Sarkuysan Kimliği
Firma Adı: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kuruluş Tarihi: 03.05.1972
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 200.000.000,- TL
Çıkarılmış Sermaye: 100.000.000,- TL
Ticaret Sicil No: 13898
Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer: Gebze Sicil Memurluğu

Adres: Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No: 147 41700 Darıca /
KOCAELİ
Telefon: (0 262) 676 66 00 (20 hat)
Faks: (0 262) 676 66 80 /(0 262) 676 66 81 / (0 262) 676 66 83
E- posta: info@sarkuysan.com
Web Sitesi: www.sarkuysan.com

Vizyonumuz, Misyonumuz
Vizyonumuz
Elektrolitik bakır sektöründe bir
dünya kuruluşu olarak müşteri
memnuniyeti odaklı; çevreye
saygılı, kaliteli, rekabetçi ve
yenilikçi üretim yapmak.

Misyonumuz
Ülkemizde; tamamı halka açık, çok
ortaklı, profesyonel yönetimin
hakim olduğu, başarılı örnek bir
kuruluş olmanın sorumluluğu
içinde yurtiçinde ve dışında
kazanmış olduğumuz saygın
konumu koruyarak ortaklarına,
çalışanlarına, müşterilerine
ve ülkemize fayda sağlamak,
gerçekleştirdiği sosyal projelerle
de toplumsal değer yaratmak.

Tarihçe

Sarkuysan
Yaşa ki Yaşatasın –
Cihan BEKTAŞ

Sarkuysan, ticari hayatımızın
önemli merkezlerinden birisi
olan Kapalıçarşı’da altın ticareti
yapan sarraf ve kuyumcuların
öncülüğünde, 1972 yılında
kurulmuştur. İsmi, kurucularının
mesleklerini ifade eden SARraf,
KUYumcu ve SANatkar kelimelerinin
ilk üç harflerinin birleştirilmesinden
türetilmiştir.

(1928-2002)
Ailemizden ebediyete intikal eden tüm
mensuplarımızın aziz hatıralarını saygıyla
anıyoruz…

Şirketimizin, ülkemizde tamamı halka açık çok ortaklı ilk
başarılı kuruluş olarak, sanayileşme tarihimizde özel bir
yeri bulunmaktadır. Gebze ve Darıca Bölgesinde sahibi
olduğu 180.000 m2 arazide 77.000 m2’yi aşan kapalı
alanda elektrolitik bakır ürünleri, bakır boru ve bakır
lama üretimi yapan kuruluşun başlangıçta 10.000 ton/
yıl olan üretim kapasitesi bugün 200.000 ton/yıl
üzerine çıkarak bir dünya ölçeğine ulaşmıştır. Ürünleri;
elektroteknik, elektronik, motor, haberleşme, elektrik
üretim ve dağıtımı, güneş enerjisi, ev cihazları, ölçü
aletleri, savunma, otomotiv, kimya, inşaat, ısıtma havalandırma ve sıhhi tesisat sanayilerinin standart
girdisi olmaktadır. Tüm faaliyetleri için, TS EN ISO 9001
ve ISO/TS 16949 Kalite, ISO 14001 Çevre ve OHSAS
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
belgeleri olan ve ürünlerinde “sks” markasını
kullanan Sarkuysan, yurt içi talebin önemli bir kısmını
karşılamakta, üretiminin yaklaşık yarısını ise 5 kıtadaki

60’a yakın ülkeye ihraç etmektedir. Bugün Avrupa’da
üretilen binek ve ticari araçlarında çoğunlukla
Sarkuysan teli kullanılmakta, uzun yıllardır ABD’deki
Uzay Araştırma Merkezi NASA’nın, son yıllarda da uçak
sanayilerinin tedarikçi kuruluşlarına oksijensiz bakırdan
üretilen tel ile nikel kaplı bakır tel verilmektedir.
Toplam 650 dolayında personeli olan Şirketimizin
üretiminde görev alan işçilerin %90’a yaklaşan bölümü
lise ve teknik lise düzeyinde eğitimli olup her yıl hizmet
içi ve dışı eğitim programlarına katılmaktadır.
Üretimde kullandığı makine ve tesislerin önemli bir
bölümünün imalatını bünyesinde gerçekleştiren,
ayrıca üretimin güvenliği açısından büyük önem
taşıyan elektrik enerjisini ve kullandığı buharı üreten
kojenerasyon tesisine de sahip bulunan kuruluş 40 yıla
ulaşan bilgi birikimini ve deneyimlerini KNOW-HOW
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olarak yurt dışına da satabilmektedir.
Sarkuysan bir şirketler topluluğudur. Gebze ve Tuzla
Sanayi Bölgelerinde emaye bobin teli ve kablo
üretimi yapan ve 27.000 ton/yıl üretim kapasitesi ile
Türkiye’nin kablo üretiminde önemli kuruluşlarından
birisi olan BEMKA A.Ş.’nin 35.000.000,- TL’lik
sermayesine %57,3 oranında iştirak edilerek 2012
yılının son çeyreğinde Şirketler Topluluğumuza dahil
edilmiştir.
Makine yedek parça imalatı ve çevre koruma
teknolojileri alanında faaliyet gösteren SARMAKİNA
A.Ş., otomotiv ve makine imalatı sektörüne pik ve sfero
döküm üretimi yapan DEMİSAŞ A.Ş., pazarlama ve satış
şirketi SARDA A.Ş. ile BEKTAŞ A.Ş. grup içinde yer alan
kardeş müesseselerdir. Sarkuysan’ın yoğun ihracatı
çerçevesinde ürünlerini doğrudan pazarlamak üzere bu
alanda çok önemli iki ülke olan İtalya’da bir temsilciliği
ve ABD’de 2002 yılında faaliyete geçen SARK-USA isimli
satış ve pazarlama şirketi bulunmaktadır. Ayrıca ABD’de
SARK-WIRE isimli Şirketimiz 2009 yılı sonlarından
itibaren New York eyaletinin başkenti Albany’deki
fabrikasında üretime başlamıştır. Böylece ABD’de
üretim yapan öncü bir Türk kuruluşu olmuştur. Bunların
dışında Sarkuysan’ın Ege Serbest Bölgesi’nde bulunan
tesislerinde katma değeri yüksek ürünlerin üretimi
yapılarak ihraç edilmektedir.
Sarkuysan sosyal sorumluluklarının bilincinde
bir kuruluş olarak her alanda toplumsal projeler
üretmektedir. Bu çerçevede;
Çok yakın bir zamana kadar Şirketimiz aktifinde olan
ve uzun yıllar Genel Müdürlük olarak kullandığı tarihi
Frej Hanı restore ederek kültür mirasımıza, Gebze’de
yaptırdığı Sarkuysan Lisesi, Darıca’daki Sarkuysan

İlköğretim Okulu ve yüksek öğrenim yapan öğrencilere
verdiği karşılıksız burslar ile eğitime, Osmanlı
Mimarisi üslubunda külliye olarak yapılan Sarkuysan
Camii ile diyanete, her yıl başında ayırdığı fonu bir
sağlık kuruluşumuzun acil tıbbi cihaz gereksinimine
tahsis ederek sağlığa, sıklıkla Avrupa Kupa Galipleri
Kupası’nda ülkemizi başarı ile temsil eden Masa Tenisi
Takımı ile spora, çalışanlarından meydana gelen Türk
Müziği Korosu, Folklor ve Modern Dans grupları ile
sanata, oluşturduğu orman ve ağaçlandırma alanları
ile çevreye, alanında uluslararası organizasyonlara
ev sahipliği yaparak ülkemiz tanıtımına katkıda
bulunmaktadır.
Ayrıca Sarkuysan Avrupa Birliği’nce desteklenen,
Elektrik Enerji Kalitesi ve Güvenilirliği alanında
çalışmalarda bulunan “Avrupa Bakır Enstitüsü”nün
Türkiye Koordinatörü olarak enerji ve
telekomünikasyon alanlarında faaliyet gösteren 5.500
kuruluşa sürekli teknik yayın ulaştırmakta, kamuoyunun
bilgilendirilmesinde etkin rol oynamaktadır.
Yaşamımızı renklendiren ve kolaylaştıran çağdaş
nice endüstriyel ürünlerin üretimi için, iç ve dış
piyasalarda çok sayıda sektöre “sks” markası ile dünya
standartlarında girdi sağlayan, her yıl üst seviyelerde
ve artan oranlarda yarattığı istihdam, kazandırdığı
döviz, ödediği vergiler ve dağıttığı kâr payı ile büyük
katma değer yaratan yaklaşık 5.000 ortaklı Sarkuysan,
tamamı halka açık, profesyonel kadroların yönettiği,
çağdaş üretim ve yönetim yapısı ile yatırımcı, dinamik
bir dünya kuruluşudur.
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Hayrettin ÇAYCI
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Ortaklarımız;
42. Olağan Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Hepinizi
saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.
Öncelikle geçen yılki faaliyetlerimizin çerçevesini
oluşturan genel ekonomik gelişmeleri kısaca özetlemek
istiyorum.
2013, Küresel Ekonomi açısından yine zorlu bir yıl
oldu. Gelişmiş ekonomilerde aşağı yönlü hareket
devam ederek büyüme %1’ler civarında gerçekleşti.
Birçok gelişmekte olan ekonomilerin büyümesi de hız
kaybedip ortalama %4,8’lere geriledi. Sonuçta küresel
büyüme %2,9 gibi vasatın altında kalan bir oranla
kapandı.

Ülkemizde Aralık ayının son günlerine, küresel
ekonomide yaşanan gelişmeler paralelinde, özellikle
ABD Merkez Bankasının parasal genişlemeyi sınırlama
kararlılığının döviz kurları üzerinde yarattığı baskı ile
gelindi. Maalesef yeni yıla küresel ekonomik riskleri
bile geri plana iten ağır bir iç siyasi karışıklıkla girdik.
Siyasetin sertleşmesi ve güven bunalımı ile birlikte
istikrarsız bir dönem başlamış oldu. Bu istikrarsızlığın
ekonomi üzerindeki bedeli çok ağır seyretmektedir.
Bunun somut göstergesi döviz kurlarının ve faizlerin
birlikte en kötü tahmin sınırlarını bile aşan sıçramaları
olmuştur.
Aslında dünya 2014’e geçen yıla göre daha umutlu
girmiştir. ABD’de büyüme trendi hızlanmış, AB’de de
krizden çıkış sinyalleri artmaya başlamıştır. Maalesef
Türkiye iç siyasetimizdeki karışıklık nedeniyle halen bu
umutlu tablodan ayrışmış bulunmaktadır.
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2013 yılına genel olarak baktığımızda büyüme oranımız
%4 gibi iyi sayılabilecek bir düzeyde gerçekleşmiştir.
Ancak büyümenin üretimden değil, ithalata dayalı
tüketimden kaynaklandığı gözden kaçmamalıdır.
Ekonominin kronik hale gelen cari açığın milli gelire
oranının ve özel sektörün dış borcunun milli gelir
içindeki payının yüksekliği devam etmiştir. Ayrıca
enflasyon hedefinin tutturulamaması, ihracatta düşüş
ve ithalatta artış olması da düşündürücüdür.

Bu arada yine uluslararası alanda şirketimize duyulan
güven ve saygıyı tescil eden bir gelişmeyi de sizlerle
paylaşmak istiyorum:

Ekonomimizi olumlu anlamda diğer ekonomilerden
ayrıştıracak en güçlü kalem bütçe açığının ve kamu
borçlarının milli gelire oranının gelişmiş ekonomilere
kıyasla düşük çıkmasıdır.

London Metal Exchange, şirketimizi 8mm filmaşinde
katot testlerinde ‘test merkezi’ olarak seçmiştir.
Böylece “Avrupa ve çevre ülkelerdeki bütün yeni
üretilen katotların filmaşin üretimine uygundur
testini biz yapıyoruz.” Şimdiye kadar Almanya ve
Bulgaristan’daki 2 firmanın testlerinin tescilleri
yapılmıştır. Kazakistan ile İspanya’daki iki firmanın
testleri de yapılacaktır. Türkiye’de tek, Avrupa’da 4
test merkezinden biri olan Sarkuysan dünyadaki 11
firmanın arasına katılmış olmaktadır.

Yukarıda da ifade ettiğim üzere siyasal gelişmelere
bağlı olarak büyük bir karamsarlıkla girdiğimiz yeni
yılda 2 seçimin de yaşanacak olması ayrı bir kaygı
nedeni olmaktadır. Siyaset kurumunun süratle bu
olumsuz havayı dağıtacak, güven ve istikrar ortamını
sağlayacak doğru politik, ekonomik ve sosyal kararları
alması beklenmektedir.

Sonuç olarak şirketimizin yasal defter kayıtlarına göre
2013 yılı faaliyetlerinden brüt 63.079.286,- TL kar elde
edilmiştir. Ödenecek vergilerden sonra net dönem karı
55.630.808,- TL’dir. Bu raporda mali tablolarımız sermaye
piyasası kurulunun ilgili tebliğ hükümlerine göre iştirak
ve bağlı ortaklarımızın mali tabloları ile konsolide
edilerek açıklanmıştır.

Şirketimiz 2013 yılında mevcut sıkışık global ekonomik
koşullara rağmen başarılı bir faaliyet dönemi
geçirmiştir. Gelişmiş ekonomilerdeki durgunluk
özellikle gelişmekte olan ülkelere doğru yeni pazar
arayışlarımızı hızlandırmış, katma değeri yüksek
teknolojik mamuller üretimine de ağırlık verilerek kar
marjımızı yükseltmeye odaklanılmıştır.

Bu sonuçların alınmasında gösterdikleri gayret
nedeniyle huzurlarınızda tüm çalışanlarımıza teşekkür
etmek istiyorum. Ayrıca ailemizin kaybettiğimiz bütün
üyelerine rahmet diliyor, Genel Kurulumuzun şirketimiz
için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Saygılarımla,

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki şirketimiz Sark-Wire
hızlı bir gelişme gösterdiğinden, bu piyasada sağlamış
olduğumuz başarı ve güven, uluslararası yeni yatırım
projelerimiz için cesaret verici olmaktadır.

Hayrettin ÇAYCI
Yönetim Kurulu Başkanı
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Yönetim Kurulu
Hayrettin ÇAYCI

: Başkan

Aykut MENETLİOĞLU

:Başkan Vekili

Fuat SUCU

:Üye

Hamit MÜCELLİT

:Üye

A. Hamdi BEKTAŞ

:Üye

Hatice GÜNGÖR

:Üye

Cenap TAŞKIN

:Üye

Ahmet TOKCAN

:Üye

Rıza SARRAF

: Üye

Ziya AKKURT

:Bağımsız Üye

Hasan Şahin CENGİZ

:Bağımsız Üye

07.01.2014 Tarihinde İstifa Etmiştir.

Yetkileri
Yönetim Kurulu Üyeleri: Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme ile belirlenmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri: Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme ile belirlenmiştir
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Genel Müdür

Yönetim Kadrosu
Hayrettin ÇAYCI

Genel Müdür - Metalurji Yüksek Mühendisi

Doğan ÇAKIR

Genel Müdür Yardımcısı (İç Ticaret) - Metalürji

Sevgür ARSLANPAY
Ümit ULUÇAM

Mühendisi
Genel Müdür Yardımcısı (Mali) - İşletmeci

Erhan AKBAŞ

Bilgi İşlem Müdürü - Sistem Analisti

Sabri ATİLLA

İdari İşler Müdürü - İşletmeci
Yardımcı İşletmeler Müdürü - Gemi Makinaları

Murat AYMAN

Hayrettin ÇAYCI
Genel Müdür

Yüksek Mühendisi
Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) - Kimya

Ömer CANIBEYAZ

İşletme Mühendisi
Satınalma Müdürü – Makine Mühendisi

Murat DOĞANÇA

İç Pazarlama Müdürü - Elektrik Mühendisi

Tolga EDİZ

Kontinü Dökümler Müdürü - Metalürji Mühendisi

Oğuz ERGÜNGÖR

İnsan Kaynakları Müdürü - Ekonomist

Dilek Mine GİNİ

İthalat Müdürü - İşletmeci

Emine GÜNDAĞ

Ticari Muhasebe Müdürü - İşletmeci (S.M.M.M.)

Selçuk HARPUT

Ar-Ge Müdürü - Metalürji Mühendisi

Şükrü KARAÇ

Nihai Ürünler Müdürü - Makine Mühendisi
Endüstriyel Otomasyon ve Elektronik Bakım
Faruk Şekip KARŞANBAŞ
Müdürü – Elektronik Yüksek Mühendisi
Meryem KAYA
İhracat Uygulama Müdürü - İşletmeci
İlhan KOCAMAN

Kalite Güvence Müdürü - Metalürji Mühendisi

Levent Şakir KULAÇ

Rafinasyon Müdürü - Metalürji Mühendisi
Üretim ve Malzeme Planlama Müdürü - Endüstri

Filiz TEKİN SALMANLI
Nezih SÜRMELİ

Mühendisi
Satış Müdürü - Makine Mühendisi

Ferhan TURNAGİL

Maliyet Muhasebe Müdürü - İşletmeci (S.M.M.M.)

Ömer Münci ÜNAL

Boru İşletme Müdürü - Makine Mühendisi
Endüstri Mühendisliği Müdürü - Endüstri

Ayşe YAVUZ
M.Mahir YILDIZ

Mühendisi
İhracat Pazarlama Müdürü - Dış Ticaret Uzmanı

Erkin YILMAZ

Finansman Müdürü - Ekonomist
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Sermaye Yapısı
Sarkuysan Hisse Senetlerinin Borsadaki 2013 Yılı Fiyat Hareketleri (TL)
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50

Mart

Eylül

alık

0,00

31.12.2012 tarihi itibariyle hisse senetlerimizin Borsa İstanbul’daki kapanış fiyatı 2,63 TL iken, 31.12.2013 tarihinde
hisse senetlerimizin kapanış fiyatı % 12,97 artış ile 2,97 TL olmuştur.
Sermayemizin %100’ü halka açık olup 31.05.2012 tarihinde yapmış olduğumuz %100 bedelsiz sermaye artırımı ile
sermayemiz 100.000.000,-TL’ye yükseltilmiştir. Sermaye yapımıza ait son durum aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Sermayeyi Temsil Eden Paylar
Hisse Senedi Türü
A Grubu Nama Yazılı
B Grubu Hamiline Yazılı
Toplam

Ödenmiş Sermayesi (TL)

Pay Adedi

Payların Sermaye
İçindeki Oranı %

5,-

500

0,000005

99.999.995,-

9.999.999.500

99,999995

100.000.000,-

10.000.000.000

100,00000

31.12.2013 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyelerimizin sermayemizdeki payları; Sn. Hayrettin ÇAYCI %7,20, Sn.
A. Hamdi BEKTAŞ %2,16’dir. Diğer yönetim kurulu üyelerimizin sermayemizdeki payları bu oranların altındadır.
En yüksek hisseye sahip ortağımız Sn. Mehmet KİLİMCİ ve Şükrü KİLİMCİ’nin birlikte hisseleri ise sermayemizin
%16,10’nu teşkil etmektedir.
Şirketimizin fiili dolaşımdaki pay oranı 31.12.2013 tarihinde %67,81’dir.
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Genel Bilgiler
5 Yıllık Faaliyetlerimizin Sonuçları
(bin TL)
Kayıtlı Sermaye
Çıkarılmış Sermaye
Bedelli Senet Toplamı
Bedelsiz Senet Toplamı
Sermaye Artırımı (%)
Hisse Senedi Fiyatı (TL) (Yıl Sonu İtibarıyla)
Yıl İçinde Sabit Kıymet İlavesi
Dağıtılan Toplam Temettü Tutarı (brüt)
Dağıtılan Toplam Temettü Tutarı (net)
Temettü Oranı (brüt) (%)
Temettü Oranı (net) (%)

2009
100.000
50.000
4.268
45.732
2,70
14.282
-

Raporumuz 01.01.2013-31.12.2013 dönemini
kapsamaktadır. Bu dönem içinde Şirketimiz ile ilgili
önemli olaylar Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP)
ortamında duyurulmuş ve internet sitemizde de tüm
yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmuştur.
2012 faaliyetlerimiz ile ilgili olarak 20.05.2013
tarihinde şirket merkezinde olağan Genel Kurul
Toplantımız yapılmıştır. Bu toplantıda sermayemizi
temsil eden payların % 79’u temsil edilmiş, ancak
4. Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında genel
kurula katılanlar arasında azlık hakkına sahip olanlar
Türk Ticaret Kanunun 420. Maddesine istinaden
finansal tabloların daha iyi incelenmesi gerektiğini
belirterek genel kurulun 1 ay ertelenmesini
istemişlerdir. Bu şekilde ertelenen genel kurulumuz
20.06.2013 tarihinde yine şirket merkezinde
yapılmıştır. Sermayemizi temsil eden paylardan
Asalet ve vekalet olarak toplam % 86’nın temsil

2010
100.000
50.000
4.268
45.732
4,07
1.949
5.000
4.250
10
8,50

2011
100.000
50.000
4.268
45.732
3,94
4.275
7.500
6.375
15
12,75

2012
100.000
100.000
4.268
95.732
100
2,63
20.618
4.118
3.500
8,23
7

2013
200.000
100.000
4.268
95.732
2,97
44.039
17.647
15.000
17.65
15

edildiği bu toplantıda yönetim kurulu üyelerimiz ibra
edilmiş ve gündem maddelerinin tamamı görüşülerek
karara bağlanmıştır. Yine bu toplantıda Yönetim
Kurulu üyelerimizden Sn. Maksut URUN, Sn. Köksal
AHISKA, Sn. Semih YARDIM ve Sn. Didem ERKAN istifa
ettiklerinden boşalan üyeliklere Sn. Şükrü KİLİMCİ, Sn.
Rıza SARRAF, Sn. Hatice GÜNGÖR ve Sn. Cenap TAŞKIN
seçilmişlerdir. Ancak 25.10.2013 tarihinde Yönetim
Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Şükrü KİLİMCİ’nin
yerine yine aynı tarihli yönetim kurulu kararı ile ilk
genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn.
Ahmet Tokcan atanmıştır. Ayrıca 06.01.2014 tarihinde
de Sn. Rıza SARRAF yönetim kurulu üyeliğinden istifa
etmiş ve 13.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile
ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere
Sn. Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK boşalan Yönetim
Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

2012 dönemi için bağımsız üye olarak seçilen Sn.
Ziya AKKURT ve Sn. Tahsin ÖZTİRYAKİ yerine Sn.
Ziya AKKURT yeniden ve Sn. Hasan Şahin CENGİZ
seçilmişlerdir.
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Türk Ticaret Kanunun 1527. Madde hükmünde bahsi
geçen elektronik genel kurul düzenlemeleri 2013
yılında yapılan her iki genel kurul toplantımızda
da uygulanmış ve fiziki olarak katılanların yanı
sıra önceden gerekli prosedürleri yerine getiren
ortaklarımız da internet ortamında katılmışlardır.
Yine Türk Ticaret Kanunun 419. Madde hükmüne
istinaden hazırlanan iç yönergemizde genel kurulun
tasvibinden sonra yürürlüğe konmuştur.
Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemine tabi olup
20.06.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında
alınan karar ile kayıtlı sermaye tavanımız 100.000.000,
-TL’den beş sene içerisinde gerçekleştirilmesi şartı ile
200.000.000, -TL’ ye çıkartılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer
yasal yükümlülüklere bağlı olarak esas sözleşmemizin
4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Maddeleri tadil edilmiş 30.
Madde tadil edilerek 35. Maddeye alınmış 30, 31, 32,
33, 34. Maddeler esas sözleşmemize ilave edilmiştir.

2013 döneminde ortaklarımıza 2012 yılı karından %
15 oranında, net ve nakit temettü dağıtılmıştır. Temettü
dağıtımı 31.05.2013 tarihinde olmuştur.
Türk Ticaret Kanunu’nun internet sitesi başlıklı 1524.
Maddesinin 4. nolu bendinde bahsi geçen konuya
istinaden Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun hazırladığı
sisteme internet sitemiz dahil edilmiştir. Böylece
internet sitemizin özgülenmiş kısmına, MKK portalına
giren tüm yatırımcıların ulaşma imkanı sağlanmıştır.
Şirketimiz düzenli olarak ortaklara dağıttığı temettüler
ile güvenilirliğini ispatladığı için Borsa İstanbul Pay
endeksleri temel kurallarının 8.2 maddesine istinaden
Borsa Genel Müdürlüğünce 2014 yılı birinci altı aylık
dönem için BİST Temettü endeksine ve BİST Temettü
25 endeksine dahil edilmesine hak kazanmıştır. Borsa
İstanbul endeksleri arasında önemli bir yere sahip olan
ve şirketlerin kuruluşlarından bugüne kadar ki temettü
verimleri kriterlerine göre oluşturulan BİST temettü
endeksinde 82 ve BİST Temettü 25 endeksinde 25
şirket mevcuttur.
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Finansal Durum
Mali Yapımız İle İlgili Başlıca Göstergeler *
(bin TL)
Toplam Aktifler
Özkaynaklar
Toplam Satışlar (Net)
Yurt İçi Satışlar
Yurt Dışı Satışlar

2012
847.041
239.801
2.244.400
1.409.817
834.583

2013
722.806
270.787
2.285.433
1.444.755
840.679

2012

2013

1,19

1,31

0,97

1,05

2,65
5,40
66,64

3,16
7,45
48,35

Finansal Yapı Oranları
Toplam Yükümlülükler /Öz Kaynaklar
Öz Kaynaklar/ Varlıklar Toplamı
Toplam Yükümlülükler/Varlıklar Toplamı
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar

2,53
0,28
0,72
0,69

1,67
0,37
0,63
0,57

Satış Kârlılığı
Toplam Varlıklar Verimi (Vergi Öncesi Kar/Toplam Varlıklar)
Öz Sermaye Verimi (Vergi Öncesi Kar/Öz Sermaye)
Faaliyet Kar Marjı (Faaliyet Karı/Net Satışlar)
Kar Marjı (Vergi Öncesi Kar/Net Satışlar)

0,04
0,13
0,01
0,01

0,09
0,23
0,05
0,03

% Değişim
-14,67
12,92
1,83
2,48
0,73

Mali Yapımız İle İlgili Rasyolar **
Likidite
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli
Yükümlülükler)
Faaliyet Oranları
Aktif Devir Hızı (Net Satışlar/Toplam Varlıklar)
Alacakların Devir Hızı (Net Satışlar/Kısa Vadeli Ticari Alacaklar)
Alacakların Tahsil Süresi (360/Alacakların Devir Hızı)

*Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait bilgilerdir.

Şirketimiz gerek uluslararası piyasalardaki hammadde fiyatları ve gerekse de 2013 yılında yaşanan ekonomik
koşullar ve kur dalgalanmaları karşısında, zamanında almış olduğu finansal tedbirler ile en az seviyede etkilenerek
ve mali yapısını ciddi anlamda güçlendirerek çıkmıştır.
Tablodan da anlaşılacağı üzere ,Şirketimiz Likidite Oranları kaynaklarımızın (özellikle Alacaklarının ve Stoklarının)
etkin ve verimli yönetimi , buna paralel Şirketimiz kısa vadeli borçlarının (özellikle kredilerin) düşürülmesi ile ideal
seviyelere ulaşmış ve Şirketimiz Stoklar harici Cari Varlıkları ile Cari Yükümlülüklerini tamamen karşılayabilir hale gelmiş
ve Şirketimizin likiditesi ve İşletme Sermayesi yükselmiştir.
Şirketimizin Faaliyet Oranlarındaki (devir hızlarındaki artışlar) olumlu gelişmeler , Şirketimiz varlıklarının
ve İşletme Sermayesinin çok daha etkin ve verimli kullanıldığını göstermektedir.
Şirketimiz Finansal Yapısına ilişkin oranlar gerek Kısa Vadeli Yükümlülüklerimizin azalması (% 69’dan % 57 seviyelerine
düşmüş) ve gerekse de Öz Sermayemizin artışı (% 28’den % 37 seviyelerine çıkmıştır)ile , Şirketimiz mali yapısının çok
daha güçlü ve ideal bir seviyeye geldiğini göstermektedir.
Şirketimiz Kârlılık Oranları da yukarıda saydığımız faktörlerin de etkisiyle bir önceki yıla göre Aktif Kârlılığını % 4’den % 9
‘a yükselmiş) ,Öz Sermaye Kârlılığını (%13 ‘den % 23’e yükselmiş) ve Faaliyet Kârlılığını (% 1’den % 5’e yükselmiş) ciddi
oranda arttırarak, başarılı sonuçlar elde edilmiştir
.
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İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımız

Demisaş Döküm Emaye Mamulleri San.
A.Ş.
1974 yılında kurulan Demisaş A.Ş.’nin
fabrikası Bilecik’te bulunmaktadır. Döküm
tesislerinde, kupol ocağı ve endüksiyon
ocaklarında ergitme ve 3 adet Disamatic
otomatik kalıplama hattında üretim
yapılmaktadır. 2013 yılında talaşlı üretim
atölyesi de üretme geçmiş olup, Beyaz
eşya endüstrisi için; hermetik pistonlu
kompresör parçaları, vidalı kompresör
parçaları, otomotiv endüstrisi için; (sfero
ve gri pik döküm) fren diskleri, havalı fren
diskleri, fren kampanaları, volanlar, egzoz
manifoldları, kasnaklar, fren silindirleri,
çeşitli braketler ve parçaları, fren emniyet
parçaları, su sistemi sektörü için; pompa
gövdeleri, ağır vasıta endüstrisi için;
kompresör gövdeleri ve fren emniyet
parçaları üretmektedir. Yıllık üretim
kapasitesi 80.000 tondur. 31.12.2013
itibari ile üretiminin %47 civarındaki
bölümü başta Batı Avrupa ülkeleri olmak
üzere, yurt dışına ihraç edilmektedir.
Hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem
gören iştirakimizin kayıtlı sermaye
tavanı 80.000.000,- TL olup, sermayesi
35.000.000,- TL’dir. Demisaş A.Ş. ne
%44,44 oranında iştirakimiz vardır.

Bektaş Bakır Emaye Kablo San. ve Tic. A.Ş.
2003 yılında faaliyetini durduran ve
5.500.000,- TL sermayesi bulunan Bektaş
A.Ş.’ye Şirketimizin %70,71, Sarda A.Ş.’nin
%29,12 oranında ortaklığı bulunmaktadır.
Bektaş A.Ş.’nin 35.000.000,- TL sermayesi
olan ve emaye bobin teli üretimi yapan
Bemka A.Ş.’nin sermayesine %17 oranında
iştiraki vardır.

Sarmakina San. ve Tic. A.Ş.
1991 yılında kurulan Sarmakina, tel
ve kablo sanayi için çelik makara ve
tamamlayıcı özel makine üretimini başarı
ile sürdürmekte, hem yurt içinde hem
de yurt dışında önde gelen tel ve kablo
üreticilerine bu ürünlerini pazarlamaktadır.
Ayrıca elektromekanik sanayi için bakır
tel kağıt kaplama, bakır ve alüminyumdan
üretilmiş bara imalatları ile diğer
sektörlere yönelik proje, imalat, taşeronluk,
taahhüt ve muhtelif çelik konstrüksiyon
işleri yapmaktadır. Sermayesi 2.000.000,TL olan Sarmakina A.Ş.’ ne %99 oranında
ortaklığımız bulunmaktadır.

Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi
Ticaret A.Ş.
2002 yılında kurulan Türkiye’nin önde
gelen emaye bobin teli üreticilerinden
Bemka A.Ş., Gebze ve Tuzla Sanayi
Bölgelerinde bulunan fabrikalarında
faaliyet göstermektedir. Yıllık üretim
kapasitesi 27.000 tondur. Bemka A.Ş.,
Türkiye’deki emaye bobin teli ihtiyacının
yaklaşık %40’sini karşılamakta ve
üretiminin önemli bir kısmını başta Avrupa
ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç
etmektedir. 35.000.000,- TL sermayesi
bulunan Bemka A.Ş.’ye Şirketimizin
%57,304, Bektaş A.Ş.’nin %17, Sarda
A.Ş.’nin %10 ve Sarmakina A.Ş.’nin %10
oranında ortaklığı bulunmaktadır.

Sarda Dağıtım ve Tic. A.Ş.
1979 yılında İstanbul’da kurulmuş
olup, Şirketimiz ürünlerinin tanıtma ve
pazarlama faaliyetlerinin bir kısmını
gerçekleştirmektedir. Ayrıca faaliyet
konusuna uygun ürünlerin ihracat, ithalat
ve dağıtımını yapmaktadır. Her yıl elde
ettiği başarılı neticeleri ile Sarkuysan’a
olumlu katkı sağlamaktadır. Sermayesi
10.000.000,- TL olan Sarda A.Ş.’ye %99,97
oranında ortaklığımız bulunmaktadır.

Sark - USA, Incorporated
2002 yılında kurulan Sark - USA, Inc.,
Şirketimizin ve Sark-Wire Corp.’ın
ürünlerini Amerika’da direkt olarak
pazarlamaktadır. Sermayesi 100.000,-USD
olan Sark-USA’in %100’ü Şirketimize aittir.

Sark Wire Corporation
2008 yılında ABD’nin New York eyaleti
Albany şehrinde kurulan Sark Wire Corp.’da
her türlü katma değeri yüksek elektrolitik
bakır tel ve elektrolitik bakır telden
üretilmiş diğer ürünlerin üretilebilmesi
için en son teknolojiyle donatılmış makine
ve tesislerin montajı tamamlanarak
15.12.2009 tarihinde üretime başlanmıştır.
2012 yılında Sark Wire Corp., geldiği kalite
seviyesi ile ABD pazarında, ürünleri aranan
şirketlerin arasına girmiştir. Şirketin tüm
faaliyetleri, sahip olduğu ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistem Standardı Belgesi’nin
gereklerine uygun olarak yürütülmektedir.
Sermayesi 8.000.000,- USD olan Sark
Wire’a %60 Şirketimizin, %15 Sarmakina
A.Ş.’nin, %12,5 Bektaş A.Ş.’nin ve %12,5
oranında Sark-USA Inc.’in ortaklığı
bulunmaktadır.
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Yıllar İtibarıyla İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımız
(bin TL)

2009

2010

2011

2012

2013

Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş.
Ödenmiş Sermayesi

28.000

28.000

28.000

35.000

35.000

İştirak Payımız

12.444

12.444

12.444

15.554

15.554

44,44

44,44

44,44

44,44

44,44

İştirak Oranı (%)
Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi Ticaret A.Ş.
Ödenmiş Sermayesi

-

-

-

35.000

35.000

İştirak Payımız

-

-

-

20.056

20.056

İştirak Oranı (%)

-

-

-

57,304

57,304

Ödenmiş Sermayesi

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

İştirak Payımız

3.889

3.889

3.889

3.889

3.889

İştirak Oranı (%)

70,71

70,71

70,71

70,71

70,71

Ödenmiş Sermayesi

6.000

6.000

6.000

10.000

10.000

İştirak Payımız

5.998

5.998

5.998

9.997

9.997

İştirak Oranı (%)

99,97

99,97

99,97

99,97

99,97

Ödenmiş Sermayesi

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

İştirak Payımız

1.980

1.980

1.980

1.980

1.980

İştirak Oranı (%)

99,00

99,00

99,00

99,00

99,00

(bin USD)

2009

2010

2011

2012

2013

Ödenmiş Sermayesi

100

100

100

100

100

İştirak Payımız

100

100

100

100

100

İştirak Oranı (%)

100

100

100

100

100

Ödenmiş Sermayesi

5.000

8.000

8.000

8.000

8.000

İştirak Payımız

3.000

4.800

4.800

4.800

4.800

60

60

60

60

60

Bektaş Bakır Emaye Kablo Sanayi ve Tic. A.Ş.

Sarda Dağıtım ve Tic. A.Ş.

Sarmakina San. ve Tic. A.Ş.

Sark - USA, Inc.

Sark Wire Corp.

İştirak Oranı (%)
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2013 Yılı Faaliyetleri
Yatırımlar
Şirketimiz, gerekli gördüğü yatırım faaliyetlerine 2013 döneminde
de devam etmiştir. Yatırım faaliyetlerimiz, global sektördeki yoğun
rekabet ortamı ve teknolojideki yeni eğilimler dikkate alınarak,
özellikle katma değeri yüksek ürünlere yönelik olmuştur. Bu
faaliyetler kapsamında devreye alınan tesis ve makine parkının en
son teknolojiye sahip olmasına özen gösterilmiştir. Yapılan yatırımlar
ile ürün yelpazemizin genişletilerek müşteri taleplerine olumlu
katkılar sağlaması hedeflenmiştir.
Tel çekme ünitesine, özellikle otomotiv sektörüne yönelik olarak
ürün çeşitliliğimiz, alternatif metaller ve kapasitemizi artırıcı
yüksek kalite ve verimlilikle üretimi sağlayacak makine yatırımları
gerçekleştirilmiştir. Sürekli döküm tesisinde, kaplamacılık sektöründe
yoğun olarak kullanılan ve ürün portföyümüzde bulunmayan bakır
nüget üretim makinesi özgün bir tesis olarak geliştirilmiştir. 2012
yılında satışına başlanan ürünler piyasa tarafından benimsenmiş ve
yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Çubuk döküm tesisimizde, yuvarlak, yassı tel, profil ve enerji
barası üretiminde artan oksijensiz bakır girdi malzemesi ihtiyacını
karşılamak için modern teknolojiye sahip, kapasite ve enerji
verimliliği yüksek yeni ergitme fırını yatırımı yapılmaktadır. Proje
bazında devam eden çalışmalar, Mart 2014’te tamamlanacak ve
devreye alınacaktır.

Türkiye’de Sarkuysan,
ABD’de Sark Wire

ABD’deki Üretim Şirketimiz: Sark Wire Corporation
ABD’nin New York eyaleti başkenti Albany’de kurulu olan ve
Şirketimizin %60 hissesine sahip olduğu “Sark Wire Corporation”
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standardı Belgesi’nin gereklerine
uygun olarak yüksek kaliteli ürünlerini Kuzey Amerika pazarında
yıllık 12.000 tonu aşan kapasitesi ve sürekli artan ürün çeşitliliği
ile rekabetçi fiyatlarda, kısa teslim sürelerinde ve müşteri
memnuniyetini her zaman ana ilke olarak uygulayarak faaliyetine
başarıyla devam etmektedir.
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Üretimimize İlişkin Bilgiler
Sarkuysan, elektrolitik bakır ve ürünleri üretmek üzere 1972 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Tesisleri İstanbul’a 40
km uzaklıktaki Gebze/ Osmangazi mevkiinde sahibi olduğu 180.000 m² arazi üzerine kuruludur. “sks” markalı, tüm
standartlara uygun, çeşitli çap ve formlardaki elektrolitik bakır iletkenler ürün yelpazesine, yivli bakır boru ve kalay
kaplı lama üretimi de katılmış bulunmaktadır.
Yıllık üretim kapasitesi 200.000 tonun üzerindedir. Modern çevre koruma teknolojileri ile donatılan tesislerinde
doğaya saygılı üretim yapılmaktadır.
Sarkuysan, iştirak ve bağlı ortaklıkları, yaklaşık 5.000 civarındaki ortağı, sosyal etkinlikleri ile ülkemizin ilk başarılı,
çok ortaklı ve profesyonel yönetimi ile kurulduğu 1972 yılından itibaren ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatına
değer katmaktadır. Sarkuysan, 2013 yılında 157.987 ton net ürün satışı gerçekleştirmiştir.

Üretim Tesisleri
Rafinasyon Tesisleri
Anot Dökümhanesi: Blister bakır rafinasyon fırınlarında ergitilip otomatik döküm çarkındaki kalıplara dökülerek
anot bakır elde edilir.
Elektroliz Ünitesi: Elektroliz banyolarına yerleştirilen anotlar burada klasik doğru akım elektroliz metoduyla
elektrolitik rafinasyona tabi tutulur. Elektroliz süreci sonunda elektrolitik saflıkta bakır katot elde edilir.
Sürekli Döküm Tesisleri
Sarkuysan, sürekli bakır döküm teknolojisinde var olan üç sistemle tek çatı altında üretim yapan dünyada yegane
kuruluştur.
Upcast (Outokumpu)
UPCAST (Outokumpu) Sürekli Döküm Tesisinde bakır katotlar, indüksiyon fırınlarında koruyucu atmosfer ortamında
eritilir, yolluklar vasıtasıyla döküm fırınlarına aktarılır ve “UPCAST” sürekli döküm yöntemi ile 8-25 mm aralığında
farklı çaplarda filmaşin olarak üretilir. Bu tesiste gümüş alaşımlı bakır filmaşin üretimi de yapılmaktadır.
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Southwire
Southwire Sürekli Döküm Tesisinde, şaft fırınında oksijen kontrolü
altında ergitilen katotlardan bara dökümü ve senkronize çalışan sıcak
haddeleme prosesi ile 8 mm çaplı ETP bakır filmaşin ile 11 mm ve 16
mm çaplı ETP bakır çubuk üretilir.
Contirod
Contirod/Hazelett Sürekli Döküm Tesisinde, şaft fırınında oksijen
kontrolü altında ergitilen katotlardan bara dökümü ve senkronize
çalışan sıcak haddeleme prosesi ile 8 mm çaplı ETP bakır üretimi
yapılır.
Kütük Döküm
Elektrolitik bakır katotlar indüksiyon fırınında ergitilerek, sıcak
tutma / döküm fırınına aktarılmakta, buradan da dikey hatlı döküm
makinesinde çeşitli çaplarda yuvarlak kütük olarak dökülüp müşteri
talebine uygun istenilen boylarda otomatik olarak kesilmektedir. Bu
tesiste üretilen kütükler ekstrüzyon işlemine tabi tutulmak üzere
Boru, Lama ve Profil Tesisi’ne gönderilmektedir.

Üretim
İletken Üretimi
Bugün otomotiv sektöründeki önemli girdilerden birisi olan set
kabloların hammaddesini tedarik eden Şirketimiz, özellikle modern
iletişim sistemlerinde, bilgisayar ve internet gibi birçok alanda
hızlı haberleşme ve veri iletimini sağlayacak teknik donanımlarda
kullanılmak üzere normlara uygun hassas iletkenler üretmektedir.
Ayrıca elektronik endüstrisinde kullanılan genel ve özel amaçlı
iletkenler de ürünlerimiz arasında yer almaktadır. Bunun yanı
sıra, havacılık ve savunma sanayinin her kesiminde kullanılmakta
olan özel iletkenlerin de üretimi yapılmaktadır. Uzay araştırma
merkezlerinde de Sarkuysan’ın ürettiği oksijensiz bakırdan üretilen
yüksek iletkenlik değerlerine sahip teller ile özellikle yüksek
sıcaklıklara ve ısıl şoklara dayanıklı nikel kaplı teller kullanılmaktadır.

Sarkuysan, sürekli
bakır döküm
teknolojisinde var
olan üç sistemle tek
çatı altında üretim
yapan dünyada
yegane kuruluştur.

Mono Tel Üretimi
Sürekli döküm tesislerinden gelen 8 mm çaplı filmaşin, standartlar
ve müşteri istekleri doğrultusunda farklı tel çekme makinelerinde
inceltilerek 0,05-4,50 mm çap aralığında soğuk çekme yöntemiyle
tavlı veya sert mono tel olarak üretilir.
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Demet İletken Üretimi
• Çok Telli Demet İletken: 0,05-1,04 mm aralığındaki çaplarda, 24
tele kadar çok telli demet iletkenler son teknolojiye uygun tel
çekme makinelerinde üretilmektedir.
• Bükümlü Demet İletken: 0,05-300 mm² kesitteki iletkenler,
bükümlü tel makinelerinde uluslararası standartlara uygun olarak
üretilirler.
• Özel Bükümlü İletken: 0,05-300 mm² kesitteki iletkenler,
tanımlanmış özel geometrik yapıda büküm yapılarak üretilirler.
Boru, Lama ve Profil Tesisi
Boru, Lama ve Profil Tesisi’nde, Kütük Döküm Tesisi’nde üretilen
kütükler uygun proses sıcaklığına kadar ısıtılıp, ekstrüzyon presinde
basılarak önce taslak boru, taslak lama ve taslak profil haline
getirilmekte ve daha sonra bu taslaklar çekim makinelerinde
çekilerek istenilen ölçülere getirilmektedir. Pancake veya LWC
formunda içi yivli veya yivsiz düz boy veya kangal halinde çekilen
borular ile lama ve profiller müşteri taleplerine göre kalibre
edilmekte ve koruyucu gaz altında çalışan parlak tav fırınında
tavlanmaktadır. Talebe bağlı olarak lamalar çıplak veya kalay
kaplı bakır lama olarak satışa arz olunmaktadır. Tesisimizde
üretilmekte olan bakır boruların EN 1057 standardına uygunluğu,
BSI belgelendirme kuruluşu tarafından verilen KITEMARK belgesi
ile tescil edilmiştir. Bu belgelendirme ile, bakır boru ürünümüzün
İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde satışı için önemli bir avantaj
sağlanmıştır. Bakır lamalar ayrıca, modern sürekli ekstrüzyon
tesislerinde OF çubuktan yüksek iletkenlik değerlerinde ve yüzey
kalitesinde üretilmektedir. Sarkuysan ve Sarmakina’nın ortak
geliştirdiği ve patenti Sarmakina’ya ait olan lama kaplama makinesi
kullanılarak kalay kaplı lama üretimi de gerçekleştirilmektedir.
Kalay / Nikel Kaplı Tel Üretimi
0,80-3,00 mm çaplı teller, özel kaplama banyolarında elektroliz
yöntemi ile kalay veya nikel kaplanarak üretildikten sonra, tel çekme
makinelerinde istenen çapa çekilirler.
Yassı / Profil Tel / Çubuk Üretimi
Başlangıç malzemesi olan çubuk, ön çekme ve traşlama işleminden
sonra özel çekme makinelerinde soğuk çekme yöntemiyle üretilir.
Üretilen malzeme talebe göre parlak tavlama tesisinde normlara
uygun olarak tavlanır. Yassı tel ve profiller ayrıca en son teknoloji
olan sürekli ekstrüzyon yöntemi ile de tavlı olarak üretilmektedir.
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Yassı Teller;
Genişlik: 3-30 mm, Kalınlık: 1-12 mm, Kesit: maks.150 mm²
Mikro Yassı Teller;
2013 yılı son çeyreğinde devreye alınan mikro yassı tel üretim
tesisi ile özellikle güneş panellerinde kullanılan ve tamamı
yurtdışından temin edilen mikro yassı teller bundan böyle %100
yerli olarak öncelikle iç piyasaya sunulacak, daha sonra da ihracatına
başlanacaktır.
Mikro yassı teller çıplak, kalay, lehim ve nikel kaplı olarak özel
haddeleme ve kaplama üniteleri kullanılarak üretilmekte olup,
aktarma makinesi kullanılarak müşteri talebine uygun makaralara
aktarılmaktadır.
Kalınlık: 0,08-0,50mm, Genişlik: 1,00-6,00mm, Kaplama: Çıplak,
Kalaylı, Nikelli veya istenen özelliklerde lehim kaplamalı, Fiziksel
özellik: Tavlı veya sert
Seyir Teli ve Taşıyıcı İletkenler
Sarkuysan; seyir teli üretimlerinde %99,99 Cu saflıkta elektrolitik
bakır kullanmaktadır. Farklı boyuttaki seyir tellerini elektrolitik bakır
ve gümüş alaşımlı bakır filmaşinlerden çekme, ezme veya çekmeezme yöntemlerini kullanarak üretmektedir.
Bakır esaslı ve gümüş alaşımlı seyir tellerini istenilen şekil, ölçü ve
uluslararası standartlara uygun üretmektedir. Üretimler ASTM B 47,
DIN 43141, UIC 870-0 ve TS EN 50149 veya özel müşteri taleplerine
107 mm² , 120 mm² olarak gerçekleştirilmektedir.

Ürünlerimiz
•
•
•
•
•
•
•

Gümüş alaşımlı bakır seyir telleri, yüksek iletkenlik değerleri ve
yüksek yumuşama sıcaklık değerleri yüksek frekanslı ve yüksek hızlı
raylı sistemlerde büyük avantaj sağlamaktadır.
Magnezyum alaşımlı bakır iletkenler yüksek kopma dayanımı özelliği
ile, esneklik ve yüksek dayanıklılık gerektiren taşıyıcı tel ve besleme
teli üretimi için idealdir. Taşıyıcı teller ve besleme telleri, talebe göre
CuMg ve CuAg alaşımından veya saf bakır olarak üretilebilmektedir.
Profil Çubuklar;
Genişlik: maks.35 mm

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bakır Katot
Elektrolitik Bakırdan
Çubuklar
Filmaşinler
Muhtelif Çaplarda Teller
Yassı Teller (çıplak ve izoleli)
Havai Hat Katener Telleri (seyir
telleri, pandül teli, , portör teli,
besleme telleri, Y halatı izoleliizolesiz direk topraklama teli)
Kalay Kaplı Teller
Nikel Kaplı Teller
Demet ve Bükümlü Teller
Rope (halat) Örgülü Teller
Profiller
Bakır Boru (LWC, pancake, düz boy,
yivli)
Bakır Lama (çıplak ve kalay kaplı)
Bakır Nüget (Cu-OF ve Cu-DXP)
Mikro Yassı Tel
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Satışlarımız
Toparlanma süreci sonrasında 2012 yılından beri süregelen global kriz stabil hale gelmiştir. Bununla beraber 2013
yılında kablo sektöründe yaşanan sıkıntılar şirketlerin kredibilitesi açısından sorunları da beraberinde getirmiştir.
Buna rağmen geçmiş bilgi ve deneyimlerin verdiği tecrübe ile satışlarımızı bir önceki yılın üzerine çıkartmayı
başarmıştır.
Bu ortam içinde sektörde etkin bir politika izlenerek kaliteye dayalı faaliyetlerimiz ile satışlarımız 157.987.ton
olarak
gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak, CIF ihracatımız 438.486.249 USD, net iç satış ciromuz ise 1.444.754.634,- TL
olmuştur.
2013 yılında Avrupa Birliği, Orta Doğu ülkeleri, Amerika, Afrika, Asya ve Avusturalya’ya ihracat yapılmıştır.
Şirketimiz her yıl ürünlerini yurt için ve yurt dışı pazarında tanıtmak için çeşitli fuarlara katılmaktadır.
2013 Yılında Katıldığımız Fuarlar
Yurt İçi Fuarlar
07-09 Mart 2013 - Eurasia Rail 2013 / CNR EXPO - İstanbul 17-20 Nisan 2013 - Teskon+SODEX 2013 /
İzmir
24-27 Eylül 2013 - Santek 2013 / Kocaeli
Yurt Dışı Fuarlar
17-19 Şubat 2013- Middle East Electricity 2013 / Dubai - BAE 03-25 Nisan 2013 - INTERWIRE 2013 /
Atlanta - ABD
30 Mayıs-02 Haziran 2013 - HVAC EXPO 2013 / Erbil - Irak
04-06 Haziran 2013 - CWIEME Berlin 2013 / Berlin - Almanya
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Araştırma ve Geliştirme
Sarkuysan; dünyadaki ciddi rakipleri ile rekabet edebilmenin yolunun
Ar-Ge’den geçmekte olduğunun bilincindedir. Ar-Ge olarak, bilim ve
teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya
mevcut bilgilerle yeni ürün üretmek, mevcut süreçleri geliştirmek,
bilgiye dayalı sistematik olarak yeni projeler üretebilmek için
çalışmalar yürütülmektedir.
Ar-Ge Departmanı’nda;
• Ürün kalitesinin sürekli en üst seviyede tutulmasına ve yeni
ürünlerin üretim yelpazemize girmesine yönelik araştırmalara
devam edilmektedir.
• Çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılan kabloların yerine daha
düşük maliyetli ve daha yüksek performanslı özel kabloların
üretilebilirliği için araştırma ve geliştirme çalışmalarının
yürütülmesine devam edilmiştir. Bu kapsamda geliştirilmiş olan
yüksek dayanımlı teller, otomotiv sektörüne sunulmuş olup,
ayrıca savunma sanayinde de kullanılmaya başlanmıştır. Tamamen
Sarkuysan Ar-Ge tarafından geliştirilen bu ürün “sks-hsw” adı ile
tescil edilmiştir.
• “PV Ribbon Wire” olarak adlandırılan mikro yassı tellerin
Sarkuysan’da üretilebilirliği araştırması yapılarak gerekli ekipman
temini gerçekleştirilmiş ve 2013 yılı son çeyreğinde üretimine
başlanmıştır. Özellikle PV güneş panellerinde kullanılan, katma
değeri yüksek ve tamamı yurt dışından temin edilen mikro yassı
teller bundan böyle %100 yerli olarak Sarkuysan’dan temin
edilebilecektir.

İnovasyon odaklı
Ar-Ge
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Kalite Politikası

Dünya kalite yarışında
ön sıralarda

Sarkuysan’da kalite bir gelenektir. Müşterilerimizin ihtiyaç ve
beklentilerini karşılayacak “Kaliteli Ürünler Üretmek” kuruluşumuzun
daima ana politikası olmuştur. Yüksek teknoloji, bilgi ve deneyim
birikimimiz ve nitelikli iş gücümüzle dünya kalite yarışında ön
sıralarda bulunan yerimizi korumak ve geliştirmek temel amacımızdır.
Bu yarışta temiz bir çevre için “Doğaya Saygılı Üretim” prensibimiz
de özenle sürdürülmektedir. Kalite yönetimimiz; tek pazara dönüşen
dünyada müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için gerekli
yatırım, koordinasyon ve destek programları ile kalite yönetim
sisteminin gerekliliklerinin tam olarak gerçekleştirilmesi ve
etkinliğinin sürekli geliştirilmesi esasına dayanmaktadır. Kaliteli
üretim, çalışanlarımızın ortak çabalarının bir sonucu olduğundan
tüm personelimizde kalite bilincinin üst seviyelerde gerçekleşmesi
ve geliştirilmesine dayalı kalite, eğitim ve teşvik programlarımız,
eğitim politikamızın temelini oluşturmaktadır. TS EN ISO 9001 ve
ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi’nin ana dokümanı olan “Kalite
El Kitabı”mızda sistemin tüm ilke ve prosedürleri açıklanmaktadır.
Tüm yönetici ve çalışanlarımız bu ilke ve prosedürlere uymak
zorundadırlar. Bu ilkeler, Sarkuysan ürünlerinin müşteri taleplerine,
ulusal ve uluslararası standartlara ve yasalara uygun olarak
üretilmesini güvence altına alır. Kalite Yönetim Sisteminin ödünsüz
ve etkili bir şekilde uygulanması, düşük maliyetli, yüksek kalitede
üretim yapmamızı sağlayarak iç ve dış pazarlarda rekabet gücümüzü
artıracaktır. Şirketimizin bu temel kalite politikası çerçevesinde,
ürün kalitemizde sağladığımız başarıların devamı ve geliştirilmesi
çalışanlarımızın ortak ve asli görevidir. Kalite politikamızda yer alan,
tüm faaliyetlerimizde doğaya saygılı olunması ve çalışanlarımızın
iş sağlığı ve güvenliğinin ön planda tutulması prensibimiz, sahip
olduğumuz ISO 14001-Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001-İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne uygun faaliyetlerimizle
desteklenmektedir.
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Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Sarkuysan olarak, çevreyi ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini
korumayı esas alan ilkelerimiz; Müşterilerimizin ihtiyaç ve
beklentilerine uygun ürün üretiminde, çevreyi kirletmeyen, olumsuz
çevresel etkileri minimuma indiren ve geri kazanım sağlayan
malzeme ve üretim teknolojilerinin kullanılması, sürekli gelişmeyi
temel alan Çevre Yönetim Sistemimiz dahilinde, sürdürülebilir
kalkınma için, enerji ve doğal kaynakların etkin bir şekilde
kullanımının sağlanması ve kirlilik kaynaklarını önleyecek sistemlerin
geliştirilmesi, çalışanlarımızın her türlü iş kazaları ve meslek
hastalıklarından korunmaları için gerekli tüm önlemlerin alınması,
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklere
uyulması, gerçekleştirilebilir amaç ve hedefler belirlenmesi ve
sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda yenilenmesi, Çevre, İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemlerimizin etkin bir şekilde uygulanmasının
sağlanması ve bilincin geliştirilmesi amacıyla çalışanlarımızın
eğitilmesidir. Politikalarımız, tüm paydaşlarımız ve halk tarafından da
bilinmesi amacıyla erişime açıktır.

Çalışanın sağlık ve
güvenliğine, çevreye
saygılı, müşteri odaklı
kaliteli üretim
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İnsan Kaynakları
Bu dönemde de İnsan Kaynakları politikası temel hedeflerimizle uyumlu olarak yürütülmüştür. 2013 yılında istihdam
hacmimiz bir önceki yıla göre 14 artış göstererek 654 olmuştur. Bunun 183’ü idari, 103’si teknik, 368’i de işçi
kadrolarında istihdam edilmiştir. Çalışanlarımızın mesleki ve sosyal gelişmelerini hızlandırmak için şirket içinde ve
dışında tertip edilen ilgili eğitim programlarına katılmaları sağlanmıştır. Ayrıca personel arasında olumlu iletişim,
motivasyonu arttırıcı çeşitli etkinlikler yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst D Yöneticilerine Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerimizin ücretleri her yıl yapılan Olağan Genel Kurulumuz tarafından tespit edilmektedir.
Şirketimizde görev yapan üst düzey dahil tüm yöneticilerin ücretlerinin tespitinde; işçilerimizin toplu sözleşme zam dönemlerine
paralel olarak her yıl Mart ve Eylül ayı başlarında genel ekonomik
ve sektörel durum çerçevesinde, Şirketimizin gerçekleşen bilanço değerleri, piyasada ve özellikle emsal kuruluşlardaki ücretler ve
bunların uygulamaları, çalışanların yıllık performans değerlendirmesi sonuçları ile sendikalı işçilerimizin toplu sözleşmeden
kaynaklanan ücret artış yüzdeleri baz alınarak yapılan çalışma, Yönetim Kurulumuzun değerlendirmesi ve onayıyla yürürlüğe
girmektedi

Huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye ve kâr payı
Ödenekler, yolculuk, konaklama, sigorta ve temsil
giderleri
Toplam
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Sosyal Sorumluluk
Sosyal sorumluluğumuzun bilincinde bir şirket olarak geçen yıl
içinde gerçekleştirilen projeler.
Bu çerçevede;
• Eğitim alanında çalışanlarımızın yüksek öğrenim yapan çocukları
ile Sarkuysan Lisesi’ni bitiren 64 öğrenciye karşılıksız burs vererek
eğitim, öğretim alanında katkılarına devam etmiştir. Ayrıca
mensuplarımızın gönüllü katkıları ile oluşturduğu fondan maddi
durumu yetersiz 62 öğrenci burs almaktadır. Mesleki eğitim gören
lise öğrencileri ile zorunlu stajları bulunan üniversite öğrencilerine
kontenjan dahilinde staj yapma imkanı verilmiştir.
• Sarkuysan Lisesi ve Sarkuysan İlköğretim Okulumuzla ilişkilerimiz
hep sıcak ve canlı tutulmakta olup, Lisemizde Atatürk Haftasında
geleneksel hale gelen kompozisyon yarışması yapılmıştır.
• Sağlık alanında yine geleneksel uygulamamız olan yılbaşı
eşantiyon bütçemizin bir sağlık kuruluşunun ihtiyaç duyduğu tıbbi
cihaz alımına tahsis edilmesi çerçevesinde bu yıl da; Gebze Fatih
Devlet Hastanesi’ne bağışta bulunarak geleneksel uygulamamız
sürdürülmüştür.
• Sporda Masa Tenisi Takımımız Süper Ligde mücadele etmektedir.
• Çalışanlarımızdan oluşan Türk Müziği Koromuz 21 Aralık 2013
tarihinde üretime geçişimizin 38.yılı münasebetiyle halkımıza
Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi’nde başarılı bir konser vermiştir.
• Ayrıca arzu eden personelimiz için dans ve pilates çalışmaları
yürütülmektedir.

Sosyal sorumluluk
faaliyetlerinde etkin
bir şirket
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Şirketimizin Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

2013 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar (TL)
Sarkuysan Lisesi / Gebze
Gebze Fatih Devlet Hastanesi
Sarkuysan İlk Öğretim Okulu / Gebze
Sakarya Üniversitesi
Kasev Vakfı Huzurevi
Gebze Otistik Çocuklar Eğitim Derneği
Türk Eğitim Vakfı
Darıca Spor Kulübü
Diğer

Bu dönemde toplam 227.743 TL bağış ve yardım yapılmıştır. Bunlar içinde en önemlisi Gebze’de bulunan
Sarkuysan Lisesinin Anadolu Lisesine dönüştürülmesi için yapılan
68.603 TL’lik harcama olmuştur.
Sarkuysan Spor kulübüne yapılan 60.500 TL değerindeki çeşitli harcamalar bağış ve yardımlarımız içinde ikinci
sırada yer almıştır. Ayrıca Gebze Fatih Devlet Hastanesinin acil tıbbi cihaz ihtiyacı için 38.406 TL’lik bağış ve
yardım yapılmıştır.
Değerli ortaklarımız,
Şirketimiz bugüne kadar çeşitli yerlere bağış ve yardımlar yaparak bu kurumların gelişmesine ve güçlenmesine
katkıda bulunmuştur.
Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince 2014 yılında şirketin yapacağı bağış ve yardımların limitini 300.000 TL olarak
belirlenmesini müsaadenize arz ederiz.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

Hedeflerimiz
Şirketimiz 2013 yılında dış ülkelere yapacağı ihracat konusunda hedeflerine ulaşmış, yeni pazarlar bularak dışarıda
ülkevemüşteri bazında sayısını artırmıştır. Yurt içi satışlarında da müşteri politikası ile en iyi hizmeti sağlamıştır.
Ayrıca Ar-Ge faaliyetlerimiz çerçevesinde yeni projeler hayata geçirilerek tesislerimizde modernizasyon çalışmaları
sürdürülmüş ürünlerimizde kalite yönünden arzuladığımız hedeflere ulaşılmıştır.
Kalite politikası kapsamında çalışanlarımızın iş gücü ve deneyimlerini artırıcı nitelikteki eğitim programları
sürdürülerek bukonuda olumlu sonuçlara ulaşılmıştır.
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İç Denetim Faaliyetlerimiz
Şirketimizin daha önceden, iş akışlarına ve süreçlerine göre belirlemiş olduğu görev tanımları, yetkilendirme sistemi,
politikalar ve yazılı prosedürler iç denetim sistemini teşkil etmektedir.
Şirketimiz iç denetim sistemi ile faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği ve yasal
düzenlemelere uygunluk konusunda güvence sağlanması hedeflenmektedir.
İç denetim sistemi düzenli olarak Kalite Güvence birimi tarafından değerlendirmeye tabi tutulmakta, üretim birimleri
tarafından yapılan işlemlerin etkinliği denetlenmektedir

Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
Şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yönelik risk oluşturduğu düşünülen stratejik, operasyonel, finansal
ve diğer bütün unsurlar, Yönetim Kurulu seviyesinden başlayarak organizasyonun her seviyesinde değerlendirilir.
Bu kapsamda kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her
türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi ve yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında
Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunma amacı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.
Operasyonel riskler: Hammadde tedariğinden başlayarak, üretim, satış ve satış sonrasını içine alacak şekilde geniş kapsamlı
olarak değerlendirilir.
Alacak riski: Şirketimizdeki alacak riskleri, Müşteri Limitlerini Belirleme Prosedürü kapsamında belirlenen ve Şirketin üst
düzey yönetiminden oluşan Limit Tespit Komiteleri tarafından raporlanıp, belirlenen prosedür çerçevesinde kontrol ve
analiz edilerek onaylanır.
Alacak riski ile ilgili olarak, risklerin gerçekleşmesinden kaynaklanacak zararları karşılamak üzere, Şirketimizi
kapsayan konsolide alacak sigorta poliçeleri bulunmaktadır.
Global poliçelere ek olarak, alacak riskinin minimuma indirilmesi amacıyla farklı teminat yöntemlerine (ipotek , teminat
mektubu vb.) de başvurulmaktadır.
Finansal riskler: Bu riskler Likidite Riski, Faiz Oranı Riski ve Döviz Kuru Riski olarak üç kategoride ele alınmakta ve
yönetilmesi ile ilgili olarak ise aşağıdaki uygulama prensipleri gözetilmektedir.
Likidite riski : Şirketimizin alacak ve borç gün vadelerinin uyumlu olmasına özen gösterilmekte, kısa vadeli likiditenin
korunması amacıyla, Şirketin likidite oranlarının (cari oran ve asit-test oranı gibi) belli seviyelerde tutulmasına
çalışılmaktadır.
Faiz oranı riski :Faiz oranlarındaki değişimler, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler üzerinde yaptığı etkiyle mali sonuçlar
açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu risk, faize duyarlı kalemlerin miktar ve vadelerini dengeleyerek yönetilmektedir.
Bu kapsamda, alacak ve borçların sadece vadelerinin değil, faiz değişim dönemlerinin de uyumlu olmasına ve borçların
sabit/değişken faiz ve kısa/uzun vade dengeleri önem verilmektedir.
Döviz kuru riski: Şirketimizin yaygın bir coğrafyada iş yapmasının sonucu olarak, operasyonlar farklı para birimi ile
gerçekleşmektedir. Bu nedenle, döviz kuru riski maruz kalınan en önemli finansal risklerden biridir. Bu riskin
yönetiminde ana prensip, kur dalgalanmalarından en az etkilenecek şekilde ve döviz varlıklarımız ve döviz
yükümlülüklerimiz döviz kurları bazında dengelenerek , diğer bir deyişle sıfıra yakın bir döviz pozisyonu seviyesinin
korunmasıdır.
Bu arada, gerekli olduğu durumlarda ve müşteri taleplerine bağlı olarak türev finansal enstrümanlar da kullanılmaktadır.
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Bilgilendirme Politikası
Amaç
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş., ilgili kanunlar ve Sermaye Piyasası Kanunu(SPK) Kurumsal Yönetim
İlkeleri çerçevesinde, hissedarların eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak etkin
bir politika izlemektedir. Ticari sır kapsamına girmeyen ve yasal olarak açıklanabilir hale gelmiş tüm bilgiler kamuya
duyurulur.
Bilgilendirme politikasında amaç; Şirket’in geçmiş performansını, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler
haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay
sahipleriyle aktif ve açık bir iletişimle paylaşmaktır.
Sarkuysan, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK Mevzuatı’na ve Borsa İstanbul (BİST)
düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde doğru, adil, eşzamanlı
anlaşılabilir en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.
Yetki ve Sorumluluk
Sarkuysan, kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim
Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Genel Müdür
Yardımcısı (Mali), Muhasebe Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri birimleri görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer
Yönetim Kurulu ve Genel Müdür ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve
internet sitesinde kamuya duyurulur.
Kamuyu Aydınlatma Yöntem Ve Araçları
SPK ve BİST Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri çerçevesinde, Sarkuysan kamuyu aydınlatma ve
bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:
1-Özel Durum açıklamaları (Elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilir),
2-Periyodik olarak her üç aylık dönem sonunda açıklanan mali tablo ve dipnotları, altı aylık dönemler itibariyle
bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Elektronik ortamda KAP’a gönderilir),
3-Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları,
4-Kurumsal internet sitesi, (www.sarkuysan.com),
5-Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca Merkezi Kayıt Sistemi(MKS) ve Merkezi Veritabanı Hizmet
Sağlayıcı(MTHS) sistemleri vasıtasıyla duyurulan izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer
dokümanlar,
6-T.Ticaret Sicil gazetesi ve gerektiğinde tirajı yüksek ulusal ve yerel gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
7-Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın

açıklamaları,

8-Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişim yöntem ve araçları, 99-Broşür ve kataloglar ile yapılan ilanlar,
10- Katılınan yurt içi ve yurt dışı fuarlar.
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ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI
Sarkuysan A.Ş.’nin özel durum açıklamaları, Ticari Muhasebe Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından
hazırlanır ve KAP bildirimini yapmaya yetkili yöneticiler tarafından elektronik ortamda KAP’a iletilir. Söz konusu
bildirimlerin KAP’ta yayınlanması için gerekli kontroller ilgili birimler tarafından yapılır.
İdari sorumluluğu bulunanlar, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe
Müdürlüğü(Ticari), Maliyet Muhasebesi ve doğrudan ya da dolaylı olarak Sarkuysan’ın içsel bilgilerine düzenli erişen
ve Sarkuysan’ın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.
Bu kişiler her yıl güncellenerek yayınlanan Yıllık Faaliyet Raporunda ve internet sitesinde ilan edilmektedir.
Şirketimizce, sermaye yönetim ve denetim bakımından, doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğumuz gerçek ve
tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler olduğu taktirde SPK mevzuatındaki hükümler çerçevesinde
gerekli açıklamalar yapılır.
FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI
Sarkuysan’ın finansal tabloları ve dipnotları, konsolide bazda SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS), uygun olarak hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar
Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. 3 ve 9 aylık dönemlere
ait Finansal Tablolar yine UFRS’ye uygun olarak hazırlandıktan sonra belirli bir süre içerisinde kamuya açıklanır.
Finansal tablolar ve dipnotları, kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Denetimden
Sorumlu Komite’den alınan rapordaki uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Toplantıda
görüşülerek doğruluğu konusunda karara bağlanan finansal tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye
Piyasası Kanunu ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda BİST’e ve SPK’ya iletilir.
KAP’ta açıklanan finansal tablolar ve dipnotlarımız, Foreks ile yaptığımız anlaşma gereğince KAP ile birlikte eş
zamanlı olarak internet sitemizin BİST başlığı altında kamuya duyurulur. Ayrıca mali tablolara ait bilgiler, internet
sitemizin Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Faaliyet Raporları kısmında beş yıllık geriye dönük olarak muhafaza edilir.
FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI
Yıllık ve ara dönem Faaliyet Raporlarının içeriği TTK, SPK Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun
olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu ve mali tablolarında, Türkiye Muhasebe Standartları(TMS) ile Türkiye
Finansal Raporlama Standartları(TFRS) uygulanmaktadır.
Faaliyet Raporlarımız hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve Genel Kurul’dan üç hafta önce
internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanan rapor aynı zamanda elektronik ortamda KAP’a bildirilir. Sermaye piyasası
katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve İngilizce basılı halini şirketimizin Muhasebe Müdürlüğü ve Yatırımcı
İlişkileri biriminden temin edebilirler.
İNTERNET SİTESİ
Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.sarkuysan.com
adresindeki Sarkuysan internet sitesi aktif olarak kullanılır. İnternet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye
Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez.
İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 1527.maddesi gereğince sitenin bir bölümü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması
için özgülenmiştir. İnternet sitemizin “Bilgi Toplumu Hizmetleri” sekmesinden bu bölüme ulaşılabilir.
Sitemizin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde şirketimizin ticaret sicil bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık, yönetim yapısı, imtiyazlı
paylar hakkında bilgi, ilanlar, esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nin tarih ve sayısı, esas
sözleşmemizin son hali, özel durum açıklamaları, faaliyet raporları, Genel Kurul Toplantı ilanları, gündem ve vekaletname örneği,
hazır bulunanlar listesi, toplantı tutanakları, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar,
sıkça sorulan sorular ve bunlara verilen cevaplara yer verilir.
Sitemizin “Borsa İstanbul’da Sarkuysan” bölümünde Borsa İstanbul sitesinde mevcut şirketimizle ilgili tüm bilgiler yer almaktadır.
Sitemizde, hisse fiyatları, grafikler, bazı değerli maddelerin fiyatlarının yanı sıra Sarkuysan ile ilgili ve diğer tüm haberler ve döviz
kurları da bulunmaktadır.
T. TİCARET SİCİL GAZETESİ’NDE YAPILAN İLANLAR VE DUYURULAR
Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemiz gereği, Genel Kurul, sermaye artırımı ve
temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek Türk Ticaret Sicil Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılır.
ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortakların Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Temettü ödemeleri, birleşme
ve şirketle ilgili diğer çeşitli hususlar izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanır.
Şirket Olağan Genel Kurulları her yıl yasal süreler içinde gerçekleştirilir. Genel Kurul’da görülecek bilgiler belgeler ;
Gündem, Hazır Bulunanlar Listesi, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu , Bilanço, Gelir Tablosu, Genel Kurul Tutanağı ve
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varsa Ana Sözleşme Değişiklikleri olarak sıralanabilir.
İÇSEL BİLGİNİN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER
İçsel bilgiye sahip Sarkuysan A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinden
KAP’a açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda
bilgilendirilirler.
Sarkuysan A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar tarafından istenmeden içsel bilginin gizlilik anlaşması olmayan üçüncü
kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin
sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
1 Şirketimiz 2013 yılı içinde Seri: IV, No: 56 sayılı “ Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulamasına İlişkin Tebliğ ” ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden Şirketimiz açısından
uygulanması zorunlu olanların tamamı uygulanmaktadır.
Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı ilke kararında belirtilen formata
uygun olarak 2013 yılına ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını
içerecek şekilde bilgilerinize sunulmuştur.
03.01.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulunun 11-7.1 sayılı
Kurumsal Yönetim Tebliği ile Seri: IV, No: 56 sayılı tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2 Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Pay sahipleriyle ilişkiler birim yöneticisi: Rıza YEŞEREN
Pay sahipleriyle ilişkiler birim personeli: Şefiye YAYLA Pay
sahipleriyle ilişkiler birim personeli: Suat VARDAR Pay
sahipleriyle ilişkiler birim personeli: Hüseyin GÜNEY
İletişim Bilgileri,
Adres: Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/KOCAELİ Telefon:
(0262) 676 66 00 (3277 ve 3281Dahili)
Faks: (0262) 676 66 85
E-posta: hissedarlar@sarkuysan.com ve muhasebe@sarkuysan.com
Bu birim başta bilgi almak ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının
kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.
Pay Sahipleriyle İlişkiler Biriminin bu dönemde yürüttüğü başlıca faaliyetler şunlardır:
•

Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü
ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak,

•

Genel Kurul Toplantısı’nın yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme’ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun
olarak yapılmasını sağlamak ve toplantıda pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,

•

Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve
izlemek,
• Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaları güncel olarak Şirketimizin
www.sarkuysan.com internet adresimizde “Yatırımcı İlişkileri” ve “Borsa İstanbul’da Sarkuysan” bölümlerinde pay
sahiplerinin kullanımına sunmak,
• SPK’nın ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını KAP (Kamuyu
Aydınlatma Platformu) aracılığıyla kamuya duyurmak,
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• Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
• Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket
içinde ilgili birimlerin bilgilendirilmesini sağlamak,
• Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile şirket arasında iletişimi sağlamak ve
şirketi temsil etmek,
• Pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasını kolaylaştırmaktır.
3 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay sahiplerinin bilgi talepleri mail ortamında, telefon veya PTT vasıtası ile Şirketimize ulaştığı zaman verilmesi
gereken cevaplar daha önce kamuya duyurulmuş ise en kısa sürede ilgili birim tarafından soruyu soran kişiye doğru,
anlaşılır ve tatminkar bir biçimde cevap verilmektedir. Pay sahiplerinin talep ettiği bilgiler henüz kamuya
açıklanmamış türden ise bu durumda yatırımcılarımıza, kamuya duyuru yapmakla yetkili yöneticilerin görüşü
alındıktan sonra gerekli bilgiler verilmektedir.
Şirketimizin internet sitesi en iyi biçimde düzenlenerek yatırımcılarımızın incelemelerine sunulmuş olup, içinde pay
sahipliği haklarının kullanımını engelleyebilecek nitelikte herhangi bir bilgi ve açıklama yoktur.
Şirketimizin mali tabloları, hem Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hem de Vergi Kanunları çerçevesinde genel
kurulca seçilen bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetime tabi olduğu için esas sözleşmemizde Özel Denetim
yer almamaktadır. Özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı yada engelleyici herhangi şirket kararı ve esas sözleşme
hükmü bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talepte bulunulmamıştır.
2013 yılı döneminde ortalama 500 ortağımızın yazılı veya sözlü sorularına cevap verilmiştir.
4 Genel Kurul Toplantıları
2012 dönemi faaliyetlerimize ait olağan genel kurul toplantımız 20.06.2013 tarihinde saat 14.30’da Emek Mahallesi
Aşıroğlu Caddesi No.147 Darıca / KOCAELİ adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve
şirket esas sözleşmesi hükümleri doğrultusunda genel kuruldan 3 hafta öncesinden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin
28.05.2013 tarihli ve 8329 sayılı, Kocaeli Gazetesinin 29.05.2013 sayılı nüshalarında ilan edilmiş ve internet
sitesi ile kamuya duyurulmuş, ayrıca A grubu nama yazılı pay senedi sahiplerine 30.05.2013 tarihinde adreslerine
taahhütlü mektup ile çağrı yapılmıştır.
Ortaklarımızın Şirketimiz merkezinde yapılan genel kurul toplantımıza katılabilmesini sağlamak amacı ile İstanbul
Mecidiyeköy Trump Towers AVM ve Kadıköy Haydarpaşa’da rıhtımda bulunan Protokol Camisinin önünden otobüs
kaldırılmış ve toplantı sona erdiği zaman yine aynı otobüslerle ortaklarımız geriye dönmüşlerdir.
20.06.2013 tarihli olağan genel kurulumuz sırasında 100.000.000,- TL’lik ödenmiş sermayemize ait 10.000.000.000
adet paydan 4.281.485.116 payın asaleten, 4.339.274.538 payın vekaleten olmak üzere toplam 8.620.759.654 pay
toplantıya katılmış ve böylece kanuni nisap olan ¼ çoğunluk elde edilmiştir.
Toplantıya 80 ortağımız katılmış olup toplantı sırasında isteyen ortağımız gündem maddeleri ile ilgili veya sair
konularda görüşlerini belirtmişler ve sorulara yönetim kurulu üyelerimiz tarafından cevaplar verilmiştir.
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Söz konusu genel kurul toplantımıza ait tutanaklar KAP ortamında ve internet sitemizde yayınlandığı gibi tescil
edilerek 08.07.2013 tarih 8358 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
2012 yılında yapılan 271.513,12 TL’lik bağış ve yardımlar ilgili döneme ait faaliyet raporumuzda bulunup ayrı bir
gündem maddesi ile ortaklarımıza bu konuda ayrıntılı bilgi verilmiştir.
5 Oy Hakkı ve Azlık Hakları
Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 01.01.2013 tarihi itibari ile 100.000.000,- TL olup 10.000.000.000 adet paya
bölünmüştür. Esas sözleşmemize göre her payın bir oy hakkı vardır. Bu payların 500 adedi A grubu nama yazılı
9.999.999.500 adedi B grubu hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu seçimlerinde A ve B grubu paya sahip ortaklar kendi
aralarında yönetim kurulu üyeliği için aday belirlemektedir. Üye adaylar belirlendikten sonra genel kurul 5 üyeyi A
grubunun belirlediği, 4 üyeyi B grubunun belirlediği adaylar arasından seçmektedir.
Sermayelerine iştirakimiz olan şirketlerde karşılıklı iştirak hissesi yoktur.
6 Kâr Payı Hakkı
Esas sözleşmemizde kâra katılım konusunda bir imtiyaz hakkı yoktur. Şirketimizin kar dağıtım politikası mevcut olup
yıllık faaliyet raporlarında yayınlanarak genel kurulumuzun bilgisine sunulmakta ve internet sitemizde de faaliyet
raporu içerisinde yer almaktadır. Buna göre temettü tutarı TTK ve SPK mevzuatları çerçevesinde yedek akçeler, vergi
ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir kardan tüm paylara eşit olarak dağıtılmaktadır.
Yıllık karın ortaklara hangi tarihte dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit
edilir. Kar payı dağıtım tarihi itibari ile mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.
7 Payların Devri
Şirketimizin ihraç ettiği 100.000.000,- TL nominal değerli pay senetlerinden 5,-TL’lik kısmı A grubu nama yazılı olup
satışı esas sözleşmemiz gereği evvela keyfiyeti yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı vasıtası ile diğer kurucu
ortaklara teklif edeceklerdir. Kurucu ortaklardan bir ay içerisinde bahse konu hisse senetlerine borsa rayici yoksa, pay
senedinin hakiki değeri üzerinden bir talip çıkmaz ise ancak ondan sonra bu pay senetleri dışardan birisine satılabilir.
99.999.995,- TL nominal değerlik kısmı ise B grubu hamiline yazılı olup Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.
BÖLÜM 2 - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8 Bilgilendirme Politikası
Şirketimizde ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde bilgilendirme politikası mevcuttur. Bu politikalar
gereği yatırımcıları ilgilendiren tüm konular en kısa zamanda Şirketimiz internet sitesinde açıklanmakta ve KAP
ortamında kamuya duyurulmaktadır.
Şirketimizin bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile ilgi sorumlu kişiler Genel Müdürümüz Hayrettin ÇAYCI ve
Ticari Muhasebe Müdürü Emine GÜNDAĞ’dır.
Kamuya açıklanan
güncellenmektedir.

geleceğe

yönelik

bilgiler

her

zaman

gerçekleşmesi

kesin

bilgilerdir.

Gerektiğinde
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Sermaye Piyasası ve Borsa İstanbul mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde; Şirketimizle ilgili özel
durum açıklamaları, mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı gibi
Şirketimiz tarafından kamuya açıklanacak bilgiler, bu açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar
vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, ve kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu
Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve şirketin ( www.sarkuysan.com ) internet sitesinde kamunun kullanımına
sunulmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “e-YÖNET:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı”na da bilgiler
aktarılarak şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi, günlük gazete ve dergilerde yayınlanan ilan ve haberler ile telefon, elektronik posta vb. iletişim yöntem ve
araçlarını kullanarak kamunun aydınlanması sağlanmaktadır.
Şirketimizin, gizli olmayan ve/veya ticari sır kavramına girmeyen hususlarla ilgili geleceğe yönelik bilgileri kamuya
açıklaması yapılmaktadır. Söz konusu bilgilerin, abartılı öngörüler içerisinde, yanıltıcı ibareler bulundurmamasına,
ayrıca şirketin finansal durumuna ve faaliyet sonuçları ile uyumlu yapılmasına azami gayret ve dikkat gösterilmektedir.
Daha önce açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya
gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.
Geleceğe yönelik bilgilerin açıklanması ile ilgili, olaylar vuku bulduğunda ya da gerçekleşmesi muhtemel olduğunda
bu durum Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilerek kamunun bilgisine sunulmaktadır.
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Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında tüm yatırımcılarımız ve menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde Şirketimiz internet
sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Sitede kamunun bilgisine sunulan tüm bilgilerin güncel olmasına azami gayret
gösterilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır. Mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar, açıklamaların
yapıldığı şekli ile Şirketin internet sitesinde ilan edilmektedir. Forex ile yapılan anlaşma çerçevesinde aldığımız paket
program gereği Borsa İstanbul’da hisse senedi seansları, KAP’ta yayınlanan şirketimiz ile ilgili bilgiler, Altın, Döviz,
Bakır, Petrol Borsaları, karşılaştırmalı grafikler endeks bilgileri, haberler ve borsada Sarkuysan anlık olarak sitemizde
takip edilebilmektedir.
Şirketimizin internet adresi “www.sarkuysan.com”dir. Şirketimizin internet sitesinde hissedarlarımızın düzenli ve kolay
ulaşımlarını sağlamak amacıyla “Yatırımcı İlişkileri” ve “Borsa İstanbul’da Sarkuysan” linki oluşturulmuştur. Bu linkler
altında; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; kurumsal yönetim bilgileri, ticaret sicili bilgileri, son
durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, Şirket Esas
Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, genel kurul toplantıları ile ilgili açıklamalar finansal raporlar, faaliyet
raporları, kar dağıtım politikası, hisse senetlerimizin Borsa İstanbul’da o andaki fiyat hareketlerinin izlenmesi ve
duyurular yer almaktadır.
Şirketimiz internet sitesi uluslararası yatırımcıların da yararlanabilmesi amacıyla İngilizce olarak da
görüntülenebilmektedir. Ancak yatırımcı ilişkileri bölümünde yer alan Şirket Esas Sözleşmesi ve yaptığımız duyurular
ile ilgili bilgiler sadece Türkçe olarak ilan edilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü›nün içeriğinin hazırlanması, değişen
bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi›nin sorumluluğundadır.
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Türk Ticaret Kanunu’nun internet sitesi başlıklı 1524. Maddesinin 4. nolu bendinde bahsi geçen konuya istinaden
Merkezi Kayıt Kuruluşunun hazırladığı sisteme internet sitemiz dahil edilmiştir. Böylece internet sitemizin özgülenmiş
kısmına, MKK portalına giren tüm yatırımcıların ulaşma imkanı sağlanmıştır.
10 Faaliyet Raporu
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından her yıl genel kurul toplantısından önce kamuoyunun Şirketin faaliyetleri
hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için detaylı faaliyet raporu hazırlanarak yatırımcılarımızın bilgisine
hem basılı rapor olarak hem de Şirketin internet sitesinde ilanen sunulmaktadır. Ayrıca mevzuat gereğince mali
tablolarımız ve faaliyet raporlarımız 3’er aylık dönemler halinde hazırlanarak kamuya ilan edilmektedir.
Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde istenen tüm bilgilere yer verilmektedir. Bunlar arasında;
•

Yönetim Kurulunun yıl içerisinde yaptığı toplantı sayısı,

• Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan komitelerin yapısı ve üyeleri hakkında bilgi, yürütülen
faaliyetler, çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine yer verilmektedir.
Kuruluşundan bu yana gerek Şirketimiz gerekse Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak önemli nitelikte bir yaptırım ve
cezai işlem olmadığı için faaliyet raporlarımızda yer almamaktadır.
Şirketimizin Finansal Tablolarına ilişkin hazırladığı açıklayıcı dipnotlarında Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve
olası sonuçları hakkında bilgiler yer almakta olup, söz konusu dipnotlar aynı zamanda yıllık faaliyet raporlarında yer
almaktadır. Ayrıca çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitim ile ilgili bilgilere, toplumsal ve çevresel sonuç doğuran
Şirket faaliyetlerine ilişkin bilgilere ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkındaki bilgilere raporumuzda yer
verilmektedir.
Şirketimizin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlar şu anda mevcut
olmadığından faaliyet raporlarında konu edilmemiştir.
BÖLÜM 3 - MENFAAT SAHİPLERİ
11 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri, Şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan, Şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi
olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi veya kurumlardır.
Şirketimiz, uzun dönemde menfaat sahipleri ile işbirliği içinde olmanın yarar sağlayacağını kabul etmektedir. Bu
amaçta oluşturulan Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikalarımızın uygulanmasına yönelik temel ilkelerimiz
şunlardır;
• Faaliyetlerimiz ile ilgili olarak Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde tüm menfaat sahiplerinin ve
çalışanlarımızın haklarının korunması ve etkin bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
• Menfaat sahiplerinin işlem ve faaliyetlerinde mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma
altına alır.
• Mevzuat ve sözleşmelerle korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde
ve Şirketimiz imkânları ölçüsünde korunur.
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•
Şirketimiz faaliyetleri içerisinde, menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali ile
sonuçlanacak bir işlemin bulunması durumunda bunun hakkaniyet çerçevesinde yasal haklarının eksiksiz olarak
tazminini sağlar.
•
Şirketimiz menfaat sahipleri arasında oluşabilecek çıkar çatışmaları ile ilgili olarak, menfaat sahibinin her bir
hakkı bağımsız olarak korunur.
•
Şirketimizin çalışanlarına
uygulanmaktadır.

yönelik

tazminat

politikası

mevcut

yasalar

ve

anlaşmalar

çerçevesinde

•
Şirketimiz ile menfaat sahipleri arasında gerek periyodik gerekse olayların vuku bulduğu zamanlarda
toplantılar yapılarak bilgi alışverişinde bulunulur.
Toplu Sözleşme kapsamındaki çalışanlarla ilişkiler sendika temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir. Şirket işveren
sendikası olarak Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), mavi yakalı çalışanları ise Birleşik Metal İş Sendikası
üyesidir. MESS ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında 01.09.2012-31.08.2014 dönemini kapsayan yeni dönem
Toplu İş Sözleşmesi 11.06.2013 tarihinde imzalanmıştır.
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Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz menfaat sahipleri ile ilgili konularda devamlı olarak bu kuruluşlardan bilgi ve destek almakta aynı
zamanda menfaat sahipleri tarafından çeşitli iletişim araçları ile Şirketimize iletilen öneriler ve talepler vasıtasıyla
da yönetime katılımları sağlanmaktadır.
Çalışanların yönetime katılımı ile ilgili olarak esas sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte çeşitli
kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla, düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey
yöneticilerin katıldığı yönetim toplantıları yapmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri tarafından oluşturulan
komitelere üst düzey yöneticilerimiz de dahil edilmektedir.
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Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

• Şirketimizde İnsan Kaynakları politikası ve uygulamaları evrensel insan haklarına uyumlu ve bunları destekler
nitelikte olup, ayırımcılık yapmamayı, Şirket içinde eşit fırsatlar sağlamayı esas alır. Sarkuysan A.Ş. de hiçbir şekilde
etnik köken, ırk, millet, maluliyet, politik görüş, dini inanç, yaş ve cinsiyet tercihi yapılmaz.
• Tüm İnsan Kaynakları uygulamalarında adalet, tutarlılık ve güvenirlilik esastır. Öncelikli ana değerler; kadronun
gerektirdiği objektif yetkinlikler yanında gösterilen performans ve Şirket kültürüne uyumluluktur.
• İnsan Kaynakları standartlarını sürekli iyileştirmek amacıyla, İnsan Kaynakları uygulamaları sistematik ve düzenli
olarak gözden geçirilerek gelen geri bildirimler ve çağdaş gelişmeler doğrultusunda bu fonksiyonun süreçleri
yeniden yapılandırılır.
• Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri, görgü ve sosyalleşme düzeylerini
arttırmalarına yönelik eğitim politikaları oluşturularak uygulamaya konulur.
• Etkin bir haberleşme ağı için çalışanların bilgilendirilmesi, motivasyonlarının arttırılması, iyi ilişkilerin ve iletişimin
geliştirilmesi amacıyla periyodik bültenler ve gerektiğinde duyurular çıkarılır.
• Çalışanların motivasyonuna yönelik çeşitli sosyal, sportif ve sanatsal uygulamalar düzenlenir.
• Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere Şirketimiz bünyesinde İnsan Kaynakları Müdürlüğü bulunmaktadır. İlgili
birimin Müdürü Oğuz ERGÜNGÖR’dür. Bu birim aynı zamanda üst yönetime karşı çalışanların temsilciliğini de
yürütmektedir.
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•
Sarkuysan A.Ş. çalışanlarının sendikalaşma hakkına saygı duyar. Sendikalar karşı taraf değil sosyal paydaş
olarak kabul edilir ve sendikalarla iyi ilişkiler içinde olmaya özen gösterilir. Şirket, üretime geçiş tarihimiz olan 1975
yılından itibaren Toplu Sözleşme düzeni içinde bulunmaktadır.
•
Çalışanlarımızın kendileriyle ilgili alınan kararlar, gelişmeler, çalışanlara veya temsilcilerine çeşitli
haberleşme kanalları kullanılarak bildirilir, bu nitelikteki kararların oluşumunda gerektiğinde ilgili sendikalarla görüş
alışverişinde bulunulur.
•
“ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” çerçevesinde görev tanımları ve ayrıca Kalite Politikamız, Personel
Yönetmeliği, Toplu İş Sözleşmesi ve Kurumsal Davranış İlkelerini içeren “Kurum Kültürümüzün Temel Kaynakları”
isimli kitapçığımız basılı olarak her çalışana verilmektedir.
•
Kurum öncelikleri arasında yer alan çalışan sağlığını korumaya yönelik olarak işyeri sağlık birimimizce aşı,
sağlık taraması, tıbbi takip gibi uygulamalar titizlikle yapılmaktadır. İş Güvenliği alanında da sahip olduğumuz
“OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği” yönetim sistemi standartları çerçevesinde gerekli çalışmalar yasal
mükellefiyetlerimizle bütünleşik olarak yürütülür. Tüm çalışanlarımız ile eş ve çocukları grup ferdi kaza poliçesi ile
7/24 ve 365 gün her türlü kazaya karşı sigortalıdırlar.
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Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz çevreye olan duyarlılığını belgelenmiş olan “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” çerçevesinde
yürütmektedir. Ayrıca tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere yönelik etik kurallara etkin bir şekilde
uyulmakta, bu bağlamdaki olası gelişmeler internet sitemizde kamuya duyurulmaktadır.
“Kurum Kültürümüzün Temel Kaynakları” isimli kitapçığımızda yer alan kurumsal davranış ilkelerimiz ile
çalışanlarımıza ve temsilcilerine görevlerini yerine getirirken kararlarında ve davranışlarında göz önünde tutacakları
ilkeler belirtilmekte, ilişki ve uygulamalarda temel ahlaki, insani değerlere, yasalara, örf ve adetlere, çevreye ve Şirket
kurallarına karşı bağlılığımız ve saygımız açıklanmaktadır.
BÖLÜM 4 - YÖNETİM KURULU
15

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulumuz, kanun ve mevzuattan doğan yetki ile aldığı stratejik kararlarla, risk büyüme ve getiri dengesini
en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketimizin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını
gözeterek, Şirketimizi idare ve temsil etmektedir.
Yönetim Kurulumuz Şirketimizin gelecek dönemlerdeki hedeflerini, iş gücü ve finansal kaynaklarını belirler ve
Şirketin performans denetimini yapar.
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Yönetim Kurulu Üyeleri

Hayrettin ÇAYCI

Başkan

Aykut MENETLİOĞLU

Başkan Vekili

Fuat SUCU

Üye

Hamit MÜCELLİT

Üye

A. Hamdi BEKTAŞ

Üye

Hatice GÜNGÖR

Üye

Cenap TAŞKIN

Üye

Ahmet TOKCAN

Üye

Rıza SARRAF

Üye

Ziya AKKURT

Bağımsız Üye

Hasan Şahin CENGİZ

Bağımsız Üye

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı

07.01.2014 Tarihinde İstifa Etmiştir.

Şirket Esas Sözleşmemize göre; Yönetim Kurulumuz 2’si bağımsız olmak üzere 11 üyeden oluşmaktadır.
Şirketimiz Yönetim Kurulunda, 20.06.2013 tarihli olağan genel kurulunda seçilmiş 2 Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi 1 yıl müddetle görev almaktadır. Mevcut bağımsız üyeler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde gerekli tüm şartları taşımaktadır.
Yönetim Kurulu üyeliği ile birlikte Genel Müdürlük görevini yürüten Sn. Hayrettin ÇAYCI 20.06.2013 tarihli olağan
genel kurul toplantısından sonra yönetim kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir.
Bağımsız üyeler dışında kalan 9 kişilik yönetim kurulu üyelerimizin görev süreleri genel kurul kararı ile 3 yıl olup
2011 - 2014 dönemini kapsamaktadır.
Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütleri taşıyıp taşımaması
hususunu dikkate alıp değerlendirerek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu
onayına sunar. Şirket, kesinleşmiş bağımsız üye aday listesini ve bağımsız üyelerin özgeçmişlerini genel kurul
toplantı ilanı ile birlikte kamuya açıklar ve aynı anda Şirketin internet sitesinde de ilan eder.
20.06.2013 tarihli Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Köksal AHISKA, Sn. Didem ERKAN, Sn.
Semih YARDIM, Sn. Maksut URUN istifa etmiş, yerlerine Sn. Cenap TAŞKIN, Sn. Hatice GÜNGÖR, Sn. Şükrü KİLİMCİ,
Sn. Rıza SARRAF seçilmişlerdir. 24.10.2013 tarihinde istifa eden Sn. Şükrü KİLİMCİ’nin yerine Sn. Ahmet TOKCAN
atanmıştır.
Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi olmayıp Yönetim Kurulumuzun
18.09.2012 tarihli kararı ile oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi bu görevi üstlenmiştir. Kurumsal Yönetim
Komitemizde 2 bağımsız üye bulunup bu üyeler bağımsızlık beyanlarını 20.06.2013 tarihinde yönetim kurulu
başkanlığına sunmuşlardır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin kriterlerini ortadan kaldıracak herhangi bir
durum olmamıştır.
Yönetim Kurulu üyelerimiz, grup şirketlerin yönetim kurullarında görev almışlardır.
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16 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Şirket Esas
Sözleşmesi çerçevesinde Şirket faaliyetlerine ilişkin diğer konular hakkında Yönetim Kurulu Başkanı diğer üyeler ile
görüşerek gündem belirlenir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik
yöntemle de iştirak etme çalışmalarına başlanmış ve esas sözleşmemize bu konuda hüküm konmuştur. Gündemde yer
alan konularla ilgili bilgi ve belgeler toplantı öncesinde üyelerin incelenmesine sunularak üyelerin toplantıya
hazırlanmaları sağlanmaktadır. 2013 yılında Yönetim Kurulu 25 defa toplanmıştır.
Yönetim Kurulu üyeleri her zaman başkan ile görüşerek gündeme madde konmasını isteyebilmektedirler. Toplantıya
katılamayan üyeler görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirebilmekte ve toplantıya katılan üyelerin bilgisine
sunulmaktadır.
Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu üyeleri arasında ağırlıklı oy hakkı, olumsuz veto hakkı gibi imtiyazlı oy
hakkı bulunmayıp her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı hususunda ilgili düzenlemeler yapılmış ayrıca TTK ve ilgili
yönetmelik çerçevesinde yönetim kurulu iç yönergesi hazırlanmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular hakkında tüm üyeler serbestçe görüşlerini
açıklayabilmekte ve gündem maddeleri her yönü ile tartışılmaktadır. Her bir Yönetim Kurulu Üyesi, toplantılarda
muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini, karar zaptına geçirebilmektedir. Kararların
alınması hususunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri
uygulanmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde söz konusu ilkenin uygulanması zorunlu olup
Şirketimizce uygulanmaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler olmamıştır.
17 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirkette, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla Yönetim Kurulu
üyeleri arasından “ Denetimden Sorumlu Komite ”, “Kurumsal Yönetim Komitesi ”ve “ Riskin Erken Saptanması
Komitesi ” oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış, bu komitelerin görevlerinin
de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesi kabul edilmiştir.
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1-Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketteki Görevi

Komitedeki Görevi

Hasan Şahin CENGİZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Başkan

Ahmet Hamdi BEKTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Üye

Cenap TAŞKIN

Yönetim Kurulu Üyesi

Üye

Hamit MÜCELLİT

Yönetim Kurulu Üyesi

Üye

Hatice GÜNGÖR

Yönetim Kurulu Üyesi

Üye

Ahmet TOKCAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Üye

Ziya AKKURT

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Başkan

Hasan Şahin CENGİZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye

Sevgür ARSLANPAY

Genel Müdür Yardımcısı

Teknik Denetim

Ümit ULUÇAM

Genel Müdür Yardımcısı

Mali Denetim

Emine GÜNDAĞ

Ticari Muhasebe Müdürü

Mali Denetim

Ferhan TURNAGİL

Maliyet Muhasebesi Müdürü

Mali Denetimi

Ziya AKKURT

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Başkan

Ahmet Hamdi BEKTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Üye

Doğan ÇAKIR

Genel Müdür Yardımcısı

Üye

Ümit ULUÇAM

Genel Müdür Yardımcısı

Üye

2-Denetimden Sorumlu Komite

3-Riskin Erken Saptanması Komitesi

İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür komitelerde görev almamaktadır.
Şirketimiz Yönetim Kurulunun yapılanması gereği bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı 2 kişiden ibarettir. Oluşturulan
komitelerin en az başkanları ve Denetim Komitesinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerektiğinden bir
bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz, 2 ayrı komitede görev almak zorunda kalmıştır. Bağımsız üyeler Kurumsal Yönetim
İlkeleri kriterlerinin tamamını taşımaktadır.
18 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
30.12.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurumunun Seri: IV, No: 56 sayılı
Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uyulmasına ilişkin tebliğ ile 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun “Riski Erken Saptanması ve Yönetimi” başlıklı 378. madde hükümleri çerçevesinde
Yönetim Kurulumuzun 18.09.2012 tarih ve 1391/12.41 sayılı kararları ile “ Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi”
komitesi kurulmuştur.
Bu Komitede Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ziya AKKURT ile Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Hamdi BEKTAŞ,
Genel Müdür Yardımcıları Sn. Doğan ÇAKIR ve Sn. Ümit ULUÇAM görev almaktadır. Bu komite Şirketin gelişmesini ve
devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin
yönetilmesi görevini yürütmek ve en az iki ayda bir toplanarak Yönetim Kuruluna rapor vermektedir. Ayrıca Yönetim
Kurulumuzun 05.02.2013 tarihli kararı ile “Hazine ve Risk Yönetimi Müdürlüğü” kurulmuş ve bu komite ile birlikte
çalışmalara başlamıştır.
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19 Şirketin Stratejik Hedefleri
Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kaliteli ürünler üreterek, dünya kalite yarışında ön sırada bulunan
yerimizi korumak ve geliştirmek” ana misyonumuzdur. Vizyonumuz; doğaya saygılı üretim felsefesi içinde tek pazara
dönüşen dünyada müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için gerekli yatırım, koordinasyon, destek ve eğitim
programları ile Kalite Yönetim Sistemimizin gereklerinin gerçekleştirilmesi ve etkinliğinin sürekli
geliştirilmesidir. Stratejik hedeflerimiz de; bu misyon ve vizyonu üretim, insan kaynakları, kalite, finansman, tedarik ve
sevkiyat, pazarlama ve Ar-Ge alanlarında uygulanacak politikaların oluşturulmasıdır. Bu amaçla yılda en az 2 defa şirket
hedefleri ve gerçekleşme düzeyleri, gözden geçirme toplantılarında değerlendirilir.
Yönetim Kurulunca bu konuya verilen büyük önem nedeniyle Şirketimizin stratejik başarıları her zaman artmış ve
bu gün yurt içi yurt dışı piyasalarda ürünlerini pazarlamakta, ihtiyaç duyulduğunda kapasitelerini arttırarak
müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap vermektedir.
Üretime geçtiği yıldan itibaren her yıl kar eden şirketimiz, ortaklarına da 1976 yılından itibaren 2009 yılı hariç her yıl
temettü vermiştir.
20 Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretleri, huzur hakları ve yıllık kardan alacakları kar payları yazılı
hale getirilmiştir. Kriterler ve ücretlendirme esasları Genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine
sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Daha sonra alınan kararlar tutanağa yazılarak
kamuya açıklanmaktadır. Faaliyet raporumuzda yer alan bu bilgiler internet sitemizde de yer almaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurulda onaylanmasından sonra yürürlüğe girer. Buna göre
20.06.2013 tarihli Genel Kurulda yönetim kurulu üyelerinin her bir üyesine aylık 6.000,- TL ücret ve net 1.000,- TL
huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve Üst Düzey Yöneticilere Şirket iç prosedürleri
dahilinde verilen avanslar hariç olmak üzere borç para verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır. Şirketimizin bu
kişiler lehine teminat veya kefalet verilmesi şeklinde bir uygulaması bulunmamaktadır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine verilen ücretler ve sağlanan tüm menfaatler yıllık faaliyet raporlarında yer
almaktadır
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Şirketimiz Tarafından Verilen Teminat / Rehin / İpotekler

Şirketimiz adına verilmiş olan TRİ’lerin toplam tutarı
Sarkuysan A.Ş. Verilen Teminat Mektupları
Sarkuysan A.Ş. Verilen Teminat Senetleri
Sarmakina A.Ş. Verilen Teminat Mektupları
Bemka A.Ş. Verilen Teminat Mektupları
Bemka A.Ş. Verilen İpotekler
Bemka A.Ş. İşletme Rehni
Bektaş A.Ş. Verilen Teminat Mektupları
Sarda A.Ş. Verilen Teminat Mektupları
Ege Serbest Bölge Şubesi Verilen Teminat Mektupları
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
verilmiş olan TRİ’ lerin toplam tutarı
Verilen Kefaletler
Verilen İpotek
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer
3. Kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİ’ lerin
toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİ’ lerin toplam tutarı
i. Ana ortak lehine verilmiş olan TRİ’ lerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri
lehine verilmiş olan TRİ’ lerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine verilmiş olan
TRİ’ lerin toplam tutarı
Toplam

31.12.2013
Tutar (TL)
335.461.521
102.020.127
219.071.277
389.604
2.651.697
2.894
11.322.000
3.922

31.12.2012
Tutar (TL)
238.516.113
150.831.012
66.488.889
63.307
909.400
2.586.870
5.500.000
5.355
12.128.000
3.280

153.013.592

77.350.392

149.783.442
3.230.150
-

77.350.392
-

-

-

-

-

488.475.113

315.866.505
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Kâr Payı Dağıtım Politikamız
1-Şirketimizin yıllık kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile esas
sözleşmeye uygun olarak belirlenen Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde genel kurul kararıyla dağıtılır.
2- Yönetim kurulu kârın dağıtımına ilişkin teklifini pay sahiplerinin menfaati ile şirket menfaatleri arasındaki hassas
dengeyi gözeterek yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda belirler.
3- Kâr payının dağıtılıp dağıtılmayacağı kararı yönetim kurulu önerisi ile genel kurulca alınır ve kâr dağıtımına ilişkin
yönetim kurulu önerisi, şekil ve içeriği sermaye piyasası kurulunca belirlenen kâr dağıtım tablosu ile birlikte SPK’nın
özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, en geç olağan genel kurul gündeminin
ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır ve şirketin internet sitesinde yayınlanır.
4- Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapılacağı hesap dönemi sonu
itibarıyla başlanır.
5- Genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla kâr payı eşit veya farklı tutarlı taksitlere bölünebilir. Taksit
sayısı ve ödeme zamanları genel kurul kararıyla veya genel kurulca yetkilendirilen yönetim kurulu tarafından
belirlenir.
6- Kârpayı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın
payları oranında eşit olarak dağıtılır.
7- Pay başına düşecek temettü, genel kurulda ortaklara dağıtılmasına karar verilen kârın, toplam pay adedine
bölünmesi suretiyle bulunur.
8- Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır.
9- Ortaklarımızın pay senetleri yasal mevzuat gereği kayden işlendiğinden, kâr payı ödemeleri; ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde genel kurulca belirlenen tarihte Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’nın talebi ile ortaklarımızın
aracı kurum ve bankalardaki hesaplarına aktarılması için Takasbank A.Ş.’ye yapılır.
10- Kâr payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat Hükümleri ile esas
sözleşmemize göre yapılır.
11- Yönetim kurulu üyelerine ve şirket çalışanlarına, kârdan pay verilebilmesi için şirket esas sözleşmesinde hüküm
bulunması gereklidir.
12- Bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı genel kurulca
belirlenir. İlgili hesap dönemi içinde yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Yapılacak bağış ve ödemeleri
özel durumların kamuya açıklamasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve olağan genel kurulda
ortakların bilgisine sunulur.
13- Kâr dağıtım politikası Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri ile esas
sözleşme hükümleri çerçevesinde hazırlanır ve yıllık faaliyet raporunda yer alır. Genel kurulda ortaklarımız bu
konuda bilgilendirilir.
14- Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararını
ve değişikliğin gerekçesi SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya
duyurulur.
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İletişim
Merkez
Adres

Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi
No: 147 41700 Darıca

/ KOCAELİ
Telefon
Faks

İştirak ve Bağlı Ortaklıklar

Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi A.Ş.

Demisaş Döküm Emaye Mamulleri San. A.Ş.

Merkez ve Tuzla Fabrika
Adres
Birlik Organize Sanayi Bölgesi
Batı Caddesi No: 4
34953 Tuzla / İSTANBUL
Telefon
(0 216) 593 27 27 (pbx)
Faks
(0 216) 593 27 33
E-posta
info@bemkawire.com.tr
Web Sitesi www.bemkawire.com.tr

(0 262) 676 66 00 (20 hat)
(0 262) 676 66 80
(0 262) 676 66 81
(0 262) 676 66 83
E-posta
info@sarkuysan.com
Web Sitesi www.sarkuysan.com

Merkez
Adres

Fabrika
Adres

Fabrika
Adres
BİLECİK
Telefon
Faks
E-posta

Telefon

Faks
E-posta

Beylikbağı Mahallesi
Çelikoğlu Caddesi No: 155
41401 Gebze / KOCAELİ
(0 262) 653 26 04 (3 hat)
(0 262) 653 27 52 (7 hat)
(0 262) 653 45 07 (4 hat)
(0 262) 653 55 12
(0 262) 653 27 59
plant@sarkuysan.com

Satış Mağazası
Adres
Perpa İş Merkezi, A Blok
7. ve 8. Kat, No: 733-735 34350
Okmeydanı/Şişli/İSTANBUL
Telefon
(0 212) 222 45 96 (2 hat)
Faks
(0 212) 221 98 77
E-posta
sksper@sarkuysan.com
Şube
Ege Serbest Bölge Şubesi
Ege Serbest Bölgesi Nilüfer

Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi
No: 147 41700 Darıca / KOCAELİ
Telefon
(0 262) 677 46 00 (pbx)
Faks
(0 262) 677 46 99
Web Sitesi www.demisas.com.tr

Vezirhan Beldesi, (11130) /
(0 228) 233 10 14
(0 228) 233 12 46
info@demisas.com.tr

Sarmakina San. ve Tic. A.Ş.
Merkez ve Fabrika
Adres
Beylikbağı Mahallesi 343 Sokak
No: 3 41700 Gebze / KOCAELİ
Telefon
(0 262) 653 90 82 (pbx)
Faks
(0 262) 653 90 89
E-posta
info@sarmakina.com.tr
Web Sitesi www.sarmakina.com.tr
Sarda Dağıtım ve Tic. A.Ş.
Adres
Bankalar Caddesi
İletim Şark Han No: 16 Kat: 5-6
34420 Karaköy Beyoğlu /
İSTANBUL
Telefon

Telefon
Faks
E-posta

(0 232) 258 00 26
(0 232) 251 72 78
sksege@sarkuysan.com

Temsilcilik
Sarkuysan S.P.A.
Adres
Via Caracciolo 30
20155 Milano / İTALYA
Telefon
(0039) 0234592237
Faks
(0039) 0234592189
E-posta
italia@sarkuysan.com
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Bektaş Bakır Emaye Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Adres
Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi
No: 147 41700 Darıca / KOCAELİ
Telefon
(0 262) 676 66 95
Faks
(0 262) 676 66 85
E-posta
bektasemaye@sarkuysan.com

Gebze Fabrika
Adres
Beylikbağı Mahallesi 343 Sokak
No: 6 41401 Gebze / KOCAELİ
Telefon
(0 262) 653 20 20 (pbx)
Faks
(0 262) 654 29 85
Almanya Ofis
Adres
Eschenweg 10
D-30855 Langenhagen
Hannover / ALMANYA
Telefon
+49 (0) 511 978117-90
Faks
+49 (0) 511 978117-97
İtalya Ofis
Adres
Via Caracciolo, 30
20155 Milano / İTALYA
Telefon
+39 (02) 34592237
Faks
+39 (02) 34592189
E-posta
bemka@bemka.it
Sark - USA, Inc.
Adres
120 Industrial Park Road Albany,
NY 12206 USA
Telefon
marketing@sark-usa.com
Web Sitesi www.sark-usa.com
Sark Wire Corp.
Adres
120 Industrial Park Road Albany,
NY 12206 USA
Telefon
001 518 453 4199
Faks
001 518 453 4166
E-posta
marketing@sark-usa.com
Web Sitesi www.sarkwire.com

www.sarkuysan.com
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