






EK:3 

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 

1- GENEL BİLGİLER 

Raporun Ait Olduğu Dönem : 2015 

Ticaret Ünvanı   : SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. 

Ticaret Sicili Numarası  : 6384 

Merkez Adresi   : Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/Manisa     

    Telefon   : 0236 314 8383 

    Fax   : 0236 314 83 84 

    E-Posta  Adresi  : yatirimci@seyitler.com 

    İnternet Sitesi Adresi : www.seyitler.com

 ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 

 
a)- Sermayesi  : 8.400.000.- TL 
 
b)-Ortaklık Yapısı 

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI,
ÜNVANI 

İKAMETGAH
ADRESİ 

HİSSE ORANI SERMAYE TUTARI 

1- SEYİT ŞANLI İZMİR % 42,82 3.597.000
2- HALİL KARAKAYA İZMİR % 2,36 198.000
3- TRUST İNVEST SINAİ VE
MALİ YATIRIMLAR A.Ş.

İSTANBUL %  33,39 2.805.000

4- HALKA AÇIK KISIM  % 21,43 1.800.000
 
c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: 

PAY SAHİBİNİN ADI,
SOYADI, ÜNVANI 

ÖNCEKİ DÖNEM
HİSSE ADEDİ 

ÖNCEKİ DÖNEM 
SERMAYE TUTARI 

(TL) 

CARİ 
DÖNEM 

HİSSE ADEDİ

CARİ 
DÖNEM 

SERMAYE 
TUTARI (TL) 

1- SEYİT ŞANLI 1.553.250 1.553.250 3.597.000 3.597.000
2- HALİL KARAKAYA 85.500 85.500 198.000 198.000
3- TRUST İNVEST 
SINAİ VE MALİ 

1.211.250 1.211.250 2.805.000 2.805.000

http://www.izmirfirca.com.tr/


YATIRIMLAR A.Ş.
4- HALKA AÇIK KISIM  1.800.000 1.800.000

                                                    2.850.000                    2.850.000                  8.400.000    8.400.000 
 
 
  

A- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER 

a)-  İmtiyazlı Pay Miktarı (varsa)    : 775.789 TL 

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama  : Her payın 15 oy hakkı vardır. 

 

B- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ 

a)- Şirketin Yönetim Organı: 3 adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu’dur. 

30.12.2014 tarihli genel kurul kararı yönetim kurulu üyeleri iki yıllığına seçilmişlerdir. 

Yönetim Kurulu Üyeleri  

 YÖNETİM KURULU BAŞKANI                :     SEYİT ŞANLI 

 YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.        :     HALİL KARAKAYA 

      YÖNETİM KURULU ÜYESİ                    :      ETEM ŞİŞMAN 

 

b)- Personel Sayısı    : 45

D- VARSA; Şirket genel  kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı  üyelerinin şirketle
kendisi  veya  başkası  adına  yaptığı  işlemler  ile  rekabet  yasağı  kapsamındaki  faaliyetleri
hakkında bilgiler. YOKTUR 

 

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:  

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve
benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin belgeler: 

ADI VE SOYADI ÜCRET (TL) 
SEYİT ŞANLI 220.544
HALİL KARAKAYA 282.361
ETEM ŞİŞMAN 14.400
TOPLAM 516.105



 

 
 

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; 

Şirketin 2015 Yılında ARGE harcamaları olmamıştır. 

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 

a) Şirketin  ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:  
Yatırım  teşvik  kapsamındaki  makinelerin  2017  yılı  sonuna  kadar  kadar  alınması
planlanmaktadır. Fabrika binası yatırımı Şubat 2016 döneminde tamamlanmış olup Mart ayı
içinde aktifleştirilmesi planlanmıştır. 
Şirket 3 Ağustos 2015 tarihinde 1.800.000 TL nominal değerde sermaye arttırmak suretiyle
Istanbul  Borsası  gelişen  işletmeler  pazarında  işlem  görmeye  başlamıştır.  Halka  açılma
sonucunda Brüt 4.385.269 TL  net  kaynak yaratılmıştır.  
 

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu
konudaki görüşü:  
2016  yılı  içinde  riskin  erken  saptanması  komitesi  kurulması  planlanmış  olup   iki  aylık
dönemlerde  yönetim kuruluna rapor vermesi hedeflenmiştir. 

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: 
Doğrudan İştirakler     Pay Oranı    
YOK              - 
Dolaylı İştirakler     Pay Oranı    
YOK                     - 
 

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: 
            284.203 Adet  795.769.36 TL 

e) Hesap dönem içinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: YOKTUR 
 

f) Şirket  aleyhine  açılan  şirketin  mali  durumunu  ve  faaliyetlerini  etkileyebilecek  nitelikteki
davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: YOKTUR 
 

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında
uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: YOKTUR 
 

h) Geçmiş  dönemlerde  belirlenen  hedeflere  ulaşılıp  ulaşılamadığı,  genel  kurul  kararlarının
yerine getirilip  getirilmediği,  hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse
gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:   
Firmamız öngörülen 2015 yılı hedeflerinden satış geliri ve net kar hedeflerine ulaşamamıştır.  



 2015 yılı ülkemiz ve dünya ekonomisi açısından oldukça zorlu bir yıl oldu.  Global 
ekonomideki yavaşlık, tüketici tarafında talep daralmasına sebep olmuşur. Diğer taraftan 
2015 yılında ülkemiz ekonomisinde de büyüme hızının geçmiş yıllara oranla yavaş seyrettiği 
bir yıl oldu.  Komşumuz olan ülkelerde yaşanan siyasi ve toplumsal karışıklıklar çevre 
ülkelerde yeni iş fırsatları ve yeni iş bağlantıları açısından oldukça olumsuz gelişmelerdi.  
Bunların dışında Turgutlu 1. OSB bölgesinde inşaatını sürdürdüğümüz  yeni fabrika binamız 
nedeniyle bu yıl kaynaklarımızın bir bölümünü yatırımlara ayırmak zorunda kalmamızda 
planladığımız büyüme hedefine ulaşamamamıza neden olmuştur. Asıl işimize odaklanmak 
konusunda yaşadığımız dağınıklık hedeflerimize ulaşamamanızın en büyük sebeplerinden 
birisidir. 
Şirketimiz, yurtiçi ve yurtdışı tüm bu olumsuz ekonomik atmosfere rağmen 2015 yılında 
mevcut durumunu muhafaza etmeyi başarmıştır.  Şirketimiz bu dönemde 13.3 milyon TL 
satış geliri elde etmiştir. Kontrol edilemeyen bazı makro ekonomk parametreler nedeniyle 
karlılık  2014 yılına göre azalmasına rağmen sağlam finansal yapımız muhafaza edilmiştir.  

i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan
kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin
bilgiler:  Yapılmamıştır.
 

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri 
çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: YOKTUR 
 

k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim 
şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler  ve
geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya 
alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: YOKTUR 
 

5- FİNANSAL DURUM 

a) Finansal  duruma  ve  faaliyet  sonuçlarına  ilişkin  yönetim  organının  analizi  ve
değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler
karşısında şirketin durumu: 
 

Şirketimiz  2015  yılı  itibariyle  1.741.690.55  TL   kar  ile  kapatmıştır.  Aktif  toplamı
18.518.935.84 TL olup karşılığında 15.732.550.90 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır. 

Şirketin 6.402.147.10 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 
530.607 TL tutarında amortisman ayrılmıştır. 

 
b) Geçmiş yıllarda karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği gelir oluşturma

kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir
verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: 

KAR / ZARAR TABLOSU 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 
Dönem Karı / Zararı  2.369.403 2.529.261 2.151.659
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük. 477.977 36.784 409.968
Dönem Net Karı / Zararı 1.891.426 2.492.477 1.741.690
 



c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin
tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:  
Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Ayrıca firmanın cari rasyosu 2015 yılında 5.14,

             2014 yılında ise 5.06 olarak gerçekleşmiştir. 

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: 
Bina  yatırımının  tamamlanması  ile  asıl  işimize  odaklanma sorunu aşılmış  olup  kapasiteyi
arttırmaya yönelik diğer yatırımların yapılmaya başlaması ve Turgutlu fabrikamıza taşınma ile
oluşan  reorganizasyonların  yapılması  ile  yeniden  hızlı  büyüme  dönemine  girilmesi
amaçlanmaktadır. Alacakların tahsilatının daha dikkatli takip edilmesi ile olası tahsilat riski de
önlenmiş olacaktır.  

e) Kar  payı  dağıtım  politikasına  ilişkin  bilgiler  ve  kar  dağıtımı  yapılmayacaksa  gerekçesi  ile
dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: 
Dönem  karının  yatırımların  finansmanında  kullanılması  mali  yapının  zayıflamasını
önleyecektir. 

 

 
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetim politikasına ilişkin bilgiler:
Yatırımların  özkaynaklar  ile  finanse  edilmesi  ve  ihracatın  arttırılması  için  daha  aktif  bir
strateji tespit edilmiş olup 2016 yılının başından itibaren uygulanmaktadır.  
 

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetim komitesinin çalışmalarına ve raporlarına
ilişkin bilgiler: 
2016 Yılında komite oluşturulacaktır.
 

c) Satışlar,  verimlilik,  gelir  yaratma  kapasitesi,  karlılık,  borç/öz  kaynak  oranı  ve  benzeri
konularda ileriye dönük riskler: 
Yurtiçi satışların tahsilat kabiliiyeti geçen yıla göre daha riskli  görünmektedir. Bu nedenle
özellikle  alacakların  sigortalanması  ve  alacakların  daha  yakından  takip  edilmesi
amaçlanmaktadır.
Şirketin Makine yatırımlarını bu yıl içinde yapmaya başlaması ile daha verimli bir çalışma
gerçekleşecek olup özellikle  satılan malın maliyetini düşürme imkanı doğacaktır.   

 

5- DİĞER HUSULAR 
 

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve
diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara
ilişkin açıklamalar: 
Şirket fabrika  binasını   Şubat 2016 döneminde tamamlayarak,  merkez adresini   12 Şubat
2016 tarihinde yaptığı Olağanüstü genel kurul kararı ile  ana sözleşmenin 4. maddesini tadil
etmiştir.  Şirket faaliyetlerine Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/MANİSA adresinde
devam etmektedir.
 



b) İlave bilgiler: 
Şirketin  mali tabloları SPK'nın (II-14.1) sayılı finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebiliğine
göre düzenlediği finansal tablolar dayanak alınarak düzenlenmiştir. 

Bu rapor;  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  tarafından 28.08.2012 tarih  ve 28395 sayılı  Resmi
Gazetede  yayımlanan  “Şirketin  Yıllık  Faaliyet  Raporunun  Asgari  İçeriğinin  Belirlenmesi
Hakkında  Yönetmelik”  hükümlerine  uygun  olarak  hazırlanmış  olup  aşağıda  isimleri  yazılı
şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı                                            Yönetim Kurulu Başkan Yrd.      
Seyit Şanlı                  Halil Karakaya 
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