üretim Anonim Şirketi (“Kemah”) Türkiye Enerji CEZ a.s.

DowAksa Advanced Composites Holding B.V. (“DowAksa”) Hollanda Kimya Dow Europe 
    Holdings B.V.
DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şirketi Türkiye Kimya Dow Europe 
    Holdings B.V.
 DowAksa Switzerland GmbH İsviçre Kimya Dow Europe 
    Holdings B.V.
 DowAksa USA LLC A.B.D. Kimya Dow Europe
    Holdings B.V.
 DowAksa Tianjin Trading Company Çin Kimya Dow Europe
    Holdings B.V.
 DowAksa Deutschland GmbH Almanya Kimya Dow Europe
    Holdings B.V.

Akiş - Mudanya Adi Ortaklığı Türkiye    Gayrimenkul Mudanya 
   Gayrimenkul
   Geliştirme ve 
   Yatırım Anonim Şirketi
İştirakler

Akkök’ün iştirakleri, tescil edildikleri ülkeler ve ve faaliyet gösterdikleri sektörler aşağıdaki gibidir:

  Tescil edildiği Faaliyet gösterilen
İştirakler ülke sektör

Akmerkez Gayrimenkul 
   Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (“Akmerkez”) Türkiye  Gayrimenkul geliştirme

NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)

Finansal yatırımlar

Akkök’ün finansal yatırım olarak sınıfladığı şirketler, tescil edildikleri ülkeler ve faaliyet gösterdikleri sektörler 
aşağıdaki gibidir:

  Tescil edildiği Faaliyet gösterilen
Finansal Yatırımlar ülke sektör

Akhan Bakım Yönetim Servis Hizmet Ticaret Anonim Şirketi (“Akhan”) Türkiye Hizmet
Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi (Üçgen”) Türkiye Hizmet

Konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmeyen bağlı ortaklıklar, özkaynağa dayalı finansal yatırımların 
borsaya kayıtlı herhangi bir gerçeğe uygun değerinin bulunmadığı veya gerçeğe uygun değerin hesaplanmasında 
kullanılan diğer yöntemlerin uygun olmaması nedeniyle gerçeğe uygun değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği 
durumlarda finansal varlıkların kayıtlı değeri elde etme maliyeti tutarından varsa değer düşüklüğü karşılığının 
çıkarılması suretiyle değerlenmiştir.

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Uygulanan finansal raporlama standartları

Konsolide finansal tablolar, Uluslararası Muhasebe Standartları (“UMS”) ve Uluslararası Muhasebe Standartları 
Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlanan yorumları da kapsayan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na 
(“UFRS”) uygun ve uyumlu bir biçimde hazırlanmıştır. 

Akkök’ün Türkiye’de faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları, iş ortaklıkları ve iştirakleri, kanuni finansal tablolarını Türk 
Ticaret Kanunu (“TTK”) vergi mevzuatına, T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı’na ve 
açıklama ve genelgelere, Muhasebe Sistemleri ve Uygulamaları Genel Tebliği (“MSUGT”)’ne uygun olarak Türk Lirası 
cinsinden hazırlamaktadır. Bu konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni finansal 
tablolara, UFRS’ye uyum için gerekli olan düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.

UFRS’ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolar, önemli muhasebe tahminlerinin kullanılmasını, 
aynı zamanda Grup’un muhasebe politikalarının uygulanmasında yönetimin değerlendirmelerini içermesini 
gerektirmektedir. Bu tahminler, yönetimin finansal tabloların hazırlandığı tarih itibarıyla gerçekleşen olaylara ilişkin 
en iyi bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar ile bu tahminler önemli ölçüde farklılıklar gösterebilir. Önemli 
ölçüde değerlendirme ve karmaşıklık içeren alanlar ile tahmin ve varsayımların finansal tablolar için önemlilik arz 
ettiği alanlar Not 4’te açıklanmıştır.
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.2 Konsolidasyon Esasları

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan konsolidasyon esasları aşağıda özetlenmiştir:

a) Konsolide finansal tablolar, aşağıda (b) ile (e) paragraflarında yer alan hususlar kapsamında, ana ortaklık olan 
Akkök ile bağlı ortaklıklarının, iş ortaklıklarının ve iştiraklerinin finansal tablolarını içermektedir. Konsolidasyon 
kapsamındaki şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tabloların tarihi itibarıyla ve yeknesak muhasebe ilke 
ve uygulamaları gözetilerek Not 2.1’de belirtildiği üzere UFRS’ye uygun olarak hazırlanmıştır. Bağlı ortaklıkların, iş 
ortaklıkların ve iştiraklerinin faaliyet sonuçları, satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu 
işlemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmiş veya hariç bırakılmışlardır.

b) Bağlı ortaklıklar, Akkök tarafından kontrol edilen işletmelerdir. Kontrol, Akkök’ün yatırım yaptığı işletme üzerinde 
ancak ve ancak şu göstergelerin tümü birden mevcut olduğunda sağlanır; (a) yatırım yaptığı işletme üzerinde güce 
sahiptir, (b) yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kalmakta veya bu getirilere 
hak sahibi olmaktadır, ve (c) elde edeceği getirilerin miktarını etkileyebilmek için yatırım yaptığı işletme üzerindeki 
gücünü kullanma imkanına sahiptir.

İş bu kontrol, (a) Akkök ve bağlı ortaklıklarının sahip oldukları hisselere ait oy hakları (b) Akkök’ün oy tercihi 
doğrultusunda kullanacaklarını beyan eden Dinçkök ailesinin bazı üyelerinin ve ilişkili hissedarların oy hakları ve (c) 
sadece bahsi geçen aile üyeleri ve ilişkili hissedarlar tarafından kontrol edilen şirketlere ait hisselerin oy haklarının 
Akkök’ün oy tercihi doğrultusunda birlikte kullanılması vasıtasıyla sağlanmaktadır. Etkin ortaklık oranı, Grup’un 
Akkök üzerinden doğrudan ve bağlı ortaklıkları üzerinden dolaylı olarak sahip olduğu pay oranıdır. Konsolide 
finansal tablolarda Dinçkök Ailesi üyelerine ait hisseler vasıtasıyla oluşan paylar kontrol gücü olmayan paylar olarak 
değerlendirilmiştir.

Bağlı ortaklıklara ait bilançolar ve gelir tabloları, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş olup 
Akkök ve bağlı ortaklıklarının sahip olduğu payların kayıtlı değeri, ilgili özkaynaklardan mahsup edilmektedir. 
Akkök ile bağlı ortaklıkları arasındaki işlemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsamında karşılıklı olarak silinmektedir. 
Akkök’ün ve bağlı ortaklıklarının, bağlı ortaklıklarda sahip olduğu hisselerin finansman maliyeti ile bu hisselere ait 
temettüler, sırasıyla, özkaynaklardan ve ilgili dönem gelirinden çıkarılmıştır.

Bağlı ortaklıkların net varlıklarında ve faaliyet sonuçlarında ana ortaklık dışı paya sahip hissedarların payları, 
konsolide finansal durum tablosunda ve kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablolarında ”kontrol gücü olmayan 
paylar” olarak gösterilmektedir. 

2.2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

Aşağıda 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla Akkök ve bağlı ortaklıklarının oy hakları ve etkin ortaklık oranları 
gösterilmiştir:
  Dinçkök Ailesi’nin bazı 
  üyelerinin ve  Etkin ortaklık
 Akkök’ün ilişkili hissedarların Toplam oranları (%)
 oy hakları (%)(1) oy hakları (%) (2) oy hakları (3) 

Bağlı ortaklıklar 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Ak Havacılık ve Ulaştırma Hizmetleri Anonim Şirketi 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 100,00 100,00
Ak-Kim Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 42,00 42,00 36,63 36,63 78,63 78,63 42,00 42,00
      Gizem Seramik Frit ve Glazür Sanayii ve Ticaret  
 Anonim Şirketi 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 42,00 42,00
        Megacolor Productos Ceramicos S.L.U. (10) 100,00 - - - 100,00 - 42,00 -
          Megacolor Productos Ceramicos Mexico SRL CV   100,00 - 100,00 - 100,00 - 42,00 -
          Megacolor Foshan S.L.   100,00 - 100,00 - 100,00 - 42,00 -
    Dinox Handels GmbH (9) 100,00 - - - 100,00 - 42,00 -
  Ak-Tem Uluslararası Mümessillik ve Ticaret 
  Anonim Şirketi (5) - 99,80 - 0,05 - 99,85 - 41,92 
Akmeltem Poliüretan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 50,00 50,00 1,67 1,67 51,67 51,67 50,00 50,00
Akmerkez Lokantacılık Gıda Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi 43,75 43,75  -  - 43,75 43,75 43,75 43,75
Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama Anonim Şirketi 86,69 86,69 7,50 7,50 94,19 94,19 86,69 86,69
Akport Tekirdağ Liman İşletmeleri Anonim Şirketi 96,30 96,30 1,85 1,85 98,15 98,15 96,30 96,30
Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi 39,59 39,59 19,06 19,06 58,65 58,65 39,59 39,59
        Fitco BV 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 39,59 39,59
   Aksa Egypt Acrylic Fiber Industries SAE 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 39,59 39,59
Ariş Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (4) - 43,34 - 28,33 - 71,67 - 43,34
Dinkal Sigorta Acenteliği Anonim Şirketi 96,66 96,66 2,23 2,23 98,89 98,89 96,66 96,66
Zeytinliada Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 89,61 89,61 4,64 4,64 94,25 94,25 89,61 89,61
İstasyon Tekstil ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi(7) - 43,37 - 28,31 - 71,68 - 43,37
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi(6) 14,66 31,53 43,91 39,54 58,57 71,07 17,75 31,53
     Ak Yön Yönetim ve Bakım Hizmetleri Anonim Şirketi(8) - 99,99 - 0,01 - 100,00 - 31,53
   Aksu Real Estate E.A.D. 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 17,75 31,53
   Akyaşam Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi   100,00 - - - 100,00 - 17,75 -
   Akasya Çocuk Dünyası Anonim Şirketi 100,00 - - - 100,00 - 17,75 -
   Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım 
Anonim Şirketi 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 17,75 31,53
Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. ve Tic. 
Anonim Şirketi 20,00 20,00 40,00 40,00 60,00 60,00 20,00 20,00

(1) Akkök ve bağlı ortaklıklarının ilgili bağlı ortaklıktaki toplam direkt paylarını ifade eder.
(2) Oy haklarını Akkök’ün oy tercihi yönünde kullanacağını beyan eden Dinçkök Ailesi üyelerinin ve ilişkili hissedarların toplam direkt paylarını 
 ifade eder.
(3) Akkök’ün ilgili bağlı ortaklıktaki toplam direkt ve endirekt etkin ortaklık oranlarını ifade eder.
(4)  Grup, bağlı ortaklıklarından Ariş Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sermayesinin %100’üne denk gelen 800 adet hissesinin tamamını 
 24 Mayıs 2017 tarihinde MR Boya Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ ye 21.059.341 TL bedelle devretmiştir. Bu işlem sonucunda yatırım
 faaliyetlerinden  gelirler hesabında 18.214.064 TL tutarında bağlı ortaklık satış kârı muhasebeleştirilmiştir (Not 26).
(5) Şirket 10 Mart 2017 tarihinde infisah olmuştur.
(6) Akiş GYO ile Saf GYO birleşmesi ile Akkök’ün oy hakları %14,66’ya, Akiş GYO tarafından geri alınan paylar etkisiyle de etkin ortaklık oranı 
 %17,75’e düşmüştür (Not 5).
(7) Grup, bağlı ortaklıklarından İstasyon Tekstil ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ni 4 Ağustos 2017 tarihinde Gökhan Kaştan’ a 4.297.887 TL 
 bedelle devretmiştir. Bu işlem sonucunda yatırım faaliyetlerinden gelirler hesabında 4.063.927 TL tutarında bağlı ortaklık satış kârı 
 muhasebeleştirilmiştir (Not 26).
(8) Ak Yön ve Akyaşam Türk Ticaret Kanunu’nun 155/1-b, 156, ilgili diğer maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18,19,20 hükümleri ve
 ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Akyaşam’ın Ak Yön’ü aktif ve pasifleri ile birlikte külliyen devralması ve Akyön’ün tasfiyesiz 
 infisahı suretiyle Akyaşam tüzel kişiliği altında kolaylaştırmış şekilde birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 3 Ekim 2017 
 tarihinde tescil ederek tamamlanmış bulunmaktadır.
(9) Grup’un bağlı ortaklıklarından Ak-kim, 15 Şubat 2017 tarihinde Dinox Handels GmbH (“Dinox”)’nin %100 hissesini 3.750.000 Avro 
 karşılığında iktisap etmiştir (Not 5).
(10) Grup’un bağlı ortaklıklarından Gizem Frit, 22 Kasım 2017 tarihinde Megacolor Productos Ceramicos S.L. (“Megacolor”)’nin %100 hissesini 
 7.002.128 Avro karşılığında iktisap etmiştir (Not 5). 
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 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

c) İş ortaklıkları, bir düzenlemede müşterek kontrolü olan tarafların, ortak işteki net varlıklara ilişkin haklarının 
olduğu ortak bir girişimdir. Müşterek kontrol, bir ekonomik faaliyet üzerindeki kontrolün sözleşmeye dayalı olarak 
paylaşılmasıdır. Bu kontrolün ilgili faaliyetlere ilişkin kararların, kontrolü paylaşan tarafların oybirliği ile mutabakatını 
gerektirdiği durumlarda var olduğu kabul edilir. Akkök bu şirketler üzerindeki müşterek kontrolü, kendisinin 
doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden ve / veya Dinçkök Ailesi’nin oy haklarını Akkök’ün oy 
tercihi doğrultusunda kullanacaklarını beyan eden bazı üyelerinin sahip olduğu paylara ait oy haklarını onlar adına 
kullanma yetkisinden yararlanarak sağlamaktadır. İş ortaklıkları özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. 
Özkaynak yönteminde iş ortaklıklarındaki paylar, konsolide bilançoda ilk alım değerinin, iş ortaklığının alım sonrası 
finansal performansında ana ortaklığın payı kadar düzeltilmesi suretiyle muhasebeleştirilir. İş ortaklığının doğrudan 
özsermayesinde muhasebeleştirdiği kayıp ve kazançları, ana ortaklık, kendi payı oranında doğrudan özsermayede 
muhasebeleştirir. Aşağıda 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla iş ortaklıkları, Akkök ve bağlı ortaklıklarının, oy 
hakları ve etkin ortaklık oranları gösterilmiştir: 

  Dinçkök Ailesi’nin bazı 
 Akkök’ün üyelerinin ve  Etkin ortaklık
 bağlı ortaklıklarının ilişkili hissedarların Toplam oranları (%)
 oy hakları (%)(1) oy hakları (%)(2) oy hakları (3) 

İş ortaklıkları 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 20,43 20,43 16,93 16,93 37,36 37,36 20,43 20,43
   Ak-El Yalova Elektrik Anonim Şirketi 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 20,43 20,43
  Ak Enerji Elektrik Enerjisi İthalat-İhracat        
ve Toptan Ticaret Anonim Şirketi 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 20,43 20,43
  Egemer Elektrik Üretim Anonim Şirketi 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 20,43 20,43
 Ak-el Kemah Elektrik Üretim Anonim Şirketi 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 20,43 20,43
 Akenerji Doğalgaz İthalat İhracat        
   ve Toptan Ticaret Anonim Şirketi 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 20,43 20,43
Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 50,00 50,00 - - 50,00 50,00 50,00 50,00  
   Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 50,00 50,00
   Sakarya Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 50,00 50,00
Dowaksa Advanced Kompozit Holding B.V. 50,00 50,00 - - 50,00 50,00 19,79 19,79 
DowAksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Ltd. Şti. 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 19,79 19,79
  DowAksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Ltd. 
 Şirketi 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 19,79 19,79
   DowAksa Switzerland GmbH 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 19,79 19,79
   DowAksa USA LLC 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 19,79 19,79
   DowAksa Tianjin Trading Company 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 19,79 19,79
   DowAksa Deutschland GmbH 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 19,79 19,79
Akferal Su Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (4) - 50,00 - - - 50,00 - 21,00
Akiş - Mudanya Adi Ortaklığı 50,00  50,00  - - 50,00  50,00  8,87  15,77

(1) Akkök ve bağlı ortaklıklarının ilgili iş ortaklığındaki toplam direkt paylarını ifade eder.
(2) Oy haklarını Akkök’ün oy tercihi yönünde kullanacağını beyan eden Dinçkök Ailesi üyelerinin ve ilişkili 
 hissedarların toplam direkt paylarını ifade eder.
(3) Akkök’ün ilgili iş ortaklığındaki toplam direkt ve endirekt etkin ortaklık oranlarını ifade eder.
(4) 3 Kasım 2017 tarihinde Akferal’ın kalan %50 hissesi, 9.000.000 TL bedelle FERALCO AB şirketinden 
devralınmıştır. Satın alım işleminin ardından Şirket, Akferal’ın tek hissedarı olmuş ve Şirket’in 15 Aralık 2017 tarihli  
Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Şirket 
bünyesinde Akferal ile birleşme kararı alınmıştır. Söz konusu kararın ardından, birleşme ile ilgili yasal prosedürler 
tamamlanmış ve 29 Aralık 2017 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir (Not 5). 

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

d) İştiraklerdeki yatırımlar, özsermaye yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir (Not 8). Bunlar, Grup’un genel olarak oy 
hakkının %20 ile %50’sine Akkök ve bağlı ortaklıklarının sahip oldukları oy hakları ve / veya Dinçkök Ailesi’nin oy 
haklarını Akkök’ün oy tercihi doğrultusunda kullanacaklarını beyan eden bazı üyelerinin ve ilişkili hissedarların sahip 
olduğu paylara ait oy hakları aracılığıyla sahip olduğu veya Grup’un, şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine 
sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu kuruluşlardır. Grup ile iştirak arasındaki işlemlerden doğan 
gerçekleşmemiş kârlar, Grup’un iştirakteki payı ölçüsünde düzeltilmiş olup, gerçekleşmemiş zararlar da, işlem, 
transfer edilen varlığın değer düşüklüğüne uğradığını göstermiyor ise, düzeltilmiştir. Grup, iştirak ile ilgili olarak 
söz konusu doğrultuda bir yükümlülük altına girmemiş veya bir taahhütte bulunmamış olduğu sürece iştirakteki 
yatırımın kayıtlı değerinin sıfır olması veya Akkök’ün önemli etkisinin sona ermesi üzerine özsermaye yöntemine 
devam edilmez. Önemli etkinin sona erdiği tarihteki yatırımın kayıtlı değeri, o tarihten sonra maliyet olarak 
gösterilmez. Aşağıda 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla özsermaye yöntemi ile muhasebeleştirilen iştirak, 
Akkök ve bağlı ortaklıklarının etkin ortaklık oranları gösterilmiştir.

  Dinçkök Ailesi’nin bazı 
 Akkök’ün üyelerinin ve  Etkin ortaklık
 bağlı ortaklıklarının ilişkili hissedarların Toplam oranları (%)
 oy hakları (%)(*) oy hakları (%)(**) oy hakları (***) 

İştirak 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Akmerkez GayrimenkulYatırım Ortaklığı Anonim Şirketi  (****) 13,12 13,12 5,57 5,57 18,69 18,69 13,12 13,12
Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (*****) - 19,71 - 27,29 - 47,00 - 6,22

e) Grup’un doğrudan ve dolaylı pay toplamı %20’nin altında olan veya %20’nin üzerinde olmakla birlikte Grup’un 
önemli bir etkiye sahip olmadığı veya konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmeyen; teşkilatlanmış 
piyasalarda işlem görmeyen ve makul değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal 
varlıklar, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra, maliyet bedelleri ile konsolide finansal tablolara yansıtılır 
(Not 7). 

   Dinçkök Ailesi’nin
 Akkök’ün bazı üyelerinin  
 bağlı ortaklıklarının ve ilişkili hissedarların  Etkin ortaklık
 oy hakları (%)(*) oy hakları (%)(**) oranları (%) 

Finansal Yatırımlar 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Akhan Bakım Yönetim Servis Hizmet Ticaret 
Anonim Şirketi (“Akhan”) 99,00 99,00 0,15 0,15 99,00 99,00
Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri 
Anonim Şirketi (“Üçgen”) 39,37 39,37 - - 39,37 39,37

(*) Akkök ve bağlı ortaklıklarının ilgili iş ortaklığındaki toplam direkt paylarını ifade eder.
(**) Oy haklarını Akkök’ün oy tercihi yönünde kullanacağını beyan eden Dinçkök Ailesi üyelerinin ve ilişkili hissedarların toplam direkt paylarını 
ifade eder.
(***) Akkök’ün ilgili iş ortaklığındaki toplam direkt ve endirekt etkin ortaklık oranlarını ifade eder.
(****)  Ana ortaklık Akkök, Grup’un iştiraklerinden Akmerkez yönetim kurulunda ve idari organında temsil edilme ve temettüler ya da diğer dağıtım 
kararları dahil olmak üzere, işletmenin politika belirleme süreçlerine katılma şartlarına haiz olup, önemli etkiye sahiptir.  
(*****)  Saf GYO, Akiş GYO Yönetim Kurulu’nun 8 Eylül 2016 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, 30 
Haziran 2016 tarihli finansal durum tabloları esas alınarak, 18 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Saf GYO’nun tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Akiş 
GYO tarafından devralınması suretiyle, Akiş GYO bünyesinde birleştirilmiştir (Not 5).
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.3 Netleştirme / Mahsup

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak 
değerlendirme amacı olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı 
olması durumlarında net olarak gösterilirler.

2.4  Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sona eren yıla ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe 
politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş UFRS standartları ve UFRYK 
yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup’un 
mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.

i) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar

- UMS 7 Nakit Akış Tabloları (Değişiklikler)
- UMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleşmemiş Zararlar için Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Muhasebeleştirilmesi   
 (Değişiklikler)
- UFRS Yıllık İyileştirmeler - 2014-2016 Dönemi

Söz konusu yeni standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

ii)  Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz 
yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler 
aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra konsolide 
finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.

- UFRS 10 ve UMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya Katkıları - Değişiklik
- UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat (*)

- UFRS 9 Finansal Araçlar (*)

- UFRS 16 Kiralama İşlemleri (**)

- UFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırma ve Ölçümü (Değişiklikler) (**)

- UFRS Yorum 22 Yabancı Para Cinsiden Yapılan İşlemler ve Avans Bedelleri (**)

- UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Transferleri (Değişiklikler) (**)

- UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri (Değişiklikler) (**)

- UMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”da yapılan değişiklikler (Değişiklikler) (**)

- Yıllık İyileştirmeler - 2014–2016 Dönemi (**)

- UFRYK 23 Gelir Vergisi Muameleleri Konusundaki Belirsizlikler (**)

- UFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı (**)

- Negatif Tazminli Erken Ödeme Özellikleri (UFRS 9 Değişiklik) (**)

- Yıllık İyileştirmeler - 2015–2017 Dönemi (**)

- Planda Yapılan Değişiklik, Küçülme veya Yerine Getirme (UMS 19 Değişiklikler) (**)

(*) Grup yönetimi söz konusu yeni standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi 
olmayacağına inanmaktadır.
(**) Grup değişikliğin finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.5  Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkân vermek üzere, Grup’un cari dönem konsolide finansal 
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu 
ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.

Şirket, geçmiş dönemlere ait finansal tablolarda cari dönemde yapılan gösterim değişikliklerine uygun olarak gerekli 
düzeltmeleri ve sınıflandırmaları yapmıştır. Bu çerçevede geçmiş dönemde:

- 1 Ocak - 31 Aralık 2016 dönemine ait finansal tablolarda genel yönetim giderleri altında gösterilen 2.864.799 TL 
tutarındaki satışların maliyeti, genel yönetim giderlerinden satışların maliyeti hesabına sınıflandırılmıştır.

2.6 İşletmenin sürekliliği varsayımı

Konsolide finansal tablolar, Şirket’in ve konsolidasyona dahil edilen iştirak, iş ortaklığı ve bağlı ortaklıklarının 
önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini 
yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır.

NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ

3.1  Muhasebe politikaları ve tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar

Muhasebe politikaları ve muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar olması durumunda, yapılan önemli 
değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal 
tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin 
yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik 
olarak uygulanır.

3.2 İlişkili taraflar

Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Grup ile ilişkili sayılır:

a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:

i. İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında bulunması 
(ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere);
ii. Grup üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması veya Grup üzerinde ortak kontrole sahip 
olması;

b) Tarafın, Grup’un bir iştiraki olması;
c) Tarafın, Grup’un ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;
d) Tarafın, Grup’un veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;
e) Tarafın, (a) ya da (d)’de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;
f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de bahsedilen herhangi 
bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması; veya
g) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında 
sağlanan fayda planları olması, gerekir.
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) 

İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel 
karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. Grup, ilişkili taraflarıyla olağan faaliyetleri çerçevesinde iş 
ilişkilerine girmektedir (Not 9). 

3.3 Netleştirme

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak 
değerlendirme amacı olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı 
olması durumlarında net olarak gösterilirler.

3.4 Finansal varlıklar 

UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardı kapsamındaki finansal varlıklar, gerçeğe uygun 
değer (rayiç değer) farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, kredi ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak 
yatırımlar ve satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Finansal varlıklar, ilk olarak, rayiç değerlerinden 
ve finansal varlıkların rayiç değerlerinin gelir tablosu ile ilişkilendirilmemesi durumunda, birebir ilişkilendirilebilen 
işlem maliyetleri dahil olmak üzere kayda alınırlar. 

Grup, finansal varlıklarının sınıflandırılmasına ilk kayda alımdan sonra karar vermektedir ve izin verildiği ve uygun 
olduğu sürece, her mali dönem sonunda bunu yeniden değerlendirmektedir. Bütün olağan finansal varlık alım 
ve satım işlemleri Grup’un ilgili varlığı almayı taahhüt ettiği işlem tarihinde kayıtlara yansıtılır. Söz konusu alım ve 
satımlar genellikle piyasada oluşan genel teamül ve düzenlemelerle belirlenen zaman dilimleri içerisinde finansal 
varlığın teslimini gerektiren alım ve satımlardır.

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla Grup’un gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal 
varlığı bulunmamaktadır.

Krediler ve alacaklar

Krediler ve alacaklar sabit veya belirlenebilir ödemeli ve belirli bir piyasada işlem görmeyen türev dışı finansal 
araçlardır. Bu finansal varlıklar, etkin faiz metodu kullanılarak indirgenmiş değerleri üzerinden, eğer varsa değer 
düşüklüğü çıkarıldıktan sonra yansıtılır. Krediler ve alacaklar elden çıkarıldığı veya değer düşüklüğüne uğradığı 
zaman, gerçekleşen kâr ya da zarar, itfa sürecinde olduğu gibi gelir tablosuna yansıtılır.

Satılmaya hazır finansal varlıklar

Satılmaya hazır olarak tanımlanan veya (a) kredi ve alacak, (b) vadeye kadar elde tutulacak yatırım veya (c) gerçeğe 
uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanmayan türev olmayan finansal varlıklardır. 
İlk muhasebeleştirme işleminin ardından satılmaya hazır finansal varlığa ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya 
kayıp, değer düşüklüğü zararları, temettü gelirleri ve faiz gelirleri hariç olmak üzere, söz konusu finansal varlık 
bilanço dışı bırakılıncaya kadar diğer kapsamlı gelir tablosu aracılığıyla doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir. 
İlgili finansal varlığın bilanço dışı bırakılması durumunda, daha önceden özkaynaklarda muhasebeleştirilmiş bulunan 
kazanç veya kayıplar, kâr ya da zararda muhasebeleştirilir. Gerçeğe uygun değerinde meydana gelen azalmalar 
doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilen satılmaya hazır bir finansal varlığın değerinin kalıcı düştüğüne ilişkin 
tarafsız göstergelerin bulunması durumunda, doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilmiş bulunan toplam zarar, ilgili 
finansal varlık bilanço dışı bırakılmamış dahi olsa özkaynaktan çıkarılarak kâr veya zararda muhasebeleştirilir.

NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)

Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değeri borsada işlem gören varlıklar için bilanço tarihinde 
gerçekleşen borsa fiyatı ile; piyasa fiyatı bulunmaması durumunda indirgenmiş nakit akımları, benzer satın almalar 
ve piyasa göstergeleri kullanılarak yapılan değerleme çalışmasıyla tespit edilir. Gerçeğe uygun değeri sağlıklı olarak 
tespit edilemeyen finansal varlıklar varsa değer düşüklüğü karşılığı sonrası elde etme maliyetleri ile taşınmaktadır 
(Not 7).

Konsolidasyon kapsamı dışında tutulan bağlı ortaklıklar

Grup’un önemlilik ilkesi gözetilerek konsolidasyona dahil etmediği bağlı ortaklık konumundaki finansal varlıkların 
borsaya kayıtlı herhangi bir makul değerinin olmadığı, makul değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin 
tatbik edilebilir olmaması veya işlememesi nedeniyle makul bir değer tahmininin yapılamadığı, dolayısıyla makul 
değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlığın kayıtlı değeri elde etme maliyeti tutarından, 
şayet mevcutsa, değer düşüklüğü karşılığının çıkarılması suretiyle değerlenmiştir (Not 7).

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama 
kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit 
veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan krediler ve alacaklar dışında kalan türev olmayan finansal 
varlıklardır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedel 
üzerinden değerlenmektedir.

3.5 Ticari alacaklar ve borçlar

Ticari alacaklar, şüpheli ticari alacak karşılığı düşüldükten sonra, indirgenmiş net değerleri ile taşınmaktadır. Vadesi 
gelmiş alacakların tahsil edilemeyeceğine dair somut bir gösterge varsa şüpheli alacak karşılığı ayrılır. Grup’un, 
ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde 
ticari alacaklar için bir alacak risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile 
tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek 
meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak 
iskonto edilen değeridir. Tahsili tamamen mümkün olmayan alacaklar tespit edildikleri durumlarda tamamen 
silinirler (Not 10).

Ticari borçlar, gerçekleşmiş mal ve hizmet alımları ile ilgili faturalanmış ya da faturalanmamış tutarları ihtiva 
etmekte olup, indirgenmiş net değerleri ile taşınmaktadır (Not 10).

3.6 Stoklar

Stoklar, net gerçekleşebilir değer veya maliyet değerinden düşük olanı ile değerlenmektedir. Stokların maliyeti alış 
fiyatı ve stokların bulunduğu lokasyon ve durumuna getirilmesi için katlanılan tüm bedelleri içermektedir. Maliyet 
belirleme yöntemi tüm stoklar için aylık ağırlıklı ortalama olup, yarı mamüller ve mamüller üretim maliyetlerinden 
pay almaktadır. Net gerçekleşebilir değer, satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek 
için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesi ile elde edilen tutardır (Not 11).

Hali hazırda veya yakın bir gelecekte konut inşaatı yapılacak arsalar, stoklar içerisinde muhasebeleştirilmektedir. 
Bilanço tarihi itibarıyla inşasının bir yıldan uzun sürmesi beklenen stoklar, duran varlıklar içerisinde sunulmaktadır.
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)

3.7 Yatırım amaçlı gayrimenkuller

Mal ve hizmetlerin üretiminde veya idari maksatlarla kullanılmak yerine, kira elde etmek ve/veya sermaye kazancı 
elde etmek amacıyla veya her ikisi için tutulan araziler ve binalar yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılır 
ve maliyet yöntemine göre maliyet eksi birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğü sonrasındaki değerleri ile 
gösterilir (Not 13).

Yatırım amaçlı gayrimenkuller olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda 
yatırım amaçlı gayrimenkullerin kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle 
kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili yatırım amaçlı gayrimenkulün mevcut 
kullanımından gelecek net nakit akımları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir.

Yatırım amaçlı gayrimenkuller doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir şekilde amortismana 
tabi tutulmuştur. Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebi ile amortisman ayrılmamakta olup binalar için 
tahmin edilen faydalı ömür 5 ile 50 yıl arasındadır.

3.8 Maddi duran varlıklar

Maddi varlıklar maliyet değerleri üzerinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer kaybı düşülerek 
gösterilmektedir. Maddi varlıklar satıldığı zaman bu varlığa ait maliyet ve birikmiş amortismanlar ilgili hesaplardan 
düşüldükten sonra oluşan gelir ya da gider, gelir tablosuna dahil edilmektedir.

Maddi varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan vergiler, maddi varlığı kullanıma 
hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır.

Amortismana tabi varlıklar, tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla doğrusal amortisman yöntemine 
göre amortismana tabi tutulmaktadır (Not 14). Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden 
geçirilmekte, buna bağlı olarak metodun ve amortisman süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydaları ile 
paralel olup olmadığına bakılmaktadır. Amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:

  Süre (Yıl)
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 2-50
Binalar 5-50
Makine, tesis ve cihazlar 3-40
Motorlu taşıtlar 4-8
Demirbaşlar 2-50
Özel maliyetler 4-5

Grup, her bir bilanço tarihinde maddi duran varlıklarda değer düşüklüğüne dair herhangi bir gösterge olup 
olmadığını değerlendirir. Gösterge olması halinde, maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti 
amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda maddi duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla 
ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi 
duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile varlığın satışı için gerekli maliyetler sonrası makul 
değerden yüksek olanı olarak kabul edilir. 
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Maddi duran varlıkların satışı dolayısıyla oluşan kâr ve zarar, tahsil olunan veya olunacak tutarların karşılaştırılması 
sonucu belirlenir ve yatırım faaliyetlerinden gelir ve gider hesaplarına yansıtılır 
(Not 26). 

Bakım ve onarım giderleri oluştukları dönemin kapsamlı gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. Aktifleştirilmeden 
sonraki harcamalar, gelecekte yenilemeden önceki durumdan daha iyi bir performans ile ekonomik fayda 
sağlanmasının kuvvetle muhtemel olması ve ilgili harcamanın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülmesi durumunda 
ilgili varlığın maliyetine eklenirler.

3.9 Maddi olmayan duran varlıklar

Maddi olmayan varlıklar elde etme maliyetleri üzerinden kayda alınırlar. Grup bünyesinde yaratılan, üretimi 
planlanan yeni araçların geliştirilmesine yönelik katlanılan harcamalar hariç, maddi olmayan varlıklar 
aktifleştirilemez ve yapılan harcamalar oluştukları dönem içerisinde giderleştirilirler. Maddi olmayan varlıklar 
tahmini kullanım ömürleri doğrultusunda doğrusal amortisman metodu ile itfa edilirler. Aktifleştirilen geliştirme 
giderleri, ürünün ticari üretiminin başlamasını müteakip tahmini kullanım ömürleri doğrultusunda doğrusal 
amortisman metodu ile itfa edilirler. Maddi olmayan varlıklar; taşıdıkları değerler, koşullardaki değişikliklerin ve 
olayların taşınan değerin düşebileceğine dair belirti oluşturmaları durumunda gözden geçirilir ve gerekli karşılık 
ayrılır (Not 15).

Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (“Yalkim OSB”) bünyesinde ortak iktisap edilen sabit 
kıymetlere ait hak kullanım bedelleri yansıtmaları maddi olmayan duran varlıklar altından sınıflanmaktadır. Bu sabit 
kıymetler binalar, atık su arıtımı için kullanılan makineler ve özel maliyetlerden oluşmaktadır.

İşletme birleşmesinde elde edilen maddi olmayan duran varlıklar

Bir işletme birleşmesinde, edinen taraf şerefiyeden ayrılabilen ve edinilenin finansal tablolarında yer almayan 
tanımlanabilir varlıkları, yükümlülükleri ve üstlenilen koşullu borçları, sınırlı istisnalar ile birleşme tarihindeki 
gerçeğe uygun değerlerinden muhasebeleştirebilir. Birleşme sırasında edinilenin sahip olduğu müşteri ilişkileri 
tanımlanabilir maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilmiştir ve birleşme tarihindeki gerçeğe uygun 
değerinden ölçülmüştür. 

Maddi olmayan duran varlıkların amortisman süreleri 3-15 yıl olarak belirlenmiştir.

Ar-Ge harcamaları

Araştırma harcamaları oluştukları tarihte gider yazılır. Aşağıda belirtilen kriterlere sahip proje harcamaları 
dışında geliştirme için yapılan harcamalar oluştukları dönem içerisinde gider olarak kayıt edilmektedir. Aşağıda 
bahsedilen kriterleri karşılayan geliştirme projelerinin maliyetleri UMS 38 ‘Maddi olmayan duran varlıklar’ 
standardı kapsamında geliştirme maliyetleri olarak kabul edilmektedir, aktifleştirilmektedir ve ilgili proje ömürleri 
doğrultusunda doğrusal amortisman metodu ile itfa edilirler (Not 15):

- Ürün ile ilgili maliyetleri net olarak tanımlanabiliyor ve de güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa,
- Ürünün teknik yeterliliği / fizibilitesi ölçülebiliyorsa,
- Ürün satışa sunulacak ya da şirket içerisinde kullanılacaksa,
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- Ürün için potansiyel bir pazar mevcutsa, ya da şirket içi kullanılırlığı ispatlanabiliyorsa,
- Projenin tamamlanabilmesi için yeterli teknik, mali ve diğer gerekli kaynaklar temin edilebiliniyorsa.

Grup Ar-Ge projelerini proje beyan dokümantasyonu ile yönetmektedir. Proje başlangıçlarında ve proje 
sonlandırılması aşamasında Grup üst yönetimi tarafından onaylanan beyan formları aracılığıyla ve proje süresince 
yapılan gözden geçirmeler vasıtasıyla, Ar-Ge harcamalarının giderleştirilmesi veya aktifleştirilmesinin kontrolü 
yapılmaktadır.

3.10 Gelirlerin kaydedilmesi

Gelirler, faaliyetler ile ilgili olarak Grup’a ekonomik getiri sağlanmasının muhtemel ve getirinin güvenilir olarak 
ölçülebilmesinin mümkün olduğu zaman muhasebeleştirilir. Gelirler verilen iskontolar ile katma değer ve satış 
vergileri düşülerek hesaplanır. Gelirler, mal ile ilgili önemli risk ve mülkiyetin getirdiği haklar alıcıya geçtiği zaman 
finansal tablolarda kaydedilir. Bunun için ayrıca gelirin miktarının güvenilir bir biçimde ölçülmesi gerekmektedir. Net 
satışlar, teslim edilmiş malların fatura edilmiş bedelinin, satış iadelerinden arındırılmış halidir.

Satışların içerisinde önemli bir finansman maliyeti bulunması durumunda, makul bedel, gelecekte oluşacak 
tahsilatların, finansman maliyeti içerisinde yer alan gizli faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Gerçek değerleri 
ile nominal değerleri arasındaki fark, tahakkuk esasına göre faiz geliri olarak değerlendirilir.

Temettü gelirleri, Grup’un temettü ödemesi almaya hak kazandığı anda gelir yazılır. 

Komisyon gelirleri, Grup’un aracılık etmiş olduğu malların satıcı tarafından faturası kesildiği an tahakkuk etmektedir.

Grup, elyaf satışları ile ilişkili olarak müşterilerine alım hedefleri doğrultusunda, yılsonunda ödenmek üzere iskonto 
primi tahakkuk ettirmektedir. Cari dönemde müşterilerin kazandığı iskonto primi tutarları satışlar içerisindeki “satış 
iskontoları” hesabında muhasebeleştirilmektedir.

Konutların (envanter altında sınıflandırılan konutlar ve dükkanlar) satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar 
karşılandığında muhasebeleştirilir:

a) Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi (satılan konutların risk ve 
kazanımlarının alıcıya transferi genellikle konutların tesliminin yapılması ile oluşmuş sayılır).
b) Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir 
kontrolünün olmaması, 
c) Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi,
d) İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması ve
e) İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi.

Kiralanan gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri, tahakkuk esasına göre kaydedilmektedir. Gelir, bu işlemle 
ilgili oluşan ekonomik faydaların Grup’a girişi mümkün görülüyorsa ve bu gelirin miktarı güvenilir bir şekilde 
ölçülebiliyorsa gerçekleşir. Dönemsel kira indirimleri gerçekleştiği dönemlerde kira gelirlerinden netleştirilerek 
gösterilir.

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit 
girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren etkin faiz yöntemi esas alınarak ilgili dönemde tahakkuk 
ettirilir.
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3.11 Borçlanmalar

Borçlanmalar, ilk kayıt anında rayiç değerlerini de yansıttığı düşünülen ve ihraç maliyetini içeren maliyet bedeli 
ile kaydedilir. İlk kayda alımdan sonra krediler, etkin faiz oranı yöntemiyle indirgenmiş net değerleri ile gösterilir. 
İndirgenmiş değer hesaplanırken ilk ihraç anındaki maliyetler ve geri ödeme sırasındaki indirimler ve primler göz 
önünde bulundurulur (Not 20).

3.12 Borçlanma maliyetleri

Borçlanma maliyetleri özellikli bir varlığın satın alınması, inşaatı veya üretimi ile doğrudan ilişkisi kurulabildiği 
takdirde, ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir unsuru olarak aktifleştirilir. Bu tür maliyetler güvenilebilir bir biçimde 
ölçülebilmeleri ve gelecekte ekonomik yararlardan işletmenin faydalanabilmesinin muhtemel olması durumunda, 
varlığın maliyetine dahil edilir. Bu kapsamda olmayan borçlanma maliyetleri ise oluştukları tarihte giderleştirilir.

3.13  Kıdem tazminatı ve kıdeme teşvik planı karşılığı

İş Kanunu’na göre Grup’un bir yılını tamamlayan ve sebepsiz yere işten çıkartılan, askerlik görevini yapmak için 
çağrılan, vefat eden, 25 yıllık hizmet süresini doldurup (kadınlarda 20 yıl) emeklilik yaşını doldurarak (kadınlarda 58, 
erkeklerde 60 yaş) emekli olan çalışanlarına kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü vardır.

Kıdem tazminatı karşılığı, UMS 19 ‘Çalışanlara Sağlanan Faydalar’ standardı uyarınca, Grup’un, personelin Türk 
İş Kanunu uyarınca emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin aktüeryal tekniklerle 
belirlenen tahmini toplam karşılığının şimdiki zamana indirgenmiş değerini ifade eder (Not 18). 

Grup’un bazı bağlı ortaklıklarında belli bir kıdemin üzerindeki çalışanlarına ödenen “Kıdeme Teşvik Primi” (“Prim”) 
adı altında sağladığı bir fayda bulunmaktadır. Grup, prim ile ilgili olarak UMS 19 ‘Çalışanlara Sağlanan Faydalar’ 
standardına göre muhasebe kayıtlarını tutmaktadır. Kıdeme teşvik primi karşılığı, gelecekteki olası yükümlülüklerin 
tahmini toplam karşılığının şimdiki zamana indirgenmiş değerini ifade eder. İlgili tutar kıdem tazminatı karşılığı 
rakamının içerisinde gösterilmiştir (Not 18).

İzin hakları

Kullanılmamış izin haklarından doğan yükümlülükler, hak kazanıldıkları dönemlerde tahakkuk edilir.

3.14 Dönem vergi gideri ve ertelenen vergi

Vergi gideri veya geliri, dönem içerisinde ortaya çıkan kazanç veya zararlar ile alakalı olarak hesaplanan yasal ve 
ertelenmiş verginin toplamıdır.

Türkiye’de, Kurumlar Vergisi oranı 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren %20’dir. (Ancak Kurumlar Vergisi Kanunu’na 
eklenen Geçici 10’ncu madde uyarınca %20’lik kurumlar vergisi oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı 
vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap 
dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanacaktır). Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari 
kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan 
istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr 
dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
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Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de 
yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara 
yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj 
uygulanmaz.

Grup’un iştiraklerinden Akmerkez ve bağlı ortaklıklarından Akiş, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesi 
4-d bendine göre Kurumlar Vergisi’nden muaftır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi 6-a bendine göre ise 
gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kazançları stopaja tabi tutulmuş olmakla birlikte, 93 / 5148 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile stopaj oranı “%0” olarak belirlenmiştir.

Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metoduna göre bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları kullanılarak 
hesaplanmıştır. Ertelenmiş vergi, aktif ve pasiflerin finansal tablolarda yansıtılan değerleri ile vergi matrahları 
arasındaki geçici farkların vergi etkisi olup, finansal raporlama amacıyla dikkate alınarak yansıtılmaktadır. 

Ertelenmiş vergi aktifi ileride bu zamanlama farklılıklarının kullanılabileceği bir mali kâr oluşabileceği ölçüde; 
tüm indirilebilir geçici farklar, kullanılmayan teşvik tutarları ile geçmiş dönemlere ilişkin taşınan mali zararlar 
için tanımlanır. Ertelenmiş vergi aktifi her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve ertelenmiş vergi aktifinin 
ileride kullanılması için yeterli mali kârın oluşmasının mümkün olmadığı durumlarda, bilançoda taşınan değeri 
azaltılmaktadır. Özkaynaklar hesabı altında muhasebeleştirilen gelir ve gider kalemlerine ilişkin ertelenmiş vergi 
tutarları da özkaynaklar hesabı altında takip edilir.

Ertelenmiş vergi aktifi ve pasifinin hesaplanmasında, Grup’un bu geçici farkları kullanabileceğini düşündüğü 
tarihlerde geçerli olacak vergi oranları (bilanço tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş veya girmesi kesinleşmiş olan 
oranlar baz alınarak) kullanılmaktadır. Her bilanço döneminde Grup, ertelenmiş vergi varlıklarını gözden geçirmekte 
ve gelecekte indirilebilir olması ihtimali göz önüne alınarak muhasebeleştirmektedir (Not 29).

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 3 yıl için geçerli vergi oranı %22 olarak değiştiği için, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 
ertelenmiş vergi hesaplamasında, 3 yıl içinde (2018, 2019 ve 2020 yılları içinde) gerçekleşmesi / kapanması 
beklenen geçici farklar için %22 vergi oranı kullanılmıştır. Ancak, 2020 yılından sonrası için geçerli kurumlar vergisi 
oranı %20 olduğu için, 2020 sonrası gerçekleşmesi / kapanması beklenen geçerli farklar için %20 vergi oranı 
kullanılmıştır.

Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup 
edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda ertelenen vergi varlıkları ve 
ertelenen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.

3.15 Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Grup’un bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve bilanço tarihindeki durumunu etkileyebilecek olaylar, (düzeltme 
gerektiren olaylar) konsolide finansal tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz 
ettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır (Not 31). 

3.16 Karşılıklar

Karşılıklar Grup’un geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü varsa, bu yükümlülük sebebiyle 
işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkarılma olasılığı mevcutsa ve yükümlülüğün tutarı güvenilir 
bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınır. Karşılıklar her bilanço tarihinde gözden geçirilmekte ve yönetimin en iyi 
tahminlerini yansıtacak şekilde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır (Not 17).

NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)

3.17 Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler

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

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya 
daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler finansal 
tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlı yükümlülükler olarak değerlendirilmektedir.

Şarta bağlı varlıklar, genellikle, ekonomik yararların işletmeye girişi olasılığını doğuran, planlanmamış veya diğer 
beklenmeyen olaylardan oluşmaktadır. Şarta bağlı varlıkların finansal tablolarda gösterilmeleri, hiçbir zaman 
elde edilemeyecek bir gelirin muhasebeleştirilmesi sonucunu doğurabileceğinden, sözü edilen varlıklar finansal 
tablolarda yer almamaktadır. Şarta bağlı varlıklar, ekonomik faydaların işletmeye girişleri olası ise finansal tablo 
dipnotlarında açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ilgili gelişmelerin finansal tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını 
teminen sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik faydanın Grup’a girmesinin neredeyse kesin hale 
gelmesi durumunda ilgili varlık ve buna ilişkin gelir, değişikliğin oluştuğu dönemin finansal tablolarına yansıtılır (Not 
17). 

3.18 İşletme birleşmeleri

İşletme birleşmeleri, UFRS 3 kapsamında muhasebeleştirilir. Satın alma bedeli ile iktisap edilen tanımlanabilir 
varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin makul değeri arasındaki satın alma bedeli lehine fark şerefiye 
olarak muhasebeleştirilir. Satın alma bedelinin iktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı 
yükümlülüklerinin makul değerinden düşük olması durumunda söz konusu fark gelir tablosu ile ilişkilendirilir.

Kontrol gücü olmayan paylarla yapılan kısmi hisse alış satış işlemleri

Grup, kontrol gücü olmayan paylarla gerçekleştirdiği hali hazırda kontrol etmekte olduğu ortaklıklara ait hisselerin 
alış ve satış işlemlerini Grup’un özkaynak sahipleri arasındaki işlemler olarak değerlendirilmektedir. Buna bağlı 
olarak kontrol gücü olmayan paylardan ilave hisse alış işlemlerinde, elde etme maliyeti ile ortaklığın satın alınan 
payı nispetindeki net varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki fark özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilir. Kontrol 
gücü olmayan paylara hisse satış işlemlerinde ise, satış bedeli ile ortaklığa satılan payı nispetindeki net varlıklarının 
kayıtlı değeri arasındaki fark sonucu oluşan kayıp veya kazançlar da özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilir. 
Netice itibarıyla kontrol gücü olmayan payların hisse satış işlemlerine ilişkin kayıp ve kazançlar konsolide finansal 
tablolarda muhasebeleştirilmemektedir.

3.19 Yabancı para işlemler

Fonksiyonel para birimi

Fonksiyonel para birimi işletmenin faaliyetlerinin önemli kısmını yürüttüğü para birimi olarak tanımlanmakta ve 
her bir Grup şirketinin finansal tablo kalemleri söz konusu şirketin fonksiyonel para birimi cinsinde ölçülmektedir. 
Konsolide finansal tablolar Akkök’ün fonksiyonel para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden sunulmuştur.
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)

Yabancı para işlemler ve bakiyeler

Yabancı para işlemlerden kaynaklanan gelirler ve zararlar işlemin gerçekleştiği tarihte geçerli olan döviz kuru 
kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli 
olan yabancı para kuru kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan varlık veya yükümlülüklerin 
çevriminden kaynaklanan kur farkı gelir veya gideri konsolide gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir.

3.20 Türev finansal araçlar

Grup’un türev finansal araçlarını faiz oranı swap ve vadeli döviz alım-satım işlemleri oluşturmaktadır. 

Faiz oranı swap işlemleri, ekonomik olarak Grup için risklere karşı etkin bir koruma sağlamaları ve risk 
muhasebesi yönünden UMS 39  “Finansal araçlar: Muhasebeleştirilme ve Ölçme” standardına ait gerekli 
koşulları taşımaları nedeniyle konsolide finansal tablolarda riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar olarak 
muhasebeleştirilmektedir.

Vadeli döviz alım-satım işlemleri ekonomik olarak Grup için risklere karsı etkin bir koruma sağlamakla birlikte, risk 
muhasebesi yönünden UMS 39’da belirtilen gerekli koşulları taşımaması nedeniyle finansal tablolarda alım-satım 
amaçlı türev finansal araçlar olarak muhasebeleştirilmektedir.

Grup, etkin olarak nitelendirilen finansal riskten korunma işlemine ilişkin kazanç ve kayıplarını özkaynaklarda 
“finansal riskten korunma rezervi” içerisinde sunarken, alım-satım amaçlı olarak nitelendirilen türev finansal 
araçların gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve kayıplar gelir veya 
gider olarak kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilir.

3.21 Nakit akımının raporlanması

Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin konsolide nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı 
bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Grup’un esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını 
gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve finansal 
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un 
finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.

Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, 
yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir
(Not 6). 

3.22 Devlet teşvikleri

Devlet teşvikleri, elde edilmesi için gerekli şartların Grup tarafından yerine getirileceğine ve teşviğin Grup tarafından 
elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluştuğu durumlarda makul değerleri ile muhasebeleştirilir. Devlet 
yardımları karşılanması amaçlanan maliyetlerle ilişkilendirilerek, araştırma geliştirme giderlerinden düşülerek 
muhasebeleştirilirler. Maddi duran varlıklarla ile ilgili devlet teşvikleri ertelenmiş devlet teşvikleri olarak uzun vadeli 
yükümlülükler altında muhasebeleştirilir ve ilgili varlıkların ekonomik ömürleri boyunca doğrusal amortisman 
yöntemi ile gelir tablosuna kaydedilir. 

NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) 

3.23 Ödenmiş sermaye

Adi hisse senetleri özkaynaklarda sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde 
birikmiş kârlardan indirilmek suretiyle kaydedilir (Not 22).

3.24 Kiralama işlemleri

a) Grup - kiracı olarak

Faaliyet kiralaması

Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, faaliyet kiralaması olarak 
sınıflandırılır. Faaliyet kiralaması için yapılan ödemeler (kiralayandan alınan teşvik ve indirimler düşüldükten sonra), 
kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.

b) Grup - kiraya veren olarak

Finansal kiralama

Finansal kiralamaya konu olan varlık bilançoda yapılan net kiralama tutarına eşit bir alacak olarak gösterilir. Faiz 
geliri kiralayanın kiralanan varlık ile ilgili net yatırım tutarı üzerinden sabit bir dönemsel getiri oranı yaratacak 
şekilde belirlenir ve ilgili dönemde tahakkuk etmeyen kısmı kazanılmamış faiz geliri olarak tanımlanır.

Faaliyet kiralaması

Faaliyet kiralamasında, kiralanan varlıklar, bilançoda maddi duran varlıklar altında sınıflandırılır ve elde edilen kira 
gelirleri kiralama dönemi süresince, doğrusal yöntem ile kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

NOT 4 - ÖNEMLİ MUHASEBE TAHMİN VE VARSAYIMLARI

Konsolide finansal tabloların UFRS’ ye göre hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük 
tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibarı ile oluşması muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama 
dönemi itibarıyla gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Bu tahmin 
ve varsayımlar Grup yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen fiili 
sonuçlar ile farklılık gösterebilir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve 
gerçekleştikleri dönem gelir tablosunda yansıtılmaktadırlar. Gelecek finansal döneminde, varlık ve yükümlülüklerin 
kayıtlı değerinde düzeltmelere neden olma riski olan tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Akport yatırımları

Not 17’de detaylı açıklandığı üzere, Akport, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi. ve T.C. Başbakanlık 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan Tekirdağ Limanı İşletme Devir Hakkı Sözleşmesi, Borçlar 
Kanunu’nda açıklandığı üzere imkansızlık sebebiyle sona ermiştir. Grup yönetimi, Tekirdağ limanında yapmış olduğu 
yatırımların tazmin edileceğini ve tazmin edilecek tutarların ilgili yatırımların 31 Aralık 2017 tarihli konsolide finansal 
tablolarda yer alan defter değerlerinden az olmayacağını öngörmektedir. 
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NOT 4 - ÖNEMLİ MUHASEBE TAHMİN VE VARSAYIMLARI (Devamı) 

b)  Yatırım amaçlı gayrimenkullerin makul değeri

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, maliyet bedellerinden birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğünün 
indirilmesi suretiyle ölçülmektedir. Grup yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerini tespit etmiş 
ve Not 13’te açıklamıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerinin tespit edilmesinde, ilgili 
varlığın yapısal özelliği, koşulları ve konumunu da dikkate alarak aktif piyasada oluşan fiyatlar, aktif bir piyasada 
olmadığı durumlarda ise indirgenmiş nakit akım yöntemi gibi alternatif yöntemlerle hesaplanan değerler dikkate 
alınmaktadır.

c) Ertelenmiş vergi varlığı 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için muhasebeleştirilirken, indirilebilir 
geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu farklardan 
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla muhasebeleştirilmektedir (Not 29). 

d) Maddi varlıklar ve maddi olmayan varlıklar faydalı ömürleri

Grup, maddi ve maddi olmayan varlıklarını elde etme maliyetinden birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğü 
düşüldükten sonraki net değeri ile göstermektedir. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri baz alınarak 
doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Faydalı ömürler yönetimin en iyi tahminlerine dayanır, her 
bilanço tarihinde gözden geçirilir ve gerekirse düzeltme yapılır (Not 14 ve Not 15).

e) Karşılıklar

Karşılıklar, Grup’un geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir yükümlülüğün mevcut 
bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkışının muhtemel olduğu, 
ayrıca ödenecek miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır (Not 17).

f) Gelir vergisi

Grup’un bağlı ortaklıkları, iş ortaklıkları ve iştirakleri gelir vergisi ve çeşitli vergi mevzuatlarına tabidir. Grup, ek 
vergilerin ödenip ödenmeyeceği tahminlerini temel olarak beklenen vergiyle ilgili yükümlülükleri muhasebeleştirir. 
Bunların sonucunda oluşan vergi, ilk defterlere alınan tutardan önemli ölçüde farklı ise, bu farklar kararın verildiği 
dönem içinde gelir vergisi ve ertelenen vergi karşılığını etkileyebilir (Not 29).

g) Kıdem tazminatı karşılığı

Kıdem tazminatı karşılığı bugünkü değeri belirli varsayımlar kullanılarak aktüeryal bazda belirlenir. Bu varsayımlar 
kıdem tazminatı karşılığının net giderinin (gelirinin) belirlenmesinde kullanılır ve indirgeme oranını da içerir. Söz 
konusu varsayımlarda meydana gelen herhangi bir değişiklik kıdem tazminatı karşılığının kayıtlı değerini etkiler.

NOT 4 - ÖNEMLİ MUHASEBE TAHMİN VE VARSAYIMLARI (Devamı)

Grup, her yılın sonunda uygun indirgeme oranını belirler. Bu oran, kıdem tazminatın karşılığının yerine getirilmesi 
için gerekli olan gelecekteki tahmini nakit çıkışlarının bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılması gereken 
orandır. Uygun indirgeme oranını belirlerken Grup, uzun vadeli yüksek kaliteli kurumsal tahvil oranlarını ve Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın ileriye dönük en güncel enflasyon tahminini dikkate almaktadır (Not 18).

h) Şerefiye değer düşüklüğü tespit çalışmaları

Grup şerefiyedeki herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığını kontrol etmek için her yıl değer düşüklüğü testi 
yapmaktadır. Bu değer düşüklüğü testi, Grup’un beş yıllık planları çerçevesinde hesaplanan nakit akımlarının 
bugünkü değerinin taşınan değer ile karşılaştırılması suretiyle yapılmaktadır (Not 16).

NOT 5 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ

Akiş GYO ve Saf GYO Birleşmesi

Akiş GYO Yönetim Kurulu’nun 8 Eylül 2016 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümleri 
dahilinde, 30 Haziran 2016 bilançoları esas alınarak Saf GYO’nun tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Akiş GYO 
tarafından devralınması suretiyle, Saf GYO ile Akiş GYO bünyesinde birleşilmesine karar verilmiştir.

Birleşme işlemi; UFRS 3 hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek¸ standart gereği satın alma muhasebesi yapılarak 
birleşmiş şirket bilançosu oluşturulmuştur. Birleşme tarihinde; Saf GYO’nun finansal durum tablosunda yer alan 
varlık ve yükümlülükleri Akiş GYO finansal durum tablosu ile birleştirilmiş, satın alma muhasebesi çerçevesinde 
ortaya çıkan rakamlarla ilgili olarak Özkaynak kaleminde UFRS 3 kapsamında düzeltmeler yapılmıştır.

18 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Akiş GYO, Saf GYO ile birleşmiştir. Grup, 18 Ocak 2017 tarihine kadar Saf GYO A.Ş’yi 
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarda takip etmiştir. Bu birleşme neticesinde Saf GYO’nun 18 Ocak 2017 
tarihi itibarıyla Grup finansallarında taşınan değeri 107.377.204 TL’dir.

18 Ocak 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların hareket tablosu 
aşağıdaki gibidir:

 1 Ocak - 1 Ocak -  
                                                                    18 Ocak 2017      31 Aralık 2016

Açılış bakiyesi   149.423 164.644
İştiraklerin dönem zararlarından pay  (9.121) (10.665)
İştiraklerden elde edilen diğer kapsamlı gelirler  - (614)
Geri alınan paylar  (32.925) -
Alınan temettü  - (3.942)

Kapanış bakiyesi  107.377 149.423

18 Ocak 2017 tarihli özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar (b)            107.377

18 Ocak 2017 tarihli Şirket’in gerçeğe uygun değeri 
(%19,71 etkin ortaklık oranı) (a)            250.903
Daha önceden alınan payların Şirket değerine getirilmesinin etkisi (a-b)            143.526
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NOT 5 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı) 

18 Ocak 2017 tarihi itibarıyla bağımsız bir değerleme şirketi tarafından Saf GYO’nun birleşmeye esas net varlık 
değeri ve Saf GYO’nun gerçeğe uygun değeri (net aktif değeri yöntemi, piyasa değeri yöntemi ve indirgenmiş nakit 
akışlarını analizi yöntemleri ağırlıklandırılmıştır) bulunmuştur. Saf GYO’nun 18 Ocak 2017 tarihindeki alınan net 
varlıklarının gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibidir:

   Düzeltilmiş  
 Defter değeri Değerleme farkı özvarlık

Dönen varlıklar 115.192 6.691 121.883
Nakit ve nakit benzerleri 28.288 - 28.288
Ticari alacaklar 37.615 - 37.615
Diğer alacaklar 10.591 - 10.591
Stoklar 5.334 6.691 12.025
Peşin ödenmiş giderler 5.501 - 5.501
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 112 - 112
Diğer dönen varlıklar 27.751 - 27.751

Diğer duran varlıklar 2.328.322 9.727 2.338.049
Finansal yatırımlar 1.893 - 1.893
Ticari alacaklar 4.014 - 4.014
Diğer alacaklar 1.479 - 1.479
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 2.266.300 - 2.266.300
Maddi duran varlıklar 18.854 9.727 28.581
Maddi olmayan duran varlıklar 6.114 - 6.114
Ertelenmiş vergi varlığı 55 - 55
Diğer duran varlıklar 29.613 - 29.613

Toplam varlıklar 2.443.514 16.418 2.459.932
 
Kısa vadeli yükümlülükler 211.001 - 211.001
Finansal borçlanmalar 182.884 - 182.884
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 28.117 - 28.117
   
Uzun vadeli yükümlülükler 750.144 - 750.144
Finansal borçlanmalar 736.371 - 736.371
Ertelenmiş gelirler 12.882 - 12.882
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 891 - 891

Toplam yükümlülükler 961.145 - 961.145

Birleşmeye esas net varlık değeri                               1.482.369 16.418 1.498.787

NOT 5 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı) 

Birleşme işleminden kaynaklanan kazanç ile ilgili mutabakatın detayı aşağıdaki gibidir:

Birleşmeye esas net varlıklar   1.498.787
Şirket’in gerçeğe uygun değeri   1.272.818
   
Birleşme işleminden kaynaklanan kazanç   225.969

31 Aralık 2017 hesap dönemine ait konsolide kâr veya zarar tablosunda yer verilen “İştirakler, Müşterek Kontrol 
Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler” hesabının detayı aşağıda açıklanmıştır:

Birleşme işleminden kaynaklanan kazanç   225.969
Daha önceden alınan payların şirket gerçeğe uygun değerine getirilmesinin etkisi  143.526

İştirakler, müşterek kontrol edilen işletmeler ve bağlı ortaklıklardan diğer gelirler  369.495

Ak-Kim’in Dinox Satın Alımı

Grup’un bağlı ortaklıklarından Ak-kim, 15 Şubat 2017 tarihinde Dinox Handels GmbH (“Dinox”)’nin %100 hissesini 
3.750.000 Avro karşılığında iktisap etmiştir. Dinox çoğunlukla Ak-kim tarafından üretilmiş kimyevi ürünlerin 
dağıtımını yapmaktadır. Grup’un bağlı ortaklıklarından Ak-Kim’in Dinox satın alımının amacı, Grup’un bağlı 
ortaklıklarından Ak-kim tarafından üretilmiş kimyevi ürünlerin Avrupa’da daha etkin satış organizasyonunu sağlamak 
ve pazar payı artışını sağlamaktadır. Söz konusu iktisap işlemi UFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı uyarınca satın 
alma yöntemi ile Ak-kim konsolide finansal tablolarında muhasebeleştirilmiştir. İlgili muhasebeleştirme neticesinde 
Ak-Kim konsolide finansal tablolarında 3.310.794 TL tutarında şerefiye muhasebeleştirilmiştir (Not 16).

Satın alım bedelinin nakit ödenen kısmı (Not 16) 13.992
Satın alınan bağlı ortaklığın nakit ve nakit benzerleri (1.215)
 
Satın alıma ilişkin nakit çıkışları 12.777
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NOT 5 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ(Devamı)

Dinox’un 15 Şubat 2017 tarihi itibarıyla tanımlanabilir varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki 
gibidir:
 Defter Değerleme Düzeltilmiş 
 değeri farkı özvarlık
   
Dönen varlıklar 14.014 - 14.014
   
Nakit ve nakit benzerleri 1.215 - 1.215
Ticari alacaklar 8.828 - 8.828
Diğer alacaklar 156 - 156
Stoklar 3.688 - 3.688
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 127 - 127
   
Diğer duran varlıklar 1.977 13.404 15.381
                         
Finansal yatırımlar 41 - 41
Maddi duran varlıklar 564 - 564
Maddi olmayan duran varlıklar 1.372 13.404 14.776
   
Toplam varlıklar 15.991 13.404 29.395
   
Kısa vadeli yükümlülükler 14.224 - 14.224
   
Finansal borçlanmalar 274 - 274
Ticari borçlar 11.940 - 11.940
Diğer borçlar 1.066 - 1.066
Dönem kârı vergi yükümlülüğü 349 - 349
Diğer kısa vadeli karşılıklar 595 - 595
   
Uzun vadeli yükümlülükler - 4.021   4.021
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü - 4.021   4.021
   
Toplam tanımlanabilir varlık /(yükümlülükler)( Not 16) 1.767 9.383 11.150

Gizem Frit’in Megacolor Satın Alımı

Grup’un bağlı ortaklıklarından Gizem Frit, 22 Kasım 2017 tarihinde Megacolor Productos Ceramicos S.L. 
(“Megacolor”)’nin %100 hissesini 7.002.128 Avro karşılığında iktisap etmiştir. Megacolor seramik sektörü için 
pigment üretimi yapmaktadır. Grup’un bağlı ortaklıklarından Gizem Frit’in Megacolor satın alımının amacı, 
seramik sektörü için inkjet mürekkebi ve pigment üretimini arttırmak, Dünya’da daha etkin satış organizasyonunu 
sağlamak ve pazar payı artışını sağlamakır. Söz konusu iktisap işlemi UFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı uyarınca 
satın alma yöntemi ile Gizem Frit konsolide finansal tablolarında provizyonel olarak muhasebeleştirilmiştir. 
İlgili muhasebeleştirme neticesinde Gizem Frit konsolide finansal tablolarında 1.478.864 TL tutarında şerefiye 
muhasebeleştirilmiştir (Not 16).

NOT 5 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ(Devamı)
 1 Ocak -
 22 Kasım 2017
 
Satın alım bedelinin nakit ödenen kısmı (Not 16) 32.470    
Satın alınan bağlı ortaklığın nakit ve nakit benzerleri (1.343)
 
Satın alıma ilişkin nakit çıkışları 31.127    

Megacolor’ın 22 Kasım 2017 tarihi itibarıyla tanımlanabilir varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki 
gibidir:
   
 22 Kasım 2017
 
Dönen varlıklar 34.748    
 
Nakit ve nakit benzerleri 1.343    
Finansal yatırımlar 116
Ticari alacaklar 14.493    
Diğer alacaklar 689    
Stoklar 18.107    
 
Diğer duran varlıklar 16.502       
 
Maddi duran varlıklar 12.796    
Maddi olmayan duran varlıklar 54
Diğer duran varlıklar 3.652    
  
Toplam varlıklar 51.250
 
Kısa vadeli yükümlülükler 17.790    
 
Finansal borçlanmalar 9.046
Ticari borçlar 8.447
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 297    
 
Uzun vadeli yükümlülükler 2.515    
 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 167
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 2.348
  
Toplam tanımlanabilir varlık /(yükümlülükler) (Not 16) 30.945    
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NOT 5 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ(Devamı)

Ak-Kim ve Akferal Birleşmesi

3 Kasım 2017 tarihinde Akferal’ın kalan %50 hissesi, 9.000.000 TL bedelle FERALCO AB şirketinden devralınmıştır. 
Satın alım işleminin ardından Şirket, Akferal’ın tek hissedarı olmuş ve Şirket’in 15 Aralık 2017 tarihli Yönetim Kurulu 
kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Şirket bünyesinde 
Akferal ile birleşme kararı alınmıştır. Söz konusu kararın ardından, birleşme ile ilgili yasal prosedürler tamamlanmış 
ve 29 Aralık 2017 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Grup’un bağlı ortaklıklarından Ak-Kim’in Akferal 
satın alımın ve birleşmesinin amacı, Grup’un bağlı ortaklıklarından Ak-kim tarafından müşterek katılım yoluyla 
yönetilen Akferal üzerinde daha etkin bir yönetim ve operasyonel süreçlerin oluşturularak kârlıklarının arttırılmasını 
sağlamaktadır.

3 Kasım 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların hareket tablosu 
aşağıdaki gibidir:
  1 Ocak- 1 Ocak-       
 3 Kasım 2017 31 Aralık 2016
  
Açılış bakiyesi  4.742 5.356
Sermaye artışı - 790
İştiraklerin dönem zararlarından pay (589) (1.404)
     
Kapanış bakiyesi 4.153 4.742
  
3 Kasım 2017 tarihli özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar (b)   4.153
3 Kasım 2017 tarihli Şirket’in gerçeğe uygun değeri  7.398
(%50’lik etkin ortaklık oranı) (*) (a)  
Daha önceden alınan payların Şirket değerine getirilmesinin etkisi (Not 8) (a-b)   3.245

(*) Söz konusu tutarın tespitinde, Grup’un Feralco B.V.’den iktisap ettiği Akferal’in hisselerinin %50’lik kısmı ile birlikte 
elde edilen kontrol, gerçeğe uygun değerin %20’si olarak değerlendirilmiştir.

NOT 5 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ(Devamı)

Akferal’in 3 Kasım 2017 tarihindeki alınan tanımlanabilir net varlıklarının gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibidir:

 Defter Değerleme Gerçeğe uygun  
 değer farkı değeri 
 
Dönen varlıklar 7.631 - 7.631
   
Nakit ve nakit benzerleri 305 - 305
Ticari alacaklar 4.812 - 4.812
Diğer alacaklar 55 - 55
Stoklar 735 - 735
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 2 - 2
Diğer dönen varlıklar 1.722 - 1.722
Diğer duran varlıklar 11.586 8.224 19.810
Maddi duran varlıklar 11.414 8.224 19.638
Maddi olmayan duran varlıklar 11 - 11
Diğer duran varlıklar 161 - 161
       
Toplam varlıklar 19.217 8.224 27.441
   
Kısa vadeli yükümlülükler 10.891 - 10.891
Ticari borçlar 7.350 - 7.350
Diğer borçlar 3.381 - 3.381
Ertelenmiş gelirler 8 - 8
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 54 - 54
Kısa vadeli karşılıklar 97 - 97
  Diğer kısa vadeli karşılıklar 65 - 65
  Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 32 - 32
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 1 - 1
   
Uzun vadeli yükümlülükler 118 822 940
Uzun vadeli karşılıklar 9 - 9
  Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 9 - 9
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 109 822 931
       
Toplam yükümlülükler 11.009 822 11.831
Satın alınan net varlıklar 8.208 7.402 15.610
   
Transfer edilen bedel   9.000
Satın alma öncesi eldeki tanımlanabilir varlık ve 
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri (a)   7.398
Toplam (Not 16)   16.398
   
Akferal’in tanımlanabilir net varlıklar (b) (Not 16)   15.610
   
Şerefiye (a-b) (Not 16)   788
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NOT 6 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri değerlerin detayı aşağıda sunulmuştur:

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Kasa 648    298
Banka 881.410    710.323
   vadesiz mevduat 34.599    32.548
   vadeli mevduat 846.811 677.775
Diğer 2.671 2.471
  
Toplam 884.729 713.092

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla konsolide nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri değerler 
aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Nakit ve nakit benzerleri 884.729 713.092
Eksi: Bloke mevduatlar (9.675) (1.174)
Eksi: Faiz tahakkukları                (933) (842)
  
Nakit ve nakit benzeri değerler 874.121 711.076

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla vadeli mevduatlar üç aydan kısa vadeye sahiptir ve faiz dağılımı aşağıdaki 
gibidir:

  31 Aralık 2017  31 Aralık 2016
 Vadeli Faiz Vadeli Faiz
 Mevduat Oranı (%) Mevduat Oranı (%)
    
ABD Doları 514.217 2,00-4,60 446.344 2,07-3,90
Avro 241.441 1,70-2,60 31.540 0,98-1,65
TL 90.803 9,00-15,00 199.725 8,73-12,00
Diğer 350 2,00 166 2,50
    
Toplam 846.811  677.775 

 2016 2015

NOT 7 - FİNANSAL YATIRIMLAR
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Üç aydan uzun vadeli banka mevduatları(*) 27.380 43.800
Üç aydan uzun tahvil ve bonoları 7.673 -
  
Kısa vadeli finansal yatırımlar 35.053 43.800
  
Satılmaya hazır finansal varlıklar 13.118 8.915
Konsolidasyon kapsamında dışında  
   tutulan finansal yatırımlar (**) 226 226
  
Uzun vadeli finansal yatırımlar 13.344 9.141
  
Toplam 48.397 52.941

(*)  Söz konusu mevduatlar bağlı ortaklıklar tarafından kullanılan kredilere ilişkin bankalar tarafından bloke edilmiştir. 
Söz konusu vadeli mevduatların faiz oranları % 3,14 ile % 13,50 arasındadır.
(**)  Konsolidasyon kapsamında dışında tutulan finansal yatırımların hisselerinin aktif bir pazarda kayıtlı piyasa değeri 
bulunmamaktadır. Bu işletmeler, 31 Aralık 2004 tarihine kadar uygulanan enflasyon muhasebesi gereklilikleri 
çerçevesinde düzeltilmiş maliyetleri üzerinden gösterilmiştir.

Satılmaya hazır finansal varlıklar: (%) 31 Aralık 2017 (%) 31 Aralık 2016
    
Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi <1 10.531 <1 8.136  
Akçansa Çimento Sanayi Anonim Şirketi <1 646 <1 779  
Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnş. ve Tic. Anonim Şirketi <1 1.893 <1 -
Diğer <1 48 <1 -
    
Toplam  13.118  8.915

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren satılmaya hazır finansal varlıkların hareket tabloları aşağıdaki gibidir:

 2017 2016
  
1 Ocak 8.915 8.648  
Gerçeğe uygun değer değişimleri 2.262 267  
  
31 Aralık 11.177 8.915
  
Diğer finansal yatırımlar  
Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnş. ve Tic. A.Ş 1.893 -
Diğer 48 -
  
 13.118 8.915
  
Konsolidasyon kapsamı dışında  
   tutulan finansal yatırımlar: 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Akhan Bakım Yönetim Servis Hizmet Ticaret Anonim Şirketi 119 119
Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi 107 107
  
Toplam 226 226
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NOT 8 - ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
DowAksa 222.014 214.252
Akcez 156.989 158.928
Saf GYO (**) - 149.423
Akmerkez 30.581 29.628
Akferal (***) - 4.742
Akenerji (*) - -
  
Toplam 409.584 556.973

(*)  Akenerji’nin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal tablolara yansıtılmamış 89.734.983 TL zararı bulunmaktadır. 
Grup, finansal tablolarına yansıtılmamış zararların, Grup’a ek yükümlülük oluşturmayacağını öngörmektedir.
(**)  Saf GYO, Akiş GYO Yönetim Kurulu’nun 8 Eylül 2016 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararı ile ilgili mevzuat 
hükümleri dahilinde, 30 Haziran 2016 tarihli finansal durum tabloları esas alınarak, Saf GYO’nun tüm aktif ve 
pasifinin bir bütün halinde Akiş GYO tarafından devralınması suretiyle, Akiş GYO bünyesinde birleştirilmiştir 
(Not 5).
(***)  3 Kasım 2017 tarihinde Akferal’ın kalan %50 hissesi, 9.000.000 TL bedelle FERALCO AB şirketinden 
devralınmıştır. Satın alım işleminin ardından Şirket, Akferal’ın tek hissedarı olmuş ve Şirket’in 15 Aralık 2017 tarihli 
Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Şirket 
bünyesinde Akferal ile birleşme kararı alınmıştır. Söz konusu kararın ardından, birleşme ile ilgili yasal prosedürler 
tamamlanmış ve 29 Aralık 2017 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir (Not 5).

İştiraklerin, 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait hareketleri aşağıda 
sunulmuştur.
 2017 2016
  
1 Ocak 556.973 652.173
  
İştiraklerin dönem zararlarından paylar (49.792) (131.335)
Alınan temettü (9.293) (14.017)
İştiraklerden elde edilen diğer kapsamlı gelirler 20.769 32.527
Sermaye arttırımı 35.382 17.625
Akferal birleşme etkisi (Not 5) (4.153) -
Geri alınan paylar (32.925) -
Saf GYO birleşme etkisi (Not 5) (107.377) -
  
31 Aralık 409.584 556.973

NOT 8 - ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR (Devamı)

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlara ilişkin özet finansal bilgiler 
aşağıda sunulmuştur: 
    Net dönem
31 Aralık 2017 Varlıklar Yükümlülükler Satış gelirleri (zararı)/kârı
    
Akenerji (*) 2.607.970 3.343.552 1.855.098 (439.231)
Akcez 2.249.906 2.047.386 2.804.289 (3.792)
DowAksa 1.136.847 692.819 122.117 (96.788)
Saf GYO - - 10.998 (46.278)
Akmerkez 240.542 7.549 116.580 77.807
Akferal 19.217 11.009 14.359 (1.178)

    Net dönem
31 Aralık 2016 Varlıklar Yükümlülükler Satış gelirleri (zararı)/kârı
    
Akenerji (*) 3.263.084 3.572.614 1.420.842 (482.824)
Akcez 2.042.204 1.837.677 2.430.861 (101.664)
DowAksa 1.012.818 584.314 72.392 (158.303)
Saf GYO 838.202 733.619 200.591 (54.108)
Akmerkez 233.113 7.385 114.923 77.822
Akferal 19.248 9.861 19.042 (2.808)

(*)  Şirket’in maddi duran varlıklarını yeniden değerlenmiş tutarları ile muhasebeleştirmiş olduğu konsolide finansal 
tablolarında yer alan toplam varlıkları ve yükümlülükleri sırasıyla 5.797.575.950 TL ve 3.994.021.361 TL’dir (31 
Aralık 2016-5.044.551.542 TL ve 3.944.372.868 TL).

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla halka açık iş ortaklıkları ve iştiraklerin seviye 1 piyasa değeri aşağıda sunulmuştur:

  Akkök ve bağlı 
 31 Aralık itibarıyla  ortaklıklarına ait
31 Aralık 2017 toplam piyasa değeri payların piyasa değeri
  
Akenerji 663.539 135.561
Akmerkez GYO 762.421 100.030
  
Toplam 1.425.960 235.591

  Akkök ve bağlı 
 31 Aralık itibarıyla  ortaklıklarına ait
31 Aralık 2016 toplam piyasa değeri payların piyasa değeri
  
Akenerji 619.790 126.623
Akmerkez GYO 767.638 100.791
Saf GYO 753.612 148.537
  
Toplam 2.141.040 375.951
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NOT 9 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

a) İlişkili taraflardan ticari alacaklar

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
DowAksa (*) 26.553 8.467
Akenerji (*) 3.882 13.253
Akcez (*) 3.245 1.420
Akferal (*) - 3.172
Diğer 1.776 2.194
  
Toplam 35.456 28.506

b) İlişkili taraflardan diğer alacaklar

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnş. ve Tic. A.Ş (**) 10.552 -
DowAksa (*) (***) 10.342 769
Akcez (*) 122 192
Akferal (*) - 83
Diğer 599 -
  
Toplam 21.615 1.044

c) İlişkili taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
DowAksa (*) (***) 102.777 105.374
Akiş Mudanya Adi Ortaklığı (*) 7.257 4.160
  
Toplam 110.034 109.534

(*) İş ortaklıkları
(**) Finansal yatırımlar
(***)  Aksa ile DowAksa ve DowAksa Holdings arasında 29 Haziran 2012 tarihinde imzalanan Yardımcı İşletmeler 
(Sözleşmedeki ismiyle “Utilities Agreement”) sözleşmesi uyarınca “505 Solvent Geri Kazanım Ünitesi” sözleşmeye 
uygun olarak finansman unsurları dahil maliyet bedeli artı %5 kâr marjı ile on (10) yıl boyunca eşit taksitler halinde 
ödenmek ve 10. yıl sonunda DowAksa’nın talep etmesi halinde ünitenin iz bedel ile finansal kiralama modeline 
uygun olarak mülkiyet hakkı kendilerine verilmiştir. 2016 yılında Dowaksa ile varılan mutabakata istinaden anapara 
ödeme planındaki yapılandırma sonucu kısa vadeli alacaklar uzun vadeye sınıflandırılmıştır.

NOT 9 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

d) İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
DowAksa (*) 38.148 14.171
Akgirişim (*****) 1.401 9.179
Yalkim OSB (*****) 5.502 1.757
Diğer 1.602 1.841
  
Toplam 46.653 26.948

e) İlişkili taraflara yapılan satışlar
 1 Ocak- 1 Ocak-
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
DowAksa (*) 43.202 29.680
Akcez (*) 21.479 9.491
Akenerji (*) 15.655 10.105
Akgirişim (*****) 5.871 -
Akferal (*) 287 10.180
Diğer 7.085 7.269
  
Toplam 93.579 66.725

f) İlişkili taraflardan yapılan mal ve hizmet alımları

 1 Ocak- 1 Ocak-
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Akgirişim (**) (*****) 32.605 40.605  
Yalkim OSB (***) (*****) 27.735 17.237  
Akcez (*) 9.048 -
Akhan (****) 4.198 5.268  
Akenerji (*) 315 4.492  
Diğer 3.652 5.008
  
Toplam 77.553 72.610

İlişkili taraflardan yapılan alışlar enerji, kimyevi madde, hizmet alımları, danışmanlık ve kira giderlerinden 
oluşmaktadır.

g) İlişkili taraflardan faiz gelirleri
 1 Ocak- 1 Ocak-
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Akiş Mudanya Adi Ortaklığı (*) 1.064 -
  
Toplam 1.064 -

(*) İş ortaklıkları
(**) Aksa ve Ak-Kim’in yapılmakta olan yatırımları için aldığı müteahitlik bedelinden oluşmaktadır.
(***)  Yalkim OSB bünyesindeki ortak arıtma tesisisin Grup’a yansıtılan hak kullanım bedelinden oluşmaktadır.
(****) Konsolidasyon kapsamı dışında tutulan finansal yatırımlar
(*****) Diğer ilişkili taraflar
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NOT 9 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

h) Üst düzey yönetime sağlanan faydalar

Şirket üst düzey yönetimi, yürütme kurulu ve yönetim kurulu üyeleri olarak belirlemiştir.

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Üst düzey yönetime yapılan ödemeler 21.161 9.375
Diğer faydalar 209 129
  
Toplam 21.370 9.504
 
i) İlişkili taraflara verilen taahhütler ve kefaletler

Akcez ve bağlı ortaklıkları Sedaş ve Sepaş’ın borçlu sıfatıyla, 6 Aralık 2010 tarihinde (International Finance 
Corporation (“IFC”), European Bank for Reconstruction and Development (“EBRD”) ve Unicredit Bank AG 
(“UCB”)’den sağlamış oldukları toplam 325.000.000 ABD Doları tutarında uzun vadeli kredi, 20 Mayıs 2016 tarihi 
itibarı ile aynı Banka Grubu ile yapılan görüşmeler neticesinde refinanse edilmiştir.  Kredinin refinanse edildiği tarih 
itibarı ile bakiyesi 220.675.000 USD olup, Akcez’in ortakları Akkök Holding A.Ş. ve Cez A.S. munferiden (her biri 
ayrı ayrı ve maksimum bakiye borcun yarısından sorumlu olmak üzere) garantör olmuşlardır. Kredi geri ödemeleri, 
Akcez tarafından yapılmaktadır. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sözkonusu kredinin kalan bakiyesi 200.488.975 ABD 
Doları’dır.

Akcez bağlı ortaklığı Sedaş’ın borçlu sıfatıyla International Finance Corporation (“IFC”), European Bank for 
Reconstruction and Development (“EBRD”) ve Unicredit Bank AG (“UCB”)’den 20 Mayıs 2016 tarihli refinansman 
sözleşmesi kapsamında 31 Aralık 2017 itibarıyla toplam  37.562.256 ABD Doları ve 107.747.331 Türk Lirası tutarında 
uzun vadeli kredilere ilişkin olarak, Akcez’in ortakları Akkök Holding A.Ş. ve Cez A.S., munferiden (her biri ayrı ayrı 
ve maksimum bakiye borcun yarısından sorumlu olmak üzere) garantör olmuşlardır. Kredi geri ödemeleri, Sedaş 
tarafından yapılmaktadır. 

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla söz konusu kredinin kalan bakiyesi 37.562.256 ABD Doları ve 107.747.331 Türk 
Lirası’dır.

NOT 10 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR

a) Kısa vadeli ticari alacaklar
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Alıcılar 1.200.390 974.177
Eksi: Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (69.343) (64.626)
Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman geliri (10.879) (12.172)
  
 1.120.168 897.379
  
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 9) 35.456 28.506
  
Toplam 1.155.624 925.885

Grup’un kısa vadeli ticari alacakları genel olarak 3 aydan kısa (2016: 3 aydan kısa) vadeye sahiptir. Grup’un, alacak 
hesaplarını tahsil etmekteki geçmiş deneyimi, ayrılan karşılıklarda göz önünde bulundurulmuştur. Bu nedenle 
Grup yönetimi, olası tahsilat kayıpları için ayrılan karşılık dışında herhangi bir muhtemel ek ticari alacak riskinin 
bulunmadığına inanmaktadır.

Şüpheli ticari alacaklara ayrılan karşılığın 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içindeki 
hareketleri aşağıdaki gibidir.

 2017 2016
  
1 Ocak 64.626 60.113
  
Tahsilatlar ve kayıtlardan silinen         (16.075) (1.932)
Yıl içinde ayrılan karşılıklar 16.183 6.445
Birleşme etkisi 3.127 -
Akferal birleşme etkisi 1.482 -
  
31 Aralık          69.343  64.626

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 168.039.371 TL (2016: 96.093.000 TL) tutarındaki ticari alacaklar, vadesi geçmiş 
olmasına rağmen şüpheli alacak olarak değerlendirilmemiştir. Grup, faaliyette bulunduğu sektörlerin dinamikleri ve 
şartlarından dolayı bir aya kadar olan gecikmeler için herhangi bir tahsilat riski öngörmemektedir. Grup bir aydan 
daha uzun süredir tahsil edemediği alacaklarının bir bölümü için vade farkı uygulamaktadır. 31 Aralık 2017 ve 2016 
tarihleri itibarıyla vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Vadesi 0 - 3 ay geçmiş 112.410 88.877
Vadesi 3 aydan fazla geçmiş 55.629 7.216
  
Toplam 168.039 96.093
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NOT 10 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)

b) Uzun vadeli ticari alacaklar

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Alacak senetleri (*) 59.735 63.325  
Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman geliri           (3.295) (5.019)
  
Toplam 56.440 58.306

(*) Uzun vadeli alacak senetlerinin büyük kısmı arsa satışlarına istinaden alınan senetlerdir.

c) Kısa vadeli ticari borçlar

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Satıcılar 918.608 615.594
Eksi: tahakkuk etmemiş finansman gideri (4.382) (3.791)
  
 914.226 611.803
  
İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 9) 46.653 26.948
  
Toplam 960.879 638.751

NOT 11 - STOKLAR
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
İlk madde ve malzeme 350.270 146.442
Mamüller 153.610 105.380
Tamamlanmış ve tamamlanmamış konutlar 382.558 97.203
Diğer stoklar ve yedek parçalar 39.300 43.019
Yarı mamüller 39.560 23.171
Ticari mallar 7.429 4.353
Eksi: Stok değer düşüklüğü (*)         (28.777) (1.915)
  
Toplam         943.950 417.653

(*) Stok değer düşüklüğünün 25.082.503 TL’si, Çiftehavuzlar arsasının 31 Aralık 2017 itibarıyla oluşmuş üzerindeki 
bina dahil maliyet değeri olan 62.151.503 TL’nin arsanın alım bedeli olan 37.069.000 TL’ye getirilmesi sonucu oluşan 
değer düşüklüğü tutarıdır.

Grup’un 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla tamamlanmamış konutlardan oluşan uzun vadeli stoklarının toplam değeri 
68.337.854 TL’dir (2016: 291.205.450 TL).

NOT 11 - STOKLAR (Devamı)
 2017 2016
  
1 Ocak 1.915 2.768
  
Dönem içinde ayrılan karşılık 26.862 -
İptal edilen karşılık - (853) 
  
31 Aralık           28.777 1.915

NOT 12 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Peşin ödenmiş kısa vadeli giderler:  
Verilen sipariş avansları 17.633 15.714
Gelecek aylara ait giderler 12.855 12.092
  
Toplam 30.488 27.806
  
Peşin ödenmiş uzun vadeli giderler:  
Verilen sipariş avansları 28.217 50.844
Gelecek yıllara ait giderler 1.830 4.520
  
Toplam 30.047 55.364
  
Ertelenmiş gelirler:  
Alınan sipariş avansları 30.807 61.460
Gelecek aylara ait gelirler 4.813 3.388
  
Toplam 35.620 64.848

Uzun vadeli ertelenmiş gelirler:  
Gelecek yıllara ait gelirler (*) 9.413 -
  
Toplam 9.413 -

(*) Söz konusu tutar Akasya AVM ile ilgili kiracılardan tanıtım katkı payı olarak alınan bakiyelerden oluşmaktadır. Katkı 
payları ilgili kira süresi esas alınarak kaydedilmektedir.
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NOT 13 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

    İşletme   Konsolidasyon 
 1 Ocak   birleşmeleri ile   kapsamından
 2017 İlaveler Çıkışlar edinimler (*) çıkış(**) 31 Aralık 2017
 
      
Maliyet 536.895 14.648 (50.766) 2.266.300 (4.824) 2.762.253
Birikmiş amortisman (51.134) (43.477) 1.060 - - (93.551)
      
Net kayıtlı değer 485.761 (28.829) (49.706) 2.266.300 (4.824) 2.668.702

 1 Ocak    Değer 31 Aralık
 2016 İlaveler Çıkışlar (*) Transfer düşüklüğü 2016
      
Maliyet 551.191 29.260 (43.556) - - 536.895
Birikmiş amortisman (43.323) (7.811) - - - (51.134)
      
Net kayıtlı değer 507.868 21.449 (43.556) - - 485.761

(*)  İşletme birleşmeleri ile edinimler Saf GYO’nun 18 Ocak 2017 tarihinde Akiş GYO ile birleşmesi sonucu meydana 
gelen girişleri içermektedir (Not 5).
(**) Grup, bağlı ortaklıklarından Ariş Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 24 Mayıs 2017 tarihinde MR Boya’ya satılmıştır.

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla makul değeri bağımsız gayrimenkul değerleme uzman 
kuruluşu tarafından 3.591.809.577 TL olarak tespit edilmiştir (2016: 1.218.932.000 TL).  Tespit edilen toplam makul 
değer seviye 2 olarak belirlenmiştir. Seviye 2 olarak belirlenen yatırım amaçlı gayrimenkuller, aynı lokasyondaki m2 
satış fiyatına göre belirlenir, seviye 3 olarak belirlenen yatırım amaçlı gayrimenkuller o günkü market koşullarında 
indirgenmiş nakit akım tutarlarına göre belirlenir. 

Grup’un borçlarına ilişkin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde 1.718.230.000 TL 
tutarında teminat, rehin ve ipotek bulunmaktadır (2016: 733.860.000 TL).

NOT 14 - MADDİ DURAN VARLIKLAR

       Yabancı İşletme Konsolidas- 
       Para birleşme- yon kapsa- 
   1 Ocak   Transferler Çevrim leri ile ilgili mından 31 Aralık
   2017 İlaveler Çıkışlar (*) Farkları artışlar (**) çıkış (***) 2017

Maliyet        
Arsalar, yer altı ve yer üstü düzenlemeleri 276.463 920 (56) 1.702 98 12.057 (210) 290.974
Binalar 261.851 4.770 (123) 44.085 23 26.915 - 337.521
Makine, tesis ve cihazlar 1.457.149 15.486 (21.328) 402.641 165 18.888 - 1.873.001
Motorlu taşıtlar 82.567 780 (429) - 109 1.085 - 84.112
Demirbaşlar 94.295 7.318 (1.004) 7.104 32 18.704 - 126.449
Kiralanan varlıkları geliştirme maliyetleri 16.234 628 (999) - - 2.446 - 18.309
Yapılmakta olan yatırımlar (**) 138.974 418.203 (1.225) (457.990) - - (908) 97.054

Toplam 2.327.533 448.105 (25.164) (2.458) 427 80.095 (1.118) 2.827.420

Birikmiş Amortisman        
Yer altı ve yer üstü düzenlemeleri 81.116 7.113 - - - 9 - 88.238
Binalar 64.460 10.720 (38) - 115 520 - 75.777
Makine, tesis ve cihazlar 931.019 94.917 (19.803) - 247 7.169 - 1.013.549
Motorlu taşıtlar 20.880 719 (408) - 73 560 - 21.824
Demirbaşlar 62.750 11.250 (788) - 72 9.853 - 83.137
Kiralanan varlıkları geliştirme maliyetleri 12.854 550 (966) - - 405 - 12.843

Toplam 1.173.079 125.269 (22.003) - 507 18.516 - 1.295.368

Net defter değeri 1.154.454       1.532.052

(*)  Transferlerin 1.026.740 TL’si maddi olmayan duran varlıklara ve 1.430.735 TL’si satış amaçlı sınıflandırılan duran 
varlıklara sınıflamalardan kaynaklanmaktadır.
(**)  Yapılmakta olan yatırımlar, esas olarak Aksa’nın üretim alanlarının modernizasyonu ve ters ozmos ünitesinin 
yapımı ile Ak-Kim’in ultra filtrasyon ve Yalova persülfatlar tesisi ile ilgili yatırımlarından oluşmaktadır.
(***)  İşletme birleşmeleri ile edinimler Saf GYO’nun 18 Ocak 2017 tarihinde Akiş GYO ile, Akferal’in 3 Kasım 2017 
tarihinde Ak-Kim ile birleşmesi sonucu meydana gelen girişler ile Ak-Kim’in 15 Şubat 2017 tarihinde Dinox’u ve 
Gizem Frit’in 23 Kasım 2017 tarihinde Megacolor’u satın alması sonucu meydana gelen girişleri içermektedir (Not 
5).
(****)  Grup, bağlı ortaklıklarından Ariş Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 24 Mayıs 2017 tarihinde MR Boya’ya ve 
İstasyon Tekstil ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ni 4 Ağustos 2017 tarihinde Gökhan Kaştan’a satmıştır.
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NOT 14 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
     Yabancı para 
 1 Ocak   Transferler  çevrim 31 Aralık
 2016 İlaveler Çıkışlar (*) farkları 2016
      
Maliyet      
Arsalar, yer altı ve yer üstü düzenlemeleri 259.763 3.164 (29) 14.374 (809) 276.463
Binalar 225.252 1.009 - 37.273 (1.683) 261.851
Makine, tesis ve cihazlar 1.387.007 7.835 (1.209) 67.096 (3.580) 1.457.149
Motorlu taşıtlar 82.423 438 (91) - (203) 82.567
Demirbaşlar 85.418 4.859 (365) 4.528 (145) 94.295
Kiralanan varlıkları geliştirme maliyetleri 16.029 205 - - - 16.234
Yapılmakta olan yatırımlar (**) 97.422 169.494 - (127.942) - 138.974
      
Toplam 2.153.314 187.004 (1.694) (4.671) (6.420) 2.327.533
      
Birikmiş Amortisman      
Yer altı ve yer üstü düzenlemeleri 74.713 6.410 (7) - - 81.116
Binalar 59.037 6.292 - - (869) 64.460
Makine, tesis ve cihazlar 860.741 74.523 (1.186) - (3.059) 931.019
Motorlu taşıtlar 15.367 5.756 (40) - (203) 20.880
Demirbaşlar 55.175 7.910 (205) - (130) 62.750
Kiralanan varlıkları geliştirme maliyetleri 12.255 599 - - - 12.854
      
Toplam 1.077.288 101.490 (1.438) - (4.261) 1.173.079
      
Net defter değeri 1.076.026     1.154.454

(*)  Transferlerin 4.671.000 TL’si maddi olmayan duran varlıklara sınıflamalardan kaynaklanmaktadır.
(**)  Yapılmakta olan yatırımlar, esas olarak Aksa’nın üretim alanlarının modernizasyonu ve ters ozmos ünitesinin yapımı ile 
Ak-Kim’in üretim alanlarının modernizasyonu ile ilgili yatırımlarından oluşmaktadır.

NOT 15 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
     İşletme 
 Yabancı      birleşmeleri 
 1 Ocak    para çevrim ile ilgili 31 Aralık
 2017 İlaveler Çıkışlar Transfer farkları     artışlar (*) 2017
       
Maliyet:       
Haklar   125.235 3.454 (9) 459 1.286    9.710 140.135
Geliştirme maliyetleri 26.037 2.819 - 458 - - 29.314
Diğer 6.343 2.896 - 110 - 3.277 12.626
Müşteri ilişkileri varlığı 107.276 - - - 1.515     13.843 122.634
       
Toplam 264.891 9.169 (9) 1.027 2.801    26.830 304.709
       
Birikmiş itfa payı:       
Haklar 12.930 6.389 (9) - 234     1.682 21.226
Geliştirme maliyetleri     12.382 3.073 - - - - 15.455
Diğer 5.050 1.174 - - - 2.095 8.319
Müşteri ilişkileri varlığı 21.456 10.728 - - 770    2.098 35.052
       
Toplam    51.818 21.364 (9) - 1.004    5.875 80.052
   
Net defter değeri 213.073                                                                                                                             224.657 

(*)  İşletme birleşmeleri ile edinimler Saf GYO’nun 18 Ocak 2017 tarihinde Akiş GYO ile, Akferal’in 3 Kasım 2017 
tarihinde Ak-Kim ile birleşmesi sonucu meydana gelen girişler ile Ak-Kim’in 15 Şubat 2017 tarihinde Dinox’u ve 
Gizem Frit’in 23 Kasım 2017 tarihinde Megacolor’u satın alması sonucu meydana gelen girişleri içermektedir 
(Not 5).
     Yabancı 
     para 
 1 Ocak    çevrim 31 Aralık
 2016 İlaveler Çıkışlar Transfer farkları 2016
      
Maliyet:      
Haklar 130.606 1.544 (6.144) - (771) 125.235
Geliştirme maliyetleri 21.276 90 - 4.671 - 26.037
Diğer 6.049 294 - - - 6.343
Müşteri ilişkileri varlığı 107.276 - - - - 107.276
      
Toplam 265.207 1.928 (6.144) 4.671 (771) 264.891
      
Birikmiş itfa payı:      
Haklar 11.305 4.197 (2.142) - (430) 12.930
Geliştirme maliyetleri 8.724 3.658 - - - 12.382
Diğer 3.887 1.163 - - - 5.050
Müşteri ilişkileri varlığı 10.728 10.728 - - - 21.456
      
Toplam 34.644 19.746 (2.142) - (430) 51.818
      
Net defter değeri 230.563     213.073

(*)  Haklara başlıca ilaveler Yalkim OSB bünyesinde bulunan ortak artıma tesisi ve arsalara ait hak kullanım bedeli 
yansıtmalarından oluşmaktadır.
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NOT 16 - ŞEREFİYE

Şerefiyenin 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla detayları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017  Gizem 
 Karlıtepe Frit Dinox Akferal Megacolor Toplam
      
Nakit iktisap bedeli 100 212.458 13.992 16.398 32.470 275.418
Koşullu bedel (*) - 9.436 - - - 9.436
Kayıtlardan çıkarılan net varlık 607 (171.186) (11.150) (15.610) (30.945) (228.284)
Yabancı para çevrim farkı - - 469    - (46) 423   
      
Şerefiye 707 50.708 3.311    788 1.479    56.993   

31 Aralık 2016 Karlıtepe Gizem Frit Toplam
   
Nakit alınan bedel 100 212.458 212.558
Koşullu bedel (*) - 9.436 9.436
Kayıtlardan çıkarılan net varlık 607 (171.186) (170.579)
   
Şerefiye 707 50.708 51.415 
  
(*)  Koşullu bedel tutarı konsolide finansal tabloların bilanço tarihi itibarıyla yeniden değerlenmiştir.

Değer düşüklüğü testi:

Grup’un bağlı ortaklıklarından Ak-kim, 5 Ocak 2015 tarihinde Gizem Frit hisselerinin %100’ünü satın almıştır. 
Grup’un bağlı ortaklıklarından Akiş 22 Mayıs 2015 tarihinde Karlıtepe hisselerinin %100’ünü satın almıştır. Grup’un 
bağlı ortaklıklarından Ak-Kim, 15 Şubat 2017 tarihinde Dinox’un %100 hissesini 3.750.000 Avro karşılığında iktisap 
etmiştir ve 3 Kasım 2017 tarihinde Akferal’ın kalan %50 hissesisini, 9.000.000 TL bedelle FERALCO AB şirketinden 
devralmıştır. Grup’un bağlı ortaklıklarından Gizem Frit, 22 Kasım 2017 tarihinde Megacolor’ın %100 hissesini 
7.002.128 Avro karşılığında iktisap etmiştir. Toplam satın alma fiyatı ve satın alınan net varlıkların gerçeğe uygun 
değeri  arasındaki fark konsolide finansal tablolarda şerefiye olarak muhasebeleştirilmiştir.

Grup, şerefiye için yıllık olarak herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığını test etmektedir. Grup, Gizem Frit, 
Karlıtepe, Dinox, Akferal ve Megacolor firmalarındaki yatırımlarında değer düşüklüğü olup olmadığını tespit 
edebilmek amacıyla her raporlama döneminde gözden geçirmektedir. Yatırımlarda değer düşüklüğü bulunup 
bulunmadığına dair değerleme çalışması, özellikle ilgili finansal varlığın aktif bir piyasası bulunmadığından dolayı 
piyasa verilerini dikkate alan değerleme yöntemleri kullanılarak yapılamamakta ve Grup yönetiminin önemli 
tahminler yapmasını gerektirmektedir. 

Gizem Frit;

Değer düşüklüğü testi, 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2022 tarihleri aralığındaki 5 yıllık TL cinsinden projeksiyon 
üzerinden yapılmıştır. Gelecek dönemlerde oluşacak nakit akışlarını (sonsuz) tahmin edebilmek için gerçeğe uygun 
değer hesaplama modelinde beş yıllık iskonto oranı %10 olarak kullanılmıştır. Grup tarafından yapılan analizler 
sonucunda herhangi bir değer düşüklüğü tespit edilmemiştir.

NOT 16 - ŞEREFİYE (Devamı)

Dinox;

Şerefiye hesaplamasında 15 Şubat 2017 ve 31 Aralık 2017 hesap dönemlerinde yapılan tahminlerde önemli bir 
değişiklik olmadığı için şerefiye için değer düşüklüğü testine tabi tutulmamıştır.

Akferal;

Şerefiye hesaplamasında 3 Kasım 2017 ve 31 Aralık 2017 hesap dönemlerinde yapılan tahminlerde önemli bir 
değişiklik olmadığı için şerefiye için değer düşüklüğü testine tabi tutulmamıştır.

Megacolor;

Şerefiye hesaplamasında 22 Kasım 2017 ve 31 Aralık 2017 hesap dönemlerinde yapılan tahminlerde önemli bir 
değişiklik olmadığı için şerefiye için değer düşüklüğü testine tabi tutulmamıştır. 

NOT 17 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa vadeli karşılıklar: 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Borç ve gider karşılıkları 8.188 3.718
Dava karşılıkları          6.710 2.686
  
Toplam 14.898 6.404

Uzun vadeli karşılıklar: 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Dava karşılıkları (Not 25) (*) - 18.083
  
Toplam - 18.083

(*) Akport vergi cezası davası için ayrılan karşılık dava Grup lehine sonuçlanmış ve kesinleşmiş olduğundan iptal 
edilmiştir.
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NOT 17 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER(Devamı)

Koşullu varlık ve yükümlülükler:

a) Alınan teminatlar

 Kısa vadeli ticari alacaklar için alınmış teminat mektupları, teminat çek ve senetleri, ipotekler ve alınmış diğer 
teminatlar aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Alacak sigortası 546.610 462.306
Eximbank limitleri 285.408 456.777
Teyitli teyitsiz akreditif 254.298 247.025
Alınan ipotekler 200.901 75.845
Alınan teminat çek ve senetleri 198.850 106.014
Alınan teminat mektupları 152.061 84.291
Doğrudan borçlandırma sistemi limitleri 18.699 19.006
  
Toplam 1.656.828 1.451.265

b) Verilen teminatlar

Grup tarafından verilen teminat mektupları, ipotek ve akreditifler aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Verilen ipotekler (Not 13) 1.718.230 733.860
Akreditifler 537.923 368.440
Verilen teminat mektupları        662.320 281.397
  
Toplam 2.918.473 1.383.697

c) Akport liman yatırımına ilişkin ihtilaf:

Grup’un bağlı ortaklılarından Akport, Tekirdağ Limanı işletme hakkını 17 Haziran 1997 tarihinde Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri A.Ş. (“TDİ”) ve T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“ÖİB”) ile imzalanan Tekirdağ Limanı 
İşletme Devir Hakkı Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile 30 yıllığına devralmıştır.

Akport, yapmış olduğu iş planlarında Tekirdağ Limanı’nın ancak konteyner limanına dönüşmesi halinde etkin bir 
şekilde çalışabileceğini saptayarak işletme hakkını devraldığı tarihten itibaren Tekirdağ Liman Talimatı’nda belirtilen 
koordinatlar içinde kalan deniz ve kıyı alanında denizi doldurmak suretiyle 101.820 m2 konteyner terminal alanı 
inşa etmiştir. Tekirdağ Liman’ına inşa edilen konteyner terminal alanı Grup’un 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 
hazırladığı konsolide finansal tablolarında 32.152.693 TL net defter değeri ile taşınmaktadır.

Konteyner limanının inşasını müteakip inşa edilen konteyner platformunun üzerinde bulunduğu alan üzerinde 
T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü hak iddia ederek Akport’a çeşitli ecrimisil cezaları kesmiştir. 
Bu durumu takiben Tekirdağ Limanı’nın işletme izin süresi uzatılmamış ancak bu durumun yaratacağı ekonomik 
olumsuzluklardan ülkenin ve bölgenin etkilenmemesi için Akport Anonim Şirketi’nin faaliyetlerine devam etmesi 
nedeniyle 1 Kasım 2010 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında limanın izinsiz kullanıldığı gerekçesi ile Akport’a 
toplamda 4.434.000 TL tutarında idari para cezası kesilmiş ve ceza ile ilgili yapılan ödemeler 2012 yılı içerisinde 
gider olarak kaydedilmiştir.

NOT 17 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)

Söz konusu işletme izninin alınabilmesi için yapılan her türlü girişimin bir yılı aşkın bir süre ile sonuçsuz kalması ve 
bu durumun Akport ve yetkililerinin hukuki ve cezai sorumluluklarına da yol açacak olması nedeniyle ve dolayısıyla 
Akport’un inisiyatifi dışında gelişen durumlar kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşmış olduğundan gerek ticari ve 
gerekse idari ve hukuki olarak limanı yönetmek imkansız hale gelmiş ve dolayısıyla TDİ, ÖİB ve Akport arasında 
imzalanmış sözleşme, sonradan oluşan kusursuz ifa imkansızlığı nedeniyle 1 Kasım 2010 tarihinde kendiliğinden 
sona ermiştir.

Bunun üzerine, Akport tarafından ÖİB’ye 6 Şubat 2012 tarihinde işletme faaliyetlerinin durdurulduğu ve limanın 
iade alınması gerektiği bildirilmiş, 6 Mart 2012 tarihli cevabi yazı ile Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun Akport’un 
talebi ile ilgili olarak işlem yapılmasında ÖİB’nin ve TDİ’nin yetkili kılındığı tebliğ edilmiş ve 16 Nisan 2012 tarihinde 
TDİ tarafından Tekirdağ Limanı devir alınıp işletilmeye başlanmıştır. İşbu devir sonrasında Tekirdağ Limanı’nda 
verilen kamu hizmetinin kesintiye uğramaması amacıyla TDİ tarafından talep olunan belirli hizmetler Ekim 2012’ye 
kadar Akport tarafından sürdürülmüştür.

Liman’ın konteyner limanına dönüştürülmesi kapsamında inşa edilen alanların, Sözleşme’nin Borçlar Kanunu’nda 
açıklandığı üzere imkansızlık sebebiyle sona ermiş bulunması nedeniyle, Akport’a iadesi gerekmektedir. Tekirdağ 
2. Sulh Hukuk Hakimliği nezdinde yaptırılan değer tespiti neticesinde Konteyner Terminal Alanı’nın halihazır 
toplam değerinin 78.025.056 TL, Demiryolu İskelesi ve üst yapısının toplam değerinin ise 10.049.974 TL olduğu 
belirlenmiştir. Ancak bahsi geçen yapıların zarara uğramaksızın ve değer yitirmeksizin sökülüp iadesi teknik olarak 
mümkün bulunmadığından TDİ’ye intikal etmiş bulunan bu yapıların toplam değeri olan 88.075.029 TL’nin tahsili 
amacıyla Hakem Heyeti nezdinde dava açılmıştır. 15 Eylül 2015 tarihinde alınan karar (Aralık 2017 itibarıyla tahakkuk 
eden faiz dahil) TDİ’nin Akport’a yaklaşık 96.045.000 TL ödeme yapması kararlaştırılmıştır. TDİ tarafından karara 
itiraz davası açılmıştır, mahkeme 3 Mart 2016 tarihinde görevsizlik kararı vermiştir. Karar henüz kesinleşmemiştir.

Aynı zamanda 19 Eylül 2012 tarihli Özelleştirme İdaresi Başkanlığı mektubunda, mevcut sözleşmenin 
sona ermesinden dolayı kiranın ödenmememiş kısmı olan 74.673.983 ABD Dolarının Akport tarafından bir ay 
içerisinde ödenmesini talep etmiştir. Ardından Akport’un bu talebi yerine getiremeyeceğini bildirmesi üzerine ÖİB, 9 
Kasım 2012 tarihli mektubunda yer alan söz konusu tutar için Hakem Heyeti nezdinde dava açmıştır.

Hakem Heyeti 28 Şubat 2014’te oybirliğiyle aşağıdaki kararı almıştır:

1. Taraflar arasındaki ilişki, kusursuz ifa imkansızlığı sebebiyle 1 Kasım 2010 itibarıyla sona  ermiştir.
2. Akport, karar tarihi itibarıyla, liman işletme hakkı ve denkleştirme bedeli olarak 3.881.262 USD ödemelidir.
3. Taraflar, bu karara karşı tarafların iptal davası açma hakkını haizdir.

Buna uygun olarak, Akport, 22 Nisan 2014 tarihinde, ÖİB’ye, ödeme tarihine kadar işlemiş faiz dahil 3.934.296 USD 
ödemiş olup; 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

Kararın iptali için Özelleştirme İdaresi tarafından 01 Nisan 2014 tarihinde açılan davanın ilk duruşmasında mahkeme 
davayı reddetmiş, onama kararına karşı davacı tarafından karar düzeltme talebinde bulunulmuş ise de mahkeme 
tarafından karar düzeltme talebi de reddedilmiş, kararın kesinleştiği 17 Temmuz 2017 tarihinde Mahkemesince 
şerholunmuştur ve iş bu dava ile ilgili hukuki süreç tamamlanmıştır.
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NOT 17 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)

d) Ortaklar tarafından açılmış davalar:

Gerek 31 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu takiben; gerekse 22 Nisan 2014 ve 
ertelenerek 23 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilerek tamamlanan 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul 
toplantısını takiben aynı hissedarlar tarafından Grup aleyhine açılmaya başlanılmış muhtelif davalar bulunmaktadır.

31 Ekim 2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısının iptali talebiyle açılan dava, 21 Ekim 2015 tarihinde 
Mahkeme tarafından kabul edilmiş olup; karar taraflarca temyiz edilmeyerek 21 Kasım 2015 tarihinde kesinleşmiştir. 

23 Aralık 2015 ve 14 Ocak 2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantılarının iptali ve Akkök’ün 
24 Şubat 2016 ve 4 sayılı, pay sahiplerinin sermaye taahhütlerinin %50’sini ödemeye çağrı konulu Yönetim Kurulu 
kararının butlanı talebiyle açılan davalara ilişkin olarak ise, Mahkeme bir ara karar olarak, davacıların ihtiyati tedbir 
talebini reddetmiştir. Buna göre, 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren finansal tablolarda bu talep ile ilgili herhangi bir 
karşılık ayrılmamıştır.

NOT 18 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Kısa vadeli:  
Prim karşılığı 20.528 18.038
Kullanılmamış izin karşılığı 5.342 3.729
  
Toplam 25.870 21.767
  
Uzun vadeli:  
Kıdem tazminatı karşılığı 43.356 34.201
Kıdeme teşvik planı karşılığı 1.960 2.243
    
Toplam 45.316 36.444 
 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıkların yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

Prim karşılığı 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
1 Ocak 18.038 15.568
Dönem içinde ayrılan karşılıklar 2.490 2.470
  
31 Aralık 20.528 18.038

Kullanılmamış izin karşılığı 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
1 Ocak 3.729 3.233
Dönem içinde ayrılan karşılıklar 1.613 496
  
31 Aralık 5.342 3.729

NOT 18 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi 
sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte 
bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı 
yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da 
yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

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

UMS 19 ‘Çalışanlara Sağlanan Faydalar’ kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme 
yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan 
aktüer öngörüler kullanılmıştır:

 2017 2016
  
İskonto oranı (%) 4,67 3,52
Emeklilik olasılığı (%) 83,19-98,40 84,95-100,00

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. Böylece 
uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir. Grup’un kıdem 
tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için 
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli 5.001,76 TL (1 Ocak 2017: 4.426,16 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıkların yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

 2017 2016
  
1 Ocak  36.444 37.726
  
Ödenen tazminatlar (5.830) (6.692)
Hizmet maliyeti 5.001 6.898
Faiz maliyeti 2.990 2.573
Akferal birleşme etkisi (Not 5) 9                                       -
Aktüeryal kazanç 6.702 (4.061)
  
31 Aralık  45.316 36.444
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NOT 19 - DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Diğer dönen varlıklar:  
  
KDV alacakları 147.851 111.481
Gelir tahakkukları 385 1.297
Diğer            2.423 836
  
Toplam         150.659  113.614
  
Diğer duran varlıklar:  
  
KDV alacakları 2.112 3.071
Diğer 1.952 1.639
  
Toplam 4.064 4.710
  
Diğer kısa vadeli yükümlülükler:  
  
Ödenecek vergi ve fonlar            4.983 5.386
Vadesi geçmiş, ertelenmiş, taksitlendirilmiş vergiler 1.427 -
Gider tahakkukları 210 705
Gizem Frit satın alımından doğan   
   koşullu yükümlülükler (*) - 4.239
  
Toplam 6.620 10.330
  
Diğer uzun vadeli yükümlülükler:  
  
Vadesi geçmiş, ertelenmiş, taksitlendirilmiş vergiler  517 -
  
Toplam 517 -

(*) Gizem Frit tarafından 2015 ve 2016 yıl sonu için önceden belirlenmiş faiz vergi ve amortisman öncesi kar 
(“FVAÖK”) rakamına ulaşılması durumunda, ek satın alma bedeli ödemeleri yapılabilecektir. Koşullu bedel 
hesaplamasında kullanılan iskonto oranı 2016 yılı için %14 olarak belirlenmiş ve önceden hedeflenen FVAÖK 
rakamının %80’inden daha azına ulaşılacağı varsayımı kullanılmıştır. 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla koşullu bedelin kalan tutarının makul değeri 4.239.450 TL olarak hesaplanmıştır. 31 
Aralık 2017 tarihi itibarıyla kalan tutar olan 4.239.450 TL ödenmiştir. 

NOT 20 - FİNANSAL BORÇLANMALAR

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Kısa vadeli banka kredileri 1.086.736 944.129
Faktoring ve leasing borçları 35.174 36.202
    
Ara toplam 1.121.910 980.331
  
Uzun vadeli kredilerin   
  anapara taksitleri ve faizleri 413.911 317.783
  
Toplam kısa vadeli borçlanmalar 1.535.821 1.298.114
  
Uzun vadeli banka kredileri      2.080.879 1.039.019
Faktoring ve leasing borçlanmaları 40.723 90
  
Toplam uzun vadeli borçlanmalar 2.121.602 1.039.109

Grup’un çeşitli para birimlerinde temin ettiği banka kredilerinin yıllık ağırlıklı ortalama etkin faiz oranları aşağıdaki 
gibidir: 
  31 Aralık 2017  31 Aralık 2016
 Yıllık ağırlıklı  Yıllık ağırlıklı 
 ortalama etkin  ortalama etkin 
 faiz oranı (%) TL faiz oranı (%) TL
    
Kısa vadeli banka kredileri:    
ABD Doları krediler  2,65 788.096 1,80 585.947
Avro krediler 0,95 188.166 1,24 261.019
TL krediler 15,85 110.474 16,05 97.163
    
Toplam  1.086.736  944.129
    
Kısa vadeli faktoring borçları:    
TL faktoring borçlar  501  30.042
ABD Doları faktoring borçlar  34.673  6.160
    
Toplam  35.174  36.202
    
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı:    
ABD Doları krediler 4,90 252.959 4,85 219.030
Avro krediler 3,50 100.525 3,38 96.977
TL krediler 15,15 60.427 13,15 1.776
    
Toplam  413.911  317.783
    
Uzun vadeli banka kredileri:    
ABD Doları krediler 5,16 1.010.787 5,62 670.583
Avro krediler 3,20 605.720 3,55 312.602
TL krediler 15,15 464.372 10,17 55.834
    
Toplam  2.080.879  1.039.019
    
Uzun vadeli faktoring borçları:    
TL faktoring borçlar  -  90
ABD Doları faktoring borçlar  40.723  -
    
Toplam  40.723  90
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NOT 20 - TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (Devamı)

1 Ocak 2017 itibarıyla toplam finansal borçlanmalar  2.337.223    
  
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri  2.916.903    
Borçlanmadan kaynaklanan nakit çıkışları  (2.756.370)
İşletme birleşmesi ile gelen (Not 5)  928.575    
Ödenen faiz  (166.550)
Tahakkuk  79.122    
Kur farkı  318.520    
  
31 Aralık 2017 itibarıyla toplam finansal borçlanmalar  3.657.423    

31 Aralık 2017 ve 2016 itibarıyla Grup’un banka kredilerinin makul değerleri aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2017  31 Aralık 2016
 Makul değer Kayıtlı değer Makul değerler Kayıtlı değer
    
ABD Doları krediler  2.154.420 2.127.251 1.513.449 1.477.500
Avro krediler  915.717 894.410 742.503 705.085
TL krediler 685.801 635.762 161.643 154.638
    
Toplam 3.755.938 3.657.423 2.417.595 2.337.223

Kredilerin makul değeri kredi faiz oranı baz alınarak indirgenen nakit akımı üzerinden hesaplanır. Makul değer 
hiyerarşisinde seviye 2 olarak sınıflandırılmıştır.

Uzun vadeli finansal borçlanmaların geri ödeme planı aşağıda belirtilmiştir:

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
1-2 yıl içinde ödenecekler 1.084.624 303.940
2-3 yıl içinde ödenecekler 314.480 219.495
3-4 yıl içinde ödenecekler 543.895 139.584
4 yıl ve sonrasında ödenecekler 137.880 376.090
  
Toplam 2.080.879 1.039.109

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla değişken faizli banka kredilerinin tutarı 1.002.638.000 TL’dir 
(31 Aralık 2016: 247.125.000 TL). Grup’un banka kredilerinin önemli bir bölümünü oluşturan ABD Doları cinsinden 
değişken faizli kredilerin faiz oranları London Interbank Offered Rate (Libor) + % 3,10 ile + % 3,50 arasında 
değişmektedir (2016: Libor + %3,10 ile + %3,50).

NOT 21 - TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
  31 Aralık 2017  31 Aralık 2016
 Varlık Yükümlülük Varlık Yükümlülük
    
Riskten korunma amaçlı 4.675 - 2.554 -
Alım-satım amaçlı 627 1.928 136 2.790
    
Toplam 5.302 1.928 2.690 2.790

Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar:

  31 Aralık 2017  31 Aralık 2016
  Gerçeğe  Gerçeğe
 Kontrat uygun değer Kontrat uygun değer
 tutarı varlık tutarı varlık
    
Faiz oranı swap işlemleri 236.721 4.675 56.429 2.554

Türev finansal araçlar ilk olarak kayda alınmalarında elde etme maliyeti ile kayda alınmalarını izleyen dönemlerde 
ise gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Grup’un türev finansal araçlarını ağırlıklı olarak vadeli döviz alım-
satım sözleşmeleri ile faiz oranı swap işlemleri oluşturmaktadır.

Grup, türev sözleşmesi yapıldığı tarihte, kayıtlı bir varlığın veya yükümlülüğün veya belirli bir riskle ilişkisi 
kurulabilen ve gerçekleşmesi muhtemel olan işlemlerin nakit akışlarında belirli bir riskten kaynaklanan ve 
kâr / zararı etkileyebilecek değişmelere karşı korunmayı sağlayan işlemleri (nakit akım riskinden korunma) 
belirlemektedir. Söz konusu türev finansal araçlar ekonomik olarak Grup için risklere karşı etkin bir koruma 
sağlaması ve risk muhasebesi yönünden de gerekli koşulları taşıması nedeniyle konsolide finansal tablolarda riskten 
korunma amaçlı türev finansal araçlar olarak muhasebeleştirilmektedir. Grup, etkin olarak nitelendirilen finansal 
riskten korunma işlemine ilişkin kazanç ve kayıplarını, vergi etkilerinden sonra, özkaynaklarda “finansal riskten 
korunma rezervi” altında göstermektedir.

Finansal riskten korunma aracının satılması, süresinin sona ermesi veya finansal riskten korunma amaçlı olduğu 
halde finansal riskten korunma muhasebesi koşullarını sağlayamaması veya taahhüt edilen ya da gelecekte 
gerçekleşmesi muhtemel işlemin gerçekleşmesinin beklenmediği durumlardan birinin oluşması halinde, taahhüt 
edilen ya da gelecekte gerçekleşmesi muhtemel işlem gerçekleşene kadar finansla riskten korunma aracı 
özkaynaklar içerisinde ayrı olarak sınıflandırılmaya devam eder. Taahhüt edilen ya da gelecekte gerçekleşmesi 
muhtemel işlem gerçekleştiğinde gelir tablosuna kaydedilir ya da gerçekleşmeyeceği öngörülürse, işlem ile ilgili 
birikmiş kazanç veya kayıplar kâr veya zarar olarak konsolide finansal tablolara yansıtılır.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sabit faiz oranları ABD Doları için %1,13 ile %3,64 arasında değişmektedir. (2016: ABD 
Doları-%0,90 ile TL-%16,05). Başlıca değişken faiz oranları EURIBOR ve LIBOR’dur. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 
swap işlemlerinden doğan ve özsermayede riskten korunma yedekleri içinde yer alan kâr ve zararlar, uzun vadeli 
banka kredilerinin geri ödemesine kadar düzenli olarak gelir tablosuna aktarılır.
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NOT 22 - ÖZKAYNAKLAR

Sermaye

Grup’un 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerindeki hisse oranı %1’in üzerinde olan hissedarları ve sermaye içindeki 
payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:

 (%) Hisse 31 Aralık 2017 (%) Hisse 31 Aralık 2016
    
A.R.D Holding Anonim Şirketi 33 334.483 33 334.483
Atlantik Holding Anonim Şirketi 33 334.483 33 334.483
N.D.Ç Holding Anonim Şirketi 33 334.482 33 334.482
Diğer 1 2 1 2
    
 100 1.003.450 100 1.003.450
    
Ödenmemiş sermaye  (14.007)  (35.018)
    
  989.443  968.432
    
Sermaye düzeltmesi farkları  (10.406)  (10.406)
    
Toplam sermaye  979.037  958.026

Beheri 0,01 TL olan 100.345.000.000 adet hisse (2016: 100.345.000.000) bulunmaktadır. Farklı hisse grupları ve 
hissedarlara verilen herhangi bir imtiyaz yoktur. Bilanço tarihi itibarıyla ödenmiş sermaye tutarı 989.442.824 TL’dir.

23 Aralık 2015 tarihindeki olağanüstü genel kurul toplantısında alınan sermaye artırım kararı ile, TTK’nın 462. 
maddesi uyarınca Şirket’in iç kaynaklarının tamamının sermayeye eklenmesi suretiyle  (sadece iç kaynaklardan) 
13.098.000 TL’den 863.378.000 TL’ye artırılan sermaye, 14 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel 
kurul toplantısında alınan sermaye artırımı kararı ile 1.003.450.000 TL’ye artırılmıştır. Taahhüt edilen 105.054.000 
TL’nin tamamı nakit olarak ödenmiştir. Sermaye artırımı 22 Şubat 2016 tarihinde tescil edilmiştir.

Geçmiş yıllar kârları ve yasal yedekler

Yasal finansal tablolara göre kârdan kısıtlanmış yasal yedekler haricindeki birikmiş kârlar belirli kurallara göre 
dağıtıma açıktır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye 
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya 
kadar, kanuni net kârın %5’i olarak ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini 
geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması 
mümkün değildir. 

NOT 22 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde Akkök’ün MSUGT finansal tablolarına göre dönem kârı ve geçmiş yıl kârları 
aşağıda belirtilmiştir:

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Yasal yedekler 11.308 7.516
Dönem net kârı 157.593 75.827
Geçmiş yıllar zararları - -
  
Toplam 168.901 83.343

Kontrol dışı payların önemli paya sahip olduğu bağlı ortaklara ilişkin bilgiler

Grup’un bağlı ortaklıklarından, kontrol dışı payların önemli miktarda pay sahibi oldukları, Akiş, Ak-Kim ve Aksa’dır. 
Söz konusu bağlı ortaklıklara ilişkin özet finansal bilgiler aşağıda sunulmuştur:

 Kontrol gücü    Net dönem
31 Aralık 2017 olmayan paylar Varlıklar Yükümlülükler Satış gelirleri kârı/(zararı)
     
Akiş %82,25 3.382.523 1.772.882 319.650 436.669
Ak-Kim %58,00 1.241.523 979.739 847.695 77.396
Aksa %60,41 3.354.301 1.978.183 2.767.384 294.971
     
Toplam  7.978.347 4.730.804 3.934.729 809.036

 Kontrol gücü    Net dönem
31 Aralık 2016 olmayan paylar Varlıklar Yükümlülükler Satış gelirleri kârı/(zararı)
     
Akiş %68,47 1.166.896 812.066 78.563 (2.152)
Ak-Kim %58,00 953.147 720.008 641.102 13.282
Aksa %60,41 2.632.970 1.383.268   1.954.385 125.747
     
Toplam  4.753.013 2.915.342 2.674.050 136.877
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NOT 23 - HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ

a) Hasılat
 1 Ocak-  1 Ocak -
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Yurt içi satışlar 2.726.728 1.768.148
Yurt dışı satışlar 1.275.364 973.579
Eksi: Satıştan iadeler (-) (19.543) (12.143)
Eksi: Satış iskontoları (-) (132.377) (112.096)
  
Net satış gelirleri         3.850.172 2.617.488

b)  Satışların maliyeti
 1 Ocak-  1 Ocak -
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
İlk madde ve malzeme ve ticari mal maliyeti 2.361.362 1.603.134
İşçilik gideri 171.384 134.740
Amortisman ve itfa payları 175.222 118.053
AVM maliyetleri 62.160 25.900
Diğer 124.888 96.176
  
Toplam 2.895.016 1.978.003

NOT 24 - GENEL YÖNETİM VE PAZARLAMA GİDERLERİ

a) Genel yönetim giderleri
 1 Ocak-  1 Ocak -
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Personel giderleri 67.765 61.984
Danışmanlık ve müşavirlik giderleri 25.239 24.723
Çeşitli vergi giderleri     10.878 11.475
Amortisman gideri 7.343 5.996
Bağış ve yardımlar       7.156 9.045
Bilgi-işlem ve iletişim giderleri       6.636 6.880
Kira giderleri 3.233 3.470
Büro giderleri       2.966 2.851
Seyahat giderleri 3.712 1.491
Diğer 14.295 20.876
  
Toplam   149.223 148.791

NOT 24 - GENEL YÖNETİM VE PAZARLAMA GİDERLERİ (Devamı)

b)  Pazarlama giderleri

 1 Ocak- 1 Ocak-
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
İhracat giderleri    25.728 21.337
Komisyon giderleri    19.591 18.440
Personel giderleri    18.666 17.845
Nakliye giderleri 11.422 4.146
Seyahat giderleri      3.113 2.626
Kira giderleri 1.432 1.623
Reklam giderleri 2.503 965
Amortisman giderleri 2.268 -
Sigorta giderleri      1.325 849
Diğer 8.079 7.638
  
Toplam 94.127 75.469

NOT 25 - ESAS FAAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

a) Esas faaliyetlerden diğer gelirler
 1 Ocak- 1 Ocak-
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Ticari faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı         427.532 223.301
Ticari faaliyetlerden kaynaklanan vade farkı geliri 31.566 28.251
İptal edilen dava karşılığı (Not 17) 18.083 -
Konusu kalmayan karşılıklar 2.455 2.736
Diğer 34.752 14.674
  
Toplam 514.388 268.962

b) Esas faaliyetlerden diğer giderler
 1 Ocak- 1 Ocak-
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Ticari faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı 324.078 153.540
Değer düşüklüğü karşılığı gideri (*) 25.083 -
Ticari faaliyetlerden kaynaklanan vade farkı gideri 18.679 18.605
Karşılık giderleri 5.234 2.167
Vergi cezası 9.026 350
Diğer 18.612 4.649
  
Toplam 400.712 179.311

(*) Çiftehavuzlar arsasının 31 Aralık 2017 itibarıyla oluşmuş maliyet değeri olan 62.151.503 TL, arsanın alım bedeli 
olan 37.069.000 TL’ye getirilmesi sonucu oluşan değer düşüklüğü tutarıdır. Söz konusu tutar devam eden yasal ve 
idari süreçler kapsamında öngörülen tutardır.
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NOT 26 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER

a) Yatırım faaliyetlerinden gelirler

   1 Ocak- 1 Ocak-
   31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Sabit kıymet ve yatırım amaçlı gayrimenkul satış kârı  111.673 78.960
Bağlı ortaklık satış kârı (*) 22.278 -
Temettü gelirleri 730 657
  
Toplam 134.681 79.617

(*) Grup, bağlı ortaklıklarından Ariş Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sermayesinin %100’üne denk gelen 800 adet 
hissesinin tamamını 24 Mayıs 2017 tarihinde MR Boya Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye 21.059.341 TL bedelle ve 
bağlı ortaklıklarından İstasyon Tekstil ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ni 4 Ağustos 2017 tarihinde Gökhan Kaştan’a 
4.297.887 TL bedelle devretmiştir. Bu işlemler sonucunda yatırım faaliyetlerinden gelirler hesabında 22.278.324 TL 
tutarında bağlı ortaklık satış kârı muhasebeleştirilmiştir.

NOT 27 - ÇEŞİT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ GİDERLER

1 Ocak - 31 Aralık 2017 ve 2016 dönemlerine ait kâr veya zarar tablolarında fonksiyon esasına göre sınıflandırılmış 
giderlerin çeşit esasına göre sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:

   1 Ocak- 1 Ocak-
   31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
İlk madde ve malzeme ve ticari mal maliyeti 2.357.338 1.689.209  
Personel giderleri 268.382 216.835
Amortisman giderleri 188.288 128.399
AVM maliyetleri 62.160 25.900
Diğer          286.014 157.224  
  
Toplam 3.162.182 2.217.567

   1 Ocak- 1 Ocak-
Personel giderleri 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Satışların maliyeti 171.384 134.740
Genel yönetim giderleri 67.765 61.984
Pazarlama giderleri                     18.666 17.845
Araştırma ve geliştirme giderleri 10.568 3.087
  
Toplam 268.383 217.656

NOT 28 - FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ

a) Finansman gelirleri

 1 Ocak- 1 Ocak-
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Kur farkı kârı 466.243 410.575
Faiz geliri 42.619 32.873
Türev finansal araçlardan elde edilen gelir            2.465 -
  
        511.327  443.448

b) Finansman giderleri

 1 Ocak- 1 Ocak-
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Kur farkı zararı (677.208) (668.872)
Faiz gideri (166.550) (64.614)
Türev finansal araç zararı   - (10.220)
  
 (843.758) (743.706)
  
Finansman giderleri, net (332.431) (300.258)

NOT 29 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Dönem kârı vergi yükümlülükleri 73.186 63.594
Eksi: Peşin ödenen kurumlar vergisi (64.528) (53.947)
  
Dönem kârı vergi yükümlülükleri, net 8.658 9.647

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren yıllara ait kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmış 
vergi tutarları aşağıda özetlenmiştir:

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Cari dönem kurumlar vergisi (73.186) (63.594)
Ertelenmiş vergi gideri (873) (3.472)
  
Toplam vergi gideri, net (74.059) (67.066)
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NOT 29 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)

Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla toplam geçici farklar ve yasalaşmış vergi oranları kullanılarak hesaplanan 
ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
                                 Ertelenmiş Vergi
                                                                                                          Geçici Farklar                           Varlığı/(Yükümlülüğü)
 2017 2016 2017 2016
    
Yatırım teşvikleri 83.584 51.730 17.338 10.346
Çalışanlara sağlanan faydalar 49.269 39.230 10.272 7.846
Kullanılabilir geçmiş dönem zararları - 610 - 122
Ticari alacaklar 17.495 - 3.499 -
Şüpheli alacak karşılığı 1.444 540 318 108
Türev finansal araçlar 38 235 8 47
Stok değer düşüklüğü 1.232 - 253 -
Diğer 4.298 5.810 940 1.162
    
Ertelenmiş vergi varlıkları       32.628      19.631  
    
Maddi ve maddi olmayan    
   duran varlıklar (211.213) (193.705) (52.238) (38.741)
Türev finansal araçlar (2.923) - (643) -
Ticari borçlar (3.954) (2.905) (859) (581)
Stok değer düşüklüğü (14.560) (1.155) (3.050) (231)
Diğer (2.503) - (501) -
    
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü   (57.291) (39.553)
    
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, net   (24.663) (19.922)

Ayrı birer vergi mükellefi olan bağlı ortaklık ve iş ortaklıklarının UFRS uyarınca hazırladıkları finansal tablolarda ilgili 
şirketlerin net ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri Grup’un konsolide bilançosunda ertelenen vergi varlık 
ve yükümlülükleri hesapları içerisinde ayrı olarak sınıflandırılmıştır. Yukarıda gösterilen geçici farklar ile ertelenen 
vergi varlıkları ve yükümlülükleri ise brüt değerler esas alınarak hazırlanmış olup net ertelenen vergi pozisyonunu 
göstermektedir.

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Ertelenmiş vergi varlıkları 8.163 12.405
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (32.826) (32.327)
  
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, net (24.663) (19.922)

NOT 29 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)

31 Aralık tarihleri arasında ertelenm  iş vergi yükümlülüğünün hareketleri aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
1 Ocak 19.922   15.380
  
Cari dönem ertelenmiş vergi geliri, net 873 3.472
Özkaynaklarla ilişkilendirilen tutar (1.196) 1.070
Birleşme etkisi (Not 5) 5.064 -
  
31 Aralık itibarıyla bakiyeler 24.663 19.922  
 
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait konsolide gelir tablolarında yer alan vergi 
giderinin mutabakatı aşağıdaki gibidir:

 2017 2016
  
Konsolide finansal tablolarda yer alan   
   vergi öncesi kâr 926.864 138.816
  
Grup’un beklenen vergi gideri (%20) (185.373) (27.763)
  
Üzerinden ertelenmiş vergi varlığı   
   muhasebeleştirilmemiş zararlar (851) (20.308)
Konsolidasyon düzeltmelerinin etkisi (117) (31.220)
Kanunen kabul edilmeyen giderler (6.329) (2.407)
Vergiden istisna diğer gelirler 85.342 15.741
Yatırım teşvik etkisi 27.432 -
Geçmiş yıllarda üzerinden ertelenmiş vergi varlığı 
ayrılmayan ancak cari dönemde kullanılan zararlar 6.446 -
Diğer (609) (1.109)
  
Grup’un cari dönem vergi gideri  (74.059) (67.066)

Grup’un bilanço tarihi itibarıyla ertelenen vergi varlığı hesaplamadığı ve gelecek dönemlerde indirilebilir mali 
zararları ile son kullanım yılları aşağıdaki gibidir:

Geçerlilik tarihi 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
2018 19.095 19.095
2019 14.817 14.817
2020 5.562 31.896
2021 4.815 4.815
2022 4.258     -
  
Toplam 48.547 70.623
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NOT 30 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Risk yönetimi amaçları ve prensipleri

Grup’un en önemli finansal araçları, nakit ve nakit benzerleri, ticari alacaklar ve finansal borçlanmalardır. Bu 
finansal araçların en önemli amacı Grup operasyonları için finansman kaynağı sağlamaktır. Grup ayrıca doğrudan 
faaliyetlerinden oluşan ticari borçlar ve ticari alacaklar gibi çeşitli finansal araçlara da sahiptir. Grup’un finansal 
araçlarından kaynaklanan en önemli riskleri kur riski, likidite riski ve kredi riskidir. Grup yönetimi aşağıda özetlenen 
risklerin her birini incelemekte ve aşağıda belirtilen politikaları geliştirmektedir. 

30.1 Kur riski

Döviz kurlarında yaşanması olası hareketlerden dolayı nakit akışlarında ve gelirlerde meydana gelebilecek 
değişim riski, döviz kuru riski olarak tanımlanmaktadır. Akkök Grubu, yabancı para birimleri üzerinden olan satış, 
satınalmalar ve finansal borçlanmalar sebebiyle döviz kuru riskine maruz kalmaktadır.  Bu işlemlerde kullanılan 
başlıca para birimleri Avro ve ABD Doları’dır.

Akkök Holding Anonim Şirketi tarafından seçilen şirketlerde, bu riskin yönetilmesine ilişkin yazılı politikalar 
bulunmaktadır. Holding tarafından onaylanan yazılı politikalar, a) risk iştahını b) riskin kabul edilebilir seviyelere 
düşürülmesi için uygulanacak srateji ve aksiyonları c) riski izleme yöntemlerini (raporlama vb.) içermektedir.  Gerekli 
görüldüğünde revize edilen bu politikalar, yılda en az 1 kere gözden geçirilmektedir. 

Akkök Holding Anonim Şirketi. tarafından, seçilen Grup Şirketlerinin net döviz pozisyonları düzenli raporlamalarla 
analiz edilmektedir. Kur riskinin yönetilmesi amacıyla, öncelikle bilanço yönetimine dayalı, doğal riskten korunma 
yöntemleri kulanılmaktadır. Bununla birlikte başta kısa vadeli olmak üzere kur riskinin minimum seviyeye 
indirgenmesini temin edecek  türev enstrümanlar  da satın alınmaktadır. Özellikle uzun vadeli riskin yönetilmesinde, 
türev ürünlerin maliyetlerinin ve piyasa şartları analiz edilerek karar alınmaktadır.

31 Aralık 2017 itibarıyla ABD Doları kuru 3,7719 TL, Avro kuru 4,5155 TL kullanılarak döviz pozisyonları 
hesaplanmıştır (2016: ABD Doları 3,5192 TL, Avro 3,7099 TL).

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla Türk Lirası cinsinden ifade edilmiş döviz pozisyonu tablosu aşağıdaki 
gibidir:

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Varlıklar 1.875.584 1.505.571
Yükümlülükler (-) (3.779.671) (2.780.344)
  
Net bilanço pozisyonu (1.904.087) (1.274.773)

NOT 30 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

    31 Aralık 2017
   Diğer 
 ABD Doları Avro yabancı para Toplam
    
Varlıklar:    
Nakit ve nakit benzerleri 525.891 250.646 4.721 781.258
Finansal yatırımlar 25.113 - - 25.113
Ticari alacaklar 840.125 210.872 374 1.051.371
Diğer varlıklar 8.965 8.877 - 17.842
    
Toplam varlıklar 1.400.094 470.395 5.095 1.875.584
    
Yükümlülükler:    
Kısa vadeli finansal borçlanmalar 1.041.556 288.691 - 1.330.247
Uzun vadeli finansal borçlanmalar 1.051.510 605.720 - 1.657.230
Ticari borçlar 730.958 58.419 2.378 791.755
Diğer yükümlülükler 360 79 - 439
    
Toplam yükümlülükler 2.824.384 952.909 2.378 3.779.671
    
Yabancı para net pozisyonu (1.424.290) (482.514) 2.717 (1.904.087)

    31 Aralık 2016
   Diğer 
 ABD Doları Avro yabancı para Toplam
    
Varlıklar:    
Nakit ve nakit benzerleri 456.243 34.510 6.305 497.058
Finansal yatırımlar 35.317 - - 35.317
Ticari alacaklar 768.681 97.709 641 867.031
Diğer varlıklar 106.075 90 - 106.165
    
Toplam varlıklar 1.366.316 132.309 6.946 1.505.571
    
Yükümlülükler:    
Kısa vadeli finansal borçlanmalar 811.137 357.996 - 1.169.133
Uzun vadeli finansal borçlanmalar 670.673 312.602 - 983.275
Ticari borçlar 489.443 56.979 576 546.998
Diğer yükümlülükler 73.364 7.574 - 80.938
    
Toplam yükümlülükler 2.044.617 735.151 576 2.780.344
    
Yabancı para net pozisyonu (678.301) (602.842) 6.370 (1.274.773)
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NOT 30 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Aşağıdaki tabloda 31 Aralık 2017 ve 2016 sona eren yıllarda Grup’un bilançosundaki net döviz pozisyonunun döviz 
kurlarındaki değişimlerle ulaşacağı durumlar özetlenmiştir:

31 Aralık 2017 Yabancı paranın  Yabancı paranın
 değer kazanması değer kaybetmesi
  
ABD Doları’nın TL karşısında   
    % 10 değişmesi halinde  
ABD Doları net varlık / (yükümlülüğü) (142.429) 142.429
  
ABD Doları net etki-gelir / (gider) (142.429) 142.429
  
Avro’nun TL karşısında   
   %10 değişmesi halinde  
Avro net varlık / (yükümlülüğü) (48.252) 48.252
  
Avro net etki-gelir / (gider) (48.252) 48.252

31 Aralık 2016 Yabancı paranın  Yabancı paranın
 değer kazanması değer kaybetmesi
  
ABD Doları’nın TL karşısında   
    % 10 değişmesi halinde  
ABD Doları net varlık / (yükümlülüğü) (67.830) 67.830
  
ABD Doları net etki-gelir / (gider) (67.830) 67.830
  
Avro’nun TL karşısında   
   %10 değişmesi halinde  
Avro net varlık / (yükümlülüğü) (60.284) 60.284
  
Avro net etki-gelir / (gider) (60.284) 60.284

NOT 30 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

30.2 Faiz riski

Faiz riski, faiz kazanan varlık ve faiz ödenen yükümlülükler nedeniyle, faiz oranlarının değişiminden kaynaklanan 
risktir. Piyasada, orta ve uzun vadeli finansal borçlanmalar değişken faizle temin edilebilir olduğundan, Akkök 
Grubu da, zaman zaman faiz riskine maruz kalmaktadır. Akkök Holding Anonim Şirketi tarafından seçilen şirketlerde, 
bu riskin yönetilmesine ilişkin yazılı politikalar bulunmaktadır. Holding tarafından onaylanan yazılı politikalar, 
a) risk iştahını b) riskin kabul edilebilir seviyelere düşürülmesi için uygulanacak srateji ve aksiyonları c) riski 
izleme yöntemlerini (raporlama vb.) içermektedir. Gerekli görüldüğünde revize edilen bu politikalar, yılda en az 
1 kere gözden geçirilmektedir. Faiz oranı riskinin yönetimi kapsamında, Grup, piyasaları yakından izleyerek, faiz 
oranı değişimlerine karşı duyarlılık ve ağırlıklı ortalama vade analizleri yaparak, olası maliyet değişimlerini takip 
etmektedir. Analizler sonucunda gerekli görülmesi halinde; değişken faiz oranlı borç portföyünün bir kısmı için kredi 
faiz oranlarının vade boyunca belirli oranlarda sabitlenmesini temin eden faiz swap işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Değişken faiz oranlı alınan krediler Grup’u nakit akım faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Sabit oranlı alınan 
krediler Grup’u makul değer faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla 
Grup’un değişken faiz oranlı finansal borçlanmaları ağırlıklı olarak ABD Doları ve Avro para birimi cinsindendir.

31 Aralık 2017 tarihinde değişken faizli kredilerin yıllık faizi 100 baz puan yüksek / düşük olsaydı ve diğer tüm 
değişkenler sabit kalsaydı değişken faizli kredilerden oluşan yüksek faiz gideri sonucu vergi öncesi cari dönem kârı 
yaklaşık 4.852 TL (2016: 2.472 TL) daha düşük / yüksek olacaktı.

30.3 Kredi riski

Kredi riski, bir finansal işlemde karşı tarafın kendine düşen yükümlülüğü yerine getirememesi durumunda 
maruz kalınan risktir ve uygulamada genellikle alacakların tahsilinde karşılaşılan güçlükler biçiminde ortaya 
çıkmaktadır. Akkök Grubunda; kredi riskine maruz olabilecek toplam değer, ayrılmış karşılıklar düşüldükten sonraki 
alacaklardan oluşmaktadır ve bu alanda mevcut ayrılmış karşılıkların dışında kayda değer bir kayıp yaşanması 
öngörülmemektedir. Grup kredi riskini; müşterilerin kredi değerliliğini araştırma ve olası alacak riskini bertaraf 
edebilmek amacıyla uygun teminatların alınması yönünde prosedürler yardımı ile yönetmektedir. Alacak sigortası, 
teminat mektubu, marjlı müşteri çeki ağırlıklı olmak üzere ilgili müşterilerden çeşitli teminatlar alınmakta olup, 
müşteri bazında riskler düzenli periyotlarla takip edilerek,  proaktif bir biçimde yönetilmektedir.

Şirket’in vadesiz ve 3 ay’dan kısa vadeli mevduatlarının bulunduğu bankaların Fitch derecelendirme skorları F3 - B 
aralığındadır.
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NOT 30 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Grup’un 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla finansal araç türleri itibarıyla maruz kaldığı kredi riskleri aşağıda 
belirtilmiştir:

                                                                                                        Ticari ve diğer alacaklar  Bankalardaki Tahvil ve Türev finansal
31 Aralık 2017 İlişkili taraf Diğer taraf mevduat bonolar varlıklar
     
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan     
   azami kredi riski (A+B+C+D) 167.105 1.184.360 908.790 7.673 5.302
Azami riskin teminat, vs ile güvence altına     
   alınmış kısmı - 456.468 - - -
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne     
   uğramamış finansal varlıkların net defter değeri 167.105 1.015.623 908.790 7.673 5.302
   - Teminat,  vs ile güvence altına alınmış kısmı - 401.197 - - -
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne     
   uğramamış varlıkları net defter değeri - 168.039 - - -
   - Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı - 54.573 - - -
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların     
   net defter değeri - 698 - - -
   - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 70.041 - - -
   - Değer düşüklüğü (-) - (69.343) - - -
   - Net değerin teminat, vs ile   698 - - -
        güvence altına alınmış kısmı - - - - -
   - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - -
   - Değer düşüklüğü (-) - - - - -
   - Net değerin teminat, vs ile      
        güvence altına alınmış kısmı - - - - -
D. Finansal durum tablosu dışı kredi riski     
           içeren unsurlar - - - - -

NOT 30 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

                                                                                                       Ticari ve diğer alacaklar  Bankalardaki Tahvil ve Türev finansal
31 Aralık 2016 İlişkili taraf Diğer taraf mevduat bonolar varlıklar
     
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan     
   azami kredi riski (A+B+C+D) 139.084 960.530 754.123 - 2.690
Azami riskin teminat, vs ile güvence altına     
   alınmış kısmı - 409.872 - - -
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne     
   uğramamış finansal varlıkların net defter değeri 139.084 860.832 754.123 - 2.690
   - Teminat,  vs ile güvence altına alınmış kısmı - 348.331 - - -
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne     
   uğramamış varlıkları net defter değeri - 96.093 - - -
   - Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı - 57.936 - - -
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların     
   net defter değeri - 3.605 - - -
   - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 68.231 - - -
   - Değer düşüklüğü (-) - (64.626) - - -
   - Net değerin teminat, vs ile      
        güvence altına alınmış kısmı - 3.605 - - -
   - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - -
   - Değer düşüklüğü (-) - - - - -
   - Net değerin teminat, vs ile      
        güvence altına alınmış kısmı - - - - -
D. Finansal durum tablosu dışı kredi riski     
           içeren unsurlar - - - - -

30.4 Likidite riski

Likidite riski,ileri tarihlerdeki fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Akkök Grubu likidite riski yönetimi 
çerçevesinde; düzenli periyotlarla, para birimleri bazında nakit akım projeksiyonlarını güncellemektedir. Yapılan 
projeksiyonlar doğrultusunda, ihtiyaç olması halinde fonlama kaynaklarını planlayarak, yeterli düzeyde nakit ve 
nakde dönüştürülebilir enstrüman bulunmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte, finansal sağlamlık göstergeleri 
düzenli periyotlarda kontrol edilmektedir. 

AKKÖK HOLDİNG A.Ş.
31 ARALIK 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)



118
2017 RAPORU AKKÖK HOLDİNG

119

AKKÖK HOLDİNG A.Ş.
31 ARALIK 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

NOT 30 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

31 Aralık 2017:
  Sözleşme    
  uyarınca nakit    
 Defter  çıkışlar toplamı 3 aydan 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan
Sözleşme uyarınca vadeler değeri (=I+II+III+ IV) kısa (I) arası (II) arası (III) uzun (IV)
      
Türev olmayan       
   finansal yükümlülükler      
Borçlanmalar 3.657.423 3.943.418 320.177 1.218.474 2.324.395 80.372
Ticari borçlar 914.808 919.190 743.594 175.014 582 -
İlişkili taraflara borçlar 46.653 46.653 44.386 2.267 - -
      
Toplam  4.618.884 4.909.261 1.108.157 1.395.755 2.324.977 80.372
      
  Sözleşme    
Beklenen (veya sözleşme Defter uyarınca nakit 3 aydan 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan
   uyarınca vadeler) değeri çıkışlar toplamı kısa  arası  arası  uzun
      
Türev finansal varlıklar (net)      
Türev nakit çıkışları 1.928 1.928 1.928 - - -

31 Aralık 2016:
  Sözleşme    
  uyarınca nakit    
 Defter  çıkışlar toplamı 3 aydan 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan
Sözleşme uyarınca vadeler değeri (=I+II+III+ IV) kısa (I) arası (II) arası (III) uzun (IV)
      
Türev olmayan       
   finansal yükümlülükler      
Borçlanmalar 2.337.223 2.552.991 579.099 806.715 901.056 266.121
Ticari borçlar 611.803 614.722 366.345 248.377 - -
İlişkili taraflara borçlar 26.948 26.948 19.236 7.712 - -
      
Toplam  2.975.974 3.194.661 964.680 1.062.804 901.056 266.121
      
  Sözleşme    
Beklenen (veya sözleşme Defter uyarınca nakit 3 aydan 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan
   uyarınca vadeler) değeri çıkışlar toplamı kısa  arası  arası  uzun
      
Türev finansal varlıklar (net)      
      
Türev nakit çıkışları 2.790 2.790 1.653 - 1.137 -

NOT 30 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

30.5 Sermaye yönetimi politikası

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

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, 
sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.

Grup sermayeyi net borç / toplam kaynak oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam kaynağa bölünmesiyle 
bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin ve diğer banka mevduatlarının toplam borç tutarından 
(bilançoda gösterildiği gibi finansal borçlanmaları, ticari borçları ve ilişkili taraflara borçları içerir) düşülmesiyle 
hesaplanır. Toplam kaynak, bilançoda gösterildiği gibi özkaynak ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.  

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla net borç / toplam kaynak oranları aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  
Toplam borçlar 4.618.884 2.975.974
Eksi: nakit ve nakit benzerleri (Not 6) (884.729) (713.092)
Eksi: kısa vadeli finansal yatırımlar (35.053) (43.800)
  
Net borç 3.699.102 2.219.082
  
Toplam özkaynak 3.601.866 2.070.600
  
Toplam kaynak 7.300.968 4.289.682
  
Net borç / toplam kaynak oranı (%) 51 52

30.6 Finansal araçların makul değeri

Makul değer, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar arasındaki bir cari 
işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa kota edilen bir piyasa fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.

Grup, finansal araçların tahmini makul değerlerini, halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme 
yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip gerçek değerleri tahmin edebilmek 
yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, her zaman, Grup’un cari bir piyasa 
işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir.
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NOT 30 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Finansal araçların makul değerinin tahmini için kullanılan yöntem ve varsayımlar aşağıdaki gibidir:

Parasal varlıklar

Yabancı para cinsinden bakiyeler dönem sonunda yürürlükteki döviz alış kurları kullanılarak Türk Lirası’na 
çevrilmektedir. Bu bakiyelerin kayıtlı değere yakın olduğu öngörülmektedir.

Nakit ve nakit benzeri değerlerin de dahil olduğu belirli finansal varlıkların, kısa vadeli olmaları sebebiyle kayıtlı 
değerlerinin yaklaşık olarak makul değerlerine eşit olduğu öngörülmektedir. 

Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili şüpheli alacak karşılıklarıyla beraber makul değeri yansıttığı 
öngörülmektedir.

Parasal yükümlülükler

Kısa vadeli olmaları sebebiyle banka kredileri ve diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerine 
yaklaştığı varsayılmaktadır.

Uzun vadeli döviz kredileri genellikle değişken faizli olduğundan makul değerleri kayıtlı değerlerine yakın 
olmaktadır. Uzun vadeli banka kredileri ilgili notlarda açıklanmak üzere saptanan gerçeğe uygun değerleri, 
sözleşmenin öngördüğü nakit akımlarının cari piyasa faiz oranı ile iskonto edilmiş değeridir (Not 20).

Gerçeğe uygun değer tahmini:

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Grup, bilançoda gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen 
finansal araçlar için UFRS 7’deki değişikliği uygulamıştır. Bu değişiklik, gerçeğe uygun değer hesaplamalarının 
aşağıdaki hesaplama hiyerarşisinde belirtilen aşamalar baz alınarak açıklanmıştır:

Seviye 1:  Belirli varlık ve yükümlülükler için aktif piyasalardaki kote edilmiş fiyatlar.
Seviye 2:  Seviye 1 içinde yer alan kote edilmiş fiyatlardan başka varlık veya yükümlülükler için direkt veya dolaylı 
gözlenebilir girdiler.
Seviye 3:  Gözlenebilir bir piyasa verisi baz alınarak belirlenemeyen varlık ve yükümlülükler için girdiler. 

31 Aralık 2017 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3
   
Satılmaya hazır finansal varlıklar 11.177 - 2.167
Türev finansal varlıklar - 5.302 -
   
Toplam varlıklar 11.177 5.302 2.167

31 Aralık 2016 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3
   
Satılmaya hazır finansal varlıklar 8.915 - 226
Türev finansal varlıklar - 2.690 -
   
Toplam varlıklar 8.915 2.690 226

NOT 30 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Aktif piyasalarda ticareti yapılmayan finansal araçların gerçeğe uygun değeri, değerleme tekniklerinin kullanılması 
yoluyla belirlenir. Bu belirleme teknikleri, en az Grup’un spesifik tahminleri kadar güvenilir ve mevcut olduğu 
durumlarda gözlenebilir piyasa verilerinin maksimum düzeyde kullanımını sağlar. Eğer bir finansal aracın gerçeğe 
uygun değeri açısından gereken tüm önemli girdiler gözlenebilir durumdaysa, bu araç seviye 2 kapsamındadır. 

NOT 31 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

Akiş Paylarının Satışı

Akiş’in SAF Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile birleşmesi işleminde ayrılma haklarının kullanımı sonucu alımı 
yapılan, Şirket’ in sermayesinin %17.39’una denk gelen 74.800.803 TL nominal değerli B Grubu hissenin satış işlemi 
BİST Toptan Alış Satış İşlemleri Uygulaması kapsamında  3,22 - 3,30 TL/Adet fiyat aralığından 10 Nisan 2018 tarihi 
itibarı ile Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile tamamlanmış bulunmaktadır. Satış tutarının toplamı 243.679.050 TL 
olarak gerçekleşmiştir. 
 
Bahse konu hisse satışı işleminde,  Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da (“EBRD”)  satışa konu payların bir kısmının 
alımı için teklif sunmuş olup; nihai olarak Akiş’in sermayesinin  % 7.36’sına tekabül eden  31.650.000 adet B Grubu 
hisse senedi EBRD’ye tahsis edilmiştir.  Ayrıca EBRD ile mutabık kalındığı üzere Akiş’in varolan gayrimenkulleri ve 
devam eden projeleri ile ilgili olarak çevresel ve sosyal gelişim alanları belirlenmiş olup bu alanlarda yapılacak 
iyileştirme çalışmaları ve raporlamaları belirli bir takvime uyumlu şekilde yerine getirilecektir.

Söz konusu satış işlemi sonrası ortaklık yapısı 10 Nisan 2018 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibi olmuştur:

 Pay tutarı Pay oranı (%)

Ali Raif Dinçkök 104.023 24,19
Akkök Holding A.Ş. 63.066 14,66
Nilüfer Dinçkök Çiftçi 39.606 9,21
Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. 38.685 8,99
European Bank For Reconsrtructıon And Development 31.650 7,36
Raif Ali Dinçkök 28.196 6,56
Diğer ve Halka Açık Kısım 124.866 29,03
  
Toplam 430.092 100
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Akkök Holding A.Ş.
Miralay Şefik Bey Sokak No: 15 Akhan
Gümüşsuyu 34437 İstanbul 
T: 0212 393 01 01 F: 0212 393 01 12 
www.akkok.com.tr akkok@akkok.com.tr

KİMYA

Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş.
Merkez
Taşköprü Merkez Mahallesi, Merkez 
Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 
34 Taşköprü, 77040 Taşköprü Belediyesi/
Çiftlikköy/Yalova,
T: 0226 353 25 45 F: 0226 353 33 07
www.aksa.com aksa@aksa.com

Fabrika
Taşköprü Merkez Mahallesi, Merkez 
Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 
34 Taşköprü, 77040 Taşköprü Belediyesi/
Çiftlikköy/Yalova
T: 0226 353 25 45 F: 0226 814 1855

Ak-Kim Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Merkez
Miralay Şefik Bey Sok. Akhan No:15 34437 
Gümüşsuyu/İstanbul
T: 0212 381 71 00 / 0212 258 31 22
F: 0212 259 12 92
www.akkim.com.tr akkim@akkim.com.tr

Ak-Kim Kimya Yalova İnorganik Tesisler: 
Merkez Mahallesi Ak-Kim Sokak No:7 
Taşköprü, Çiftlikköy/Yalova
T: 0226 815 33 00 F: 0226 353 25 39

Ak-Kim Kimya Yalova Organik Tesisler: 
Merkez Mahallesi Fabrikalar Caddesi No:8 
Taşköprü, Çiftlikköy/Yalova
T: 0226 815 33 00 Faks: 0226 353 25 39

ENERJİ

Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.
Merkez
Miralay Şefik Bey Sok. No: 15 Akhan
Gümüşsuyu 34437
T: 0212 249 82 82 F: 0212 249 73 55
www.akenerji.com.tr info@akenerji.com.tr

Şube
Ege Plaza Konya Yolu Mevlana Bulvarı 
No: 182/B  Kat: 6 D: 23 06530 
Balgat / Çankaya / Ankara 
T: 0312 447 5060 F: 0312 446 1793

AKCEZ Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.
Maltepe Mah. Orhangazi Cad. 
Trafo Tesisleri No:72 54100 Sakarya 
T: 0264 295 8500 F: 0264 275 1048 

SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Hattı 444 5 186 
www.sedas.com info@sedas.com

SEDAŞ - Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri
PK 160 54100 Sakarya 
T: 0264 295 8500 F: 0264 275 1048 

SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Hattı 444 5 186 
www.sedas.com info@sedas.com

SEPAŞ-Sakarya Elektrik 
Perakende Satış A.Ş.
Merkez
Orhangazi Cd. Trafo Tesisleri No:71
Maltepe Mh. 54100 Sakarya 
www.sepas.com.tr info@sepas.com.tr

İrtibat Bürosu
Asya İş Merkezi Karabaş Mh. Hafız Selim 
Sk. D-100 Karayolu Üzeri No:14 Ofis: 26-27
İzmit Kocaeli 
T: 444 5 186 F: 0262 322 8840

GAYRİMENKUL

Akiş Gayrimenkul Yatırımı A.Ş.
Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak No: 25, 
34660 Akasya AVM, Acıbadem/Üsküdar, 
İstanbul 
T: 0212 393 01 00 F: 0212 393 01 02 
www.akisgyo.com
info@akisgyo.com

Akmerkez Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Nispetiye Cad. E-3 Blok K: 1
Etiler 34340 İstanbul 
T: 0212 282 0170 
F: 0212 282 01 15 - 0212 282 01 65 
www.akmerkez.com.tr 
info@akmerkez.com.tr

Akmerkez Residence
Adnan Saygun Cad. Ulus 34340 İstanbul 
T: 0212 282 0170 - 0212 282 1128 
F: 0212 282 0612 
www.akmerkez.com.tr 
residence@akmerkez.com.tr

Ak Turizm ve Dış Tic. A.Ş.
Miralay Şefik Bey Sokak No: 15 Akhan
Gümüşsuyu 34437 İstanbul  
T: 0212 251 9200 F: 0212 292 1366-67

TEKSTİL

Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry S.A.E.
4th Industrial Zone, Plot: 19 
(Parts:1-2-13-14)
New Borg El Arab City, Alexandria Egypt 
T:+203 459 4850/51 F: +203 459 7431

DESTEK HİZMETLER

Akmerkez Lokantacılık 
Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Paper Moon İstanbul 
Ulus Cad. Akmerkez No: 224
Etiler 34340 İstanbul 
T: 0212 282 1616 F: 0212 282 1334

Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş.
Miralay Şefik Bey Sokak No: 15 Akhan
Gümüşsuyu 34437 İstanbul 
T: 0212 251 9200 F: 0212 393 0078 
www.akpa.com.tr akpa@akpa.com.tr

Aktek Bilgi İletişim 
Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa 
Kampüsü 
Teknopark D2 Blok Esenler - İstanbul
T: 0212 393 00 90 F: 0212 393 00 91
www.aktekbilisim.com 
info@aktekbilisim.com

Dinkal Sigorta Acenteliği A.Ş.
Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya Kent 
Etabı Kule Blok No: 25/A K:7 D:9 34660
Acıbadem/Üsküdar/İstanbul
T: 0212 393 01 11 F: 0212 393 00 11
www.dinkalsigorta.com.tr 
dinkal@dinkalsigorta.com.tr

Adresler




