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17.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında elektronik ortamda sorulan sorular ve cevapları II-17.1 

Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.5. maddesi gereği aşağıdaki şekilde yazılı olarak cevaplanmıştır; 

 

1- Gündemin 4’üncü maddesinde sorulan soru; Şirketin Finansal rapor 4.4. kısmında Yatırımlara İlişkin Bilgiler 

bölümünde 2020 kapanışında Arsa ve Araziler kalemi 504.541.076 TL olarak belirtilmiş. Aynı şekilde 2021 kapanışında da 

Arsa ve Araziler 504.541.076 TL olarak HİÇ ARTIŞ OLMADAN belirtilmiş. İçerisinden geçtiğimiz günlerde geçen yıl 50 

lere yakın bu yıl ise enflasyonun 70 olduğu bir ortamda ticari alanlar, konutlar, arsalar Türkiye genelinde 3 katına yakın 

değerlenmişken bu kalem neden sıfır artış olarak kaldı.? 

 

Cevap: 

 

Varlıkların yeniden değerlemesi Kamu Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe 

konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartlarının 16 nolu Maddi Duran Varlıklar standardıyla ilgilidir.  Bu standarda göre 

varlıkların tamamına yeniden değerleme yapılması zorunluluğu yoktur. İşletmeler muhasebe politikası olarak maliyet 

modelini veya yeniden değerleme modelini seçmede serbest bırakılmıştır. Şirketimiz, Türkiye Muhasebe Standartlarına 

uygun olarak, yeniden değerleme kapsamına giren varlık kategorileri için gerekli olduğu dönemlerde yeniden değerleme 

yaptırmaktadır. 

 

Şirketimizin 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunun 19. sayfasında 

Maddi Duran Varlıklar başlığı altında şöyle denilmektedir; 

 

  “Şirket, yeniden değerleme modeli kapsamındaki maddi duran varlıkları için SPK lisanslı gayrimenkul değerleme 

şirketlerine 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle değerleme yaptırmıştır.”  Raporumuzda da açıklandığı üzere 2021 yılında 

değerleme yaptırılmamıştır. En son değerleme 31 Aralık 2020 itibariyle yaptırılmıştır. Yeniden değerleme yaptırılmadığı 

için, arsalar en son değerlemede tesbit edilen rayiç değeri ile raporlanmaktadır.  İleriki dönemlerde yeniden değerleme 

yaptırılması durumunda değer artışı olursa bilançolara yansıtılacaktır. 

 

2- Gündemin 5’inci maddesinde sorulan soru; İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş 500 bin m2 üzerinde bir arsaya 

sahip iken, İDÇ Liman A.Ş 196.700 M2 lik bir liman alanına sahip iken, Akdemir Çelik A.Ş 44 bin m2 bir arsaya sahip iken 

üzerine birde İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş ve ayrıca çeşitli yatırım arazileri var iken nasıl oluyor da bütün bunların 

bilançoda gösterilen karşılığı 504.541.076 TL olabiliyor Burada yatırımcı yanıltılmış olabilir mi Mevcut parsellerin 

etrafındaki arsa kıyaslamalarına baktığımızda ortada milyarlık bir değerleme olması gerekmez mi Bu nasıl bir 

değerlemedir.? 

 

Cevap: 

 

Soruda bahsi geçen 500 bin m² arsa sadece İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.’ye ait değildir. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş., 

İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. ve Akdemir Çelik Sanayi A.Ş. toplamı 500 bin metrekarelik bir alan üzerine kuruludur.  

 

Varlıkların yeniden değerlemesi Kamu Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe 

konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartlarının 16 nolu Maddi Duran Varlıklar standardıyla ilgilidir.  Bu standarda göre 

varlıkların tamamına yeniden değerleme yapılması zorunluluğu yoktur. İşletmeler muhasebe politikası olarak maliyet 

modelini veya yeniden değerleme modelini seçmede serbest bırakılmıştır. Şirketimiz, Türkiye Muhasebe Standartlarına 

uygun olarak, yeniden değerleme kapsamına giren varlık kategorileri için gerekli olduğu dönemlerde yeniden değerleme 

yaptırmaktadır. 

 

Birinci cevapta da açıklandığı üzere, 504.541.076 TL 31 Aralık 2020 tarihinde tesbit edilen değerdir.  

 

3- Gündemin 6’ıncı maddesinde sorulan soru; Yine Finansal rapor 4.4. de İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş ye ait Gemiler 2020 

12 aylık bilançoda 120.907.976 TL olarak ve aynı şekilde 2021 kapanışta da 120.907.976 TL olarak gösterilmiş, yani 1 

kuruş değerleme artışı yapılmamış. Peki yönetim kurulu biz yatırımcılara şunu açıklayabilir mi Son dönemde içerisinden 
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geçtiğimiz global kriz ortamında, pandemi ve savaşında etkisi ile gemi ve navlun ücretleri kat be kat artmış ve satılık gemi 

bulunamıyor iken bu kalemde hiç artış olmamasının sebebi nedir Hangi değerleme yöntemi ile bu rakam bulunmuş.? 

 

Cevap: 

 

Öncelikle soruda bahsi geçen gemiler İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.’ye ait değildir. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. nin sahip 

olduğu gemilerdir. Şirketimizin 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim 

raporunun 19. sayfasında Maddi Duran Varlıklar başlığı altında şöyle denilmektedir. “Maddi duran varlıklar içerisinde yer 

alan arsalar, yeraltı/yerüstü düzenleri, binalar ve makineekipman kategorileri yeniden değerleme modeliyle sunulmaktadır. 

Bunların dışındaki varlık kalemleri maliyet değerinden birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğü düşüldükten sonraki 

kalan değer üzerinden gösterilirler.” Buna göre gemiler yeniden değerleme kapsamına girmemektedir.  Raporumuzda da 

açıklandığı üzere maliyet değeri ile bilançomuzda yer almaktadır. Gemilerin maliyetinde herhangi bir değişiklik olmadığı 

için artış görünmemektedir. 

 

4- Gündemin 7’inci maddesinde sorulan soru; Yine Finansal rapor 4.4. kısmında Gemiler kalemi 2021 kapanışta 

120.907.976 TL olarak belirtilmiş iken oysa global web sayfalarında şirketin 4 gemisi için öngörülen toplam değer 60 

milyon doların üzerinde nasıl olabiliyor Dünya genelinde gemi fiyatları 2 ye katlanmış ve boş yük gemisi bulunamaz iken 

120 milyona 4 Japon yapımı yüksek kapasiteli gemi fiyatlanabilir Burada yatırımcı yanıltılmış olabilir mi Hangi değerleme 

yöntemi kullanılmış ve gemi değerlemesi yapılırken hangi örnekler üzerinden gidilmiştir açıklama istiyoruz.? 

 

Cevap: 

 

Bir önceki sorunun cevabında da açıklandığı üzere Gemiler için değerleme yapılmamaktadır. Bilanço da 120.907.976 TL 

olarak yer alan gemi değeri maliyet değeridir.  

 

5- Gündemin 8’inci maddesinde sorulan soru; Yine şirketin iştiraklerinden İzdemir Enerji A.Ş termik santrali ile ilgili 

kıyaslama yöntemi ile baktığımızda mevcutta benzer özelliklere sahip Odaş firmasının Çan2 termik santralinin halka arz 

sonrası CANTE hisse kodu ile piyasa değeri 10 milyar seviyesinde bulunuyor. Bizim termik santral gerek mevcut kapasitesi, 

gerek x2 alınan lisansı kapasitesi ile çok daha yüksek bir edere sahip iken iştirakimizi geçtim sadece İZMİR DEMİR ÇELİK 

SANAYİ A.Ş nin komplesi nasıl oluyor da 4 milyar piyasa değeri ile işlem görüyor Burada şirketin öz kaynakları bilinçlimi 

gizleniyor.? 

 

Cevap: 

 

IZMDC hisse fiyatı BIST üzerinde piyasa koşullarında oluşmaktadır. Bu kapsamda İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. nin 

borsada oluşan değeri şirketimizin kontrolü dışındadır. İlgili mevzuat gereğince Şirketimize ilişkin yatırımcıların bilgisine 

sunulması gereken tüm konular KAP duyuruları vasıtasıyla pay sahiplerimizle mevzuat hükümlerine uygun şekilde 

paylaşılmakta olup İZMİR DEMİR ÇELİK SAN. A.Ş. ile ilgili kamuoyuna açıklanmış tüm bilgilere www.kap.org.tr 

adresinden ve şirketimiz www.izdemir.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bunların dışında kamuya açıklanmamış herhangi 

bir özel durumumuz bulunmamaktadır. 

 

6- Gündemin 10’uncu maddesinde sorulan soru; Şirketin İz Enerji iştiraki ile ilgili önce arz haberi yayınlayıp daha sonra 

geri adım atması, hisse senedi fiyatında yoğun bir baskı ve gerilemeye sebebiyet vererek yatırımcıları zarara sokmuştur. 

Şirketin bu yıl ödemesi gereken 4,5 milyar kısa vadeli borcu ile ilgili İZ ENERJİNİN bu yıl tekrardan halka açılması 

planlanmakta mıdır ve şirket borsada işlem gören payları ile ilgili bir geri alım konusunda ne düşünüyor. Yıllardır mağdur 

olan hisse sahiplerine yönetimin mesajı nedir 

 

Cevap: 

 

Kamuyu Aydınlatama Platformu’nda 25.06.2021 tarihli ve öncesi özel durum açıklaması ile duyurulduğu üzere İzdemir 

Enerji’nin halka arzına ilişkin bağlayıcı karar alınmamış olmakla birlikte ilgili tarihte yapılan açıklamada; Danışman aracı 

kurum olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)'nın değerlendirmesi de dikkate alınarak, İzdemir Enerji Elektrik 
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Üretim A.Ş.'nin halka arzı için gerekli şartların oluşmadığına ve bu sebeple söz konusu halka arz'dan günün şartlarında 

vazgeçildiği  belirtilmiştir.  

 

İlgili mevzuat gereğince Şirketimize ilişkin yatırımcıların bilgisine sunulması gereken tüm konular KAP duyuruları 

vasıtasıyla pay sahiplerimizle mevzuat hükümlerine uygun şekilde paylaşılmakta olup İZMİR DEMİR ÇELİK SAN. A.Ş. ile 

ilgili kamuoyuna açıklanmış tüm bilgilere www.kap.org.tr adresinden ve şirketimiz www.izdemir.com.tr adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

 

IZMDC hisse fiyatı BIST üzerinde piyasa koşullarında oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği hisse senedi 

fiyatlarına ilişkin, yorum, tavsiye, görüş ve yönlendirme içeren bilgilendirme yapılması yasaktır. Şirketimiz rutin üretim 

faaliyetlerini devam ettirmekte olup ticari işlemlerini aktif şekilde sürdürmektedir. 

 

7- Gündemin 11’inci maddesinde sorulan soru; Kurula sunduğum bu 7 madde ile ilgili şirketin bütün varlıklarını yeniden 

güncel bir değerleme yaparak kap üzerinden açıklama yapması konusunda şerh düşüyorum. zira hisse ortağı olarak bizler 

piyasa koşulları ve benzer ederlerine göre kıyasladığımızda amatör bakış ile şirketimizin kabaca en az 30.000.000.000 tl 

(otuz milyar) varlığı olabileceği görünüyor kısa ve uzun vade borcları düşersek en kötü 20 milyar kalmalı ancak bilançoda 

güncel öz kaynak komik bir rakamda görünüyor ve piyasa değerimiz kabaca 4 milyar, değerli yönetim bu konuda ne 

düşünüyor.? 

 

Cevap: 

 

Varlıkların yeniden değerlemesi Kamu Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe 

konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartlarının 16 nolu Maddi Duran Varlıklar standardıyla ilgilidir.  Bu standarda göre 

varlıkların tamamına yeniden değerleme yapılması zorunluluğu yoktur. İşletmeler muhasebe politikası olarak maliyet 

modelini veya yeniden değerleme modelini seçmede serbest bırakılmıştır. Şirketimiz, Türkiye Muhasebe Standartlarına 

uygun olarak, yeniden değerleme kapsamına giren varlık kategorileri için gerekli olduğu dönemlerde yeniden değerleme 

yaptırmaktadır. 

 

İşbu yazı Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.5. maddesi gereği 2 nüsha hazırlanmış olup 

yatırımcı Ertan KATMER’e iadeli taahhütlü posta ile gönderilmiştir.  

 

 

 

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. 

  Yatırımcı İlişkileri Bölümü 
 

 

 

 


