AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ’nin
28.03.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılına Ait
Olağan Genel Kurul Toplantısı Sırasında Pay Sahiplerimizden Gelen Sorulara
Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.5 maddesi Uyarınca Verilen Cevaplar
İşbu doküman, 28 Mart 2014 tarihinde saat:10:00’da yapılan Şirketimizin 2013 yılına ait
Olağan Genel Kurul toplantısının görüşmeleri sırasında pay sahiplerimiz tarafından Aksa
Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi “Aksa veya Şirket” yönetimine yöneltilen soruların
gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması nedeniyle
verilen ek cevaplar ile Genel Kurul Toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ve bu sorulara
verilen cevaplara ilişkin olarak 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.5’no’lu maddesi
kapsamında Şirket yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından düzenlenmiştir.
I- Gündemin 2. Maddesine İlişkin Sorular Ve Cevapları:
Soru 1) 26.03.2013 tarihli Şirket KAP Özel Durum Açıklaması’nda 2012 yılı Olağan
Genel Kurulu’nda CITIBANK grubu tüm konularda red oyu kullanmıştır. Bu red
oyuna ilişkin Genel Kurul iptali davası açılmış mıdır? Açılmış ise bu davaların
Şirket’in bankalar nezdindeki kredibilitesini etkileyip etkilemediği hakkındaki
açıklamalarınızı talep ederiz.
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Bu konuda açılmış bir dava bulunmamaktadır ve Şirket’in bankalar nezdindeki
kredibilitesini olumsuz yönde etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadır.
Soru 2) Şirketin faaliyet raporunda mevzuata aykırı olarak Amerikan Doları verileri
kullanılmıştır. Denetim raporu ekinde ise Türk Lirası veriler kullanılmıştır. Bu durum
mali tablolarla faaliyet raporundaki verilerin karşılaştırılmasına elvermemektedir.
Bunun sebebinin açıklanmasını rica ederiz.
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Bağımsız denetçi raporu tek sayfadan ibarettir. Faaliyet raporu son kısmında
görüldüğü üzere fonksiyonel para birimi olan Türk Lirası cinsinden hazırlanmıştır.
Amerikan Doları olarak hazırlanan mali tablolar ise uluslararası yatırımcılara bilgi
amacıyla TMS 21 “Kur değişiminin etkileri” gözetilerek, ilgili kurlar kullanılarak
hazırlanmıştır. Buradaki Amerikan Doları cinsinden hazırlanan bilanço ve gelir
tablosu Amerikan Doları cinsinden işlemlerin fazlaca olması sebebiyle ek bir bilgi
verebilmek amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır.
Aksa’nın borsadaki hisselerinin yüksek oranda yabancı yatırımcı tarafından sahip
olunması sebebiyle yabancı yatırımcıların bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.

Soru 3) Faaliyet raporunda FVAÖK 132.312 Amerikan Doları’dır. Raporda gösterilen
kar 1.9021 kurudur. Bu durumda FVAÖK 251.670 Türk Lirası olarak
hesaplanmaktadır. Oysa denetim raporunda düzenlenmiş FVAÖK 296.610 Türk Lirası
olarak (sahife 77) yer almaktadır. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda bu tutar 251.673
Türk Lirası olarak beyan edilmiştir. Faaliyet raporuyla denetim raporunda farklı
tutarlar olarak belirlenen farklı FVAÖK rakamlarının sebebi nedir?
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Şirket bölümlere göre raporlamasını, kar üreten merkezlere göre raporlamayı
düzeltilmiş Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar “FVAÖK” üzerinden ölçmektedir,
ilgili dipnotun altında yer alan “Dağıtılmayan kurum gideri” adı altındaki genel
yönetim giderleri ile toplandığı zaman faaliyet raporunun içerisinde yer alan Şirket
seviyesindeki FVAÖK ile tutarlılık göstermektedir.
Soru 4) Faaliyet raporunun 16.7 ve 16.8 bölümlerinde yer verilen bilgiler çelişkilidir.
Bu çelişkili bilgiler hakkında açıklama talep ediyoruz.
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Burada mevzu bahis işlem Şirketin %60 payına sahip olduğu Aktops’un kalan %40’lık
hissesinin devralınması işlemi ile ilgilidir. Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği
çerçevesinde, bu işlem için bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile işlemi kabul
etmiştir, işlem için ilişkili taraf Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmamıştır. Faaliyet
raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum beyanında yer alan 16.8. bölümünde ise
SPK Tebliği çerçevesinde tanımlanmış olan önemlilik ilkesi kriterlerine ulaşmadığı
için böyle bir işlemin olmadığı hususuna yer verilmiştir. Ayrıca, şeffaf bir Şirket olan
Aksa bu işlem için bağımsız bir değerleme kuruluşu raporu da almıştır.
Soru 5) DowAksa Switzerland GmbH ve DowAksa USA LLC’nin %50 %50
ortaklıkla müşterek yönetime tabi ortaklıklar Yönetim Kurulu faaliyet raporunda yer
almamasına rağmen denetim raporunun 67. sayfasında yer almaktadır. 2012 yılında
mevcut olmayan bu ortaklıklar hakkında faaliyet raporunda hiçbir bilgi yer
almamaktadır. Bunun sebebi nedir? Bu şirketler niye kurulmuştur? Hangi alanlarda
faaliyet göstermektedir? Aksa’nın faaliyetlerine etkisi nedir? DowAksa Switzerland
nasıl fonlanmaktadır?
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Aksa’nın Dow ile yapmış olduğu %50-%50 ortaklık Hollanda’daki Holding Şirketi
üzerindendir, burada bahsedilen Şirketler Aksa’nın dolaylı olarak sahip olduğu
şirketlerdir.

Bu şirketlerden bir tanesi Amerika’da 3.8 milyon Amerikan Doları bedel ile deprem
güçlendirme için Kaliforniya’da satın alınan Karbon Wrap Şirketi’dir ve DowAksa
tarafından satın alınarak, bu teknolojinin Türkiye’de yapılacak deprem güçlendirme
uygulamalarında kullanılmak üzere yapılan bir yatırımdır.
Rus’lar ile kurulan şirket Rusya’daki rüzgar ve gaz boru hattı konusunda yapılacak
kompozit malzemelere hazırlık olması amacıyla %33 oranıyla alınan NCC isimli Arge
Şirketi’dir, bu konularda DowAksa başka uluslararası şirket almaya yolundadır ve bu
iki şirket de stratejik anlamda önemlidir.
Bunun dışında Tai ile savunma sanayi alanında insansız hava araçları ve eğitim
uçakları konularında DowAksa şirketi anlaşmalar sağlamıştır.
GmbH isimli olan şirketin Ruslarla ortak olup olmadığı ve DowAksa Switzerland
şirketinin faaliyet konusu hakkında gelen ilave soruya cevap: Ruslarla ortak olunan
Şirket NCC’dir, DowAksa Switzerland GmbH’ ise Dow Chemicals’ın Avrupa
Merkezi Horgen’de DowAksa için çalışan bazı personellere ait maaş gibi masrafların
yer aldığı, masraf merkezi niteliğinde ve DowAksa Holding tarafından finanse edilen
küçük bir şirkettir.
DowAksa şirketi Dünya çapında ve stratejiktir, talep halinde ofisimizde daha detaylı
bilgi sunulabilir.
Soru 6) DowAksa 2012 yılında kurulmuş bir şirket, 2013 yılında 16,7 milyon TL olan
zararı 2013 yılında 51 milyon TL’ye çıkmıştır. Zarardaki bu yüksek artışın sebebi
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
DowAksa yeni kurulan bir Şirket’tir, sektörde çok az Şirket mevcuttur ve Karbon
elyaf daha çok Japon kuruluşların kontrolünde bir sektördür. Üç (3) firma toplam
sektörün 2/3’üne hakim olup, Şirket satınalmalarını devamlı olarak yapmaktadır ve
pazardaki satış fiyatlarını yarı yarıya indirmeleri neticesinde bundan DowAksa da
olumsuz etkilenmiştir. Ayrıca DowAksa’nın derivativ ürünlerle ilgili yatırımları yeni
başlamıştır. Elyaftan sonra gelen bu yatırımlar daha az maliyetli ancak katma değerli
ürünlerdir. Satın alınan Şirketler de bu amaçla alınmış olup, bu yüzden geçiş
döneminde bir miktar zarar olmaktadır, bundan sonra zararlar çok fazla tekrar
etmeyecektir.

Soru 7) Türk Ticaret Kanunu 516. Maddesi gereği, faaliyet raporunda Şirket Yönetim
Kurulu ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ve yan menfaatler hakkında ayrıntılı
bilgi verilmesi gerekmektedir. Fakat, faaliyet raporunda bu bilgilere yer verilmemiştir.
Bağımsız denetim raporunda ise sadece toplam bir tutar belirtilmiştir. Dolayısıyla,
Şirket Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerine verilen ücretler ve yan menfaatler
hakkında bilgi talep ediyoruz.
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Bu husus Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde tavsiye niteliğinde bir
düzenlemedir. Üst yönetimdeki personellerin pozisyonuna göre uygun bir araç (JettaPassat-Audi), sağlık sigortası, cep telefonu, her yıl prosedür ve tutarların yenilendiği
harcırah bedelleri verilmektedir, bunun dışında sene başında belirlenen hedeflere göre
performans yönetimi primi ödenmektedir, bu primler alt pozisyonlara doğru indikçe
%20 prim %80 maaş, üst pozisyonlara doğru gittikçe %50 maaş-%50 prim olarak
hesap edilmektedir.
Soru 8) Ücret politikalarında üst düzey yöneticilerine kar payı dağıtımında pay
verilmeyeceği kayıtlıdır. Kar dağıtım önerisinde yer alan 2.569.422 TL nasıl
dağıtılacaktır? Kime ve ne kadar verileceği nasıl belirlenecektir? İcracı Yönetim
Kurulu üyelerine kardan pay verilecek midir?
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Şirket’in kamuya açıklamış olduğu “Ücretlendirme Politikası” gereği icra ile görevli
Yönetim Kurulu üyelerine kar payı dağıtılmayacaktır.
II- Gündemin 3. Maddesine İlişkin Sorular Ve Cevapları:
Soru 9) Şirket’in denetlenmiş solo mali tabloları var mıdır?
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Konsolide mali tablo hazırlanması esnasında hem solo hem konsolide edilecek diğer
Şirketlere ait mali tablolar ayrı ayrı denetlenerek konsolide rakamlara ulaşılmıştır.
(Denetim Firması Yetkilisi tarafından cevaplandırılmıştır.)
Soru 10) Şirket faaliyet raporuna dair bağımsız denetçi raporu çok kısa düzenlenmiş
bir rapor olup aydınlatıcı bilgi vermekten uzaktır. Bu durumda, incelemenin ne şekilde
yapıldığı ve tüm kalemlerin denetlenip denetlenmediği hakkında bilgi verir misiniz?
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Bu husus Uluslararası denetim standartlarında düzenlenmiştir (Bağımsız denetim
Denetim Şirketi yetkilisi tarafından cevaplandırılmıştır.).

III- Gündemin 4. Maddesine İlişkin Sorular Ve Cevapları:
Soru 10) Şirket’in kısa vadeli yükümlülükleri 616.544 / 429.596 = %44 artmıştır.
Buna karşın, uzun vadeli yükümlülükler azalmıştır. Özkaynaklardaki artış ise %8
(1.047.960 / 960.623) ile sınırlı kalmıştır. Kar dağıtımı sonrası Yönetim Kurulu kararı
kabul edildiğinde, 2014 yılı karı hariç özkaynaklarda dağıtılan 111 milyon TL kar
kadar özkaynak azalacaktır. Bu durumda, duran varlıklardaki 95 milyonluk artış kısa
vadeli borçlarla finanse edilmiş olacaktır. Sağlıklı olmayan bu duruma ilişkin açıklama
talep ediyoruz.
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki artışın tam karşılığı Şirket dönen varlıklarında
bulunabilmektedir. Şirketin işletme sermayesi yıldan yıla Yönetim’in kaynak kullanım
kararı çerçevesinde değişebilmektedir. Ayrıca yükümlülüklerdeki artışın kaynağı
dikkatli izlendiği takdirde Dolar yükümlülüklerden kaynaklanmakta olup, kurdaki
artıştan dolayı bu durum normaldir. Şirket 233 milyon TL nakit mevcudu ile
dağıtılacak temettünün 2 katını rezerv olarak tutmaktadır. Ayrıca Şirketin borçluluk
oranının benzer sanayi Şirketleri ile karşılaştırıldığında ne kadar sağlıklı olduğu fark
edilebilmektedir. Ayrıca, Şirket’in sanayi şirketleri ile karşılaştırıldığında borçlanma
maliyetinin ne kadar düşük olduğu mali tablo okuyucuları tarafından rahatlıkla tespit
edilebilmektedir.
Verilen cevaba karşılık “Türkiye’deki en büyük ihracatçı şirketlerden birinin kurdan
etkilenmesinin şaşırtıcı olması ve borçların artışının kur ile açıklanması” sorusuna
cevap: kurdaki artış karşılığında dönen varlıklarda artış vardır, kurdan negatif
etkilenildiğinin muhakemesinin yapılabilmesi için gelir tablosunda yer alan kur farkı
gelir ve giderinin net değerine bakmak gerekmektedir. 2013 yılındaki kurdaki büyük
değişim sırasında Aksa’nın kur farkı gideri çok az etkilenmiştir.
Soru 11) Şirket’in 2012 ve 2013 bilançosunda yer alan 40 milyon TL üzerinde şüpheli
alacağı vardır. 2013 yılındaki rakamın 2012 den devir mi ettiği, yoksa yeni şüpheli
alacak mı olduğu, alacağın karşılık durumu nedir? 2012 yılında da yine bu civarda
mevcut şüpheli alacak ile 2013 yılı şüpheli alacağı aynı kalemler midir? Şüpheli
alacakların tahsilatının neden bu kadar düşük olduğunu açıklayınız.
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Burada görülen tutar 2013 ve daha öncesi yıllardan devredilen rakamlardan
oluşmaktadır. 2013 yılında şüpheli hale düşmüş olsa idi gelir tablosunda gider olarak
görülmesi gerekirdi, böyle bir mevcudiyet yoktur ve geçmiş yıllardan devretmiştir.
2013 yılı tahsilatlarının neden az kaldığı konusunda ise; şüpheli alacak zaten tahsil
yeteneğinin kaybolması nedeniyle oluşmaktadır ve geçmiş yıllarda ortadan kalkan bir
tahsil yeteneğinin cari yılda tekrar kazanılması iyimserlik olacaktır, dolayısıyla şüpheli
alacak karşılığının bilonçoda rezervi bulunmaktadır ve Şirket olarak düzenli bir
şekilde bu alacaklara ait takip yapılmaktadır.

Soru 12) Şirketin kanunen kabul edilmeyen giderler tutarı 4 milyon TL’dir. Bunlar
nelerden kaynaklanmaktadır?
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
24 no’lu mali tablo dipnotlarında yer almaktadır, burada yer alan tutarların detayında
vergi kanunları çerçevesinde belirlenmiş olan ağırlıklı olarak kıdem tazminatı
karşılığı, giderleştirilemeyen karşılıklar ve reeskont kalemleri yer almaktadır.
Soru 13) Gelecek yıllara ilişkin bütçe ve plan stratejisi yapılmış mıdır? Türk Ticaret
Kanunu’nun 375/c hükmü uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu 2014 yılına ilişkin
finansal ve profesyonel hedeflerini belirlemiş midir? Nelerdir?
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Şirket kaynak planlaması yapabilmek için kısa ve uzun vadeli kaynak planlaması
yapmaktadır. Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yıl da bir sonraki yıl ve önümüzdeki
5 yıllık dönemi kapsayan stratejik planlama çalışmaları tamamlanmıştır. Üst düzey
yönetim kademesinde gerekli bilgilendirmeler yapılarak faaliyetlere devam
edilmektedir.
IV- Gündemin 9. Maddesine İlişkin Sorular Ve Cevapları:
Soru 14) Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılında toplantılara katılma oranı ve
performansı hakkında bilgi verir misiniz? Toplantı yapılmadan karar alındığı olmuş
mudur? Her zaman toplanıldı mı?
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Her zaman toplanılmaktadır, toplantı yapılmadan karar alınmamaktadır; bu durum
faaliyet raporunda da yazılıdır.
Soru 15) Toplantılara üyelerin tamamı sürekli olarak katıldı mı?
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Üyeler toplantılara sürekli katılmaktadır.
V- Gündemin 11. Maddesine İlişkin Sorular Ve Cevapları:
Soru 16) Yönetim Kurulu, kendi üyelerinden herhangi birinin bağımsız olmadığı bir
konuda karar almış mıdır? Almışsa bu kararlar hangileridir? Bu kararlarda, Türk
Ticaret Kanununun 393. Maddesinin gereklerini yerine getirmiş midir? İlgili kararların
hazır bulunanlar kısmının ve bu kararın TTK 437 maddesi uyarınca bilgi edinme
inceleme hakkımız kapsamında genel kurula ibrazını ve incelememize sunulmasını
talep ediyoruz.

Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Aktops şirketinin %40 hissesinin alınmasıyla ilgili Yönetim kurulu kararımızda işleme
taraf olan Şirket yönetim kurulu üyeleri bu kararı imzalamamıştır. İlgili karardan tüm
yönetim kurulu üyeleri bilgilendirilmiştir. Bu karar fiili bir yönetim kurulu kararı ile
icra edilmeyip elden dolaştırılmak suretiyle imzalanmıştır. Tüm yönetim kurulu
toplantılarına üyeler katılmaktadır ancak karar aşamasında imzalar elden dolaştırılmak
suretiyle alınmaktadır. Toplantıya katılanların ibrazı konusundaki talebe karşılık; bu
karar toplantı esnasında değil, karar elden dolaştırılarak imzalar tamamlanmıştır,
ilişkili Yönetim Kurulu üyeleri karardan haberdardır ancak kararı imzalamamıştır.
Soru 17) Yönetim Kurulu kararları Yönetim Kurulu toplantısı yapılmadan mı
alınmaktadır?
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Yönetim Kurulu toplantıları tüm üyelerin katıldığı toplantılardır, yönetim kurulu
kararları ise öncesinde yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ile elden dolaştırma
suretiyle imzalanan kararları ifade etmektedir, toplantı olmadan karar imzası
alınabilmektedir.
Soru 18) Türk Ticaret Kanunu Şirketler Topluluğu maddeleri uyarınca bağlı
şirketlerin finansal ve mal varlığı ile ilgili durumları, hesap sonuçları, Aksa’nın bağlı
şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hakim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri,
yönetici ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemlerle ilgili açıklama yapar
mısınız? Şirket’in ilişkili şirketlerle ilgili olarak yaptığı alım ve satımlarda fiyatlar
piyasa koşullarına ve emsallerine uygun mudur? Şirketin ilişkili şirketlerle ilgili olarak
yaptığı alım ve satımlarda kaynak aktarımı, transfer fiyatlaması esaslarına uyulmuş
mudur?
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Faaliyet raporumuzun ilişkili taraf açıklamaları ilgili dipnot açıklamalarında ve
muhasebe politikalarında açıklandığı şekilde yapılmaktadır. Bu işlemlerin fiyatları
piyasa koşulları ve emsallerine uygundur, bu konuda tüm düzenlemelere, transfer
fiyatlandırma ve kaynak aktarımı konularına dikkat edilmektedir.
Soru 19) Akkök’den alınan hizmetler ve içerikleri hakkında bilgi verir misiniz?
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Akkök’den rutin ve rutin olmayan hizmetler alınmaktadır, rutin alınan hizmetler
maliyet artı yöntemi ile makul bir bedelle faturalandırılmaktadır, bunun dışındaki rutin
dışı özellikli işlemlere ait alımlarda ise özel angajman kuralları geçerlidir ve 2013
yılında böyle bir durum söz konusu olmamıştır.

Bununla ilgili olarak Akkök bünyesinde hazırlanmış olan detaylı prosedürlerin
tamamına uyulmaktadır.
Soru 20) Şirket Ak Havacılık’tan uçak kiralamakta mıdır? Kiralıyorsa, bu araçlar
hangi amaçla kullanılmakta ve hangi bedel üzerinden kiralama yapılmaktadır? Yıl
boyunca hep aynı fiyat mı uygulanmıştır? Bedel değişti ise ne şekilde ve neden
değiştiğini açıklar mısınız? Seyahat hangi şehirlere yapılmıştır? Yapılan ödemeler
vergi matrahından indirimiş midir? Yolcular kimdir? Yolcuların iş ile bağlantısını
açıklar mısınız?
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Ak Havacılık’tan uçak kiralanmaktadır. Şirket’in ve tabi olduğu grubun seyehat
yönetmeliği prosedürü çerçevesinde alışılagelmiş durumlarda üst yönetim Şirket
menfaatlerini gözeterek toplu taşıma araçları dışındaki araçları kullanabilmektedir. Bu
işlemler 2013 yılına ait değil, geçmiş on (10) yıla bakıldığında bu durumun rutin
olarak gerçekleşmektedir.
Bu sorulara ilgili madde (Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.5) çerçevesinde yazılı olarak
daha sonra cevap verilecektir.
Genel Toplantısı Sonrasında Verilen Ek Cevap:
Şirket iç prosedürlerinde yer alan "Seyahat ve Harcırah Yönetmeliği” kapsamında,
Şirket Yönetim kurulu üyeleri, önemli ve/veya işin gerektirdiği durumlarda, toplu
taşıma araçları dışındaki seçenekleri (özel uçuş (uçak, helikopter, hava taksi vb) veya
deniz ulaşımı (deniz taksi, vb)), bağlı oldukları ilk amir tarafından onaylanmak
suretiyle kullanabilmektedirler.
Bu kapsamda, Aksa, ihtiyaç olan özel uçuşlar için, müsaitlik durumuna göre, ağırlıklı
olarak bir grup Şirketi olan Akhavacılık ve Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. “Akhavacılık”
uçağını veya başka havayolu Şirketlerine ait uçakları kiralayabilmektedir.
Uçuşlar, müşteri, tedarikçi veya stratejik iş ortaklıkları sağlayabilmek amacıyla
ağırlıklı olarak Fransa, İsviçre, Almanya, İtalya, Yunanistan, İngiltere gibi Avrupa
ülkelerinin çeşitli şehirlerine, Amerika’ya, Rusya’ya ve zaman zaman da yurtiçindeki
bazı şehirlere yapılmaktadır. Aksa, ürünlerini küresel arenada 50 farklı ülkeye ihraç
etmektedir (yıllık ortalama 300-350 mio USD ihracat), ayrıca yurtdışında Hollanda,
Mısır, Amerika, Rusya ve İsviçre’de ortaklıklar oluşturmuş uluslararası bir firmadır.
Bu çerçevede, şirketin ölçeği ve bağlantılarının gerektirdiği usul, teamül ve prestije
uygun olarak özel ulaşım araçlarının kullanımı mümkün olmaktadır.
Sözkonusu özel uçak kullanımlarına istinaden aşağıdaki tablo hususun yıllar itibariyle
önemli değişiklik göstermeyen bir rutin işlem olduğunu gözönüne sermektedir.
Yıl
Uçuş Sefer
Sayısı

2013

2012

2011

2010

2009

27

26

15

30

27

Akhavacılık tarafından yapılan uçuş bedelleri, her yılın başında benzer uçaklar ile
hizmet veren diğer hava yolu şirketlerinin ücretleri ile karşılaştırılmak suretiyle emsale
uygun olarak belirlenmiş saat başına fiyat üzerinden, uçulan uçuş ve havaalanında
bekleme süresine göre hesap edilen tutar üzerinden Aksa’ya fatura edilmekte olup,
konaklamalı gidilen ülke/şehirde uçağın bekleme (park ücreti) ve uçuş ekibine ait
konaklama, seyahat, harcırah ve yemek ücretleri ayrıca yansıtılmaktadır.
Yıl içerisinde kur ve piyasa koşulları nedeniyle emsal fiyatlarda meydana gelen saat
başı ücret tarifesinde nadiren yeniden düzenleme Akhavacılık Şirketi tarafından
yapılabilmektedir.
Akhavacılık uçakları ile yapılan seyahatlere ait bedeller çoğunlukla vergi
düzenlemeleri çerçevesinde ve ihtiyatlılık esasıyla Aksa Kurumlar Vergisi
Matrahı’ndan indirilmemektedir.
Soru 21) Şirket ortaklarından Ali Raif DİNÇKÖK ve Nilüfer DİNÇKÖK ÇİFTÇİ’nin
sahibi olduğu Akkon’dan Aksa’nın yaptığı 15 milyon tutarlı %15 kar marjlı alımların
mahiyeti nedir? Tek tek açıklar mısınız? %15’lik kar marjı mutad mıdır? 2011 yılında
kurulmuş ve 50 bin TL sermayeli bir şirket bu işlemleri yapabilir mi? Akkon’a
yaptırılan bu işler için başka şirketlerden teklif alınmış mıdır? Hizmet alınacak firma
için nasıl bir yöntem uygulanmıştır?
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.5 no’lu madde çerçevesinde yazılı olarak daha sonra
cevap verilecektir.
Genel Toplantısı Sonrasında Verilen Ek Cevap:
Aksa Yalova tesislerinde (fabrika) yapılan inşaat, tamirat, tadilat, ıslah, yenileme ve
sair renovasyona yönelik işlerin önemli bir kısmı, çerçeve ve spesifik sözleşme
şartlarına göre Akkon Yapı Taahhüt İnşaat Müşavirlik A.Ş. “Akkon” tarafından
projelendirilerek tamamlanmaktadır.
Bu şekilde işlemler tek elden ve merkezi bir şekilde uzman kuruluş tarafından
yürütülmektedir ve bu sayede önemli ölçüde sadeleşme ve yönetsel kontrol avantajı
yakalanmaktadır. Söz konusu işler aşağıdaki şekilde özetlenmektedir:
•
Tüm projelerde ön bütçe, iş programı yapılarak ihaleye çıkılması ve
firmalardan teklif alınması, tekliflerin değerlendirilerek Aksa’nın onayı doğrultusunda
sonuçlandırılması ve konuya ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
•
Tasarım, projelendirme ve mühendislik etaplarının koordineli olarak
yürütülmesi,

•
Ruhsat projelerinin hazırlatılması, inşaatlara başlanabilmesi için gerekli tüm
yasal izinlerin alınması ve resmi kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanması ve takip
edilmesi,
•
Saha denetimlerinin, kalite kontrol ve kalite güvence denetimlerinin, İSO
9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile uyumluluk, teknik ve idari şartnamelerin
uygunluk denetimlerinin yapılması,
•
Belirlenen bütçenin yapım esnasında takibi ve ilerleme kontrolü, iş programı
kontrolü, düzenli raporlama,
•
Sözleşmeye göre değişiklik, ilave iş ve talep yönetimi,
•
Test (örneğin bina elektriği ve mekaniği için) ve devreye alma sürecine
nezaret ve gerekli dokümantasyonun hazırlanması,
•
Geçici kabulün yapılması, eksik ve hatalı imalatların listelerinin oluşturularak
yapılmasının sağlanması,
•
Kesin kabul işlemlerinin yürütülmesi,
•
Yapı kullanma izinlerinin alınması ile ilgili gerekli sürecin takip edilmesi
Söz konusu işlerin bir kısmı farklı firmalardan alınan tekliflerle karşılaştırılarak Akkon
tarafından maliyet bedeli ve üzerine yukarıda tanımlanan işlemler ile ilgili olarak
makul bir kar marjı ile (İnşaat sektör ortalamaları ve halka açık taahhüt şirketleri
dikkate alınarak belirlenmiş brüt %15’lik marj ile) Aksa’ya fatura edilmektedir.
Önemli bir nokta, bu marjın brüt olarak tayin edilmesidir. Söz konusu marjdan sonra
Akkon şirketi, kendi genel yönetim ve idare giderlerine katlanmakta olup, bunlar
Aksa’ya yansıtılmamaktadır.
Akkon, ilgili projeye başlamadan önce başka alt yüklenici şirketlerden teklifler
almakta olup, en uygun koşulları sağlayan (fiyat, termin, işçilik kalitesi, referans gibi)
firma veya firmalar ile çalışmaktadır.
Akkon, tüm projelerde hakediş usulü ile çalışmakta olup, dönem ve işlemlerin
tamamlanmasına müteakip faturalandırma işlemlerini tamamlamaktadır, bu yüzden
Aksa, projeleri için ek bir finansman/sermaye ihtiyacı duymamaktadır.
Projelere ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Yapılan/Yapılmakta Olan Projeler
Fabrika mamul ambarın yeniden yapılandırılması
Fabrika sıvı yük ve Dolfen İskele güçlendirme çalışmaları
Fabrika Raif Dinçkök salonu yenileme ve güçlendirme
çalışmaları
Fabrika enerji direktörlüğü bina inşaatları
Fabrika solvent ünitesi kaba inşaatı, güçlendirme çalışmaları
Fabrika pilot tesis bina çelik imalat ve montajı
Fabrika laboratuvar alanı modernizasyonu
Fabrika trafo bina inşaatı
Fabrika enerji santrali çevre düzenlemesi
Fabrika asfaltlama İşleri
Fabrika montaj ambarı inşaatı
Fabrika yemekhane güçlendirme çalışmaları
Fabrika pilot tesis ve filament binası güçlendirme çalışmaları
Fabrika sahası diğer genel inşaat ve güçlendirme çalışmaları

VI- Gündemin 14. Maddesine İlişkin Sorular Ve Cevapları:
Soru 22) Derneklere, vakıflara ve belediyelere yapılan bağışlar hakkında bilgi
verilebilir misiniz?
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Aksa ölçeğindeki bir şirket için son derece düşük bir miktar olan 71 bin TL çok çeşitli
kalemlerden oluşmaktadır, toplantı akabinde bu bilgiler tarafınıza yazılı olarak
iletilecektir.
Genel Toplantısı Sonrasında Verilen Ek Cevap:
Aksa’nın 2013 yılında “dernek, vakıf ve belediye”lere yapmış olduğu bağış ve
yardımlara ait detaylar aşağıdaki gibidir:

Kurum
TEGEV

Mema Yayıncılık
Gebze Su Ürünleri
Kooperatifi
Yalova Sanayiciler Derneği
American-Turkish Council
ATC
Or-Ahayim Musevi Hastanesi
Vakfı
Türk Eğitim Vakfı
Toplam

Tutar
(TL)
28.320
15.660
12.800
7.920

Açıklama
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı "TEGEV" Yalova gezici tırı için yapılan bağış
bedelidir.
Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi "RDKM" için alınan kitap bedelidir.
Aksa teknelerinin limana yanaşma bedeli karşılığında kesilen aylık yapılan bağış
tutarıdır.
Yıllık üyelik aidat bedelidir.

6.304 TAIK/ATC konferansına sponsorluk kapsamında yapılan bağış bedelidir.
462 Cenaze için yapılan bağış bedelidir.
200 Cenaze için yapılan bağış bedelidir.
71.666

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ
ANONİM ŞİRKETİ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Erdinç Kazak
Muhasebe ve Raporlama Müdürü
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Cemal AŞULA
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

