
25 Mayıs 2021 Tarihli Genel Kurul’da Gelen Sorular ve Cevapları 

 

1) Çelik sektöründe faaliyet gösteren firmalar kar elde ederken firmamız 2020 Yılını ilk çeyreğinde 16.8 

milyon kar elde yaratırken , ikinci çeyrekte 39.5 milyon zarar , üçüncü çeyrekte ise 77 milyon zarar ve son 

çeyrekte ise 90 milyon TL kar elde ederek yılı 10.6 milyon zarar ile kapatmıştır. Bu sonuçların nedenleri 

hakkında açıklama talep edilmiştir. 

Soruda da belirtildiği üzere 2020 yılı olumlu başlamıştı, ancak daha sonra tüm dünyayı saran COVID19 

salgını şirketimizi de olumsuz etkilemiştir.  Pandemin etkilerin yanında petrol fiyatlarından düşüş özellikle 

ABD faaliyet gösteren fabrikamızı olumsuz etkilemiştir. Tarihinde ilk defa WTI petrol fiyatları -37.63 USD 

seviyesine gerilmiştir. Petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak yakından takip ettiğimiz ABD’deki kuyu 

sayıları 2019 yılının ortalama değeri olan 943 adetlerden Ağustos 2020 de 244 li değerlere düşmüştür.  Bu 

çerçevede satmış olduğumuz enerji borularına talep bir anda durmuştur. ABD hükümetinin başlattığı 

Section 232 ile korumacı tedbirleri çerçevesinde zaten Türkiye’den ihracat zor iken, talep durduğunda yerel 

üreticiler de ucuz (Trump’ın Kore hükümetiyle yaptığı anlaşma çerçevesinde vergi uygulaması olmayan) 

Kore mallarının pazara yığılması sonucu sıkıntı yaşamışlardır. Bizim Baytown üretimlerimiz de bu olumsuz 

koşullardan payını almıştır. Sözkonusu korumacılık tedbirleri artık tüm Dünya’ya yayılmıştır. Avrupa’nın 

devreye aldığı kota uygulamaları Türkiye’de de işlerimizi olumsuz etkilemiştir. Özellikle altyapıya yönelik 

çalışan proje segmentimiz, Safeguard global kota uygulamalarında yapılan değişiklik sonrasında elindeki 

mevcut çoktan almış olduğu projelerle dahi kotaya sığamadığından vergiye maruz karlılıkları negatif 

etkilenmiştir.  Otomotiv işlerimiz de Avrupa ve Türkiye’de yaşanan OEM duruşları ve sipariş iptalleri 

sebebiyle kapasite kaybı yaşamış, ancak 3. Çeyrekten itibaren ve yıl sonuna doğru hızlanan bir tempo ile 

karlılığında artış görülmüştür. Tüm bu olumsuz gelişmeler sonucunda 1.kalite boru satışlarımız 525 bin tona 

gerilemiştir.  2021 yılın ilk aylarında yaşanan emtia fiyatlarında artış hızla devam etmektedir. Çelik fiyatlar 

dünyanın birçok yerinde 1100 USD seviyelerine ulaşmıştır hatta ABD’de bu fiyatlar 1600 USD seviyelerine 

ulaşmıştır.  Artan çelik fiyatları finansallarımızı olumlu etkilemesi beklenmektedir.   Mevcut göstergeler 

fiyatlar bir düşüş göstermiyor olsa da , fiyatların şu anda bulundu seviye sektörümüz için en önemli 

risklerden biridir. 

 

2) İştiraklerimizden Borçelik Firmasının değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır. 

Borçelik firmasının değeri her sene denetim firmamızla mutabık kaldığımız esas ve yöntemler dahilinde, 

iskonto edilmiş nakit akımları ve piyasa çarpanları yöntemi ile belirlenmektedir 

 

3) Ticari alacaklar artışın nedenleri 

Ticari alacaklarımız 2020 yılında 537 milyon TL’den 851 milyon TL’ye çıkmıştır. Buradaki artışın ana 

nedenleri çelik fiyatlarında ve dolar kurundaki artıştan kaynaklanmaktadır, alacak tahsil süresinde 2019 a 

göre kaydadeğer bir değişiklik olmamıştır.  

4) Bedelsiz Sermaye artış  

Siz değerli yatırımcılarımızdan gelen bu konu değerlendirilecektir. 


