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Bir Bakışta
Doğtaş Kelebek

Doğtaş Kelebek 2017 yılını toplamda
366 mağaza ve 15.3 milyon TL net kar ile

tamamlamıştır.

Mobilya sektöründe lider bir “Dünya Markası” 
olmak.

Mobilya sektöründe insanı temel alan yenilikçi 
kimliğiyle yaşam tarzları oluştururken, sosyal ve 
çevreci yaklaşımlarla daha yaşanabilir bir dünyaya 
katkıda bulunmak.

VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

DEĞERLERİMİZ
• Akıllı çalışır, kaliteli üretiriz.
• Dinleriz ve anlarız.
• İşimize, başarıya ve birbirimize tutkuyla bağlıyız.
• Müşterilerimizle yaşarız.

Toplam Varlıklar (Milyon TL)

2015

395,2 453,9
%15 %45

2016 2017

659,7

Doğtaş Kelebek, Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 

2016 yılı sonuçlarına göre, ISO 500 listesinde 
339. sırada yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı

Türkiye’nin
2. en büyük

markalı mobilya
üreticisi ve

perakendecisi

Doğanlar Yatırım
Holding A.Ş

%4

Doğan Ailesi
%46

Halka
Açıklık Oranı

%50

2
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Net Kar (Milyon TL)

2015

-27,7 -39,6

2016

2017

15,3

Doğtaş Kelebek, Fortune 500 Türkiye 
2016 listesinde 413. sırada 

yer almaktadır.

Satış Gelirleri (Milyon TL)

2015 2016 2017

373,3 395,5
%6 %52

600,2

Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr (Milyon TL)

2015

33,6

2016

22,9-32%

2017

114,1398%

Mağaza Haritası (Yurtiçi) 

Fabrikalar
Düzce Fabrika

Ankara Yolu Üzeri 9.km Doğanlı Köyü-Düzce

Çanakkale (Biga) Fabrika 
İdriskoru Köyü Hacıvenez Mevkii No:29 

Biga-Çanakkale

Türkiye’de Doğtaş Kelebek Mağazası Olan İller

Mağaza Haritası (Yurtdışı) 

Yurtdışında Doğtaş Kelebek’in Olduğu Ülkeler
Almanya, Angola, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Bosna, Cezayir, Çin, Gürcistan, 

Hırvatistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, 
Kosova, Libya, Liberya, Lübnan, Makedonya, Malta, Nijerya, Romanya, 

Singapur, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Ürdün 

•
Düzce

•
Çanakkale
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Yönetim
Kurulu

Doğtaş Kelebek Mobilya’yı 
etkin, inisiyatif alabilen, iletişime açık

 ekipler ile yönetiyoruz.

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin temel esasları olan 
eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk 
kavramlarını benimseyen Doğtaş Kelebek Mobilya 
Sanayi ve Ticaret A.Ş, tüm faaliyetlerinde bu ilkelere 
azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemektedir.
Tüm yönetim kadrosu ve çalışanlar, iletişime ve 
ekip çalışmasına açık, inisiyatif kullanabilen, 
tutarlı, esnek ve şeffaf bir yönetim anlayışı ışığında, 
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 
sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaktadır.

YÖNETİM YAKLAŞIMI

1960 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğan Davut Doğan ilk 
ve orta öğrenimini Biga’da tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi mezunu olan Doğan, 1986 yılında memurluktan 
istifa ederek, 1987 yılında kardeşleri ile birlikte Doğtaş A.Ş.’yi 
kurmuştur. 1999–2009 yılları arasında Biga Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan vekilliğini yapan Davut Doğan 
aynı tarihler arasında Biga Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı 
görevini de başarıyla yürütmüştür. 2003 yılında Türkiye’deki 
markalı mobilya üreticilerini bir çatı altında toplayarak Türkiye 
Mobilya Sanayicileri Derneği’ni (MOSDER) kurmuş, bir süre dernek 
başkanlığını da yapmıştır. Doğan, aynı zamanda Türkiye Sanayici 
ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) üyesidir. Doğan, 2006 yılında yapılan seçimlerin ardından 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mobilya Sektör Kurulu 
Başkanlığına seçilmiştir. 2012 yılı Eylül ayında Doğtaş Kelebek 
Mobilya Sanayi  ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevine seçilen Davut Doğan, Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda melek yatırımcıdır.

1965 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğan Şadan Doğan, ilk 
ve orta öğrenimini Biga’da tamamlamıştır. 1987 yılında kardeşleri 
ile birlikte Doğtaş markasının kurulmasına öncülük etmiştir. 
1988 yılında mobilya ve dekorasyon üretim tesislerini kurarak 
sanayiciliğe başlamıştır. Birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu 
üye ve yöneticiliğin yanı sıra, Doğan 2013 yılında Biga Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanlığı’na seçilmiştir. Doğan, Doğanlar Yatırım 
Holding A.Ş de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Gıda ve 
Perakende Grup Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Şadan 
Doğan hala, Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu 
Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

DAVUT DOĞAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SEÇİLDİĞİ GK/YK TARİHİ: 14.04.2015 
GÖREV SÜRESİ: 3 YIL

ŞADAN DOĞAN*
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
SEÇİLDİĞİ GK/YK TARİHİ: 09.05.2017
GÖREV SÜRESİ: 3 YIL

* 09.05.2017 tarihinde 
Yönetim Kurulu Üyesi

 İsmail Doğan görevinden 
istifa etmiştir.  Sayın İsmail 

Doğan’ın yerine ilk Genel Kurula 
kadar görev yapmak üzere 

Şadan Doğan atanmıştır.
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1967 yılında Muğla’da doğan Özkan Hakan Yavaşal İstanbul 
Üniversitesi mezunudur. Sonrasında New Jersey Teknoloji 
Enstitüsü’nde Finans alanında Yüksek Lisans yapmış, profesyonel 
kariyerine Merill Lynch’de başlamıştır. Ege Giyim Sanayicileri 
(EGS) Yatırım Bankası’nda direktörlük görevini üstlenen Yavaşal, 
kariyerine kurumsal finansman alanında hizmet veren Alantra 
Daruma’da yönetici ortak olarak devam etmiştir. Yavaşal’ın 
başta birleşme ve satınalma işlemleri olmak üzere, Yatırım 
Bankacılığı ve Kurumsal Finansman alanlarında 25 yıllık tecrübesi 
bulunmaktadır.

1968 yılında İstanbul’da doğan Mert Güvenen, Marmara 
Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunudur. 1991-1992 yılları 
arasında West Georgia Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı 
yapmış, profesyonel kariyerine 1990 yılında Yapı Kredi Kurumsal 
Bankacılık ’da başlamıştır. 1995’de Esentepe Kurumsal Şube 
Müdürü olarak görev alan Güvenen, çalışma yaşamına 1999- 2001 
tarihleri arasında Körfezbank’ta Merkez Şube Müdürü olarak 
devam etmiştir. Güvenen 2001 yılında Koçbank’ta Kurumsal 
Pazarlama Direktörü, 2003 yılında Koç Faktoring’de Genel 
Müdür olarak görev yapmıştır. Mart 2006’da Yapı Kredi’de Ticari 
Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 
görev alan Güvenen, 2009- 2013 yılları arasında Kurumsal ve Ticari 
Bankacılık ile Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring ve Yurtdışı 
İştiraklerin Ticari Koordinasyonundan sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı görevlerini yürütmüştür. Şubat 2009’da ayrıca Yapı 
Kredi İcra Kurulu Üyeliği’ne atanmıştır. Aynı dönemde, Yapı Kredi 
Leasing, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Bank Nederland, Yapı 
Kredi Bank Azerbaijan ve Yapı Kredi Bank Moscow’da Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. Güvenen, Selah Makine ve 
Gemicilik Endüstri Tic.A.Ş, Er Şirketler Grubu, Salcano Bisiklet ve 
Doğanlar Yatırım Holding’de Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği 
görevlerini yürütmektedir.

1963 yılında Mersin’de doğan Hayrettin Kaplan, Marmara 
Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Northeastern 
Universitesi’nde (Boston) İktisat Yüksek Lisansı yapan Kaplan, 
doktorasını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık 
Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Kariyerine 1987 yılında T.C. Hazine 
Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu’nda Bankalar 
Yeminli Baş Murakıbı olarak başlayan Kaplan, 2000 - 2006 
yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Genel Müdür 
Yardımcısı olarak, 2006 - 2010 yılları arasında ise Karadeniz Ticaret 
ve Kalkınma Bankası’nda Başkan olarak görev yapmıştır. 2010 
yılında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan 
Kaplan, 2011-2016 yılları arasında Eximbank Genel Müdürü olarak 
görev yapmıştır.

1951 yılında İstanbul’da doğan Hüseyin Doğan Türkmen 
ilk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamlamıştır. Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan Türkmen, 
1986 yılında memurluk görevinden ayrılarak, 1990 yılında 
Doğtaş A.Ş.’de Çanakkale Mağaza Müdürü olarak göreve 
başlamıştır. 1993-1994 yıllarında Doğtaş A.Ş’nin Balkanlar’a, 
Makedonya’ya, Bulgaristan’a ve Arnavutluk’a yaptığı ilk 
ihracatlarda sorumluluk almış, mağaza açmış ve yönetmiştir. 
Türkmen Çanakkale Belediye Spor Yönetim Kurulu Üyeliği ve 
2000 yılından beri Edremit Bedensel Engelliler Derneği Kurucu 
Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Doğan Türkmen 
hala Doğanlar Yatırım Holding’te Yönetim Kurulu Üyeliği 
yapmaktadır.

BEKİR ÖZKAN HAKAN YAVAŞAL*
BAĞIMSIZ YÖNETIM KURULU ÜYESİ
SEÇİLDİĞİ GK/YK TARİHİ: 15.11.2017
GÖREV SÜRESİ: 3 YIL

MERT GÜVENEN*
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SEÇİLDİĞİ GK/YK TARİHİ: 30.06.2016
GÖREV SÜRESİ: 3 YIL

HAYRETTİN KAPLAN*
BAĞIMSIZ YÖNETIM KURULU ÜYESİ
SEÇİLDİĞİ GK/YK TARİHİ: 08.12.2017
GÖREV SÜRESİ: 3 YIL

HÜSEYİN DOĞAN TÜRKMEN*
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SEÇİLDİĞİ GK/YK TARİHİ: 08.12.2017
GÖREV SÜRESİ: 3 YIL

* 08.12.2017 tarihinde 
Sayın Mert Güvenen’in görevine 

ilk Genel Kurula kadar görev 
yapmak üzere Hayrettin Kaplan 

atanmıştır.

* 08.12.2017 tarihinde 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Eray Yatgın görevinden istifa 
etmiştir. Sayın Eray Yatgın’ın 

yerine Mert Güvenen atanmıştır. 

* 08.12.2017 tarihinde Yönetim 
Kurulu Üyesi Arif Kerem Onursal 
görevinden istifa etmiştir. Sayın 

Arif Kerem Onursal’ın yerine 
ilk Genel Kurula kadar görev 

yapmak üzere Hüseyin Doğan 
Türkmen atanmıştır.

* 15.11.2017 tarihinde 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Ahmet Cüneyt Yavuz 
görevinden istifa etmiştir. 

Sayın  Ahmet Cüneyt Yavuz’un 
yerine ilk Genel Kurula kadar 

görev yapmak üzere Bekir Özkan 
Hakan Yavaşal atanmıştır.
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Yönetim
Kurulu

Başkanı’nın
Mesajı

Doğtaş ve Kelebek markalarımızla
hedeflerimize ve yatırımlarımıza yoğunlaşıyor,

global arenada güçlü bir oyuncu olma
yolunda ilerliyoruz.

Kamu ve özel sektör el ele vererek 
son yıllarda Türkiye’de yaşanan 
tüm olumsuzlukların etkisini 
azaltmak için elinden geleni 
yaptı, yapmaya da devam ediyor. 

Doğtaş Kelebek ailesi olarak bizler de ülke 
adına zorlu geçen süreci atlatabilmek için 
üretime odaklanarak Türkiye ekonomisine 
olan katma değerimizi artırmanın yarışına 
girdik. 

Son 10 yılda istikrarlı bir büyüme yaşayan 
Türk mobilya sektörü, ülkemiz için stratejik 
dış ticaret açığı vermeyen bir sektördür. 
Şu anda dünya üretim sıralamasında 
17’nci sıradayız. Ancak, sektör desteklenir 
ve rekabet gücü artırılırsa, dünyada ilk 
5’te yer alabiliriz. Mobilya sektörü teşvik 
edilirse, Türkiye için yeni bir lokomotif sektör 
olacaktır. 

Biz Doğtaş ve Kelebek markalarımızla 
hedeflerimize ve yatırımlarımıza 
yoğunlaşarak, yolumuza devam etme 
kararlılığı içerisindeyiz. Türkiye’nin en büyük 
500 şirketi arasında yer almanın gururunu 
yaşıyoruz. Hep birlikte yakaladığımız birlik 
ve beraberliğin sektörümüzü de bir adım 
ileri götürmesi için çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz. 

Global arenada güçlü bir oyuncu olma 
yolunda hedeflerimiz büyük. 2023 
yaklaşırken Türk mobilya sektörünün 
lideri olma hedefimiz var. Bu başarılı 
yolculuğumuzda yanımızda olan, bize 
varlıklarıyla güç veren değerli çalışanlarımız 
başta olmak üzere, paydaşlarımıza, iş 
ortaklarımıza, bayilerimize, yatırımcılarımıza, 
tedarikçilerimize ve müşterilerimize sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarım. 

Saygılarımla,
Davut Doğan
Yönetim Kurulu Başkanı
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Üst
Yönetim

KADİR ERSİN SERBES
GENEL MÜDÜR (CEO)

İLHAN TUNÇMAN
MARKA YÖNETİMİ VE 
SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

KÜRŞAD DUMAN
FİNANS GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (CFO)

SERKAN ŞEN
ULUSLARARASI PAZARLAR DİREKTÖRÜ

1965 yılında Söğüt’te dünyaya gelen 
Kadir Ersin Serbes, lisans eğitimini 
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari 
İlimler Fakültesi İktisat bölümünde 
tamamlamıştır. Kariyerine 1986 yılında 
Trakya Birlik’te başlamıştır. Ardından 
Procter&Gamble’da çalışmaya devam 
eden Serbes, 20 yılı aşkın süredir 
mobilya sektöründe üst düzey yönetici 
olarak görev almaktadır. Ersin Serbes, 
15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’de Genel Müdür olarak 
görev yapmaktadır. 

1970 yılında Çanakkale’nin Biga 
ilçesinde doğan İlhan Tunçman, 
Uludağ Üniversitesi İşletme 
bölümünde lisans eğitimini 
tamamlamıştır. İş hayatına 1992 
yılında Doğtaş Mobilya’da, Çanakkale 
Mağaza Müdürü olarak başlamıştır. 
1996 - 2012 yılları arasında Doğtaş 
Mobilya’da sırasıyla, Ege Mağaza 
Müdürü, Pazarlama Satış Şefi, İstanbul 
Bölge Müdürü, Satış Müdürü, Benino 
Marka Müdürü, Satış Koordinatörü 
ve Pazarlama Satış Direktörü olarak 
görev almıştır. 2013–2016 yılları 
arasında da Yataş A.Ş.’de Satış 
Direktörlüğü görevini yürütmüştür. 
İlhan Tunçman, 1 Ağustos 2016 
tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek 
Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de 
Marka Yönetimi ve Satış Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

1976 yılında Ankara’da doğan Kürşad 
Duman, 1999 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Ekonomi (İngilizce) 
bölümünde lisans eğitimini, 2008 
yılında İstanbul Üniversitesi Para, 
Sermaye Piyasaları ve Finansal 
Kurumlar bölümünde yüksek lisansını 
tamamlamıştır. İş hayatına, 1999 
yılında Kentbank’da dealer olarak 
başlayıp, 2002–2004 yılları arasında 
Teknoloji Holding’de Finans Yöneticisi, 
2005–2006  yılları arasında Altek 
Alarko’da Finans Müdürü olarak 
görev yapmıştır. 2006 -2007 Memorial 
Sağlık Grubunda Finans Müdürü, 
2007–2009  yılları arasında Yapı Kredi 
Koray GYO’da Finans ve Yatırımcı 
İlişkileri Müdürü, 2009-2013 yılları 
arasında Selçuk Ecza Deposu’nda 
Finans, Yatırımcı İlişkileri ve Alternatif 
Yatırımlar Koordinatörü, 2013-2017 
yılları arasında Aydın Holding’de Mali 
İşler Direktörü olarak görev yapmıştır.  
Kürşad Duman, 2017 yılı Eylül ayından 
itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Finans 
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev 
yapmaktadır.  

1976 yılında Ordu Mesudiye ‘de 
dünyaya gelen Serkan Şen, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler bölümünde lisans eğitimini 
tamamlamıştır. İş hayatına 1998 
yılında Şekerbank T.A.Ş.’de Kredi 
İzleme Uzmanı olarak başlamıştır. 
2006 yılında Şenkar Mobilya’da 
İhracat Müdürlüğü görevini yürütmüş, 
ardından 2008 yılında Yataş A.Ş’de 
İhracat Grup Yöneticisi olarak görev 
yapmıştır. Serkan Şen, 1 Ağustos 2016 
tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek 
Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de 
Uluslararası Pazarlar Direktörü olarak 
görev yapmaktadır. 
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YILMAZ SEBER
TASARIM VE AR-GE DİREKTÖRÜ

ÜMİT DEMİRHAN
İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ

FATİH ÖZENGİN
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRÜ

ERSİN BALKAYA
TEDARİK ZİNCİRİ DİREKTÖRÜ

1972 yılında Samsun’da doğan 
Yılmaz Seber, Anadolu Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık 
bölümünde lisans eğitimini 
tamamlamıştır. Doğtaş Mobilya’da 
Tasarım Müdürü olarak 16 yıl, Yataş 
Enza Home’da Tasarım ve AR-GE 
Direktörü olarak 3,5 yıl görev almıştır. 
Yılmaz Seber 1 Ağustos 2016 tarihinden 
itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.‘de Tasarım 
ve Ar-Ge Direktörü olarak görev 
yapmaktadır. 

1975 yılında Çankırı’da doğan ve 
Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği 
bölümünden 1997 yılında mezun 
olan Ümit Demirhan yüksek lisansını 
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi 
İktisat bölümünde tamamlamıştır. 
İlk olarak 1997 – 2008 yılları arasında 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Jandarma 
Genel Komutanı olarak başlamıştır.   
Özel sektöre geçiş yaparak Doğtaş 
Kelebek Mobilya’da sırasıyla 
2012 – 2013 yılları arasında İK ve 
İdari İşler Müdürü, 2013 – 2015 yılları 
arasında İK Direktörü, 2015 – 2016 
yılları arasında Satış Sonrası Hizmetler 
Müdürü olarak görev yapmıştır. 
Ümit Demirhan, Temmuz 2016 yılı 
itibariyle İK Direktörlüğü görevine 
devam etmektedir.  

1972 yılında İstanbul da doğan Fatih 
Özengin, 1993  yılında Marmara 
Üniversitesi İşletme bölümünde 
lisans eğitimini, 1997 yılında aynı 
üniversitede İşletme Yüksek Lisans 
programlarını tamamlamıştır. İş 
hayatına, 1994 yılında Koç Sistem Bilgi 
ve İletişim Hizmetlerinde danışman 
olarak başlayıp, aynı şirkette sırasıyla 
SAP Proje Müdürü ve ERP Grup Müdürü  
olarak görev almıştır. 2009 yılında Jival  
şirketinde SAP Program Müdürü olarak 
görev yapmıştır. 2009 yılında Xeca 
şirketinde ERP Program Direktörü, 2010 
yılında Anadolu Grup’da IT Müdürü, 
2013 yılında KVK’da IT Direktörü olarak 
görev yapmış ve 2015 yılında Conforcus 
Danışmanlık’da IT Strateji Danışmanı 
olarak görev almıştır. Fatih Özengin, 10 
Ekim 2016 tarihinden itibaren Doğtaş 
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.‘de Bilgi Teknolojileri Direktörü 
olarak görev yapmaktadır. 

1961 yılında Kayseri de doğan Ersin 
Balkaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Makine Mühendisliği bölümünde lisans 
eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına, 
1987 yılında Birlik Mensucat Sanayi’nde 
Bakım ve Onarım Mühendisi olarak 
başlayıp, 1988-1990 yılları arasında 
Askeriye’de 2 yıl Bölük Komutanı, 1990-
1995 yılları arasında Milli Savunma 
Bakanlığında İkinci Hava İkmal 
Bakım Merkezi F-16 yardımcı görev 
ekipmanları’nda Dizayn ve Üretim 
Müdürü olarak görev yapmıştır. 1995-
1997 yılları arasında Şişecam’da Bakım 
ve Onarım Mühendisi, 1997-2003 
yılları arasında Yataş’ta Teknik Bakım 
ve Yatak Fabrikası Müdürü, 2003-
2010 yılları arasında Ceha’da Fabrika 
Müdürü, 2011-2014 yılları arasında BRN 
Bedding’de Üretim Planlama Müdürü, 
2015 yılında Nitrocare & Ofisline’da 
Teknik Danışman olarak görev 
yapmıştır. Ersin Balkaya, 3 Nisan 2017 
tarihinden itibaren Doğtaş Kelebek 
Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.‘de 
Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev 
yapmaktadır. 
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MUSTAFA KARAK
PERAKENDE YÖNETIMI VE 
İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ

AYDIN ÖZÇELİK
SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ

TANER ÇAKIR
KELEBEK MUTFAK MARKA DİREKTÖRÜ

1972 yılında Aydın’da doğan Mustafa 
Karak, İstanbul Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu 
Yönetimi bölümünde lisans 
eğitimini, Ege Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde Sosyoloji 
bölümünde de yüksek lisansını 
tamamlamıştır. İş hayatına, 1997 
yılında Tansaş’da Ege Bölge Müdürü 
olarak başlamış, 2002 yılında Doğtaş 
Mobilya’da Satış Koordinatörü 
olarak rol aldıktan sonra 2008 
yılında Lojistik Koordinatörlüğü’ne 
atanmıştır. 2009 yılında Özel Can 
Hastanesi’nde Hastane Direktörü, 
2012 yılında Kelebek Mobilya’da Proje 
Koordinatörü, 2013 yılında Doğan 
Çiftlik Tarım Sanayi’de Genel Müdür 
olarak, 2015 yılında ise Yataş’ da 
Perakende İş Geliştirme Direktörü 
olarak görev yapmıştır. Mustafa Karak, 
1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren 
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. de Perakende Yönetimi ve 
İş Geliştirme Direktörü olarak görev 
yapmaktadır.  

1966 yılında Sivas da doğan Aydın 
Özçelik, Marmara Üniversitesi 
İşletme bölümünde lisans eğitimini 
tamamlamıştır. Mobilya sektöründe 
35 yıl üst düzey yönetici olarak görev 
yapmıştır. Aydın Özçelik, 1 Ağustos 
2016 tarihinden itibaren Doğtaş 
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
de İş Geliştirme Direktörü olarak 
görev yapmaktadır.

1973  yılında Almanya’da  doğan 
Taner Çakır, Dokuz Eylül Üniversitesi 
İşletme Bölümünde lisans eğitimini 
tamamlamıştır. İş hayatına 1996 
yılında Kerevitaş Superfresh Grubu’nda 
yönetim muhasebesi alanında 
başlayan Taner Çakır, 2000 – 2002 
yılları arasında Piyale & Sabancı 
Grup’ta Planlama ve Mali Kontrol 
Yöneticiliği yapmıştır. 
2002 – 2005 yılları arasında Eczacıbaşı 
Grubu’nda Mali Kontrol Yöneticisi 
olarak kariyerine devam eden Çakır, 
Ezcacıbaşı Grubu’nda 16 yıl boyunca 
farklı görevlerde bulunmuştur. Çakır 
sırasıyla; Mali Kontrol ve IT Proje 
Yöneticisi, Mali Kontrol Yöneticisi, 
Mali Kontrol Müdürü, Pazarlama ve 
Satış Müdürü, Satış ve Operasyonlar 
Müdürü, Yapı Marketler Satış Müdürü, 
son olarak da Toplu işler ve Projeler 
Satış Müdürü olarak görev almıştır. 
Taner Çakır, 15 Ocak 2018 tarihinden 
itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Kelebek 
Mutfak Marka Direktörü olarak görev 
yapmaktadır. 
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Genel
Müdür’ün

Mesajı

Doğtaş Kelebek olarak 2017 
yılını sektör ortalamasının 
çok üzerinde bir büyüme 
ile tamamladık. Perakende 
sektörü dinamikleri ile 

faaliyet gösteren bir şirket olarak; bayi 
yapılanmamız, CRM yapımız, satış 
sonrası destek ekibimize kadar uzanan 
her iş sürecimizi bir perakendeci gözüyle 
ele aldık, iş modelimizi de bu çerçevede 
yürütmeye devam edeceğiz. 

Sektörün dinamiklerini tuttuğumuz 
2017’de, 1.400’ün üzerinde çalışanımız, 
bayilerimiz ve çözüm ortaklarımızla, 
müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak 
için yoğun çaba gösterdik. Ülke 
ekonomisine önemli bir güç katıyoruz. 
Yurtiçi ve yurtdışında yer alan 350’nin 
üzerindeki Doğtaş, Kelebek Mobilya ve 
Kelebek Mutfak&Banyo markalarımıza 
ait konsept mağazalarımızda, 
sürekli yenilenen koleksiyonlarımızı 
müşterilerimizle buluşturduk. 

2017 yılında hem yenilenen konseptlerin, 
hem trendleri yakalayan yeni 
tasarımlarımızın, hem de hükümetin 
aldığı KDV indirimi kararının etkisiyle net 
satışlarımızı ciddi oranda artırdık. 

İhracata ağırlık verdik. Turquality 
desteği alıyoruz ve sektörde bu desteği 
alan birkaç firmadan biriyiz. Avrupa 
Birliği’nin birçok ülkesinde, Kuzey 
Afrika, Kafkaslar ve Ortadoğu’da ciddi 
yatırımlar yaptık. Önümüzdeki dönemde 
Ortadoğu ve Avrupa pazarlarına yönelik 
çalışmalarımızın yanı sıra Yakındoğu 
ve Uzakdoğu pazarlarına da girmeyi 
hedefliyoruz. 

2017’de Düzce tesisimizdeki ilave yatırımla 
üretim kapasitesini yüzde 25 artırdık. 
Bu yatırımla ek istihdam da sağlamış 
olduk. Büyüme planlarımızı adım adım 
gerçekleştiriyoruz. Özellikle İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi büyük illerde kentsel 
dönüşümle beraber artan fırsatları da 
değerlendiriyoruz. Türkiye ve yurtdışında 
prestijli çok sayıda projeli işe imzamızı 
attık.  

Bugüne kadar yatak üretimi de 
gerçekleştiriyorduk ancak bu alanda 
bilinirliğimiz mobilya kadar değildi. Kişiye 
özel, son teknolojide, inovatif faydayı 
ön planda tutan yatak ve ev tekstili 
koleksiyonu hazırladık, piyasaya yeni 
markamızla iddialı bir giriş yapacağız. 
Yeni markamız öncelikli olarak Doğtaş ve 
Kelebek konsept mağazalarımız içinde 
ayrı bir bölümde sergilenecek. 

2017 yılında yakaladığımız ivmeyi 2018’de 
daha da arttırmak istiyoruz. 2017’de 
çok önemli başarılar da elde ettik. 
Ocak ayında gerçekleşen, dünyanın en 
önemli mobilya fuarlarından İstanbul 
Mobilya Fuarı’nda (İSMOB) iki ödül birden 
alarak başarımızı taçlandırdık. Türk iş 
dünyasının en itibarlı yayınlarından biri 
olan Capital Dergisi’nin Türkiye’nin En 
Beğenilen Şirketleri Araştırması’nda 
“Mobilya Sektörünün En Beğenilen Türk 
Şirketi” seçildik. Uluslararası marka 
değerlendirme kuruluşu Brand Finance 
tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En 
Değerli Markaları-Turkey 100” listesine 
mobilya sektöründen giren tek şirket 
olduk. Kelebek markamız, Marketing 
Türkiye ve Akademetre’nin ortaklaşa 
düzenlediği The ONE Awards Bütünleşik 
Pazarlama Ödülleri’nde Mobilya 
Sektörünün İtibarını En Çok Artıran 
Markası seçildi. Doğtaş markamız, 
yine Marketing Türkiye’nin düzenlediği 
“A.L.F.A. Awards Ödülleri”nde mobilya 
sektörünün Müşteri Deneyimini En İyi 
Yöneten Markası oldu. Doğtaş, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından Tüketici 
Memnuniyetini İlke Edinen Firma 
Ödülü aldı. İstanbul İhracatçı Birlikleri 
tarafından düzenlenen En Başarılı 
İhracatçılar Ödül Töreni’nde Mobilya 
Sektörünün Başarılı İhracatçısı Ödülü’nü 
aldık. Kelebek markamız, Marketing 
Türkiye ve BoomSonar’ın ortaklaşa 
düzenlediği Social Media Awards 
Turkey 2017’de mobilya sektöründe 
Sosyal Medyayı En Başarılı Kullanan 
Marka Ödülü aldı. Marka yönetimi ve 
pazarlaması konusunda başarı gösteren 
firmaların dünya çapında seçimini ve 
tanınmasını sağlayan Superbrands’in 
yürüttüğü çalışma doğrultusunda, 
her iki markamızla Türkiye’nin süper 
markalarından olmaya hak kazandık.

Bu başarılar rekabette de bizi 
farklılaştırıyor ve öne çıkarıyor. Global 
markalar yaratmanın gerektirdiği şekilde 

hareket ediyoruz. Türk markasının 
gücünü dünyaya kanıtlama gayreti 
içerisindeyiz. Tüm bu başarılar bize güç 
veriyor. 

Aynı gemide yolculuk etmekten büyük 
keyif aldığımız bayilerimize, bize 
duydukları güveni tercihleriyle gösteren 
değerli müşterilerimize, çözüm ortağı 
tedarikçilerimize, yatırımcılarımıza 
ve elbette özverili çalışmalarıyla 
Doğtaş Kelebek Mobilya’yı her geçen 
gün daha başarılı yapan tüm çalışma 
arkadaşlarıma içtenlikle teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Saygılarımla,
Ersin Serbes
CEO
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İnsan Kaynakları
Organizasyon 

Şeması 

MUSTAFA KARAK                                 
PAREKENDE YÖNETİMİ 
VE İŞ GELİŞTİRME 
DİREKTÖRÜ

ÜMİT DEMİRHAN                                      
İNSAN KAYNAKLARI 
DİREKTÖRÜ

FATİH ÖZENGİN                                      
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
DİREKTÖRÜ

AYDIN ÖZÇELİK                                     
SATIŞ VE İŞ 
GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ

KÜRŞAD DUMAN
FİNANS GMY 
(CFO)

SERKAN ŞEN
ULUSLARARASI 
PAZARLAR DİREKTÖRÜ

ERSİN BALKAYA                                      
TEDARİK ZİNCİRİ 
DİREKTÖRÜ

TANER ÇAKIR                                      
KELEBEK MUTFAK 
MARKA DİREKTÖRÜ

YILMAZ SEBER
TASARIM VE 
AR-GE DİREKTÖRÜ

36
Yaş Ortalaması

4,8 Yıl
Şirket Kıdemi

%12
İstanbul

%45
Çanakkale (Biga)

%30
Düzce

%13
Perakende

%24
Kadın

%76
Erkek

Kadın - Erkek Çalışan Oranı

Çalışanların Dağılımı

Yaş Ortalaması Kıdem

İLHAN TUNÇMAN                                       
MARKA YÖNETİMİ 
VE SATIŞ GMY

KADİR ERSİN SERBES                                        
GENEL MÜDÜR 
(CEO)
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Yönetim 
Kurulu

Komiteleri

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

HAYRETTİN KAPLAN                                         
BAŞKAN 
(BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

HAYRETTİN KAPLAN                                         
BAŞKAN 
(BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

HAYRETTİN KAPLAN                                         
BAŞKAN 
(BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

BEKİR ÖZKAN HAKAN YAVAŞAL                                                         
ÜYE 
(BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

FEYRUZE ASLI KONDU
ÜYE 

AYSUN VARDAN                                              
ÜYE 

ŞADAN DOĞAN                                                
ÜYE 
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Doğtaş ve International 
Furniture B.V.’nin beraber 

Kelebek’i satın alması 

Birleşmeden sonra
net 81 mağaza açılışı

Mevcut yönetimin
göreve başlaması

International Furniture 
BV’nin toplamda 
%46’lık payının

satışı sonucunda mevcut 
hissedarlık yapısına 

ulaşılması

2012

2016 2017

2013
2016
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Kilometre
Taşları

KELEBEK

DOĞTAŞ
Mobilya üretiminin 
başlaması

Kelebek’in kontrplak 
üreticisi olarak kuruluşu

Perakende sektöründe 
faaliyete geçiş

Borsa Istanbul’da
halka arz

Doğtaş Mobilya A.Ş’nin 
kuruluşu

Mobilya üretiminin 
başlaması

Döşeme ve
yatak üretiminde 
yatırımların yapılması

İlk yurtdışı mağazanın 
açılışı (Almanya)

İlk ihracatın yapılması 
(Arnavutluk)

Kelebek’in Enka Grubu’na 
katılması

“Exclusive“ konseptli 
mağazaların açılışı

İki sanayici ailenin 
Kelebek’te çoğunluk 
hissesini alışı

1987

1978

1994

1981

1972

1996 2005 2009

1935

1990 1991 2006
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Ortaklık
Payları

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi’nin 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri 
itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış 
sermayesi aşağıda gösterilmiştir: 

Şirketin Sermayesi, 
31.12.2017 Tarihi 
İtibarıyla Pay Sahipleri:

31.12.2017 31.12.2016

Kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000 350.000.000
Çıkarılmış sermaye 209.069.767 209.069.767

Ortağın Ticaret Unvanı /
Adı Soyadı

Sermayedeki 
Payı

Tutar (TL) Oran (%)
Adnan Doğan 16.047.484 7,68
Murat Doğan 16.047.474 7,68
Davut Doğan 16.047.503 7,68
İsmail Doğan 16.047.474 7,68
İlhan Doğan 16.047.474 7,68
Şadan Doğan 16.047.474 7,68
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. 8.250.000 3,94
Diğer 104.534.884 50,00
Toplam 209.069.767 100,00

Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
ile Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat 
Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi’nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 
Seri I, No. 31 sayılı Birleşme İşlemlerine 
İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde, 
Doğtaş’ın tasfiyesiz olarak infisah ederek 
bir bütün halinde Kelebek Mobilya Sanayi 
Ve Ticaret A.Ş.’ne devredilmesi suretiyle 
birleştirilmesine Yönetim Kurulumuzca 
22.04.2013 tarihinde karar verilmiştir. 

Birleşme işlemi kapsamında Şirketimizin 
50.000.000 TL tutarındaki ödenmiş 
sermayesi 159.069.767 TL artırılarak 
209.069.767 TL’ye çıkarılmış olup, Şirket 
esas sözleşmesinin “Şirket Sermayesi” 
başlıklı 6.maddesinin bu çerçevede 
tadil edilmesine Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından gerekli izin yazıları 
alınmıştır. Bu kapsamda birleşme ve 
birleşmeye bağlı olarak yapılan sermaye 
artırımı, Şirketimizin 11 Eylül 2013 tarihli 
olağan Genel Kurul toplantısında oy 
çokluğuyla kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu’muzun 20.01.2014 
tarihli Yönetim Kurulu kararıyla şirketin 
kayıtlı sermaye tavanının 2014-2018 
yılları arasında (beş yıl) geçerli olmak 
üzere 209.069.767 TL’den 350.000.000 
TL’ye arttırılması hususunu içeren esas 
sözleşmenin “Şirket Sermayesi” başlıklı 
6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin 
başvuru sonucunda Sermaye Piyasası 

Kurulu tarafından ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından gerekli izin yazıları 
alınmıştır. Kayıtlı Sermaye Tavanının 
artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliği 
30 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen 
2013 Yılı Olağan Genel Kurulunda kabul 
edilmiştir.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Doğtaş Kelebek 
Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin pay sahipleri ve 
sermaye içindeki payları tarihi değerleri üzerinden 
aşağıda belirtilmiştir:
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Şirketin faaliyet konusuna ilişkin olarak doğan 
ihtiyaçlar doğrultusunda Esas sözleşmenin 
“Şirket Maksat ve Mevzuu” başlıklı 2.maddesinde 
değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. 

2.maddenin (1).fıkrasında mevcut faaliyetlere 
tamamlayıcı ürünleri de dâhil edilmiştir. Bunun 
yanında ileriye yönelik lojistik faaliyetleri 
konusunda aksiyon alabilmek adına (3).fıkranın
(f) bendi eklenmiştir. Söz konusu değişikliğe ilişkin 
olarak Sermaye Piyasası Kurulundan ve Gümrük 
Bakanlığından gerekli izinler alınmıştır. 28 Nisan 
2017 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul’da 
görüşülerek Esas Sözleşme değişikliği kabul 
edilmiştir. 

Şirketin Maksat ve Mevzuu
Madde 2- Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden 
başlıca muameleler şunlardır: 

1- Her türlü mekan ve işyerinin donanımı ile ilgili 
mobilya, mobilya benzeri lambri, panel doğrama, 
lamine ve baskılı levha, mobilya parça ve yardımcı 
elemanları, mobilya üretimi için gerekli yardımcı 
malzeme, yatak ve baza ile oturma grupları 
ve oturma grupları benzerleri, yastık, yorgan, 
nevresim takımı, alez ve diğer tekstil ürün ile 
aksesuarları, halı, kilim, yolluk ve aksesuarları, 
ofis koltuk ve  büro mobilyaları ve aksesuarları, 
ev ve ofis diğer mobilya, tekstil malzemeleri ile 
aksesuarların imalatlarını gerçekleştirmek, her 
türlü ticari mal alımını ve satımını yapmak,

2- (1) fıkradaki amacını gerçekleştirmek için 
gerekli olan, makine ve teçhizat ile ham madde, 
yarı mamul, mamulleri ve ticari malları, yurt 
içinden veya yurt dışından temin etmek,

3- a) Şirketin imal, ithal veya satın alma yolu ile 
temin ettiği mal ve mamullerin, satış teşkilatı ile 
veya anlaştığı bayiler ile toptan veya perakende 
satışını yapmak veya ihraç etmek,
b) Şirketin maksat ve mevzuuna uyan başka 
şirketlerle birleşmek veya bu gibi kuruluşları 
devralmak veya iştirak etmek, müşterek işler 
yapmak, adi ortaklıklar kurmak, bayilik ve 
mümessillik deruhte etmek, komisyon işleri ifa 
etmek ve bu şirketlerin hisse, tahvil, finansman 

bonolarını almak, aracılık faaliyeti ve portföy 
işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla satmak 
ve lüzumu halinde tahvil ve finansman bonosu 
ihraç etmek,

c) Şirketin amaç ve konusuna uyan başka 
şirketlerin veya firmaların iş yerlerine işçi 
yerleştirilmesi temini konularında danışmanlık 
yapmak,

d) Şirketin faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler 
için faydalı bulunan ihtira haklarını, ruhsatları, 
alametifarikaları ve ticaret unvanlarını kendi 
namına tescil ettirmek, iktisap etmek, kullanmak, 
satmak, devretmek ve bunlara müteallik lisanslar 
almak, satmak, vermek, mübadele etmek, 
devreylemek veya teminat olarak göstermek,

e) Şirketin maksat ve mevzuuna giren sınai ve 
ticari muamelelerin tahakkuku için her türlü 
gayrimenkul mallar ve bunlara müteallik haklar 
iktisap etmek, tasarruf etmek ve bu hususta şirket 
işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesisleri satın 
almak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak, 
icabında bunları ahara satmak veya ahara 
kiralamak veya şirkete ait gayrimenkuller ile 
makina ve tesisleri icabında rehin ve ipotek etmek, 
başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek 
kabul etmek ve ipotekleri kaldırmak,

f) Şirket üretimi yaptığı veya satın alımını yaptığı 
ürünleri, malzemeleri, diğer tamamlayıcı malzeme 
ve aksesuarları taşımak, kurulum faaliyetini 
yapmak için lojistik hizmeti verecek kuruluşu 
kurmak, lojistik şirketlerine ortak olmak, birleşmek 
ve devir almak, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan 
işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf 
işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin 
ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemelerine uyulur. 
Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, 
kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin 
hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası 
Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Şirket Esas sözleşmesi’ne, şirketimiz internet 
sitesinden erişilerek, incelenebilir.   

Dönem İçinde 
Yapılan Esas Sözleşme 
Değişiklikleri



040 BÖLÜM I I  -  YÖNETİMDEN MESA JL AR 041DOĞTAŞ KELEBEK 2017 FA ALİYET R APORU

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 
Bağlı Ortakları ve Finansal Duran Varlıklar detayı 
aşağıda verilmiştir:

Şirketin Bağlı 
Ortaklıkları ve 
Finansal Duran Varlıklarına 
İlişkin Açıklamalar

Finansal Duran Varlıklar

Ticaret Unvanı Sermayesi (TL)
Sahip Olunan 

Sermaye Oranı (%)
Dogtas Germany GMBH 3.393.430 100
Dogtas Bulgarıa EOOD 1.418.860 100
Dogtas Holland B.V. 4.657.668 100

Bağlı Ortaklıklar

Ticaret Unvanı Sermayesi (TL)
Sahip Olunan 

Sermaye Oranı (%)
2K Oturma Grupları İnşaat ve 
Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.330.000 100

3K Mobilya ve Dekorasyon 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 15.700.000 100

Doğtaş Mobilya Pazarlama 
Ticaret A.Ş. 19.250.000 100
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Yatırımcı
İlişkileri

Doğtaş Kelebek tüm yatırımcılarına 
eşit mesafede duran şeffaf ve etkin yatırımcı ilişkileri 

faaliyetleri yürütme anlayışını benimsemektedir.

Doğtaş Kelebek’in, 18 Ekim 
2017 tarihinde International 
Furniture BV (Turkven)’nin 
%42,1’lik payını 61 adet 
yabancı ve yerli kurumsal 

yatırım şirketlerine satması sonucunda 
halka açıklığı %50’ye yükselmiştir. Bu 
işlem öncesinde halka açıklık oranı %7,9 
olan Doğtaş Kelebek’in halka açıklığının 
%50’ye yükselmesi ile yatırımcı ilişkileri 
aktivitelerinde ciddi şekilde artış 
olmuştur. Söz konusu olan hisse satışında 
başta finans merkezi olan New York 
ve Londra, devamında ise Varşova ve 
Stockholm ziyaret edilmiş, Doğtaş 
Kelebek’e yatırım yapmak isteyen uzun 
vadeli yatırımcılara ulaşılmıştır.

Doğtaş Kelebek tüm yatırımcılarına eşit 
mesafede duran, şeffaf ve etkin yatırımcı 
ilişkileri faaliyetleri yürütme anlayışını 

benimsemektedir. 2017 yılında 100’ün 
üzerinde mevcut ve potansiyel yatırımcı 
ile görüşülmüş, şirketin operasyonel, 
finansal ve kurumsal yapısı hakkında 
bilgi verilmiştir. Doğtaş Kelebek 2017 
yılının ikinci yarısında artan yatırımcı 
ilişkileri faaliyetlerini 2018 yılında da 
aynı hızda devam ettirmeyi, finansal 
piyasalarla düzenli ve etkin iletişim 
kurmayı planlamaktadır.

Doğtaş Kelebek Yatırımcı İlişkileri 
Birimi’ne her türlü istek ve soru için 
ir@dogtaskelebek.com adresinden 
ulaşılabilmektedir. Ayrıca şirketin 
operasyonel ve finansal performansına 
yönelik sunumlara ve yatırımcı ilişkileri 
ile ilgili dökümantasyona ulaşmak için 
www.dogtaskelebek.com kurumsal 
websitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü 
incelenebilir.

Doğtaş Kelebek 
Hisse Performansı

DGKLB
2017 HİSSE FİYATI 

ORTALAMASI

DGKLB
2016 HİSSE FİYATI 

ORTALAMASI

2017 DOĞTAŞ KELEBEK PİYASA DEĞERİ GELİŞİMİ (MİLYON TL)

3,16 
TL

1,30 
TL

DGKLB

%
143

ARTIŞ

Doğtaş Kelebek hissesi 2017 yılı ortalama 
değeri, 2016 ortalamasına göre %143 yükseliş 
kaydetmiştir, aynı dönemde BIST 100 endeksi 
ortalaması  %28 artış göstermiştir.
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Kâr Dağıtım
Politikası

Geçmiş yıllara ait karların 
dağıtımı ve yıllık temettü 
ödemesi için Yönetim 
Kurulu, şirketin o yılki 
performansını, ekonomik 

şartları, yatırımları ve şirketin nakit 
akışını göz önüne alarak Genel Kurul’a 
kâr dağıtım önerisi sunar.

Şirketin ana politikası, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı’na göre belirlenen kriterler 
doğrultusunda ve pay sahiplerinin 
menfaatleri ile şirket menfaatleri 
arasında dengeli bir politika izlenmesidir. 

Ana Sözleşmenin 38.maddesi uyarınca,

Şirketin faaliyet dönemi sonunda 
tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel 
giderleri ile muhtelif amortisman gibi 
şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu 
olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği 
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler 
düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık 
bilançoda görülen dönem karı, varsa 
geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden 
sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde 
tevzi olunur: 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. 

Birinci Temettü: 
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan 
bağış tutarının ilavesi ile bulunacak 
meblağ üzerinden, Genel Kurul 
tarafından belirlenecek kar dağıtım 

politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak birinci 
temettü ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra 
Genel Kurul tarafından tespit edilecek 
bir yüzde nispetinde kar payı, Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyeleri hariç kendi 
aralarında taksim edilmek üzere Yönetim 
Kurulu üyelerine tahsis olunur.

İkinci Temettü:
d) Net dönem karından, (a), (b) ve 
(c) bentlerinde belirtilen meblağlar 
düştükten sonra kalan kısmı, Genel 
Kurul, kısmen veya tamamen ikinci 
temettü payı olarak dağıtmaya veya 
Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi 
uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek 
akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer 
kimselere dağıtılması kararlaştırılmış 
olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen 
% 5 oranında kar payı düşüldükten 
sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 
519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası 
uyarınca genel kanuni yedek akçeye 
eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek 
akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede 
pay sahipleri için belirlenen kar payı 
nakden ve/veya hisse senedi biçiminde 
dağıtılmadıkça; başka yedek akçe 
ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına 
ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, 

müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla 
kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/
veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına 
karar verilemez. 

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut 
payların tümüne, bunların ihraç ve 
iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın 
eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar 
verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, 
Yönetim Kurulu’nun bu konudaki 
teklifi üzerine Genel Kurul tarafından 
kararlaştırılır. Bu esas sözleşme 
hükümlerine göre Genel Kurul tarafından 
verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım 
şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun 
bu konudaki teklifi üzerine Genel 
Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas 
sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul 
tarafından verilen kar dağıtım kararı geri 
alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı 
hükümleri çerçevesinde Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç 
aktarımı düzenlemelerine aykırılık 
teşkil etmemesi, gerekli özel durum 
açıklamalarının yapılması ve yıl içinde 
yapılan bağışların Genel Kurul’da 
ortakların bilgisine sunulması şartıyla, 
kendi amaç ve konusunu aksatmayacak 
şekilde Genel Kurul tarafından alınacak 
bir karar ile çeşitli kurum, kuruluş, vakıf 
ve derneklere bağış yapabilir. 

Yapılacak bağışların üst sınırının Genel 
Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan 
tutarda bağış yapılamaz ve yapılan 
bağışlar dağıtılabilir kar matrahına 
eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken 
yedek akçeler ile ana sözleşmede pay 
sahipleri için belirlenen I.nci temettü 
ayrılmadıkça, başka yedek akçe 
ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına 
ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, 
müstahdem ve işçilere kardan pay 
dağıtılmasına karar verilemez.

Genel Kurul’da ilgili mevzuat hükümleri 
dikkate alınarak, karara bağlanan kâr 
dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu 
Aydınlatma Platformu aracılığıyla 
gönderilen özel durum açıklamasıyla ve 
şirketin internet sitesinde ilan edilmesiyle 
pay sahiplerine duyurulur.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK 
düzenleme ve kararlarına uygun olarak, 
Şirketimiz ve payları Borsa İstanbul’da 
işlem gören iştiraklerimiz, kar dağıtım 
politikalarını Genel Kurulları’nın bilgisine 
sunmuşlar ve kamuya açıklamışlardır.
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Doğtaş
Her yıl mobilyada modayı ve trendi belirliyor, 

yıl içerisinde sürekli yeni koleksiyonlar sunuyoruz.

Doğtaş; malzemesinden 
kumaşına, renginden 
tasarımına, ürünleriyle 
insanlara yaşam alanlarında 
dilediği kombinasyona 

sahip olma özgürlüğü vermektedir. 
Yılların verdiği birikimi ve uzmanlığı 
ustalıkla yansıtan tasarımlarımızı, 300 
farklı kumaş ve 35 farklı ahşap renk 
seçeneğiyle müşterilerimizin beğenisine 
sunuyoruz. 

Doğtaş markamızla, yemek odasından 
yatak odasına, koltuk takımlarından 
tamamlayıcı aksesuarlara, TV 
ünitelerinden genç odalarına kadar 
geniş bir ürün portföyünü konsept 
mağazalarımızda müşterilerimizle 
buluşturuyoruz.  

Doğtaş’ın global marka olma 
yolculuğunda temel adımlarını; 
potansiyel pazarları belirlemek, bu 
pazarlardaki müşteri ihtiyaçlarını 
anlamak, bu ihtiyaçları karşılayacak 
ürün portföyü sunmak ve pazarın 
dinamiklerine uygun marka iletişimi 
yapmak oluşturuyor. Her yıl mobilyada 
modayı ve trendi belirleyen Doğtaş, 
yıl içerisinde sürekli yeni koleksiyonlar 
sunuyor. 

2017 yılı Doğtaş markamızın ödüle 
doyduğu bir yıl olmuştur. 45 yıllık geçmişe 
sahip Doğtaş, bu süre içerisinde halkın 
beğenisini kazanmış, kazandığı beğeniyi 

de marka, tasarım, hizmet, müşteri ve 
kalite ödülleriyle tescillemiş durumdadır. 

2017 yılında Doğtaş, dünyanın en önemli 
mobilya fuarlarından biri olan İstanbul 
Mobilya Fuarı’nda yapılan Tasarım 
Yarışması’nda 2 tasarım ödülü almıştır.  
Aynı yıl, Marketing Türkiye Dergisi’nin 
düzenlediği A.L.F.A. Awards Ödülleri’nde 
mobilya sektörünün Müşteri Deneyimini 
En İyi Yöneten Markası Ödülü’nü 
kazanmıştır. Yine bu alanda Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 
Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma 
Ödülü almıştır. 

Doğtaş, marka yönetimi ve pazarlaması 
konusunda başarı gösteren firmaların 
dünya çapında seçimini ve tanınmasını 
sağlayan Superbrands’in yürüttüğü 
çalışma doğrultusunda, Türkiye’nin 
süper markalarından biri olmaya hak 
kazanmıştır.

Yıllardır markalaşma adına yaptığımız 
yatırımlar ve pazarlama faaliyetleri, 
Doğtaş’ı son yıllarda sektöründe öne 
çıkarmıştır. 

Ürünlerimizi insanların sevdikleriyle 
geçirdikleri zamanları güzelleştirmek için 
tasarlıyoruz ve mağazalarımıza gelen 
müşterileri de misafir olarak düşünerek, 
onları mağazaya girdikleri andan itibaren 
özel hissettirmek için çalışıyoruz. Doğtaş 
müşterisi için ev, sevdiklerini ağırladığı, 
hayata dair birçok şeyi onlarla paylaştığı, 
keyifli sohbetler ettiği ve tarzını en çok 
yansıttığı yer demek oluyor. Bu nedenle 
yaptırdığımız araştırma sonuçlarında 
da çıkan ve duyularımız arasında en 
gerçeğinin dokunmak olduğu bilinciyle 
hayata geçirdiğimiz “Dokun” konseptli 
iletişim kampanyasıyla insanları 
mobilyalarımıza dokunmaya davet 
ettik. Markamız, yılların verdiği birikimle 
tasarladığı mobilyaları son reklam 
kampanyasında iddialı bir şekilde ele 

aldı ve tanıtım çalışmalarında Doğtaş’ın 
ustalık hikayesini anlatarak, mobilyanın 
ustası olduğunun altını bir kez daha çizdi. 

2017 yılında mağaza konseptlerimizi 
yenileme çalışmalarına başladık ve 
sektörde fark yaratmaya devam 
ediyoruz.

Çanakkale’de doğan firmamız Doğtaş, 
bu vesileyle hem Çanakkale’ye hem 
de bulunduğu topraklara yatırım 
yapıyor ve sektör dışında eğitim, sosyal 
sorumluluk, çevre, sağlık konularında 
da destek sağlamaya devam ediyor. Son 
olarak, ihtiyacı olan çocukları yarınlara 
hazırlamak amacıyla başlatılan MİKADER 
- Minik Kalpler İçerde kampanyasına 
destek verdik, Tekirdağ’da kurulacak olan 
Spor ve Rehabilitasyon Merkezi’nin tüm 
mobilya ihtiyacını karşıladık. Markamızla 
bugüne kadar gurur duyulacak sayısız 
projeye imza attık. 

facebook.com/dogtaswww.dogtas.com

twitter.com/dogtas instagram.com/dogtas
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Kelebek
82 yıldır, Türkiye için aşkla çalışıyor, aşkla üretiyor ve

aşkla büyüyoruz.

Türkiye’de modüler mobilya ve 
mutfak denince akla gelen ilk 
marka olan Kelebek, yenilikçi 
tasarımları ve geliştirdiği 
mobilya formlarıyla, özgün ve 

çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. 
Panel mobilya sistemleriyle mekanlarda 
geniş hareket imkanı sağlayan Kelebek 
markamızla, şık, kullanışlı, kaliteli, 
kombin olabilen farklı koleksiyonlar ve 
zengin ürün çeşitliliği ile kullanıcıların tüm 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.  

Farklı kullanım alternatifleri, depolama 
çözümleri ve kompakt ürünlerle hayatı 
kolaylaştırmayı amaçlayan markamız, 
her tarza uygun geniş ürün portföyüne 
sahiptir. Son yıllarda özellikle şehir 
yaşamının bir zorunluluğu olarak küçülen 
metrekarelere uygun, az yer kaplayan 
ama işlevsel mobilyalarla sektörde 
dikkat çektik. Home office ve Loft yaşam 
tarzlarına göre yeni ürün tasarımlarına ayrı 
bir yön veren tasarımcılarımız, bu alanda 
yenilikçi olduğumuzu da gösterdiler. 

Eve dönüş trendinin önem kazanmasıyla 
artık insanlar daha fonksiyonel ve rahat 
mobilyalara yönelmeye başladı. Yalınlığı 
ve rahatlığı ön planda tutarken estetikten 
de ödün vermiyoruz. Şehir hayatının ve 
bireysel yaşam anlayışının hakim olduğu 
evlere uygun, minimal, kişiselleşen ve 
kompakt tasarımlar sunan Kelebek 
markamızla, hayatı kolaylaştırıyoruz. 
82 yıllık geçmişe sahip Kelebek markamızla 

bugüne kadar sayısız ödül ve başarıya imza 
attık.

Ipsos ve MediaCat Türkiye’nin En Sevilen 
Markalar 2013 Araştırması’nda, mobilya 
sektörünün en sevilen markası olduk. 

Marketing Türkiye Dergisi ve 
Akademetre’nin ortaklaşa düzenlediği 
The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama 
Ödülleri’nde mobilya sektörünün 2016 
yılında itibarını en çok artıran markası 
seçildik. 

Yine Marketing Türkiye Dergisi ve 
BoomSonar’ın ortaklaşa düzenlediği Social 
Media Awards Turkey 2017’de mobilya 
sektöründe Sosyal Medyayı En Başarılı 
Kullanan Marka Ödülü aldık. 

Marka yönetimi ve pazarlaması konusunda 
başarı gösteren firmaların dünya çapında 
seçimini ve tanınmasını sağlayan 
Superbrands’in yürüttüğü çalışma 
doğrultusunda, Türkiye’nin süper
markalarından birisi olmaya hak kazandık.
Yıllardır Kelebek ürünlerini kullanan, 
kalitesi ve dayanıklılığını deneyimleyen 
müşterilerimiz yakınlarına Kelebek 
Mobilya’yı tavsiye ediyor. Sürekli kendini 
yenileyen markamız, değişen trendleri 
yaşam alanlarına yansıtıyor. Bu yüzden 
iletişim kampanyalarımızda da bunu 
vurgulayarak; “yeni bir Kelebek, yine bir 
Kelebek” diyoruz. 

Superbrands’in 
yürüttüğü çalışma 
doğrultusunda, 
Türkiye’nin 
süper markalarından
birisi olmaya 
hak kazandık.
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Günlük hayatın koşuşturmasından 
yorulan insanlara, evlerine geldikleri 
anda ihtiyaçları olan rahatlığı sunarak, 
günün tüm ağırlığını insanların üzerinden 
aldığımızı anlatan “Kelebek Etkisi” 
reklam kampanyamız oldukça dikkat 
çekti. 

Markamızın, 82 yıllık geçmişini, 
alışkanlıkları, nesilden nesile geçen 
kaliteye sahip mobilyalarını, 82 
yıldır aşık olacağınız üzerinde aşkla 
yaşayacağınız mobilyalar tasarlıyordan 
yola çıkarak, ‘Aşk Yeniden’ söylemiyle 
tekrar dile getirdik. Özellikle; “82 yıldır 
Türkiye için aşkla çalışıyor, ülkemiz için 
aşkla üretiyoruz. Bu ülkenin dört bir 
yanındaki mutluluklara ortak olmak 
için aynı şevkle dur durak bilmeden yeni 
mağazalar açıyor ve aşkla büyüyoruz.” 
anlatımı, markamızın son yıllardaki 
hızlı büyümesini de oldukça anlamlı bir 
şekilde vurguladı.

Yapısal değişimiyle göze çarpan 
markamız, son dönemde geliştirdiğimiz 
özgün tasarım algısını mağazalarımıza 
da yansıtarak, yeni bir mağaza 
konseptiyle tüketicilerin karşısına 
çıktı. ‘Yaşayan Mağazalar’ mantığıyla 
yeniden tasarlayıp yapılandırdığımız yeni 
mağazalarımızı büyük şehirler başta 
olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı tüm 
noktalarımıza kısa bir sürede yansıttık, 
yenilenen yüzümüzü tüm tüketicilerin 
beğenisine sunduk.   

Kelebek, 82 yıllık geçmişinde, 
tasarımlara yön veren yenilikleri, şıklığı 
ve sağlamlığıyla Türk tüketicisinin en 
çok sevdiği, benimsediği ve güvendiği 
mobilya markasıdır. 

Kelebek, 
82 yıllık geçmişi ile, 
Türk tüketicisinin 
en çok sevdiği, 
benimsediği ve 
güvendiği 
mobilya markasıdır. 

facebook.com/kelebekmobilya www.kelebek.com

twitter.com/kelebekkurumsal instagram.com/kelebekmobilya 
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Kelebek 
Mutfak & Banyo 

Projeli İşler
Farklı beğeniler için mutfak ve 

banyo dolapları tasarlıyor, ihtiyaçları karşılayan
estetik çözümler sunuyoruz.

Ürünlerini yurt içinde 50’nin 
üzerinde mutfak & banyo 
mağazasında tüketicilerin 
beğenisine sunan Kelebek 
Mutfak ve Banyo, ayrıca 

yaklaşık 15 ülkeye gerçekleştirdiğimiz 
standart ve özel Kelebek ürünlerinin 
ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept 
mağazalarımızla uluslararası pazarda da 
seçkin markalar arasında yer alıyor. 
Projeli işler alanında Türkiye ve yurt 
dışında; konut, yurt, otel ve karma 
projelerinde mutfak, banyo, oda 
ve daire kapıları, vestiyer ve dolap 
çözümleriyle uzmanlık ve donanım 
gerektiren alanlarda da hizmet sunan 
Kelebek markamızla, büyük projelerin 
tüm dekorasyon ve tefriş çalışmalarını 
gerçekleştiriyoruz. 

Farklı beğeniler için tasarladığımız 
banyo ve mutfak dolapları ile yaşam 
alanlarında geniş hareket imkanı 
sağlıyoruz. Şık, kullanışlı, kaliteli, 
kombin olabilen farklı koleksiyonlarımız 
ve zengin ürün çeşitliliğimizle tüm 

ihtiyaçları karşılayan estetik çözümler 
sunabiliyoruz. 

Yurtiçi ve yurtdışında 8 binden fazla 
projede edindiğimiz deneyim ve mutfak 
sektöründe ürünlerine 5 yıl garanti 
veren tek marka olma özelliğimizle öne 
çıkıyoruz. 

facebook.com/
KelebekMutfakBanyo 

www.kelebekmutfak.com
www.kelebekcontract.com

twitter.com/kelebekmutfak instagram.com/
kelebekmutfakbanyo 
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Lova Sleep

On yıllardır biriktirdiğimiz 
teknoloji, bilgi ve deneyim 
bize yol gösterdi. Erken 
yattık, erken kalktık. Her 
zaman çok çalışırdık, daha 

çok çalıştık. Tüketicileri gözlemledik, 
dinledik, anladık. Tasarımdan üretime 
her aşamada işleyen usta eller, 
her bir Lova’yı ustalık eseri olarak 
yorumladı. Kişiye özel seçenekler 
ürettik, beklentilerin ötesine geçtik. 
Yatak ve uyku ürünleri dünyasında 
yerleşik alışkanlıkları sarsıp, kuralları 
yeniden yazdık. Sonuçta farkımızı bir 
kez daha ortaya koyduk... Ustalığımızı 
konuşturduk.

Yaşam kalitesi için önce uyku kalitesi 
dedik! Bu yüzden vücut ortopedisine 
odaklanıp, tüketicilerimize en doğal ve 
sağlıklı uyku ortamlarını sunduk. Hayatın 
üçte birinin geçtiği yataklarda en son 
uyku teknolojilerine yer verdik. Daha 
sağlıklı ve keyif dolu bir uyku ortamı 
istedik, bütçeleri zorlamadık. Lüks 
olgusuna dair ince detaylar, zeki ve butik 
çözümler sunduk. 

Bunlar “ayrıcalıktır” diyemezdik. 
Bugüne kadar “iyi marka” diye bilinen 
diğerleri gibi “çok üretelim, çok satalım” 
sarmalına giremez, tüketicilerimize en 
iyisini sunmaktan taviz veremezdik. 

Lova markamızı tüm dünya ile aynı anda, 
tüm Doğtaş ve Kelebek mağazalarımızda 
satışa sunduk. 

Düşlediğiniz uykular için yeni bir keşif yaptık,
Lova Sleep’i yarattık.

facebook.com/lovasleepwww.lovasleep.com

twitter.com/lovasleep instagram.com/lova_sleep
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2017 
Ödüllerle Dolu 

Bir Yıl Oldu
Doğtaş Kelebek olarak, markalaşma adına önemli 

başarılara imza atıyoruz. Aldığımız ödüller 
başarımızı taçlandırıyor.

• Türk iş dünyasının en itibarlı 
yayınlarından biri olan Capital Dergisi’nin 
Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri 
Araştırması’nda ‘Mobilya Sektörünün 
En Beğenilen Şirketi’ seçildik.

• Marka yönetimi ve pazarlaması 
konusunda başarı gösteren firmaların 
dünya çapında seçimini ve tanınmasını 
sağlayan Superbrands’in yürüttüğü 
çalışma doğrultusunda, hem Doğtaş hem 
Kelebek markalarımızla, Türkiye’nin süper 
markası olmaya hak kazandık.

• Kelebek markamız, Marketing Türkiye 
ve BoomSonar’ın ortaklaşa düzenlediği 
“Social Media Awards Turkey 2017’de 
mobilya sektöründe Sosyal Medyayı En 
Başarılı Kullanan Marka Ödülü aldı. 

• Doğtaş olarak, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından verilen Tüketici 
Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü 
aldık. 

• Doğtaş markamız, Marketing 
Türkiye’nin düzenlediği “A.L.F.A. Awards 
Ödülleri”nde mobilya sektörünün 
‘Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten 
Markası’ seçildi.

• 10-15 Ocak 2017’de gerçekleşen, 
dünyanın en önemli mobilya fuarlarından 
biri olan İstanbul Mobilya Fuarı’nda 
(İSMOB) Doğtaş tasarımları iki ödül 
birden aldı.  

Artık devir değişti

Tasarımlar gelişti
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Turquality®

T URQUALITY®, dünyanın 
devlet destekli ilk ve tek 
markalaşma programıdır. 
Günümüzde gittikçe 
ağırlaşan rekabet koşulları 

ve değişen tüketim kalıpları uluslararası 
arenada yer almak isteyen şirketleri daha 
fazla katma değer ve daha fazla pazar 
payı anlamına gelen güçlü markalar 
yaratmaya teşvik etmektedir.

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet 
avantajını elinde bulundurduğu 
ve markalaşma potansiyeli olan 
ürün gruplarına sahip firmaların, 
üretimlerinden pazarlamalarına, 
satışlarından satış sonrası hizmetlerine 
kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde 
yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma 
ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası 
pazarlarda kendi markalarıyla global 
bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu 
markalar aracılığıyla olumlu Türk malı 
imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi 
amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk 
ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, 
klasik ihracat desteklerinden farklı 
olarak salt ihracatı artırmak yerine 
firmaların markalaşma hedeflerine 
katkıda bulunmak yer almaktadır.
Doğtaş Exclusive Markamız 2008 yılından 
beri Turquality destek programında 
yer almaktadır. 2008 yılından bugüne 
geldiğimizde Program ile birlikte 20 
ülkeye 45 mağazaya Kira, Mağaza 
dekorasyonu ile Tanıtım ve Reklam 
kalemlerinde destek verilmiştir. Bunlara 
ilave olarak Fuar katılımlarında da 

Turquality desteği alınmıştır. Turquality 
kapsamında “Doğtaş Exclusive” 
markamızla destek verilen tüm ülkeler 
yan sayfada görülebilir.

Turquality destek programı aynı 
zamanda kurumsal altyapıya yönelik 
harcamaları da desteklemektedir. Bu 
konuya ilişkin destekler

• Kurumsal altyapıya yönelik Yazılım ile 
Yazılıma yönelik Danışmanlık giderleri  
• Yurtdışı Marka-Patent Tescili
• Çevre-Kalite Belgeleri
• Moda-Endüstriyel Tasarımcı Giderleri 
• Pazar Araştırması (Yurtdışı) 
• Gelişim Yol Haritası  
olarak sıralanabilir.

Turquality kapsamında “Doğtaş 
Exclusive” markamız yukarıda 
belirtilen tüm destek maddelerinden 
faydalanmıştır.

“Kelebek” Markamız ise 2014 Aralık 
ayından beri Turquality Marka destek 
programında yer almaktadır. Bu 
programda yer alan destek maddeleri 
aynı olup, destek tutarları farklılık 
göstermektedir. 

ALMANYA

AVUSTURYA

AZERBAYCAN

B.A.E

BAHREYN

BOSNA HERSEK

GÜRCİSTAN

HIRVATİSTAN

IRAK

İNGİLTERE

İSVİÇRE

KAZAKİSTAN

KENYA

KIBRIS

KIRGIZİSTAN

MAKEDONYA

MISIR

S.ARABİSTAN 

SURİYE

UMMAN

Doğtaş Exclusive markamız 
2008 yılından beri 

Turquality destek programında 
yer almaktadır. 

*Turquality kapsamında “Doğtaş Exclusive” markamızla destek verilen tüm ülkeler
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Tasarım,
Araştırma ve 

Geliştirme 
(Ar-Ge)

Faaliyetleri Doğtaş Kelebek Mobilya, 
tasarım fikrinin 
yaratılmasından doğru ve 
farklı malzemelerin seçimine, 
ürün projelendirmeden 

ürün prototiplerinin oluşturulmasına, 
ürünün üretilebilirliğinin ve geçerliliğinin 
sağlanmasından, ürüne ticari kimlik 
kazandırmasına kadar tasarımın tüm 
aşamalarını özenle ve titizlikle ele 
almaktadır. 

Ar-Ge sürecinde, teknolojik gelişmelerin 
yakından takip edilmesi sayesinde, 
şirketin ürün yapısına uygun yatırımlara 
ilişkin yönlendirmeler yapılmaktadır. 
Yine trendlerin ve yeni malzemelerin 
takip edilmesi sayesinde yeni 
kreasyonların oluşturulmasına ve 
pazarlamanın yönlendirilmesine de katkı 
sağlanmaktadır. 

Doğtaş Kelebek 26.04.2017 tarihinde 
Tasarım Merkezi olarak faaliyet 
göstermek maksadıyla Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’na Tasarım Merkezi 
Belgesi başvurusunda bulunmuştur. 
03.08.2017 tarihinden Bakanlık 
tarafından destek almaya uygun 
görülerek Tasarım Merkezi Belgesi 
almaya hak kazanmıştır. Doğtaş 

Kelebek bu sayede, katma değeri yüksek 
tasarımların oluşturulması ve korunması, 
ülkemizdeki tasarım ve tasarımcıların 
dünya ile rekabet edebilir hale getirilmesi 
amacıyla verilen tasarım teşviklerinden 
faydalanmaktadır. Bakanlığın onayıyla 
Tasarım Merkezi olan Doğtaş Kelebek’in, 
almış olduğu teşvik kapsamında; gelir 
vergisi stopaj teşviki, sigorta prim 
desteği, Tasarım Merkezi Kurumlar ek 
indirimi, damga vergisi istisnası, gümrük 
vergisi teşviki yer almaktadır.  

Doğtaş Kelebek Tasarım ve Ar-Ge, 
hem şirket vizyonuna olumlu yönde 
katkıda bulunacak yönlendirmelerde 
bulunmakta hem de sektör içinde 
ilk olarak nitelendirilebilecek farklı 
çalışma ve araştırmalarda da alt yapı 
oluşturmaktadır. Doğtaş Kelebek 
Tasarım ve Ar-Ge yatırımları 2017 yılında 
3.560.040 TL olarak gerçekleşmiştir.  
Doğtaş Kelebek Ar-Ge merkezinde 
11’i tasarımcı olmak üzere 38 çalışan 
mevcuttur. 

Sektördeki liderliğini devam ettirmek ve 
“takip edilen bir firma” olarak kalmak 
için Doğtaş Kelebek  Ar-Ge yatırımlarını 
her zaman devam ettirecektir.
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Risk Yönetimi ve 
İç Kontrol 

Mekanizması

Y önetim Kurulu tarafından bir risk 
yönetim ve iç kontrol mekanizması 
oluşturmuştur. Karşılaşılması 
muhtemel tüm riskler Şirket 
Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan 

Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken 
Saptanması Komitesi tarafından periyodik 
olarak gözden geçirilmektedir. Denetimden 
Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu alınması 
gereken önlemleri belirlemekte ve Genel Müdür 
aracılığı ile gerekli talimatları Şirket yöneticilerine 
vermektedir. Şirketimizin karşılaşabileceği risklerin 
erken saptanması ve etkin bir risk yönetim 
sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim 
Kurulu’na tavsiyede bulunmak üzere iki üyeden 
oluşan bir Riskin Erken Saptanması Komitesi 
kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi 
2017 yılında 6 defa toplanmış ve toplantı sonuçları 
bir raporla Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

a) Kredi Riski
Şirket, vadeli satışlardan kaynaklanan ticari 
alacakları ve bankalarda tutulan mevduatları 
dolayısıyla kredi riskine maruz kalmaktadır.
Kredi riski, ticari alacakların kredi riski hariç, 
şirket seviyesinde yönetilmektedir. Kredi 
riski, nakit ve nakit benzerleri, türev finansal 
araçlar ve bankalarda tutulan mevduatlardan 
ve aynı zamanda toptan ve perakende 
müşterilerin ödenmemiş alacaklar ve taahhüt 
işlemleri dahil olmak üzere kredi risklerinden 
kaynaklanmaktadır. 

Şirket Yönetimi, müşterilerinin kredi 
kalitesini, finansal pozisyon, geçmiş 
tecrübelerini ve diğer faktörleri göz 
önüne alarak değerlendirmektedir. 
Şirket, müşterilerin ticari alacak 
bakiyeleri üzerinden herhangi bir tahsilat 
kaybı olmaması için söz konusu kredi 
limitlerinin kullanımını sürekli olarak 
izlemektedir.

b) Likidite Riski
Likidite riski, varlıklardaki artışın 
fonlanamaması, vadesi gelmiş 
yükümlülüklerin karşılanamaması 
ve likit olmayan piyasalarda yapılan 
işlemler sonucunda oluşan riskleri 
kapsamaktadır. Şirket likidite riski 
yönetimi çerçevesinde fonlama 
kaynaklarını çeşitlendirilmekte, yeterli 
düzeyde nakit ve nakde dönüştürülebilir 
enstrüman bulundurulmakta, ani bir 
nakit ihtiyacını karşılayabilmek için 
nakit ve nakit benzeri varlık toplamının, 
kısa vadeli yükümlülüklerin önceden 
belirlenmiş bir seviyenin altına 
düşmemesini sağlamaktadır.

c) Kur Riski 
Şirket, döviz cinsinden borçlu veya 
alacaklı bulunulan meblağların Türk 
Lirası’na çevrilmesinden dolayı kur 
değişiklerinden doğan döviz kuru riskine 

maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz 
kuru riski, döviz pozisyonunun analiz 
edilmesi ile takip edilmektedir.

d) Sermaye Riski Yönetimi
Sermayeyi yönetirken Şirket’in 
hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye 
maliyetini azaltmak amacıyla en uygun 
sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket’in 
faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. 
Sermaye yapısını korumak veya yeniden 
düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen 
temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi 
hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler 
çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için 
varlıklarını satabilir.

Şirket borç/sermaye oranını düzenli 
olarak takip etmekte ve gerekli önlemleri 
almaktadır.
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Kurumsal 
Yönetim 

İlkelerine 
Uyum Raporu

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. (Şirket)  Sermaye Piyasası 
Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan 
(II-17.1) “Sermaye Piyasası Kurulu 
Kurumsal Yönetim İlkeleri ”ne uyum 

konusunda azami ölçüde özen göstermekte olup 
faaliyetlerini yasal düzenlemeler ve kurumsal 
yönetim ilkeleri ile uyum içinde yürütmektedir.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan 
Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu 
olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu 
olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum 
sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim 
İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, 
ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan 
zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin 
mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle 
tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz 
uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde 
çalışılmakta olup, Şirketimizin etkin yönetimine 
katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik 
alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında 
uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Uygulanmayan hususlar hakkında aşağıdaki 
başlıklar altında gerekçeler açıklanmış olup, 
mevcut durum itibarıyla söz konusu hususların, 

KURUMSAL YÖNETİM 
İLKELERİNE UYUM BEYANI

önemli bir çıkar çatışmasına yol açmadığı 
düşünülmektedir.

2016 yılı Olağan Genel Kurulu’nda 
hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme 
dokümanı ile ilkelerde açıklanması 
zorunlu olan tüm bilgiler Genel Kurul’dan 
üç hafta önce ortaklarımızın bilgisine 
sunulmuştur. Şirketimizin internet sitesi 
ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, 
ilkelere tam uyum hususunda gerekli 
olan revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz ilkelere uyum konusunda, 
gelecek dönemlerde de mevzuattaki 
gelişme ve uygulamaları takip ederek 
gerekli çalışmaları yürütecektir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinden, 
uygulaması zorunlu olmayan aşağıda 
belirtilen İlkelere, yukarıda belirtilen 
gerekçelerle henüz tam uyum 
sağlanamamıştır. Konuya ilişkin detaylı 
bilgiler aşağıda ilgili bölümlerde yer 
almaktadır.

TAM OLARAK 
UYUM SAĞLANMAYAN İLKE 

4.3.9. Şirket, Yönetim Kurulu’nda 
kadın üye oranı için % 25’ten az 
olmamak kaydıyla bir hedef oran 
ve hedef zaman belirler ve bu 
hedeflere ulaşmak için politika 
oluşturur. Yönetim Kurulu bu 
hedeflere ulaşma hususunda 
sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak 
değerlendirir. 

4.4.7. Yönetim Kurulu üyesi şirket 
işleri için yeterli zaman ayırır. 
Yönetim Kurulu üyesinin başka bir 
şirkette yönetici ya da Yönetim 
Kurulu üyesi olması veya başka 
bir şirkete danışmanlık hizmeti 
vermesi halinde, söz konusu 
durumun çıkar çatışmasına yol 
açmaması ve üyenin şirketteki 
görevini aksatmaması esastır. Bu 
kapsamda, üyenin şirket dışında 
başka görev veya görevler alması 
belli kurallara bağlanır veya 
sınırlandırılır. Yönetim Kurulu 
üyesinin şirket dışında aldığı 
görevler ve gerekçesi, grup içi ve 
grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle 
seçiminin görüşüldüğü Genel 
Kurul toplantısında seçime ilişkin 
gündem maddesi ile birlikte pay 
sahiplerinin bilgisine sunulur. 

UYMAMA 
GEREKÇESİ 

Yönetim Kurulu’nda görev yapacak 
kadın Yönetim Kurulu üyeleri için 
bir hedef oran ve hedef zaman 
belirlenmemiş olup, konuya ilişkin 
değerlendirme çalışmalarımız 
devam etmektedir. 

Yönetim Kurulu üyelerinin 
iş deneyimleri ve sektörel 
tecrübelerinin Yönetim Kurulu’na 
önemli katkısı dolayısıyla şirket 
dışında başka görevler alması 
sınırlandırılmamıştır.

ÇIKAR ÇATIŞMASI 
OLUP / OLMADIĞI 

Olmamıştır. 

Olmamıştır. 
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4.5.5. BirYönetim Kurulu üyesinin 
birden fazla komitede görev 
almamasına özen gösterilir. 

4.6.5. Yönetim Kurulu üyelerine 
ve idari sorumluluğu bulunan 
yöneticilere verilen ücretler ile 
sağlanan diğer tüm menfaatler, 
yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla 
kamuya açıklanır. Kişi bazında 
açıklama yapılması esastır. 

Yönetim Kurulunda iki bağımsız 
Yönetim Kurulu üyesinin olmasından 
dolayı  birden fazla komitede 
görevleri bulunmaktadır. 

Finansal tablo dipnotlarımızda 
Yönetim Kurulu üyelerine ve üst 
düzey yöneticilere verilen ücretler 
ile sağlanan diğer tüm menfaatler 
yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla 
kamuya açıklanmaktadır. Ancak 
yapılan açıklama kişi bazında 
değil, Yönetim Kurulu üyeleri, 
genel müdür ve genel müdür 
yardımcılarından oluşan üst düzey 
yöneticilere sağlanan faydaların 
toplamı şeklindedir.

Olmamıştır. 

Olmamıştır.

1.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Şirketimiz tarafından Pay sahipliği haklarının 
kullanılmasında mevzuata, Esas Sözleşmeye 
ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve 
bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü 
önlem alınmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK düzenlemelerine/
kararlarına uygun olarak pay sahipleri ile Şirket 
arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin 
bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine 
getirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan 
“Yatırımcı İlişkileri Bölümü”, faaliyetlerini Sermaye 
Piyasası Kanunu, SPK düzenlemelerine/kararlarına 
ve Esas Sözleşmeye uygun olarak sürdürür. 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Finans Direktörüne 
bağlı olarak faaliyetlerini yürütmekte olup, 
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Feyruze Aslı Kondu ve 
Mevzuat Uyum Yöneticisi Aysun Vardan Finans 
Genel Müdür Yardımcısı Kürşad Duman’a bağlı 
olarak tam zamanlı görev yapmaktadır. Ek olarak 
Feyruze Aslı Kondu Kurumsal Yönetim Komitesi, 
Aysun Vardan Riskin Erken Saptanması Komitesi 
üyesi olarak görev yapmaktadır.

BÖLÜM I
PAY SAHİPLERİ

Kürşad Duman
Finans Genel Müdür Yardımcısı
Tel : 0 216 425 00 02
e-mail: ir@dogtaskelebek.com

Feyruze Aslı Kondu
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi    
Tel : 0 216 425 12 24
e-mail: ir@dogtaskelebek.com
Lisans Belgeleri: Sermaye Piyasası 
Faaliyetleri Düzey 3

Aysun Vardan
Mevzuat Uyum Yöneticisi    
Tel : 0 216 425 12 24
e-mail: ir@dogtaskelebek.com
Lisans Belgeleri: Sermaye Piyasası 
Faaliyetleri Düzey 3

Şirketimizin bilgilendirme politikası 
kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, 
aracı kuruluşların araştırma uzmanları 
ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan 
görüşmeler aracılığı ile Şirketimizin 
dönem içindeki faaliyet sonuçları, 
performansı ve diğer gelişmeler ile 
ilgili bilgi paylaşımı yapılmakta ve 
pay sahipliği haklarının kullanımını 
etkileyebilecek nitelikteki her türlü bilgi 
ve açıklama güncel olarak internet 
sitemizde pay sahiplerinin bilgisine 
sunulmaktadır.

Pay senetlerimizin tamamı Merkezi Kaydi 
Sistem (MKS) bünyesinde kaydileştirilmiş 
bulunmaktadır. Pay sahiplerimizin 
taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili 
mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma 
azami özen gösterilmekte olup, 2017 
yılında pay sahipliği haklarının kullanımı 
ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden 
herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet veya 
bu konuda bilgimiz dâhilinde Şirketimiz 
hakkında açılan herhangi bir idari/
kanuni takip bulunmamaktadır. 2017 yılı 
içerisinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin 
bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, 
SPK düzenleme/kararlarına uygun olarak 

yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli 
veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç 
olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, 
yatırımcı ve pay sahiplerine ulaştırılmıştır. 

1.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme 
Haklarının Kullanımı
Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının 
genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak 
kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların 
yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli 
güncellenerek elektronik ortamda 
şirketimizin internet sitesi (www.
dogtaskelebek.com) içerisinde yatırımcı 
ilişkileri kısmında pay sahiplerinin 
kullanımına sunulmaktadır. 

KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) 
kapsamında Borsa İstanbul’a göndermek 
zorunda olduğumuz özel durum 
açıklamaları, mali tablolar ve Şirket 
hakkındaki diğer bilgiler de elektronik 
ortamda elektronik imzalı olarak 
gönderilmektedir. 

Şirketimiz, sermaye piyasası araçlarının 
kayden izlenmesi amacıyla kurulan 
Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine 
üye olarak, Borsa İstanbul’da işlem 
gören şirketimiz hisse senetlerini 
kaydileştirmiştir. Ayrıca hisse senetlerinin 
kaydi sisteme geçmesiyle birlikte 
şirketimiz Deniz Yatırım Menkul Kıymetler 
A.Ş.’yi yetkili kılmış ortaklarımızın 
hisse senetlerine ait tüm işlemlerinin 
(kar dağıtımı, sermaye artırımı gibi) 
bu kuruluş aracılığı ile yapılmasına 
başlanılmıştır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 
Tel: 0212 348 2000

Yatırımcı taleplerinin yerine 
getirilmesinde mevzuata uyuma azami 
özen gösterilmekte olup, geçtiğimiz 
yıl Şirketimizle ilgili pay sahipleri 
haklarının kullanımı ile ilgili olarak 
intikal eden herhangi bir şikayet veya 
bu konuda bilgimiz dahilinde Şirketimiz 
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hakkında açılan idari ve kanuni takip 
bulunmamaktadır. Bu dönemde konuyla 
ilgili yazılı olarak herhangi bir başvuru ve 
soru iletilmemiştir. 

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Tic. 
A.Ş. Ana Sözleşmesinde özel denetçi 
atanması talebi bireysel bir hak olarak 
düzenlenmemiştir. Dönem içerisinde özel 
denetçi tayini talebi de olmamıştır.

1.3 Genel Kurul Toplantıları
Şirketimiz Genel Kurul toplantıları 
“Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin “Genel 
Kurul” başlığı altında bulunan tüm 
prensiplere uygun şekilde düzenlenir.

Şirket tarafından, Genel Kurul 
toplantısı öncesinde, gündem 
maddeleri ile ilgili olarak “bilgilendirme 
dokümanı” hazırlanmakta ve kamuya 
duyurulmaktadır. Genel Kurul 
toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen 
usullerin yanı sıra, mümkün olan en 
fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı 
sağlayacak şekilde Web Sitemiz (www.
dogtaskelebek.com) vasıtası ile Esas 
Sözleşmemiz doğrultusunda asgari üç 
hafta önceden yapılmaktadır. Tüm ilan 
ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu 
(TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, , SPK 
düzenleme/kararları ile Esas Sözleşmeye 
uyulmaktadır.

Yıllık faaliyet raporu dâhil, finansal 
rapor, finansal tablolar, kar dağıtım 
önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri 
ile ilgili olarak hazırlanan “bilgilendirme 
dokümanı” ve gündem maddelerine 
dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Esas 
Sözleşmenin son hali ve Esas Sözleşmede 
değişiklik yapılacak ise tadil metni ve 
gerekçesi; Genel Kurul toplantısına davet 
için yapılan ilan tarihinden itibaren, 
Şirketin merkezinde ve elektronik ortam 
dâhil, pay sahiplerinin en rahat şekilde 
ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık 
tutulmaktadır. 

Şirket’in internet sitesinde, Şirket’in 
mevzuat gereği yapması gereken 
bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Genel 
Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye 
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte 
bulunan sair mevzuat hükümleri 
gereğince yapılması gereken bildirim 
ve açıklamalara da yer verilir. Genel 
Kurul toplantısı öncesinde kendisini 
vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için 
vekâletname örnekleri ilan edilmekte ve 
Web Sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin 
kullanımına sunulmaktadır. Toplantıdan 
önce, toplantıda oy kullanma prosedürü 
Web Sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin 
bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimizin internet sitesinde, Genel 
Kurul Toplantı ilanı ile birlikte, mevzuat 
gereği yapılması gereken bildirim ve 
açıklamaların yanı sıra, Kurumsal 
Yönetim İlkelerince bulunması gereken 
diğer tüm hususlar da ilkelere uygun 
şekilde pay sahiplerine duyurulmuştur. 

Şöyle ki;
• Genel Kurul Toplantı ilanının yapıldığı 
tarih itibarıyla Şirketin ortaklık yapısını 
yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı 
Şirketimizin web sitesinde yayınlanmıştır.
• Genel Kurul gündemi hazırlanırken, 
her teklifin ayrı bir başlık altında 
verilmiş olmasına dikkat edilmiş 
ve gündem başlıkları açık ve farklı 
yorumlara yol açmayacak şekilde ifade 
edilmiştir. Gündemde “diğer”, “çeşitli” 
gibi ibarelerin yer almamasına özen 
gösterilmiştir. Genel Kurul Toplantısından 
önce verilen bilgiler, ilgili oldukları 
gündem maddelerine atıf yapılarak 
verilmiştir.
• Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi 
hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin 
Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak 
iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını 
istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı 
şekilde, pay sahiplerinin, SPK’nın ve/

veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının gündeme madde 
konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.  
• Genel kurulun toplanma usulü, 
pay sahiplerinin katılımını en üst 
seviyede sağlamaktadır. Genel Kurul 
toplantılarımız, pay sahipleri arasında 
eşitsizliğe yol açmayacak şekilde 
gerçekleştirilmektedir. Genel Kurul 
toplantılarımız Şirket merkezinde 
yapılmaktadır. 28.04.2017 tarihinde 
yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul 
toplantısı Şirket esas sözleşmesine 
de uygun olarak Şirket merkezinin 
bulunduğu İstanbul’da yapılmıştır. Esas 
sözleşmemiz uyarınca toplantıların 
Şirket merkezinin bulunduğu Şehrin 
başka bir yerinde yapılmasına da olanak 
sağlanmıştır. 
• Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, 
Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Genel 
Kurul’un yürütülmesi hakkında önceden 
gereken hazırlıkları yapmış ve gerekli 
bilgileri edinmiştir.
• Toplantı başkanı Olağan Genel Kurul 
toplantısı boyunca gündemde yer 
alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir 
şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle 
aktarılması konusuna özen göstermiştir. 
Pay sahiplerine eşit şartlar altında 
düşüncelerini açıklama ve soru sorma 
imkanı verilmiştir. Toplantı başkanı Genel 
Kurul Toplantılarında pay sahiplerince 
sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen 
her sorunun doğrudan Genel Kurul 
Toplantısında cevaplandırılmış olmasını 
sağlamıştır.
• Genel Kurul toplantılarına Yönetim 
Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim 
Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim 
Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; 
ayrıca gündemdeki konularla ilgili 
sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda 
bulunması gerekenler de hazır 
bulunurlar. Bu kişilerden kanun gereği 
toplantıda hazır bulunmaları gerekenler 
dışında kalanlar, toplantıda hazır 
bulunmazlar ise, toplantıya katılmama 

gerekçeleri toplantı başkanı tarafından 
Genel Kurul’un bilgisine sunulur. Bu 
hususta SPK’nın 01.02.2013 tarih ve 4/89 
sayılı Kararına uyulmaktadır. 2016 yılı 
hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 
toplantımıza, pay sahiplerimiz, bazı 
Yönetim Kurulu üyelerimiz,  Bağımsız 
Denetçi ve şirket çalışanları katılmıştır.

2017 Yılında Olağan Genel Kurul toplantısı 
28 Nisan 2017 tarihinde, saat 10:30’da 
İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi 
No:107 Maltepe, İstanbul adresinde 
yapılmıştır. Genel Kurul toplantısında o 
tarihteki şirketimiz sermayesini temsil 
eden 20.906.976.700 adet paydan, 
19.256.976.700 adet pay temsil edilmiştir. 
Toplantı esnasında toplantıya asaleten 
veya vekâleten iştirak eden pay 
sahiplerinden gündem maddeleri ile 
ilgili gelen sorulara toplantı sırasında 
cevap verilmiştir. Toplantı tutanağı ve 
hazirun cetveli toplantının yapıldığı 
aynı gün içinde KAP aracılığıyla kamuya 
duyurulmuştur. Genel Kurul Toplantısı 
tutanakları ve hazirun cetvelleri internet 
sitemizde de pay sahiplerinin bilgisine 
açık tutulmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin 38. maddesine 
göre; yapılacak bağışların üst sınırı Genel 
Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan 
tutarda bağış yapılamaz ve yapılan 
bağışlar dağıtılabilir kar matrahına 
eklenir. Şirket tarafından yapılan 
bağışların Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, 
Türk Ticaret Kanunu’na ve ilgili diğer 
mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, 
gerekli özel durum açıklamalarının 
yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların 
Genel Kurul’da ortakların bilgisine 
sunulması zorunludur. 28 Nisan 
2017 tarihinde yapılan Genel Kurul 
Toplantısı’nda şirket tarafından 2016 yılı 
içerinde 49.222 TL bağış yapıldığı bilgisi 
verilmiştir.
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Genel Kurul toplantı tutanakları, 
geçmiş yıllar dahil olmak üzere, Şirket’in 
www.dogtaskelebek.com adresindeki 
Kurumsal İnternet Sitesi’nde yer 
almaktadır.

1.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirket pay sahiplerinin oy hakkını 
kullanmasını zorlaştırıcı uygulamalardan 
kaçınır. Her pay sahibine oy hakkını en 
kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı 
sağlanması için gereken mekanizmalar 
oluşturur. Bu bağlamda, Şirket esas 
sözleşmesinin Genel Kurul Toplantısına 
Elektronik Ortamda Katılıma ilişkin 35 
no.lu Maddesine göre, Şirketin Genel 
Kurul Toplantılarına katılma hakkı 
bulunan hak sahipleri bu toplantılara, 
Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi 
uyarınca elektronik ortamda da 
katılabilmektedir. 

2016 yılı Olağan Genel Kurul 
toplantısında da esas sözleşmenin 
bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan 
sistem üzerinden hak sahiplerinin 
ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik 
hükümlerinde belirtilen haklarını 
kullanabilmesi sağlanmıştır.

Şirketimizin ana sözleşmesinde 
imtiyazlı pay, dolayısıyla imtiyazlı oy 
kullanımı yoktur. Her payın bir oy hakkı 
bulunmaktadır. Şirketimizin ortaklık 
yapısında karşılıklı iştirak ilişkisi içinde 
bulunan bir tüzel kişilik yoktur. Azınlık 
paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir 
düzenleme yoktur. Birikimli oy kullanma 
yöntemine ana sözleşmemizde yer 
verilmemektedir.

1.5 Kar Payı Hakkı
Geçmiş yıllara ait karların dağıtımı ve 
yıllık temettü ödemesi için Yönetim 
Kurulu, şirketin o yılki performansını, 
ekonomik şartları, yatırımları ve şirketin 
nakit akışını göz önüne alarak Genel 
Kurul’a kâr dağıtım önerisi sunar.

Şirketin ana politikası, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı’na göre belirlenen kriterler 
doğrultusunda ve pay sahiplerinin 
menfaatleri ile şirket menfaatleri 
arasında dengeli bir politika izlenmesidir. 
Ana Sözleşmenin 38.maddesi uyarınca, 
Şirketin faaliyet dönemi sonunda 
tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel 
giderleri ile muhtelif amortisman gibi 
şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu 
olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği 
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler 
düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık 
bilançoda görülen dönem karı, varsa 
geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden 
sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde 
tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan 
bağış tutarının ilavesi ile bulunacak 
meblağ üzerinden, Genel Kurul 
tarafından belirlenecek kar dağıtım 
politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak birinci 
temettü ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra 
Genel Kurul tarafından tespit edilecek 
bir yüzde nispetinde kar payı, Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyeleri hariç kendi 
aralarında taksim edilmek üzere Yönetim 
Kurulu üyelerine tahsis olunur. 
İkinci Temettü:
d) Net dönem karından, (a), (b) ve 
(c) bentlerinde belirtilen meblağlar 
düştükten sonra kalan kısmı, Genel 
Kurul, kısmen veya tamamen ikinci 
temettü payı olarak dağıtmaya veya 
Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi 
uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek 
akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer 
kimselere dağıtılması kararlaştırılmış 
olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen 
% 5 oranında kar payı düşüldükten 

sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 
519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası 
uyarınca genel kanuni yedek akçeye 
eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek 
akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede 
pay sahipleri için belirlenen kar payı 
nakden ve/veya hisse senedi biçiminde 
dağıtılmadıkça; başka yedek akçe 
ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına 
ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, 
müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla 
kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/
veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına 
karar verilemez. 

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut 
payların tümüne, bunların ihraç ve 
iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın 
eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar 
verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, 
Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi 
üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılır. Bu 
esas sözleşme hükümlerine göre Genel 
Kurul tarafından verilen kâr dağıtım 
kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı 
hükümleri çerçevesinde Sermaye 
Piyasası Kanunu örtülü kazanç 
aktarımı düzenlemelerine aykırılık 
teşkil etmemesi, gerekli özel durum 
açıklamalarının yapılması ve yıl içinde 
yapılan bağışların Genel Kurul’da 
ortakların bilgisine sunulması şartıyla, 
kendi amaç ve konusunu aksatmayacak 
şekilde Genel Kurul tarafından alınacak 
bir karar ile çeşitli kurum, kuruluş, vakıf 
ve derneklere bağış yapabilir. 
Yapılacak bağışların üst sınırı Genel 
Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan 
tutarda bağış yapılamaz ve yapılan 
bağışlar dağıtılabilir kar matrahına 
eklenir.Yasa hükmü ile ayrılması gereken 
yedek akçeler ile ana sözleşmede pay 
sahipleri için belirlenen I.nci temettü 
ayrılmadıkça, başka yedek akçe 

ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına 
ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, 
müstahdem ve işçilere kardan pay 
dağıtılmasına karar verilemez.

Genel Kurul’da ilgili mevzuat hükümleri 
dikkate alınarak, karara bağlanan kâr 
dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu 
Aydınlatma Platformu aracılığıyla 
gönderilen özel durum açıklamasıyla ve 
şirketin internet sitesinde ilan edilmesiyle 
pay sahiplerine duyurulur.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK 
düzenleme ve kararlarına uygun olarak, 
Şirketimiz kar dağıtım politikasını Genel 
Kurul bilgisine sunmuş ve kamuya 
açıklamıştır. 

Kar dağıtımı, Sermaye Piyasası Mevzuatı 
ve SPK düzenlemelerinde öngörülen 
süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını 
takiben en kısa sürede yapılmaktadır. 
SPK düzenlemelerine/kararlarına 
uygun olarak hazırlanan 01.01.2016 - 
31.12.2016 hesap dönemine ilişkin kar 
dağıtım tablosunda dağıtılabilir dönem 
karı oluşmadığından, 28 Nisan 2017 
tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 
toplantısında, 2016 yılı hesap dönemine 
ilişkin olarak pay sahiplerimize kar 
dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

1.6 Payların Devri
Şirketimiz esas sözleşmesinde hisse 
senetlerinin devrini kısıtlayıcı herhangi 
bir hüküm bulunmamaktadır. Pay 
devirlerinde Türk Ticaret Kanunu ve 
Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri 
uygulanır.
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Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
mevzuat hükümleri gereği yapması gereken tüm 
açıklamaları kamuya duyurmayı ilke edinmiştir. 
Şirket aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası 
izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm 
uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı’na 
uyum göstermekte ve Sermaye Piyasası Kurulu 
Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği çerçevesinde 
en etkin iletişim politikasını uygulamayı 
amaçlamaktadır.

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, mevzuat 
ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin 
açıklanacağı, bu bilgilerin ne şekilde, hangi 
sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağı, 
Yönetim Kurulunun veya yöneticilerin basın 
ile hangi sıklıkla görüşeceği, kamunun 
bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar 
düzenleneceği, şirkete yöneltilen soruların 
yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceği ve 
benzeri hususları düzenlemektedir. 

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık kapsamında 
kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan 
yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine 
yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, 
eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük 
maliyetle kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu 
Aydınlatma Platformu” (www.kap.org.tr) ve 
Şirketimizin kurumsal internet sitesi 
(www.dogtaskelebek.com) aracılığıyla kamunun 
bilgisine sunulmaktadır.

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 49 adet 
özel durum açıklaması yapılmıştır. Özel durum 
açıklamalarının tamamı zamanında yapılmış ve 
internet sitemizde de yayınlanmıştır.

Bilgilendirme Politikası şirketimizin web sitesinde 
yer almaktadır.

2.1 Şirket Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimizin internet sitesinin adresi 
www.dogtaskelebek.com olup, uluslararası 
yatırımcıların da yararlanabilmesi amacıyla 
Türkçe’ye eş olarak İngilizce olarak da iki dilde 
hizmet vermektedir. Şirketimizin internet 
sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri 

gereğince yapılmış olan açıklamalar ile 
aynı ve tutarlı olup çelişkili veya eksik 
bilgi içermemektedir. Gelişmelere göre 
güncellenen internet sitesi Kurumsal 
Yönetim İlkeleri 2. Bölüm Madde 2.1’de 
belirtilen tüm hususları içermektedir. 
Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer alan 
bilgilerin son 5 yıllık içerikleri mevcuttur. 
İnternet sitesinin yönetimine ilişkin 
esaslar Şirket Bilgilendirme Politikasında 
da yer almaktadır.

2.2 Faaliyet Raporu  
Yıllık Faaliyet Raporları ve dönem Faaliyet 
Raporları, TTK, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın “Şirketlerin Yıllık Faaliyet 
Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi 
Hakkında Yönetmelik’e” ve SPK’nın 
II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne” 
ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak 
hazırlanmaktadır. 

BÖLÜM II
KAMUYU AYDINLATMA VE 
ŞEFFAFLIK

BÖLÜM III
MENFAAT SAHİPLERİ

3.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri, Şirketin hedeflerine 
ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan 
çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, 
sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, 
kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirketimiz işlem ve 
faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat 
ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını 
koruma altına alır. Bu hakların mevzuat ve 
karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda 
ise menfaat sahiplerinin çıkarlarının iyi niyet 
kuralları çerçevesinde ve Şirket imkânları 
ölçüsünde korunmasına azami özen gösterir. 
Şirketimiz menfaat sahipleriyle ilişkilerinde 
Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hareket 
etmekte ve bunun için gerekli tüm mekanizmaları 
oluşturmuş bulunmaktadır. Menfaat sahipleri 
arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya 
bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna 
dahil olması durumunda; sahip olunan hakların 
korunması açısından mümkün olduğunca dengeli 
bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden 
bağımsız olarak korunması hedeflenir.

Şirketin çalışanları düzenli olarak yapılan yıllık 
toplantılarda bilgilendirilmekte, ayrıca İnsan 
Kaynakları departmanı tarafından çalışanlara 
şirket içindeki gelişmeler sürekli olarak 
duyurulmaktadır. Ayrıca Kurumsal İletişim Birimi, 
tüm şirket çalışanları ile öne çıkan Doğtaş Kelebek 
haberlerini paylaşmaktadır.

Bayilerimiz her yıl düzenlenen bayiler toplantıları 
yoluyla Şirketimiz yetkilileri tarafından 
bilgilendirilmektedirler. Ayrıca müşteri ve 
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tedarikçiler sorunlarını Şirketimiz ile 
yapılan bayi toplantıları yanında Şirket 
yönetimine yaptıkları yazılı ve sözlü 
başvuruları ile iletebilmektedirler.

Şirketimiz müşteri odaklı 
olarak çalışmakta ve müşteri 
memnuniyetini devamlı olarak 
ölçüp değerlendirmektedir. Müşteri 
memnuniyetini artırmak amacıyla; 
bayilerimiz, servislerimiz ve 
çalışanlarımız teknik ve sosyal yönden 
devamlı olarak eğitilmektedir.

Şirketimizin tüm faaliyetleri, Sermaye 
Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret 
Kanunu düzenlemelerine tabidir. 
Hesaplarımız sürekli olarak Sermaye 
Piyasası Kanunu ve Vergi Mevzuatı 
çerçevesinde denetlenmektedir. Bu 
doğrultuda hazırlanan raporlar düzenli 
olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu 
vasıtasıyla duyurulmaktadır.

Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata 
aykırı ve etik açıdan uygun olmayan 
işlemleri, Kurumsal Yönetim Komitesi’ne 
veya Denetimden Sorumlu Komiteye 
ilgili birimler vasıtası ile iletebilmektedir.

3.2 Menfaat Sahiplerinin 
Yönetime Katılımı
Başta şirket çalışanları olmak üzere 
menfaat sahiplerinin şirket yönetimine 
katılımını destekleyici modeller şirket 
faaliyetlerini aksatmayacak şekilde 
geliştirilmektedir. 

Çalışanlarımız kurumumuza katma 
değer kazandıracak önerilerini Süper 
Fikir öneri sistemi ile superkomite@
dogtaskelebek.com adresine ileterek 
yönetim ile paylaşabilmektedir. Kabul 
edilmiş öneriler şirket tarafından 
çalışanların teşvik edilmesi amacıyla 
ödüllendirilmektedir.
Çalışan Memnuniyeti Araştırması ise 
çalışanlarımızın bünyesinde bulundukları 

kurum hakkında istek ve iyileştirme 
taleplerini ifade edebildikleri bir 
başka araç olup, belirli aralıklarla 
gerçekleştirilmektedir.

Satış Sonrası Hizmetler İletişim Hattı 
ile müşterilerimiz ve tüketicilerimizden 
gelen şikâyet ya da talepler, ilgili 
bölümlerde önceden tespit edilen 
sorumlular tarafından belirlenen sürelerde 
çözümlenerek yanıtlanır, gelen tüm 
talepler elektronik ortamda kayıt altına 
alınarak müşteri memnuniyetindeki 
gelişmeler raporlanır ve izlenir.

Düzenli olarak gerçekleştirilen Müşteri-
Tüketici araştırma sonuçları ile yeni ürün 
geliştirme faaliyetlerine yön verilmekte, 
pazardan gelen istekler doğrultusunda 
mevcut ürünlerde iyileştirme ve geliştirme 
çalışmaları yapılmakta, Ar-ge ve tasarım 
geliştirmeleri takip edilmektedir. Ticari 
sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler 
ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen 
gösterilmektedir. Menfaat sahipleri 
bakımından sonuç doğuran önemli 
kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri 
alınmaktadır.

3.3 İnsan Kaynakları Politikası 
Şirketimizin insan kaynakları politikası ve 
bu alandaki uygulamalarımız Kurumsal 
Yönetim İlkeleri 3. Bölüm madde 3.3. 
altında sıralanan tüm prensiplerle 
uymaktadır.

Şirketimizi geleceğe ve başarıya taşıyan 
en değerli kaynağımızın çalışanlarımız 
olduğunun her zaman farkında olarak 
süreçlerimizi aşağıdaki ilkelere göre 
işletmeye özen gösterir: 
• Açık iletişime inanırız ve bunu her 
kademede destekleriz. 
• Çalışanlarımızın çalışmaktan mutlu 
olacakları, gurur duyacakları ve iş barışı 
içerisinde yaşayacakları bir ortam 
yaratırız. 
• Kariyer ve yetenek yönetimi süreçlerimizi 

işletirken hiç bir ayrım yapmadan ve 
ayrıcalık tanımadan gerekli bilgi ve 
beceriye sahip aynı zamanda davranışsal 
olarak rol model olacak kişilere eşit fırsat 
veririz. 
• Çalışanlarımızın uzmanlıklarını, kişisel 
ve liderlik becerilerini eğitim ve gelişim 
faaliyetleri ile destekleyerek geliştiririz.
•  İşimizi geliştirecek yenilikçi fikirleri teşvik 
edecek öneri ve ödüllendirme sistemlerini 
işletiriz. 
• Yüksek performansı ve başarıyı teşvik 
eder ve sonuçlarını ödüllendiririz. 

İşe alım sürecinde, şirketimiz değerlerimize  
ve kurum kültürümüze uygun, pozisyonun 
gerektirdiği eğitim, tecrübe ve yetkinliklere 
sahip en uygun adayları şirketimize 
kazandırmayı amaçlarız.
Şirket organizasyonundaki tüm görevler 

şirketin sonuçlarına katkı ve zorluk 
derecelerine göre değerlendirilir ve 
çalışanlarımız bu zorluk derecelerinin 
bütününden oluşan kademe yapısı 
içerisinde bir kademeye sahip olur. Şirket 
kademe yapısı, çalışanların ücret ve yan 
hakları yönetimi başta olmak üzere tüm 
İnsan Kaynakları politika, uygulamaları 
ve konuları için en temel yönetim ve 
karar destek aracıdır. 

3.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Şirketin etik kurallarının belirlenmesi 
ve uygulanması konusunda çalışmalar 
sürdürülmektedir.

Şirket etik kuralları belirlendiğinde 
kamuya açıklanarak internet sitesinde 
ilan edilecektir.

4.1 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve 
Bağımsız Üyeler
Yönetim Kurulunun oluşumunda ve seçiminde 
TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye 
Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına 
uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar ayrıca Esas 
Sözleşmemizde yer almaktadır. Yönetim Kurulu, 
Genel Kurulu tarafından seçilen altı üyeden 
oluşmaktadır. Yönetim Kurulu’nda 2 bağımsız üye 
bulunmaktadır. SPK Düzenleme ve Kararlarına 
uygun olarak Yönetim Kurulu’nun 1/3’ü bağımsız 
üyelerden oluşmaktadır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri belirlenirken; 
verimli ve yapıcı çalışmalar yapılması, hızlı ve 
rasyonel kararlar alınması, komitelerin oluşumu 
ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmeleri 
hedeflenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri gerekli 
bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, tecrübeli 
kişilerden oluşmaktadır.

Mevcut durumda Şirket Yönetim Kurulunda 
icracı Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır. 
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Şirketimizin esas 
sözleşmesi uyarınca en çok üç yıl için seçilirler. 
Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden 

BÖLÜM IV
YÖNETİM KURULU
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seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri 
esnasındaki kusurları ile şirkette sebep 
olabilecekleri zararlara karşı Yönetici 
Sorumluluk sigortası bulunmaktadır. 
Sigortanın toplam yıllık sorumluluk 
limiti Kurumsal Yönetim İlkelerinde 
belirtilen bedelin bir miktar altındadır. 
Toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket 
yönetiminin alacağı karar doğrultusunda 
belirlenmekte olup şu an için limitin 

mevcut seviyelerde seyredeceği 
öngörülmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimiz içinde 
geçmiş yıllarda kadın üyemiz 
bulunurken şu an görevde bulunan 
Yönetim Kurulumuzda kadın üye 
bulunmamaktadır. Önümüzdeki yıllarda 
Yönetim Kurulumuza kadın üyelerin de 
dahil edilmesi yönünde çalışmalar devam 
etmektedir.

Adı Soyadı Davut Doğan
Görevi Yönetim Kurulu Başkanı
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanı, TOBB Mobilya Ürünleri Meclis Başkanı

Adı Soyadı Şadan Doğan
Görevi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 

Üyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Adı Soyadı Mert Güvenen
Görevi Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler Selah Makine Gemicilik ve Endüstri Ticaret 

A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi, Er Şirketler Grubu, 
Salcano Bisiklet İcra Kurulu Üyesi

Adı Soyadı Bekir Özkan Hakan Yavaşal
Görevi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler Yoktur

Adı Soyadı Hayrettin Kaplan
Görevi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler Yoktur

Adı Soyadı Hüseyin Doğan Türkmen
Görevi Yönetim Kurulu Üyesi 
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’de Murahhas Aza

* 14 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 
3 yıl süreliğine seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden 
Sermaye Piyasası Kanunu, SPK 
Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak 
“bağımsızlık” şartını sağladıklarına 
dair yazılı beyan alınmaktadır. Rapor 
tarihi itibariyle bağımsız Yönetim Kurulu 
üyelerinin, bağımsız olma özelliğini 
kaybetmesine yol açan bir durum söz 
konusu olmamıştır. 

4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Şirketimizin Yönetim Kurulu, faaliyetlerini 
Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen 
tüm hususlara uygun olarak, şeffaf, 
hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde 
yürütmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.4.1. 
no.lu maddesine uygun olarak Yönetim 
Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine 
getirebileceği sıklıkta toplanmaktadır. 
Şirketimiz esas sözleşmesinde 
Yönetim Kurulunun toplanma esasları, 
sıklığı, toplantı ve karar nisabına yer 
verilmektedir. Bu bağlamda, Yönetim 
Kurulu, olağan toplantılarını işlerin 
gerektirdiği hallerde ve en az altı defa 
gerçekleştirmekte olup, Yönetim Kurulu 
başkanı veya Yönetim Kurulu başkan 
yardımcısı tarafından yapılacak davet 
ile şahsen ya da telekonferans yoluyla 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 
veya dışında toplanır.   Şirketimizin esas 
sözleşmesine uygun olarak Yönetim 
Kurulu toplantılarında toplantı nisabı, 
toplantıda 4 (dört) üyenin hazır 
bulunması ile sağlanır. Yönetim Kurulu 
toplantılarında kararlar, Sermaye 
Piyasası Mevzuatı uyarınca Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin çoğunluğunun 
olumlu oyunun arandığı haller saklı 
kalmak üzere, en az 4 (dört) Yönetim 
Kurulu üyesinin karar lehine olumlu 
oyu ile alınır.  Üyelerin ağırlıklı oy hakkı 
yoktur.

Yönetim Kurulu Toplantıları şirket 
merkezinde veya merkezin bulunduğu 

şehrin elverişli bir yerinde yapılmaktadır. 
Ancak Yönetim Kurulu kararı ile 
toplantıların Şirket merkezi dışında 
başka bir yerde veya uzaktan erişim 
sağlayan her türlü teknolojik yöntemle 
de yapılması mümkündür. Yönetim 
Kurulunda her üyenin bir oy hakkı 
bulunur. Toplantıda alınan kararlar, 
konuşulan konular ve karşı oylar toplantı 
zaptına geçirilir. Her bir Yönetim 
Kurulu üyesi, başkan veya başkan 
yardımcısından gündeme yeni bir husus 
eklenmesini talep edebilir.
 
Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu 
Kararları Kamuyu Aydınlatma 
Platformu(KAP) ile kamuya 
duyurulmaktadır.

4.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan 
Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
4.5.1 no.lu Kurumsal Yönetim 
İlkesi Yönetim Kurulunun görev ve 
sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde 
yerine getirilmesi için Denetimden 
Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim 
Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, 
Riskin Erken Saptanması Komitesi ve 
Ücret Komitesi oluşturulmasını ancak 
Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı 
bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken 
Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi 
oluşturulamaması durumunda, Kurumsal 
Yönetim Komitesi’nin bu komitelerin 
görevlerini yerine getirebileceğini 
öngörmektedir. Bu bağlamda 
Şirketimizde Denetimden Sorumlu 
Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi 
ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri 
oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu 
bünyesinde şu an mevcut olmayan 
komitelerin görevleri de Kurumsal 
Yönetim İlkelerine uygun olarak Kurumsal 
Yönetim Komitesi tarafından yerine 
getirilmektedir.

4.5.3 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi 
uyarınca Denetimden Sorumlu Komite 

Yönetim kurulu üyelerimizin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıda 
yer almaktadır;
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üyelerinin tamamı, diğer komitelerin 
ise başkanları bağımsız Yönetim Kurulu 
üyeleri arasından seçilmelidir. Bu 
bağlamda 8 Aralık 2017 tarihli Yönetim 
Kurulu kararı ile oluşturulan komitelerde 
seçilen başkan ve üye seçimleri Kurumsal 
Yönetim İlkelerine uygun şekilde 
yapılmıştır. Yine ilkelere uygun olarak 
Şirket Genel Müdürü komitelerde yer 
almamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri 
gereği komite üyesi olabilecek Yönetim 
Kurulu üye kriterleri ve Şirket Yönetim 
Kurulu’nda icracı olmayan bağımsız 
üye sayısının iki olması nedeni ile her üç 
komitede de aynı bağımsız üye görev 
yapmaktadır.

Yönetim Kurulunun 8 Aralık 2017 tarihli 
toplantısında komitelerin yeniden tespit 
edilmesine karar vermiştir. Denetimden 
Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim 
Komitesi ve Riskin Erken Saptanması 
Komitesi üyeleri yeniden seçilmiştir.

Denetim Komitesine: İcracı olmayan 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin 
Kaplan komite başkanı ve icracı olmayan 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bekir 
Özkan Hakan Yavaşal komite üyesi 
seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesine: İcracı 
olmayan bağımsız Yönetim Kurulu üyesi 
Hayrettin Kaplan, Yönetim Kurulu üyesi 
Şadan Doğan ve Yatırımcı İlişkileri Birimi 
Yöneticisi Feyruze Aslı Kondu seçilmiştir. 

Riskin Erken Saptanması Komitesine: 
İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu 
üyesi Hayrettin Kaplan ve Mevzuat Uyum 
Yöneticisi Aysun Vardan seçilmiştir.

Denetim Komitesi kamuya açıklanacak 
yıllık ve ara dönem mali tablo ve 
dipnotlarının mevcut mevzuat ve 
uluslararası muhasebe standartlarına 
uygunluğunu denetleyerek, Şirketin 
izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe 

uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, 
Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız 
denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi 
değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim 
Kurulu’na yazılı olarak bildirmektedir. 
Komite kamuya açıklanacak faaliyet 
raporunu gözden geçirerek, burada yer 
alan bilgilerin kendilerinin sahip olduğu 
bilgilere göre doğru ve tutarlı olup 
olmadığını gözden geçirmektedir. Komite 
genel anlamda Şirketin muhasebe 
sisteminin, finansal bilgilerin bağımsız 
denetimi ile kamuya açıklanmasının 
ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve 
etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin 
kurumsal yönetim politikaları için 
önerilerini sunmak, kurumsal yönetim 
uygulamalarının kalitesini artırmak, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal 
yönetim ilkeleri konusundaki mevzuatı 
ile uluslararası sermaye piyasalarında 
genel kabul görmüş kurumsal yönetim 
ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve 
uygulanabilir nitelikte olanlarının 
tatbiki konusunda Yönetim Kurulu’nu 
bilgilendirmek; Şirketin Yönetim 
Kurulu’na uygun adayların saptanması, 
değerlendirilmesi ile eğitilmesi ve 
Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve 
üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme 
esaslarının belirlenmesi konularında 
çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu’na 
öneriler sunmak; Şirketin varlığını, 
gelişmesini ve devamını tehlikeye 
düşürebilecek risklerin erken teşhisi, 
tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin 
uygulanması ve riskin yönetilmesi ile 
ilgili çalışmalar yapmak amaçlarını 
yerine getirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını 
tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin 
meydana gelme olasılıklarının ve 
etkilerini değerlendirilerek tanımlamak, 
risk ölçüm modellerinin ve risk 

yönetim sistemlerinin oluşturulması 
ve etkinliklerinin en az yılda bir kez 
gözden geçirmek, risklerin ölçülmesi, 
izlenmesi ve risk unsurlarının karar 
süreçlerinde kullanılmasına yönelik 
olarak Yönetim Kurulu’na bilgi vermek 
ve gerekli uyarılarda bulunmak, Yönetim 
Kuruluna risk yönetim uygulamaları 
ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde 
bulunmak görevlerini yerine getirir. 
Komite Risk yönetimi politikaları ve 
uygulamalarının tüm Şirket birim ve 
çalışanları tarafından benimsenmesi 
ve uygulanması konularında gerekli 
çalışmaları yapmaktadır. Şirketin risk 
yönetim sistemlerini en az yılda bir kez 
gözden geçirerek Yönetim Kurulu’na 
sunmaktadır. Dönem içerisinde riskin 
erken saptanması komitesi tarafından 
altı adet toplantı gerçekleştirmiştir.

4.4 Şirketin Stratejik Hedefleri
Şirket Yönetim Kurulu uzun ve kısa 
vadeli planlamalar ile şirket stratejilerini 
belirlemektedir. Gelecek yılın ekonomik 
verileri, sektörün durumu, şirketin 
pazar payı irdelenir ve gerek ekonomide 
gerekse sektörde karşılaşılabilecek 
olası dalgalanmalar karşısında alınacak 
pozisyonlar ve hedefler belirlenir, 
ihtiyaç duyulan yatırımlara karar verilir. 
Karar verilen yenilik ve yatırımları 
gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan 
kaynağın ne şekilde sağlanacağı da 
müzakere edilmektedir.

Kısa vadeli hedefler hazırlanan yıllık 
bütçeler ile takip edilmektedir. Her 
ay hazırlanan Fiili Durum-Bütçe 
Karşılaştırma Raporları’nda ise sapmalar 
tartışılmaktadır. 

4.5 Mali Haklar
Şirketimiz, bağımsız üyeler dışındaki 
Yönetim Kurulu üyelerine yıllık Olağan 
Genel Kurul Toplantısında alınan 
karar uyarınca herhangi bir ücret 
ödememektedir. Diğer yandan, 

14 Nisan 2015 tarihinde yapılan Olağan 
Genel Kurul Toplantısında alınan karar 
uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu 
üyeliklerine atanan üyelerin her birine 
bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde 
tüm yıl boyunca her ay net 5.000 
TL’nin ödenmesine karar verilmiştir.
Bunun dışında Yönetim Kurulu’na 
sağlanan başka bir ücret ya da menfaat 
bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca 
Yönetim Kurulu üyeleri yanında idari 
sorumluluğu bulunan yöneticilere 
verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm 
menfaatler de yıllık faaliyet raporu 
vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. 
Ancak yapılan açıklama kişi bazında 
değildir.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu 
üyesine veya idari sorumluluğu bulunan 
yöneticisine borç vermemiş, kredi 
kullandırmamış, verilmiş olan borçların 
ve kredilerin süresini uzatmamış, 
şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir 
kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında 
kredi kullandırmamış veya lehine 
kefalet gibi teminatlar vermemiştir. 
4.6.2 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi 
uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve 
idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin 
ücretlendirme esasları yazılı hale 
getirilmeli ve Genel Kurul Toplantısında 
ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine 
sunularak pay sahiplerine bu konuda 
görüş bildirme imkânı tanınması 
gerekmektedir. Bu bağlamda oluşturulan 
Ücretlendirme Politikası Şirketimizin 
www.dogtaskelebek.com adresindeki 
web sitesinde de kamuoyunun bilgisine 
sunulmuştur. 

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş 
bir Ücret Komitesi bulunmamakla 
birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine 
uygun olarak bu komitenin görevleri 
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 
yerine getirilmektedir.
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Diğer
Açıklamalar

Şirkete Yönelik Bilgiler
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’nin İstanbul Ticaret 
Sicil Müdürlüğünde 21271- 5523 sicil 
numarasında işlem görmektedir. 

Tescil edilmiş adresi: İdealtepe 
Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 
Maltepe –İstanbul

İnternet Sitesi: www.dogtaskelebek.
com

Yatırımlar 
Doğtaş Kelebek perakende sektörü 
yatırımlarının yanı sıra üretim 
modernizasyonu ve IT yatırımlarına 
ağırlık vermiş 2017 yılında toplamda 
39.129.603 TL tutarında yatırım 
harcaması yapmıştır. Perakende 
yatırımları ve Pazarlama yatırımlarına 
yıl içinde toplam 26.562.478 TL 
tutarında yatırım yapılmıştır. Düzce 
ve Biga üretim tesislerinde 6.814.015 
TL üretim modernizasyonu yatırımı 
yapılmıştır. Dönem içerisinde SAP 
programı ve diğer IT yatırımlarının 
tutarı 3.262.719 TL olarak 
gerçekleşmiştir.

Dönem İçinde Gerçekleşen Önemli 
Gelişmeler
18 Ekim 2017 tarihinde Şirketimizin 
paylarının %46,05’ine sahip olan 
International Furniture B.V., Şirketin 

%42,107’sine karşılık gelen paylarını 
61 adet yabancı ve yerli kurumsal 
yatırım şirketlerine satılmıştır. 8 Aralık 
2017 tarihinde de, Doğanlar Yatırım 
Holding A.Ş, International Furniture 
BV’nin kalan %3,95’lük paylarının 
satın almıştır. Böylece Doğan ailesinin 
Doğtaş Kelebek’teki ortaklık payı 
%50’ye yükselmiştir.

Faaliyetlerimize İlişkin Diğer Bilgiler
• Şirket ve Yönetim Kurulu üyelerinin 
mevzuat hükümlerine aykırı 
uygulamaları olmadığı gibi Şirket 
ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 
uygulanan idari ve adli yaptırım da 
yoktur. 

• 31.12.2017 tarihi itibarıyla Şirket 
aleyhine açılmış ve Şirketin 
mali durumunu ve faaliyetlerini 
etkileyebilecek önemli nitelikte dava 
bulunmamaktadır.

• Yıl içerisinde bir kez olağanüstü Genel 
Kurul toplantısı yapılmıştır. Olağanüstü 
Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2017 
Cuma günü İdealtepe Mahallesi Rıfkı 
Tongsir İstanbul adresindeki şirket 
merkezinde gerçekleştirilmiştir.
Toplantı sonucunda Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
II-31.1 Sayılı Borçlanma Araçları 
Tebliği ile diğer mevzuat hükümleri 
çerçevesinde, mevzuatta belirlenen 
tahvil ihraç limiti içinde kalmak üzere 

tahvil ihraç edilmesi, tahvil ihracı için 
her türlü işlemde en geniş şekilde 15 
(on beş) ay süreyle Yönetim Kurulu’nun 
yetkilendirilmesi hususu oyçokluğuyla 
kabul edilmiştir.

• Dönem içinde Şirket faaliyetlerini 
önemli derecede etkileyebilecek 
mevzuat değişiklikleri olmamıştır. 

• Faaliyet yılının sona ermesinden 
sonra raporun hazırlandığı tarihe kadar 
Şirkette ortakların, alacaklıların ve 
diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını 
etkileyebilecek nitelikte bir olay 
meydana gelmemiştir. 

• Şirketin iktisap ettiği kendi payları 
bulunmamaktadır.

• Dönemi içinde 2 defa bağımsız 
denetim yapılmış olup olumsuz bir 
durum tespit edilmemiştir.

• Şirketimiz, doğrudan veya dolaylı 
olarak bir ticaret şirketinin hâkimiyeti 
altında değildir. Dolayısıyla Şirketler 
topluluğu hükümlerine tabi değildir.

• Yıl içinde 49 özel durum açıklaması 
yapılmıştır. Ek açıklama istenmemiştir. 

• Şirket 2017 faaliyet yılı içerisinde 
22.246 TL bağış ve yardımda 
bulunulmuştur. Yapılan bağış ve 
yardımlar, hayır işlerine yönelik bağışlar 

ve Spor faaliyetlerinin desteklenmesi 
için gerçekleşmiştir. 2017 yılı içinde 
bağış ve yardımlar için belirlenen 
belirlenen üst sınır aşılmamıştır. 

İşletmenin Gelişimi Hakkında 
Yapılan Öngörüler
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve 
Ticaret A.Ş hem Doğtaş mağazaları 
hem de Kelebek mağazaları ile 
yurtiçinde ve yurtdışında büyüme 
hedeflerini sürdürmektedir. Şirketimiz 
aynı zamanda “Lova Sleep” markası 
ile yatak satışlarının payını artırmayı 
hedeflemektedir. Bu konular 
doğrultusunda gerekli planlamalar üst 
yönetim tarafından yapılmaktadır.  
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Ücretlendirme 
Politikası

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinde 
sağlanan haklar: Şirketimizde Yönetim 
Kurulu Başkanı ve üyelerine bu sıfatlarla 
yaptıkları hizmetler karşılığında 
aylık maktu bir ücret/huzur hakkı 
ödenebilir. Ödenecek tutar Genel Kurul 
Toplantısı’nda belirlenir. Her halükarda, 
bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 
bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir 
tutar ödenir ve bağımsız yönetim kurulu 
üyelerinin ücretlendirmelerinde şirketin 
performansına dayalı ödeme planları 
kullanılmaz. 

Şirketimizde üst düzey yöneticilere 
sağlanan haklar: Aylık Ücret: Piyasa 
ve/veya sektör koşullarına, enflasyon 
gelişimine, yöneticinin pozisyonuna, 
kademesine, niteliklerine ve bireysel 
performansa bağlı olarak belirlenir ve 
iş sözleşmesi süresince ödenmektedir. 
Aylık Ücret, belirlenen prensipler 
çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde 
esas olan kriterler dikkate alınarak, 
piyasa koşullarında değişiklik 
olmadığı takdirde yılda bir kez gözden 
geçirilmektedir. 

Piyasa ve/veya sektör koşulları ile 
ilgili bilgiler, şirketin faaliyette 
bulunduğu sektörde benzer şirketlerde 
aynı düzey yöneticilerin aldıkları 
ücretler, hedeflerine ulaşma durumu 
ve geleceği de dikkate alınarak 
saptanmaktadır. Bireysel performans 
düzeyinin belirlenmesinde, yöneticinin 

yaklaşımlarını, iş yapış tarzını ve 
davranışlarını dikkate alan unsurlar ve 
yöneticinin kendi yöneticisi ile birlikte 
koyduğu yıllık hedefler tanımlanmış 
oranlarda dikkate alınmaktadır.

İkramiye: Şirketimizde ikramiye 
uygulaması bulunmamaktadır. 

Prim: Şirket’in ilgili takvim yılı 
için belirlenmiş ve Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanmış belli 
ağırlıklara göre tanımlanmış bir alt 
sınırın aşılması durumunda, genel 
ekonomik durum, şirketin ilgili yılda 
göstermiş olduğu performans ve 
çalışanın bireysel performansı dikkate 
alınarak belirlenmektedir. Yönetim 
Kurulu tarafından gerekli görülecek 
durumlarda çeşitli prim belirleme 
yöntemleri kullanılabilmektedir. 
Şirketimizde, halihazırda üst düzey 
yöneticiler için uygulanan bir prim 
uygulaması bulunmamaktadır.

Genel Kurul 
Toplantı Gündemi 

7 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için 
Toplantı Başkanı’na yetki verilmesi,

2. 2017 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve 
müzakeresi,

3. 2017 yılı faaliyet dönemine ait Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetleme 
Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve 
müzakeresi,

4. 2017 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,

5. Türk Ticaret Kanunu’nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun 
Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Gelen Kurul’a 
bilgi verilmesi,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra 
edilmesi,

7. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu 
Üyeliğinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul’un onayına sunulması,

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere 
ödenecek ücretlerin yıllık tutarının tespiti,

9. 2017 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara 
bağlanması,

10. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil 
metninin görüşülerek Genel Kurul’un onayına sunulması,

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey 
yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” kapsamında yapılan ödemeler hakkında 
pay sahiplerine bilgi verilmesi,
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12. Denetim Komitesi’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nca 2018 yılı için belirlenen 
bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul’un onayına sunulması, 

13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 Sayılı 
İlkesi Kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde Şirket 
tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında 
Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in sosyal yardım 
amacıyla vakıf ve derneklere 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında 
pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır 
belirlenmesi,

16. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.10.2017 tarih ve 38/1307 sayılı Kararı uyarınca, 
Şirketimize uygulanan 186.051 TL tutarındaki İdari Para Cezasının bu cezanın 
uygulanmasına ilişkin işlemde görevde olan Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilip 
edilmeyeceğine ilişkin karar alınması,

17. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde 
belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri 
doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında 
Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

18. Dilekler ve kapanış.

Kar Dağıtım Tablosu
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN VE TİC. A.Ş. 2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 209.069.767
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 607.177
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyazlı Pay Yoktur
  SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı/Zararı 20.916.198 20.521.267
4. Vergiler ( - ) (5.659.784) 0
5. Net Dönem Kârı ( = ) 15.256.414 20.521.267
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) (93.971.564) (107.724.046)
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 22.246 22.246

10.
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir 
Dönem Karı

11.

Ortaklara Birinci Kar Payı
- Nakit
- Bedelsiz
- Toplam

12.
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 
Dağıtılan Kar Payı

13.

Dağıtılan Diğer Kar Payı
- Yönetim Kurulu Üyelerine,
- Çalışanlara,
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
15. Ortaklara İkinci Kar Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19.  OLAĞANÜSTÜ YEDEK
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

GRUBU
TOPLAM DAĞITILAN

 KÂR PAYI

TOPLAM DAĞITILAN 
KÂR PAYI/ 

NET DAĞITILABİLİR 
DÖNEM KÂRI

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ 
PAYA İSABET EDEN

 KÂR PAYI
NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORANI (%) ORAN (%)

NET

A 0
B 0
TOPLAM
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 Tarih 15/11/2017

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketimiz Esas 
Sözleşmesi ile belirlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliği koşullarını taşıdığımı; söz konusu 
bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu 
Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve kurulunuzun kararı doğrultusunda hareket ederek gerek 
görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

Bekir Özkan Hakan Yavaşal

 Tarih 08/12/2017

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketimiz Esas 
Sözleşmesi ile belirlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliği koşullarını taşıdığımı; söz konusu 
bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu 
Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve kurulunuzun kararı doğrultusunda hareket ederek gerek 
görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

Hayrettin Kaplan

MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ: 09.03.2018
KARAR SAYISI: 83/16

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN II.14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9.MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR

a) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II.14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları /Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış 01.01.2017 - 31.12.2017 ana hesap dönemine 
ilişkin konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yıllık 
konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya 
açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğuracak herhangi bir eksiklik 
içermediği,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki 
finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların şirketin aktifleri, 
pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet 
raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya 
olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Hayrettin Kaplan                                                 Bekir Özkan Hakan Yavaşal 
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı              Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
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YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA 
İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu’na
1. Görüş
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte 
“Grup” olarak anılacaktır”) 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet 
raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile 
Yönetim Kurulu’nun Grup’un durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan 
bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide 
finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği 
yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
(“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız 
Denetim Standartları’na (“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki 
sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız 
Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından 
yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ve bağımsız denetimle 
ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup’tan bağımsız olduğumuzu beyan 
ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca 
yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, 
görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz
Grup’un 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları 
hakkında 9 Mart 2018 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu
Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
sorumludur:
a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup’un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal 
durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde 
hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, 
Grup’un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara 
ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

4. Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı) 
c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
• Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
• Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
• Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali 
menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, 
sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ve ilgili 
kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu
Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal 
bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak 
yaptığı irdelemelerin, Grup’un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim 
sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında 
görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS’lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik 
hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal 
bilgiler ve Yönetim Kurulu’nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri 
kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle 
tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere 
planlanarak yürütülmesini gerektirir.
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu’na
A. Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi
1. Sınırlı Olumlu Görüş
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte 
“Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2017 tarihli konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap 
dönemine ait; konsolide gelir tablosu, konsolide diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar 
değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil, 
konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 

Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünün 1. ve 2. paragraflarında belirtilen 
hususların muhtemel etkileri ile 3. paragrafında belirtilen hususun etkisi hariç olmak üzere, ilişikteki 
konsolide finansal tablolar, Grup’un 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı 
tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, 
Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”)’na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir 
biçimde sunmaktadır.

2. Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı
Ekli konsolide finansal tabloların 25 no’lu dipnotunda açıklandığı üzere, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 
konsolide bilançoda, Grup’un faaliyetleri sonucunda oluşan ve vadeleri yüz seksen gün ve sonrasında 
önemli ölçüde geçmiş ilişkili olmayan taraflardan 15.993.092 TL tutarında ve ilişkili taraflardan da 
4.517.182 TL ticari alacak olmak üzere toplamda 20.510.274 TL ticari alacak bakiyesi bulunmaktadır. 
Ayrıca Grup yönetimi 1 Ocak - 31 Aralık 2017 döneminde, yabancı para cinsinden oluşan ve vadeleri yüz 
seksen gün ve sonrasında önemli ölçüde geçmiş olan ticari alacaklarının Türk Lirası’na çeviriminden 
dolayı, diğer faaliyet gelirleri hesabında 2.415.100 TL’lik kur farkı geliri ile birlikte 738.853 TL faiz geliri 
muhasebeleştirmiştir. Söz konusu alacak tutarında herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığına 
yönelik yeterli denetim kanıtı tarafımızdan elde edilememiştir. Buna bağlı olarak, bu tutarın geri 
kazanılabilirliğine ilişkin herhangi bir düzeltmenin gerekip gerekmediği tespit edilememiştir.

Grup’un 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla konsolide bilançosunda, 2016 yılı içerisinde satışlarından iade 
almış olduğu 27.293.705 TL tutarında hareketsiz stokları bulunmaktadır. Söz konusu hareketsiz 
stoklarda herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığına yönelik yeterli seviyede denetim kanıtı 
tarafımızdan elde edilememiştir. Buna bağlı olarak, bu tutarın geri kazanılabilirliğine ilişkin herhangi 
bir düzeltmenin gerekip gerekmediği tespit edilememiştir.

Şirket’in bağlı ortaklıklarından, Doğtaş Holland B.V., Doğtaş Bulgaria Eood ve Doğtaş Germany 
GmbH, Grup yönetimi tarafından konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmeyen bağlı 
ortaklıklar olarak değerlendirilmiş ve konsolide finansal tablolarda satılmaya hazır finansal varlıklar 
olarak sınıflandırılmıştır. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal tablolarda TMS 39 “Finansal Araçlar: 
Muhasebeleştirme ve Ölçüm” Standardı uyarınca maliyet değerlerinden muhasebeleştirilen 9.469.958 
TL tutarındaki satılmaya hazır finansal varlıkların sınırlı ölçüde faaliyet göstermesi ve toplam net 

varlık değerlerinin karşılıksız kalması sebebiyle, söz konusu satılmaya hazır finansal varlıkların taşınan 
değerlerinin tamamı için, 1 Ocak 2015 tarihli konsolide açılış bilançosunda değer düşüklüğü karşılığı 
ayrılması gerektiğine dair kanaatimiz oluşmuştur. Buna bağlı olarak Grup, ilgili değer düşüklüğü 
karşılığını konsolide finansal tablolarında muhasebeleştirmiş olsaydı, Grup’un geçmiş yıllar zararları 
9.469.958 TL daha yüksek olacaktı.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) 
tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim 
Standartları’na (“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, 
raporumuzun “Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin 
Sorumlulukları” bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız 
Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ile konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili 
mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup’tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik 
Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. 
Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün 
oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Kilit Denetim Konuları
Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait konsolide finansal tabloların 
bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak 
konsolide finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve konsolide finansal tablolara ilişkin 
görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.

2. Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı (Devamı)
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Kilit denetim konuları Konunun denetimde nasıl ele alındığı

Ticari alacakların geri kazanılabilirliği

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla tarihi itibarıyla 
109.488.328 TL tutarındaki ticari alacaklar 
toplam konsolide varlıkların önemli bir 
bölümünü oluşturmaktadır. Bununla birlikte, 
ticari alacaklar için hesaplanan değer 
düşüklüğü karşılıkları, müşterilerden alınan 
teminatlar, müşterilerin geçmiş ödeme 
performansları ve kredibilite bilgileri ile alacak 
bakiyelerinin vade analizleri göz önünde 
bulundurularak yapılan tahminler sonucu 
muhasebeleştirilmektedir. Kullanılan bu 
tahminler gelecekte beklenen piyasa koşullarına 
oldukça duyarlıdır. Bu sebeplerle söz konusu 
alacakların geri kazanılabilirliği denetimimiz 
bakımından önemli bir konudur. 

Grup’un ticari alacaklar ile ilgili muhasebe 
politikalarına ve tutarlarına ilişkin açıklamalar 
Not 2.4.4 ve 4’de yer almaktadır.

Denetimimiz sırasında, ticari alacakların geri 
kazanılabilirliği ile ilgili aşağıdaki denetim prosedürleri 
uygulanmıştır:

• Grup’un ticari alacaklarının tahsilat takibine ilişkin 
sürecinin anlaşılması,

• Müşteri ve bayi alacak takip sürecinin anlaşılması ve 
değerlendirilmesi,

• Alacak yaşlandırma çalışmasının analitik olarak 
incelenmesi ve tahsilat devir hızının önceki yıl ile 
karşılaştırılması,

• Tahsilata ilişkin herhangi bir anlaşmazlık veya dava 
durumu olup olmadığının araştırılması ve hukuk 
müşavirlerinden devam eden alacak takip davalarıyla 
ile ilgili bilgi alınması,

• Ticari alacak bakiyelerinin örneklem yoluyla 
doğrulama mektupları gönderilerek test edilmesi,

• Müteakip dönemde yapılan tahsilatların örneklem 
yoluyla test edilmesi,

• Müşteri ve bayilerden alınan teminatların örneklem 
yoluyla test edilmesi ve kalitesinin değerlendirilmesi,

• Ticari alacakların geri kazanılabilirliğine yönelik 
konsolide finansal tablo notlarında yer alan 
açıklamaların yeterliliğinin değerlendirilmesi.

Ticari alacakların geri kazanılabilirliğine ilişkin 
gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar neticesinde, sınırlı 
olumlu görüşün dayanağı bölümünün 1. paragrafında 
belirtilen husus dışında önemli bir bulgumuz 
olmamıştır.

Kilit denetim konuları Konunun denetimde nasıl ele alındığı

Stok değer düşüklüğü karşılığı

31 Aralık 2017 tarihli konsolide finansal tablolarda 
yer alan 187.720.242 TL tutarındaki stokların, 
hızlı değişen müşteri beklentileri ve ev modası 
trendleri sebebiyle değer düşüklüğüne uğrama 
riski bulunmaktadır. Bununla birlikte, stok değer 
düşüklüğü karşılığının hesaplaması yönetim 
tahmin ve varsayımlarını da içermektedir. Bu 
tahmin ve varsayımlar, teknolojik değişimler ve 
değişen müşteri talepleri gibi sebeplerle yavaş 
satılan stokların değerlendirilmesi ile belirli bir 
süre hareket görmemiş ve zarar görmüş stoklara 
ilişkin ayrılan karşılığın değerlendirilmesini 
içermektedir. Bu sebeplerle stok değer düşüklüğü 
karşılığı denetimimiz bakımından önemli bir 
konudur. 

Grup’un stok değer düşüklüğü ile ilgili muhasebe 
politikalarına ve tutarlarına ilişkin açıklamalar 
Not 2.4.5 ve 6’da yer almaktadır.

Denetimimiz sırasında, stok değer düşüklüğü 
karşılığı ile ilgili aşağıdaki denetim prosedürleri 
uygulanmıştır:

• Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili 
muhasebe politikasının anlaşılması ve 
uygunluğunun değerlendirilmesi,

• Stok devir hızının önceki yıl ile karşılaştırılması,

• Yılsonu stok sayımlarında uzun süredir hareket 
etmeyen veya zarar görmüş stokların olup 
olmadığının gözlemlenmesi,

• Net gerçekleşebilir değer hesaplamasında 
kullanılan iskontolar düşülmüş satış fiyatlarının 
örneklem yoluyla test edilmesi.

Stok değer düşüklüğü karşılığına ilişkin 
gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar sınırlı olumlu 
görüşün dayanağı bölümünün 1. paragrafında 
belirtilen husus dışında önemli bir bulgumuz 
olmamıştır.

4. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Konsolide Finansal Tablolara İlişkin 
Sorumlulukları
Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların TMS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun 
bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması 
için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup’u tasfiye etme 
ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği 
esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup’ finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.
 

3. Kilit Denetim Konuları (Devamı)3. Kilit Denetim Konuları (Devamı)
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5. Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları
Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık 
içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi 
raporu düzenlemektir. BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen 
makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit 
edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya 
toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları 
etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

BDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca 
mesleki muhakememizi kullanmakta ve meslekî şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

• Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve 
değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve 
görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile; muvazaa, 
sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile 
kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe 
riskinden yüksektir.

• Grup’un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun 
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.

• Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminleri 
ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.

• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin 
ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı 
hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasının kullanılmasının uygunluğu hakkında sonuca 
varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, 
finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması 
durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız 
denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, 
gelecekteki olay veya şartlar Grup’un sürekliliğini sona erdirebilir.

• Konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Grup içerisindeki işletmelere veya 
faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. 
Grup denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden sorumluyuz. Verdiğimiz 
denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak 
üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst 
yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş 
bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer 
hususlar ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait konsolide finansal 
tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını 
belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu 
kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını 
aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi 
raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz. 

B. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler
1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket’in 1 
Ocak - 31 Aralık 2017 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin 
finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

2. TTK’nın 402. Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim 
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir.

3. TTK’nın 398. Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve 
Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 1 Mart 2018 tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 

5. Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları 
(Devamı)
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DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BÖLÜM V - FİNANSAL BİLGİLER

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

01 OCAK - 31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

İÇİNDEKİLER

KONSOLİDE BİLANÇO

KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU

KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

Dipnot
referansları 2017 2016

VARLIKLAR

Nakit ve nakit benzerleri 3 3.363.130 737.786
Ticari alacaklar 110.498.983 81.114.376
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar 24 4.615.348 3.197.367
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 4 105.883.635 77.917.009
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 5 3.604.693 3.524.277
Stoklar 6 187.720.242 142.410.216
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 23 205.596 156.475
Peşin ödenmiş giderler 8 51.219.612 19.823.938
Diğer dönen varlıklar 7 13.602.525 427.901

Dönen varlıklar 370.214.781 248.194.969

Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar 10 491.200 491.200

Toplam dönen varlıklar 370.705.981 248.686.169

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 5 1.240.085 446.975
Satılmaya hazır finansal varlıklar 9 9.469.958 9.469.958
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 11 54.052 55.264
Maddi duran varlıklar 12 254.286.863 172.078.671
Maddi olmayan duran varlıklar 13 23.286.776 23.054.803
Peşin ödenmiş giderler 636.036 -
Ertelenmiş vergi varlığı 23 - 156.642

Duran varlıklar 288.973.770 205.262.313

Toplam varlıklar 659.679.751 453.948.482

Bu konsolide finansal tablolar yayımlanmak üzere Yönetim Kurulu’nun 9 Mart 2018 tarihli 
toplantısında onaylanmıştır.

SAYFA

103-104

105

106

107

108-109

110-164

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

Dipnot
referansları 2017 2016

KAYNAKLAR
Kısa vadeli borçlanmalar 14 81.098.235 95.204.131
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 14 58.224.451 42.503.009
Ticari borçlar 228.199.406 127.260.011
- İlişkili taraflara ticari borçlar 24 - 70.349
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 4 228.199.406 127.189.662
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 16 6.367.565 4.803.886
Diğer borçlar 13.177.377 975.118
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 5 1.410.167 975.118
- İlişkili taraflara diğer borçlar 24 11.767.210 -
Ertelenmiş gelirler 8 36.995.393 56.348.113
Kısa vadeli karşılıklar 8.307.952 4.751.999
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 16 3.711.822 2.566.228
- Borç karşılıkları 15 4.596.130 2.185.771
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 122.902 50.977
Kısa vadeli yükümlülükler 432.493.281 331.897.244
Uzun vadeli borçlanmalar 14 115.772.275 91.235.372
Diğer borçlar 621.894 906.312
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 621.894 906.312
Uzun vadeli karşılıklar 4.278.027 2.915.003
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
uzun vadeli karşılıklar 16 2.119.647 2.082.327
- Diğer uzun vadeli borç karşılıkları 15 2.158.380 832.676
Ertelenmiş gelirler 39.262 38.960
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 23 17.284.790 1.043.194
Uzun vadeli yükümlülükler 137.996.248 96.138.841
Ödenmiş sermaye 18 209.069.767 209.069.767
Ters birleşme sermaye farkları 18 (159.069.767) (159.069.767)
Paylara ilişkin primler 282.945 282.945
Geri alınmış paylar (-) 18 (10.991) (10.991)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş 
diğer kapsamlı gelirler veya giderler
- Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları 115.492.865 68.479.964
- Kıdem tazminatı karşılığına ilişkin yeniden ölçüm kayıpları 1.533.376 1.867.562
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 18 607.177 607.177
Geçmiş yıllar zararları (93.971.564) (55.666.145)
Net dönem zararı 15.256.414 (39.648.115)
Özkaynaklar 89.190.222 25.912.397
Toplam kaynaklar 659.679.751 453.948.482

Dipnot
referansları 2017 2016

Hasılat 19 600.165.348 395.471.738
Satışların Maliyeti (-) 7 (376.535.779) (265.166.697)

Brüt kar 223.629.569 130.305.041

Genel yönetim giderleri (-) 20 (25.415.860) (24.256.338)
Pazarlama giderleri (-) 20 (107.559.191) (93.966.776)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 20 (3.560.040) (3.222.867)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 21 40.101.672 15.482.522
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 21 (33.995.401) (18.003.842)

Esas faaliyet karı 93.200.749 6.337.740

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 385.143 581.887

Finansal gelir/(gider) öncesi faaliyet karı 93.585.892 6.919.627

Finansal gelirler 22 38.312.641 12.553.495
Finansal giderler (-) 22 (110.982.335) (61.581.367)

Vergi öncesi kar/(zarar) 20.916.198 (42.108.245)

Vergi gideri:

Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) 23 (5.659.784) 2.460.130

Net dönem karı/(zararı) 15.256.414 (39.648.115)

Pay başına kazanç/(kayıp) 28 0,0007 (0,0019)

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

Dipnot
referansları 2017 2016

Net dönem karı/zararı 15.256.414 (39.648.115)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar 48.021.411 25.005.349

Maddi duran varlıklar
yeniden değerleme artışları 12 59.177.619 28.570.801
Tanımlanmış fayda planları
   yeniden ölçüm kazançları 16 (417.732) 435.904
Ertelenmiş vergi etkisi 23 (10.738.476) (4.001.356)

Toplam kapsamlı gelir/(gider) 63.277.825 (14.642.766)
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Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

Dipnot 
referansları 2017 2016

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 75.125.463 18.969.763
Dönem net karı (zararı) 15.256.414 (39.648.115)
   Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı (zararı) 15.256.414 (39.648.115)

Dönem net kar veya zarar mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 81.856.893 55.152.395

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 20 18.896.810 15.843.537
Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 1.397.953 182.266
   Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler 4 1.397.953 182.266
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 6.560.535 2.652.229
   Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler 1.643.790 524.659
   Garanti karşılıkları (iptali) ile ilgili düzeltmeler 4.813.387 1.487.271
   Diğer ayrılan karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler 103.358 640.299
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 28.394.961 14.672.227
   Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler 22 36.309.314 17.828.911
   Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler 22 (762.953) (11.873)
   Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri 1.680.425 277.652
   Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman geliri (8.831.825) (3.422.463)
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler 21.334.010 25.714.518
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler (385.143) (581.887)
   Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler (385.143) (581.887)
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler (2.017) (870.365)
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler 23 5.659.784 (2.460.130)

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler (21.987.844) 3.465.483

Stoklardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler (45.310.026) (37.145.982)
Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler (32.462.985) 307.557
   İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış (31.045.004) 1.279.842
   İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış /(azalış) (1.417.981) (972.285)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler (873.526) 179.369
   İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış (873.526) 179.369
Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/azalışlarla ilgili düzeltmeler (32.031.710) (4.342.737)
   İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (32.031.710) (4.342.737)
Ertelenmiş gelirdeki artış/(azalışlarla) ilgili düzeltmeler (19.352.418) 41.244.473
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artışlar 1.563.679 (760.082)
Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler 109.771.220 4.497.642
   İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/(azalış) (70.349) 70.349
   İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış 109.841.569 4.427.293
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler 11.917.841 816.635
   İlişkili taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış 11.917.841 (252)
   İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/(azalış) - 816.887
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer azalış ile ilgili düzeltmeler (13.150.630) 1.087.348
   Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış (13.222.555) 1.122.020
   Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki azalış 71.925 (34.672)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 
   kapsamında yapılan ödemeler (878.608) (957.328)
Diğer karşılık ödemeleri (1.180.681) (1.461.412)

Dipnot 
referansları 2017 2016

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI (41.774.213) (13.779.387)

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları (42.159.356) (14.830.292)
   Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 13 (39.129.603) (9.916.234)
   Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 14 (3.029.753) (4.914.058)
Satılmaya hazır gayrimenkullerin alımından kaynaklanan nakit çıkışları 10 - (65.000)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri 385.143 975.905
   Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri 385.143 975.905
Satışa hazır gayrimenkullerin satışından kaynaklanan nakit girişleri - 140.000

C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI (30.725.906) (11.630.310)

Ödenen faiz (32.993.510) (16.287.581)
Alınan faiz 764.970 11.873
Geri alınmış payların satışından kaynaklanan nakit girişleri - 4.757.510
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 228.560.138 85.158.604
   Kredilerden nakit girişleri 228.560.138 85.158.604
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (227.057.504) (85.270.716)
   Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (227.057.504) (85.270.716)

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ (A+B+C) 2.625.344 (6.439.934)

D.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 737.786 7.177.720

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D) 4 3.363.130 737.786

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

DİPNOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Merkez adresi:  
İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107/ Küçükyalı, Maltepe - İstanbul.

İşlem gördüğü borsa:
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri 1990 yılından beri Borsa 
İstanbul A.Ş.’de (“BİST”) (eski adıyla “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası”) DGKLB ismiyle işlem 
görmektedir. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, Şirket’in halka açıklık oranı %49,99’dur.

Fiili faaliyet konusu:
Ana faaliyet konusu mobilya üretimi ve satışıdır. 

Şirket’in üretimi Doğanlı Köyü 9. km Düzce adresinde ve İdriskoru Köyü Hacıvenez Mevkii No: 29 
Biga Çanakkale adreslerinde mülkü kendisine ait olan fabrikalarda gerçekleştirilmektedir.

Kelebek Mobilya ve Kontrplak Sanayi A.Ş., İstanbul’da 1935 yılında kurulmuştur. Kelebek Mobilya 
ve Kontrplak Sanayi A.Ş. olan şirket ünvanı 12 Aralık 2003 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararıyla 
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Kelebek Mobilya”) olarak değiştirilmiş ve 29 Aralık 2003 
tarihli 5956 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

Şirket’in bağlı ortaklığı olan 3K Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş. (“3K”) bünyesinde, 
2006 yılından itibaren mobilya ve ticari ürün satışı yapmak üzere satış mağazaları zinciri 
oluşturulmuştur. Şirket, 2013 yılında bağlı ortaklığı 3K’ya ait olan mağazaları (8 adet) bayilere 
devretmek suretiyle kapatmıştır. Şirket’in diğer bağlı ortaklığı 2K Oturma Grupları İnşaat Taahhüt 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin üretim faaliyetleri 28 Mart 2007 tarihinden itibaren sona erdirilerek 
üretim imalathanesi kapatılmıştır.

Şirket’in bağlı ortaklıklarından Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. (“Doğtaş Pazarlama”) 
1996 yılında kurulmuş ve Türkiye genelinde açmış olduğu şubelerle Doğtaş Kelebek Mobilya 
ve Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından üretilen mobilya ve kanepe gruplarının ve ticari ürünlerin 
satışını ve pazarlamasını yapmaktadır. 31 Aralık 2017 tarihi itibari ile Doğtaş Pazarlama’nın 
Türkiye’de hiç bir şubesi bulunmamaktadır (2016: Bulunmamaktadır).

Doğ-taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Doğtaş İmalat”),  
6 Eylül 2012 tarihinde Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %67’sini satın almıştır.

2013 yılı içerisinde Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi A.Ş.’nin  
31 Aralık 2013 tarihinde tespit edilen aktif ve pasifinin bir bütün halinde, 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nun 136. maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18. 19. 
ve 20. madde hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No.  
31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan 26 Nisan 2013 
tarihli Uzman Kuruluş Raporu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan 
Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devralınması suretiyle birleşme işlemi gerçekleşmiş olup 

birleşme işlemi 21 Ekim 2013 tarihinde tescil edilmiştir ve Şirket’in ismi Doğtaş Kelebek Mobilya 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Konsolide finansal tablolar yayınlanmak üzere 9 Mart 2018 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul’un ve ilgili yasal kuruluşların yasal mevzuata göre 
düzenlenmiş finansal tabloları ve bu konsolide finansal tabloları tashih etme hakkı vardır.

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla ortaklık 
yapısı aşağıdaki gibidir:

2017 2016
Pay sahibi TL Ortaklık payı (%) TL Ortaklık payı (%)

Borsa İstanbul’da işlem gören kısım 104.534.884 49,99 16.500.000 7,89
Davut Doğan 16.047.503 7,68 16.047.503 7,68
Adnan Doğan 16.047.484 7,68 16.047.484 7,68
Şadan Doğan 16.047.474 7,68 16.047.474 7,68
İsmail Doğan 16.047.474 7,68 16.047.474 7,68
İlhan Doğan 16.047.474 7,68 16.047.474 7,68
Murat Doğan 16.047.474 7,68 16.047.474 7,68
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. 8.250.000 3,95 - -
International Furniture B.V. - - 96.284.884 46,05

209.069.767 100,00 209.069.767 100,00

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla Şirket’in ödenmiş sermaye tutarı 209.069.767 TL’dir.  
Ancak, sermayenin 159.069.767 TL tutarındaki kısmı Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim 
Sanayi A.Ş. ile Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin birleşmesi esnasında birleşme farkı olarak 
oluşmuştur (Dipnot 18).

Şirket’in konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları ve faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

Bağlı ortaklıklar
Faaliyet 

gösterdiği ülke Faaliyet konusu

Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. (“Doğtaş Pazarlama”) Türkiye Mobilya satış ve pazarlaması
Doğtaş Bulgaria Eood (“Doğtaş Bulgaria”) Bulgaristan Mobilya satış ve pazarlaması
Doğtaş Holland B.V. (“Doğtaş Holland”) Hollanda Mobilya satış ve pazarlaması
Doğtaş Germany GmbH (“Doğtaş Germany”) Almanya Mobilya satış ve pazarlaması
2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (“2K”) Türkiye Oturma grubu satışı
3K Mobilya Dekor. San. ve Tic. A.Ş. (“3K”) Türkiye Mobilya dekorasyon

DİPNOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
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Şirket’in bağlı ortaklıklarından Doğtaş Germany, Doğtaş Holland ve Doğtaş Bulgaria, konsolide 
finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmemeleri sebebiyle konsolidasyon kapsamına 
alınmayarak satılmaya hazır finansal varlıklar olarak muhasebeleştirilmiştir.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket ve bağlı ortaklıkları (hepsi birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 
bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 1.495 kişidir (2016: 1.300).

Şirket sermayesinin Türk Ticaret Kanunu kapsamında yeterliliğine ilişkin:
Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi A.Ş. ile Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’nin 2013 yılında birleşmesi ile Seri I, No. 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği 
çerçevesinde 209.069.767 TL tutarında sermayeye ulaşılmış ve şirket sermayesi 159.069.767 
TL tutarında arttırılırken karşılığında “Ters Birleşme Farkları” kalemi yine aynı tutarda 
borçlandırılmıştır. Söz konusu kayıt hem Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında tutulan 
ticari defterlerde hem de Sermaye Piyasası muhasebe defterinde aynı şekilde yansıtılmıştır.

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1. Sunuma ilişkin temel esaslar
2.1.1. Finansal tabloların hazırlanma esasları
Konsolide finansal tablolar SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine 
uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe 
Standartları (“TMS”) esas alınmıştır. TMS’ler; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları içermektedir.

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka 
açık şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi 
uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Grup’un konsolide finansal tabloları bu karar 
çerçevesinde hazırlanmıştır.

Grup ve Türkiye’de kayıtlı olan bağlı ortaklıkları muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni 
finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret 
Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı 
şartlarına uymaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar kanuni finansal tablolarını 
faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlamıştır. 
Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlıklar, finansal 
yükümlülükler, arsalar, yer altı yer üstü düzenleri, binalar, makine, tesis ve cihazlar dışında tarihi 
maliyet esasına göre hazırlanmış, kanuni kayıtlara TMS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla 
gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Konsolide finansal tablolar KGK 
tarafından 2 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan “TMS Taksonomisi Hakkında Duyuru” ile Finansal 
Tablo örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş olan formatlara uygun olarak sunulmuştur.

2.1.2.  Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un cari dönem 
konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Grup, 31 Aralık 
2017 tarihi itibarıyla hazırlanmış konsolide bilançosunu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla hazırlanmış 
konsolide bilançosu ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. Grup, 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren 
hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar, diğer kapsamlı gelir, özkaynak değişim ve nakit akış 
tablolarını, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar, kapsamlı 
gelir, özkaynak değişim ve nakit akış tabloları ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir.

Finansal tabloların cari dönem sunumu ile ilgili uygunluk sağlanması için, gerektiği takdirde 
karşılaştırmalı rakamlar yeniden sınıflandırılır. 

2.2. Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler
a)31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki 
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar:
- TMS 7, “Nakit akış tabloları”ndaki değişiklikler; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler finansal tablo okuyucularının 
finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülük değişikliklerini değerlendirebilmelerine 
imkan veren ek açıklamalar getirmiştir. Değişiklikler “açıklama inisiyatifi” projesinin bir parçası 
olarak finansal tablo açıklamalarının nasıl geliştirilebileceğine dair çıkarılmıştır.

- TMS 12, “Gelir vergileri”deki değişiklikler; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. Gerçekleşmemiş zararlar üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi varlıklarının 
muhasebeleştirilmesine ilişkin bu değişiklikler, gerçeğe uygun değerden ölçülen borçlanma araçları 
üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi varlığının nasıl muhasebeleştirileceğini açıklamaktadır. 

- 2014-2016 dönemi yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 
raporlama dönemlerinde geçerlidir.

- TFRS 12, “Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar”; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan raporlama dönemlerinden itibaren geçerli olmak üzere geriye dönük 
olarak uygulanmalıdır. Bu değişiklik, özet finansal bilgiler haricinde TFRS 12’nin açıklama 
gerekliliklerinin satılmaya hazır olarak sınıflandırılan işletmelerdeki paylara uygulanacağını 
açıklığa kavuşturmaktadır.

b) 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yayınlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve 
değişiklikler:
- TFRS 9, “Finansal araçlar”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. Bu standart TMS 39’un yerini almaktadır. Finansal varlıklar ve 
yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve aynı zamanda şuanda 
kullanılmakta olan, gerçekleşen değer düşüklüğü zararı modelinin yerini alacak olan beklenen kredi 
riski modelini de içermektedir. 

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)DİPNOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
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- TFRS 15 “Müşteri sözleşmelerinden hasılat”daki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişikliklerle edim (performans) 
yükümlülüklerini belirleyen uygulama rehberliğine, fikri mülkiyet lisanslarının muhasebesine 
ve işletmenin asil midir yoksa aracı mıdır değerlendirmesine (net hasılat sunumuna karşın brüt 
hasılat sunumu) ilişkin açıklamaları içermektedir. Uygulama rehberliğindeki bu alanların her biri 
için yeni ve değiştirilmiş açıklayıcı örnekler eklenmiştir. Modifiye edilmiş geriye dönük uygulama 
tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlarında 
karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Grup, TFRS 15’in finansal tablolar üzerindeki muhtemel 
etkilerini ayrıntılı bir şekilde değerlendirmiş olup, önemli bir etki beklenmemektedir.

- TFRS 16, “Kiralama işlemleri”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. TFRS 15, ‘Müşteri sözleşmelerinden hasılat’ Standardı ile birlikte erken 
uygulamaya izin vermektedir. Bu yeni Standart mevcut TMS 17’nin yerini almaktadır ve özellikle 
kiralayanlar açısından muhasebesinde geniş kapsamlı bir değişiklik yapmaktadır. Şu anki TMS 
17 kurallarına göre kiralayanlar bir kiralama işlemine taraf olduklarında bu işlem için finansal 
kiralama (finansal durum tablosu içi) ya da faaliyet kiralaması (finansal durum tablosu dışı) 
ayırımı yapmak zorundadırlar. Fakat TFRS 16’ya göre artık kiralayanlar kiralama sözleşmeleri için 
gelecekte ödeyecekleri kiralama yükümlülüklerini ve buna karşılık olarak da bir ‘varlık kullanım 
hakkı’nı finansal durum tablolarına kaydetmek zorunda olacaklardır. Kiraya verenler için ise 
muhasebe aynı kalmaktadır. Ancak kiralama işlemlerinin tanımınının değiştirilmesinden ötürü 
(sözleşmelerdeki içeriklerin birleştirilmesi ya da ayrıştırılmasındaki rehberliği değiştirdiği gibi) 
kiraya verenler de bu yeni standarttan etkileneceklerdir. TFRS 16’ya göre bir sözleşme belirli bir 
süre için belirli bir tutar karşılığında bir varlığın kullanım hakkını ve o varlığı kontrol etme hakkını 
içeriyorsa o sözleşme bir kiralama sözleşmesidir ya da kiralama işlemi içermektedir.

- TMS 40, “Yatırım amaçlı gayrimenkuller” standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya 
bu tarihten sonra başlayan raporlama dönemlerinde geçerlidir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin 
sınıflandırılmasına ilişkin yapılan bu değişiklikler, kullanım amacında değişiklik olması 
durumunda yatırım amaçlı gayrimenkullere ya da gayrimenkullerden yapılan sınıflandırmalarla 
ilgili netleştirme yapmaktadır. Bir gayrimenkulün kullanımının değişmesi durumunda bu 
gayrimenkulün ‘yatırım amaçlı gayrimenkul’ tanımlarına uyup uymadığının değerlendirilmesinin 
yapılması gerekmektedir. 

- 2014-2016 dönemi yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir:

- TFRS 1, “Türkiye finansal raporlama standartlarının ilk uygulaması”, TFRS 7, TMS 19 ve TFRS 10 
standartlarının ilk kez uygulama aşamasında kısa dönemli istisnalarını kaldırılmıştır.

- TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar”; bir iştirak ya da iş ortaklığının 
gerçeğe uygun değerden ölçülmesine ilişkin açıklık getirmiştir.

- TFRS Yorum 22, “Yabancı para cinsinden yapılan işlemler ve avanslar ödemeleri”; 1 Ocak 2018 
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum yabancı 
para cinsinden yapılan işlemler ya da bu tür işlemlerin bir parçası olarak yapılan ödemelerin 
yabancı bir para cinsinden yapılması ya da fiyatlanması konusunu ele almaktadır. Bu yorum 
tek bir ödemenin yapılması/alınması durumunda ve birden fazla ödemenin yapıldığı/alındığı 
durumlara rehberlik etmektedir. Bu rehberliğin amacı uygulamadaki çeşitliliği azaltmaktadır. 
Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkilerine ilişkin 
çalışmalar tamamlanmış olup, önemli bir etki beklenmemektedir.

- TFRS 17, “Sigorta Sözleşmeleri”; 1 Ocak 2021 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. Bu Standart, hali hazırda çok çeşitli uygulamalara izin veren TFRS 4’ün 
yerine geçmektedir. TFRS 17, sigorta sözleşmeleri ile isteğe bağlı katılım özelliğine sahip yatırım 
sözleşmeleri düzenleyen tüm işletmelerin finansal tablolarında önemli etkiye yol açabilecektir.

- TFRS 9, “Finansal araçlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, itfa edilmiş maliyet ile ölçülen 
finansal bir yükümlülüğün, finansal tablo dışı bırakılma sonucu doğurmadan değiştirildiğinde, 
ortaya çıkan kazanç veya kaybın doğrudan kar veya zararda muhasebeleştirilmesi konusunu 
doğrulamaktadır. Kazanç veya kayıp, orijinal sözleşmeye dayalı nakit akışları ile orijinal etkin faiz 
oranından iskonto edilmiş değiştirilmiş nakit akışları arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu, farkın 
TMS 39’dan farklı olarak enstrümanın kalan ömrü boyunca yayılarak muhasebeleştirilmesinin 
mümkün olmadığı anlamına gelmektedir.

TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde 
veya bu tarihten sonra başlayan raporlama dönemlerinde geçerlidir. Şirketlerin özkaynak 
metodunu uygulamadığı uzun vadeli iştirak veya müşterek yönetime tabi yatırımlarını, TFRS 9 
kullanarak muhasebeleştireceklerini açıklığa kavuşturmuştur.

- TFRS Yorum 23, “Vergi uygulamalarındaki belirsizlikler”, 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum, TMS 12 Gelir Vergileri Standardı’nın 
uygulamalarındaki bazı belirsizliklere açıklık getirmektedir. UFRS Yorum Komitesi daha önce 
vergi uygulamalarında bir belirsizlik olduğu zaman bu belirsizliğin TMS 12’ye göre değil TMS 
37 ‘Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’ Standardı’nın uygulanması gerektiğini 
açıklığa kavuşturmuştu. TFRS Yorum 23 ise gelir vergilerinde belirsizlikler olduğu durumlarda 
ertelenmiş vergi hesaplamasının nasıl ölçüleceği ve muhasebeleştirileceği ile ilgili açıklama 

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2. Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler (Devamı)
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getirmektedir. Vergi uygulaması belirsizliği, bir şirket tarafından yapılan bir vergi uygulamasının 
vergi otoritesince kabul edilir olup olmadığının bilinmediği durumlarda ortaya çıkar. Örneğin, 
özellikle bir giderin indirim olarak kabul edilmesi ya da iade alınabilir vergi hesaplamasına 
belirli bir kalemin dahil edilip edilmemesiyle ilgili vergi kanunda belirsiz olması gibi. TFRS Yorum 
23 bir kalemin vergi uygulamalarının belirsiz olduğu; vergilendirilebilir gelir, gider, varlık ya da 
yükümlülüğün vergiye esas tutarları, vergi gideri, alacağı ve vergi oranları da dahil olmak üzere 
her durumda geçerlidir.

Yukarıda belirtilen standartların, 2018 ve takip eden yıllarda yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 
Grup, söz konusu Standartlar’ın uygulanması sonucunda konsolide finansal tablolarında 
oluşabilecek etkilerini değerlendirmeye devam etmekte olup, söz konusu değişiklerden TFRS 9, 
TFRS 15 ve TFRS 16 dışında kalanların konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin 
olmasını beklememektedir.

2.3. Muhasebe politikaları veya tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları 
geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir.

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari 
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik 
olarak uygulanır.

31 Aralık 2017 itibarıyla Grup’un muhasebe politikalarında yaptığı değişiklik veya tespit ettiği önemli 
bir muhasebe hatası bulunmamaktadır.

2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan önemli muhasebe politikaları aşağıda 
özetlenmiştir:

2.4.1. Konsolidasyon esasları
Konsolide finansal tablolar Dipnot 1’deki Grup tarafından kontrol edilen şirketlerin finansal 
tablolarını kapsamaktadır. Grup içi satış ve alışlar, Grup içi alacaklar ve borçlar ile Grup içi sermaye 
ve iştiraklerin elimine edilmesi için gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

Kontrol, Şirket’in yatırım yaptığı işletmeyi ancak ve ancak şu göstergelerin tümü birden mevcut 
olduğunda sağlanmaktadır; a) Yatırım yaptığı işletme üzerinde güce sahipse, b) Yatırım yaptığı 
işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişen getirilere maruz kalmakta veya bu getirilerde hak sahibi 

ise, c) Elde edeceği getirilerin miktarını etkileyebilmek için yatırım yaptığı işletme üzerindeki 
gücünü kullanma imkanına sahip ise.

Bağlı ortaklıkların oy hakları ve etkin ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir:

2017 2016

Bağlı ortaklık

Grup tarafından
sahip olunan
doğrudan ve

dolaylı oy hakkı

Etkin
ortaklık

payı

Grup tarafından
sahip olunan
doğrudan ve

dolaylı oy hakkı

Etkin
ortaklık

payı

Doğtaş Pazarlama 100 100 100 100
2K 100 100 100 100
3K 100 100 100 100

Bağlı ortaklıklara ait bilanço ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide 
edilmiş olup, Şirket’in sahip olduğu payların kayıtlı iştirak değeri, ilgili özkaynak ile karşılıklı olarak 
netleştirilmiştir.

Şirket ile bağlı ortaklıkları arasındaki işlemler ve bakiyeler, gerçekleşmemiş kazançlar da dahil 
olmak üzere, konsolidasyon kapsamında karşılıklı olarak silinmektedir. Grup, bağlı ortaklık 
üzerindeki kontrolünü kaybetmesi durumunda, bağlı ortaklığın varlık ve yükümlülüklerini, kontrol 
gücü olmayan paylarını ve bağlı ortaklıkla ilgili diğer özkaynak altındaki tutarları kayıtlarından 
çıkarır. Kontrolün kaybedilmesinden kaynaklanan kazanç ya da kayıplar kar veya zarara kaydedilir. 
Eğer Grup önceki bağlı ortaklığında pay sahibi olmayı sürdürürse bu paylar kontrolün kaybedildiği 
gün itibarıyla gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür. Sonrasında sahip olunmaya devam edilen 
bu paylar, devam eden kontrol etkisinin seviyesine göre, özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen 
yatırım ya da satılmaya hazır finansal varlık olarak muhasebeleştirilir.

2.4.2. İlişkili taraflar
Ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yönetim, aileleri ve kendileri tarafından kontrol 
edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iş ortaklıkları ve iştirakler ilişkili taraflar olarak 
ifade edilmişlerdir.

2.4.3. Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatları ve tutarı belirli nakde kolayca 
çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve orijinal 
vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı)
2.4.1. Konsolidasyon esasları (Devamı)

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2. Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler (Devamı)
b) 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yayınlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar 
ve değişiklikler: (Devamı)
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2.4.4. Ticari alacaklar
Grup tarafından bir alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar 
ilk olarak gerçeğe uygun değerleriyle kaydedilir ve sonraki dönemlerde etkin faiz yöntemi 
kullanılarak, varsa değer düşüklüğü karşılığı düşüldükten sonra iskonto edilmiş maliyeti üzerinden 
muhasebeleştirilir.

Grup, ödenmesi gereken tutarları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması 
halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karşılığı oluşturur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı 
değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden 
tahsil edilebilecek tutarlar da dahil olmak üzere beklenen nakit girişlerinin, başlangıçta oluşan alacağın 
orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen cari değeridir.

Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya 
bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından 
düşülerek diğer faaliyet gelirlerine kaydedilir.

2.4.5. Stoklar
Stoklar, maliyet ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Stokların 
maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna 
ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların dönüştürme maliyetleri; 
direk işçilik giderleri gibi, üretimle doğrudan ilişkili maliyetleri kapsar. Bu maliyetler ayrıca ilk 
madde ve malzemenin mamule dönüştürülmesinde katlanılan sabit ve değişken genel üretim 
giderlerinden sistematik bir şekilde dağıtılan tutarları da içerir.

Stokların maliyetinin hesaplanmasında ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi uygulanmaktadır. Net 
gerçekleştirilebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini 
tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin 
toplamının indirilmesiyle elde edilir. 

2.4.6. Satılmaya hazır gayrimenkuller
Satılmaya hazır gayrimenkuller, ödeme güçlüğüne düşmüş borçluların Grup’a olan 
yükümlülüklerine karşılık olarak alınmış gayrimenkulleri temsil etmektedir. Bu varlıklar 
tapularında belirlenen değerleri göz önünde bulundurularak, Grup’un kayıtlarındaki taşınan 
değer veya satış için katlanılacak maliyetler düşülmüş gerçeğe uygun değerlerinden düşük olanı 
ile ölçülür ve söz konusu varlıklar üzerinden amortisman ayırma işlemi durdurulur. Mahkeme 
emri veya müşterinin rızasıyla varlığın kullanım hakkı elde edildiğinde, ilgili şüpheli ticari alacak 
tutarı tapularında belirlenen değerden netleştirilerek satılmaya hazır gayrimenkuller hesabına 
sınıflandırılır ve varlığın gerçeğe uygun değeri ile ticari alacak tutarı arasındaki fark gelir 
tablosuna yansıtılır. Bu varlıklar satıldığında, satış geliri ve varlığın taşınan değeri arasındaki fark 
gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

2.4.7. Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan 
gayrimenkuller olup varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra maliyet bedellerinden birikmiş 
amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklükleri indirildikten sonraki tutarlar ile gösterilmiştir.

Kabul gören kriterlere uyması durumunda bilançoda yer alan tutara, var olan yatırım amaçlı 
gayrimenkulun herhangi bir kısmını değiştirmenin maliyeti dahil edilir. Söz konusu tutara, yatırım 
amaçlı gayrimenkullere yapılan günlük bakımlar dahil edilmez. 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin kullanım dışı kalmaları veya satılmaları durumunda, bilançodan 
çıkartılırlar. Bu gayrimenkullerin satımlarından doğan kar veya zarar gelir tablosunda gösterilir. 
Faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanan gayrimenkuller, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak 
sınıflandırılır.

Yatırım amaçlı gayrimenkuller olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu 
inceleme sonunda yatırım amaçlı gayrimenkullerin kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden 
fazla ise, karşılık ayırmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri 
kazanılabilir değer ilgili yatırım amaçlı gayrimenkulun mevcut kullanımından gelecek net nakit 
akımları ile net satış fiyatından yüksek olanı kabul edilir. 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller için ekonomik ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman 
yöntemi kullanarak amortisman hesaplanmıştır. Faydalı ömürleri 50 yıl olarak belirlenmiştir.

2.4.8. Maddi duran varlıklar
Arsalar, binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri ve makine ve ekipmanlar, yapılan değerleme 
çalışmalarında tespit edilen makul değerlerinden, müteakip amortisman tutarları ve varsa değer 
düşüklüğü indirilmek suretiyle finansal tablolara yansıtılmıştır. Grup, bu kıymetlerin gerçeğe 
uygun değer tespitlerini 3 ila 5 yıl arasında yaptırabilmektedir. Grup, söz konusu maddi duran 
varlıklarını bilanço tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer tespitlerini revize etmiştir. Yeniden 
değerlemenin yapıldığı tarih itibarıyla, değerlemeye konu olan ilgili maddi duran varlığın birikmiş 
amortismanı varlığın maliyeti ile netleştirilmekte ve müteakip dönemlerde yeniden değerlenmiş 
net defter değeri üzerinden takip edilmektedir.

Bunlar dışında kalan bütün maddi duran varlıklar elde etme maliyetinden birikmiş amortisman ve 
varsa değer düşüklüğü düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi 
duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi 
kullanılarak ayrılmaktadır. 

Arsalar, binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri ve makine ve ekipmanların taşınan değerlerinde 
yeniden değerleme sonucu meydana gelen artışlar, konsolide bilançoda özkaynaklar altında 

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı)
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yer alan yeniden değerleme fonu hesabına alacak kaydedilmektedir. Aynı varlığın bir önceki 
dönemdeki fondaki artışlarına karşılık gelen azalışlar fondan düşülmüş; diğer tüm azalışlar ise 
konsolide kar veya zarar tablosuna yansıtılmıştır.

Her yıl, yeniden değerlenmiş tutar üzerinden hesaplanan amortisman ile varlığın yeniden 
değerleme öncesi maliyeti üzerinden ayrılan amortisman arasındaki fark birikmiş zararlardan 
yeniden değerleme fonuna transfer edilmiştir. Benzer politikalar maddi duran varlıklarda 
meydana gelen çıkışlarda uygulanmaktadır.

Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri ile makine, tesis ve cihazlar, kapasitelerinin tam olarak 
kullanılmaya hazır olduğu ve fiziksel durumlarının belirlenen üretim kapasitesini karşılayacağı 
durumlarda aktifleştirilir ve amortismana tabi tutulmaya başlanırlar. Arsalar için sınırsız ömürleri 
olması sebebi ile amortisman ayrılmamaktadır.

Maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir:

Yer altı, yer üstü düzenleri ve binalar  15 - 50 yıl
Makine, tesis ve cihazlar 5 - 28 yıl
Döşeme ve demirbaşlar 2 - 15 yıl
Taşıtlar 4 - 5 yıl
Özel maliyetler 4 - 5 yıl

Faydalı ömürler düzenli olarak gözden geçirilir ve gerekli düzenlemeler ilgili raporlama 
dönemlerinde yapılır.

Elde etme maliyeti aşağıdaki unsurları içerir:

-  İndirimler düşülmüş, ithalat vergileri ve iade edilmeyen alış vergileri dahil, satın alma bedeli
-  Varlığın yerleştirileceği yere ve yönetim tarafından amaçlanan koşullarda çalışabilmesini 
sağlayacak duruma getirilmesine ilişkin her türlü maliyet
- Doğrudan maddi duran varlığın elde edilmesiyle veya inşaatıyla ilgili çalışanlara sağlanan 
faydalardan kaynaklanan maliyetler
- İnşaat işleri için yerin hazırlanması ve kamulaştırma maliyetleri
- İlk teslimata ilişkin maliyetler
- Kurulum ve montaj maliyetleri
- Mesleki ücretler
- Aktifleştirilebilir borçlanma maliyetleri

Müteakip maliyetler, gelecekteki ekonomik yararların Grup’a aktarılmasının muhtemel olması; 
ve güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda ilgili varlığın kayıtlı değerine dahil edilir veya 
uygunsa, ayrı bir varlık olarak muhasebeleştirilir. Değiştirilen parçaların kayıtlı değeri bilanço dışı 
bırakılır. Diğer tüm onarım ve bakım maliyetleri oluştukları tarihte gelir tablosu ile ilişkilendirilir.

Maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme 
sonunda maddi varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak 
suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi 
varlığın mevcut kullanım değeri ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir. Net 
satış fiyatı, varlığın gerçeğe uygun değerinden satışı gerçekleştirmek için katlanılacak maliyetin 
düşülmesi suretiyle tespit edilir. Kullanım değeri ise ilgili varlığın kullanılmasına devam edilmesi 
suretiyle gelecekte elde edilecek tahmini nakit akımlarının bilanço tarihi itibarıyla indirgenmiş 
tutarlarına artık değerlerinin eklenmesi ile tespit edilir.

Maddi duran varlıkların satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar konsolide gelir tablosunda yatırım 
faaliyetlerinden gelir ve giderleri hesabına dahil edilirler. Yeniden değerlenmiş maddi duran 
varlığın elden çıkarılmasında, elden çıkarılan maddi duran varlıkla ilgili yeniden değerleme fonu 
geçmiş yıllar karlarına transfer edilir.

2.4.9. Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar itfa payları düşüldükten sonra net defter değeri ile 
gösterilmektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, eğer maddi olmayan duran varlıklardan 
kaynaklanan gelecekteki ekonomik faydalar firmaya fayda sağlayacaksa ve maliyeti 
ölçülebiliyorsa aktifleştirilirler.

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, iki ile beş yıllık faydalı ömürleri üzerinden doğrusal 
itfa yöntemi kullanılarak itfa edilir.

Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş hakları ve telif haklarını içermektedir. 

Kelebek marka değeri
Doğ-taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, 6 Eylül 2012 tarihinde 
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %67’sini satın almıştır. Bu iktisap ile elde 
edilen Kelebek markasının değeri TFRS 3 ile uyumlu olarak 6 Eylül 2012 tarihinde gerçeğe uygun 
değerlerinden kaydedilmiştir ve yasal açıdan kullanım kısıtlaması olmayan bu marka için finansal 
tablolarda sınırsız ömür biçilmiştir. Marka değeri yılda bir kere değer düşüklüğü testine tabi 
tutulmaktadır.
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2.4.10. Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar, Grup’un konsolide finansal tabloları için önemlilik seviyesinin 
altında kalması sebebiyle konsolide etmediği bağlı ortaklıklarından oluşmaktadır (Dipnot 9). 
Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor 
olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir 
bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet değeriyle 
gösterilmektedir.

2.4.11. Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Dönemin vergi karşılığı, cari yıl vergisi ve ertelenmiş vergiyi içermektedir. Cari yıl vergi 
yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden bilanço tarihinde geçerli olan vergi 
oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü içermektedir.

Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin konsolide finansal 
tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden 
hesaplanır. Ertelenmiş vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi 
itibarıyla geçerli bulunan vergi oranları kullanılır.

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, 
indirilebilir geçici farklardan yatırım indirimi istisnasından oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, 
gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel 
olması şartıyla hesaplanmaktadır.

Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi 
yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması 
durumundan ertelenmiş vergi varlıkları ve ertelenmiş vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak 
birbirinden mahsup edilir.

2.4.12. Finansal olmayan varlıkların değer düşüklüğü
Koşullardaki değişikliklerin, varlıkların taşıdıkları değer üzerinden paraya çevrilemeyebileceğine 
işaret etmesi durumunda, varlıkların taşınan değeri üzerinde değer düşüklüğü olup olmadığı 
değerlendirilir. Varlıkların taşıdıkları değerleri, geri kazanılabilir tutarı aştığında değer düşüklüğü 
karşılık gideri olarak konsolide kar veya zarar tablosunda yansıtılır. Geri kazanılabilir tutar, varlığın 
net satış fiyatı ve kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri, bir varlığın kullanımından 
ve ekonomik ömrü sonunda satılmasından elde edilmesi öngörülen gelecekteki nakit akımlarının 
şimdiki değerini, net satış fiyatı ise, satış hasılatından satış maliyetleri düşüldükten sonra kalan 
tutarı yansıtmaktadır. Nakit üreten birim diğer varlık veya varlık gruplarından büyük ölçüde 
bağımsız olarak sürekli kullanımından nakit girişi sağlanan en küçük ayrıştırılabilir varlık grubunu 
ifade etmektedir.

Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip 
artışın, değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla 
ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek ve varlığın 
hiç değer düşüklüğü muhasebeleştirilmemiş şekilde amortismana tabi tutulmaya devam edilerek 
bulunacak net defter değerini arttırmayacak şekilde geri çevrilir ve gelir olarak konsolide finansal 
tablolara yansıtılır.

2.4.13 Finansal varlıklar
Sınıflandırma
Grup, finansal varlıklarını şu şekilde sınıflandırmıştır: kredi ve alacaklar ve satılmaya hazır 
finansal varlıklar. Sınıflandırma, finansal varlıkların alınma amaçlarına göre yapılmıştır. Yönetim, 
finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapar.

Alacaklar
Alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev araç 
olmayan finansal varlıklardır. Vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen 
varlıklar, 12 aydan uzun ise duran varlıklar olarak sınıflandırılırlar. Alacaklar bilançoda ‘ticari ve 
diğer alacaklar’ olarak sınıflandırılırlar.

Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar, bu kategoride sınıflandırılan ve diğer kategorilerin içinde 
sınıflandırılmayan türev araç olmayan varlıklardır. Yönetim, ilgili varlıkları bilanço tarihinden 
itibaren 12 ay içinde elden çıkarmaya niyetli değilse söz konusu varlıklar duran varlıklar içerisinde 
sınıflandırılırlar.

Muhasebeleştirme ve ölçümleme
Kredi ve alacaklar Grup tarafından etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerleriyle 
muhasebeleştirilmektedir. Parasal finansal varlıklardan oluşan kur farkları gelir tablosuna 
yansıtılır.

Teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde 
belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, değer kaybı 
ile ilgili karşılık düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.

Grup, bilanço tarihinde, finansal varlıklarının değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıt olup 
olmadığını değerlendirir. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin gerçeğe uygun 
değerinin maliyetinin altına önemli ölçüde ve uzun süreli olarak düşmesi değer düşüklüğü 
göstergesi olarak değerlendirilir. Satılmaya hazır finansal varlıkların değer düşüklüğü ile ilgili 
nesnel kanıtların varlığı durumunda ilgili finansal varlığın elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun 
değeri arasındaki farktan oluşan toplam zarardan daha önce gelir tablosuna yansıtılan değer 

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı)

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı)
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düşüklüğü tutarı çıkarıldıktan sonra kalan zarar özkaynaklardan çıkarılarak gelir tablosunda 
muhasebeleştirilir. Sermaye araçları ile ilgili gelir tablosuna kaydedilen değer düşüklüğü giderleri, 
takip eden dönemlerde söz konusu değer düşüklüğünün ortadan kalkması durumunda dahi gelir 
tablosu ile ilişkilendirilmez.

2.4.14. Banka kredileri ile borçlanma maliyetleri
Krediler, alındıkları tarihlerde, işlem masrafları hariç makul değerleriyle kaydedilir. Krediler 
müteakip dönemde, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden 
ölçülürler. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri 
arasındaki fark, konsolide gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak 
yansıtılır. 

Borçlanma maliyetleri
Borçlanma maliyetleri, özellikli varlıkların iktisabı veya inşası ile ilişkilendirildikleri takdirde, 
özellikli varlıkların maliyet bedeline dahil edilirler. Özellikli varlıklar amaçlandığı şekilde kullanıma 
veya satışa hazır hale getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren varlıkları ifade eder. Diğer finansman 
maliyetleri oluştuğu dönemde konsolide gelir tablosuna kaydedilir. Grup’un 31 Aralık 2017 
itibarıyla özellikli varlığı bulunmamaktadır.

2.4.15. Ticari borçlar
Ticari borçlar, işletmenin olağan faaliyetleri için tedarikçilerden sağlanan mal ve hizmetlere 
ilişkin yapılması zorunlu ödemeleri ifade etmektedir. Ticari borçlar, gerçeğe uygun değerleriyle 
kayıtlara alınır ve müteakip dönemlerde etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerleri ile 
muhasebeleştirilir.

2.4.16. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılığı 
Grup’un Türk İş Kanunu uyarınca personelin emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki olası 
yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder. Türkiye’de geçerli 
olan çalışma hayatını düzenleyen yasalar ve Türk İş Kanunu uyarınca, Grup, en az bir yıllık 
hizmetini tamamlayan kendi isteği ile işten ayrılması veya uygunsuz davranışlar sonucu iş 
akdinin feshedilmesi dışında kalan sebepler yüzünden işten çıkarılan, vefat eden veya emekliye 
ayrılan her personeline toplu olarak kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Tanımlanmış sosyal 
yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili ayrılan karşılık öngörülen yükümlülük yöntemi 
kullanılarak hesaplanır. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin yükümlülüklerle ilgili olarak yapılan 
hesaplamalarda ortaya çıkan hizmet ve faiz maliyetleri gelir tablosunda, aktüeryal kayıp ve 
kazançlar ise kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir. 

Kullanılmamış izin hakları
Konsolide finansal tablolarda tahakkuk etmiş olan kullanılmamış izin hakları, bilanço tarihi 
itibarıyla çalışanların kullanmadıkları hak edilmiş izin günleri ile ilgili gelecekteki olası 
yükümlülüklerin tahmini toplam karşılığını ifade eder.

2.4.17. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler
Karşılıklar Grup’un geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğünün 
bulunduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel 
olduğu ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda 
konsolide finansal tablolara alınmaktadır.

Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı; yükümlülüğün 
yerine getirilmesi için gerekli olması beklenen ödemelerin bugünkü değeri olarak belirlenir. 
Karşılıkların bugünkü değerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, 
ilgili piyasalarda oluşan faiz oranı ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu 
iskonto oranının vergi öncesi oran olması şarttır. Söz konusu iskonto oranı, gelecekteki nakit 
akımlarının tahminiyle ilgili riski içermez.

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Grup’un tam olarak kontrolünde bulunmayan 
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit 
edilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak 
değerlendirilmekte ve konsolide finansal tablolara dahil edilmemektedir.

2.4.18. Gelirlerin kaydedilmesi
Satış gelirleri
Hasılat, mal satışlarının faturalanmış değerlerini içerir. Satışlar, ürünün teslimi, ürünle ilgili risk 
ve faydaların transferlerinin yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi 
ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Grup’a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya 
alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. 
Satışlarda önemli riskler ve faydalar, mallar alıcıya teslim edildiğinde ya da yasal sahiplik 
alıcıya geçtiğinde devredilir. Net satışlar, teslim edilmiş malların fatura edilmiş bedelinin satış 
iadelerinden ve satış ile ilgili vergilerden arındırılmış halidir.

Faiz gelirleri
Faiz gelirleri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde 
edilecek tahmini nakit girişlerini, söz konusu varlığın net defter değerine getiren etkin faiz 
yöntemi esas alınarak ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı)
2.4.16. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (Devamı)
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2.4.13 Finansal varlıklar (Devamı)
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Satışların içerisinde önemli bir vade farkı bulunması durumunda, gerçeğe uygun bedel, gelecekte 
oluşacak tahsilatların finansman maliyeti içerisinde yer alan gizli faiz oranı ile indirgenmesi ile 
tespit edilir. Gerçek değerleri ile nominal değerleri arasındaki fark, tahakkuk esasına göre faiz 
geliri olarak değerlendirilir.

2.4.19. Netleştirme/mahsup
İçerik ve tutar itibarıyla önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, konsolide 
finansal tablolarda ayrı gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları ve fonksiyonları açısından 
birbirine benzeyen kalemler itibarıyla toplulaştırılarak gösterilir.

2.4.20. Sermaye
Adi hisseler, özkaynak olarak sınıflandırılır. Yeni hisse senedi ve opsiyon ihracıyla ilişkili maliyetler, 
tahsil edilen tutardan düşülerek özkaynaklarda gösterilirler.

2.4.21. Geri alınmış paylar
Grup, geri almış olduğu kendi payları için ödediği bedeli, özkaynaklar altında “geri alınmış 
paylar” hesabına borç kaydı vermek suretiyle muhasebeleştirmektedir. Geri alınmış payların elden 
çıkarılması durumunda, elde edilen nakit ile bu payların alımı için ödenen tutar arasındaki fark 
geçmiş yıllar zararları hesabında muhasebeleştirilmektedir.

2.4.22. Temettü dağıtımı
Temettü borçları, Şirket hissedarları tarafından kar dağıtımının onaylandığı dönemde yükümlülük 
olarak konsolide finansal tablolara yansıtılır.

2.4.23. Pay başına kazanç veya kayıp
Pay başına kazanç, hissedarlara ait net kar veya zararın yıl boyunca ihraç edilmiş hisse 
senetlerindeki kar payı öğelerinin düzeltilmesi ile ve özkaynaklardan Grup’un geri satın almış 
olduğu kendi hisselerini hariç tutarak mali yıl boyunca mevcut adi hisse senedi adedinin, ağırlıklı 
ortalamasına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

2.4.24. Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide 
finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra 
ortaya çıkan düzeltme gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını 
etkileyen hususlar olmaları halinde konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanır.

2.4.25. Nakit akış tablosu
Konsolide nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman 
faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, Grup’un faaliyetlerinden sağlanan nakit 
akımlarını gösterir.

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde kullandığı ve elde ettiği 
nakit akımlarını gösterir.

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı 
kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 

Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca 
çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve 
vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. 

2.5. İşletmenin sürekliliği
Grup yönetimi öngörülebilir gelecekte Grup’un faaliyetlerine devam edeceğine inanmakta olup, 
konsolide finansal tablolar işletmenin sürekliliği prensibine göre hazırlanmıştır.

2.6. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlıklar ve 
yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap 
dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların 
kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar 
ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık 
gösterebilir. Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde 
önemli düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

2.6.1. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar faydalı ömürleri
Dipnot 2.4.8 ve Dipnot 2.4.9’da belirtilen muhasebe politikaları gereğince, Grup bilanço tarihleri 
itibarıyla varlıkların faydalı ömürlerini yönetimin en iyi tahmin yöntemine göre belirlemekte ve bu 
ömürleri her raporlama döneminde yeniden gözden geçirmektedir.

2.6.2.  Arsalar, binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri, makine ve teçhizatların yeniden 
değerlenmesi
Arsalar, binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri ile makine ve tesisler bağımsız profesyonel 
değerleme şirketi tarafından 29 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yapılan değerleme çalışmalarında 
tespit edilen makul değerlerinden konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. Yeniden değerleme 
çalışmalarının sıklığı, yeniden değerlemesi yapılan maddi duran varlıkların taşınan değerlerinin 
ilgili raporlama dönemi sonu itibarıyla makul değerlerinden önemli ölçüde farklı olmadığından 
emin olacak şekilde belirlenir. Yeniden değerleme çalışmalarının yapılma sıklığı maddi duran 

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı)
2.4.25. Nakit akış tablosu (Devamı)

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı)
2.4.18. Gelirlerin kaydedilmesi (Devamı)
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varlık kalemlerinin makul değerlerindeki değişime bağlıdır. Yeniden değerlenen bir varlığın makul 
değerinin taşınan değerinden önemli ölçüde farklı olduğu düşünülen durumlarda, yeniden 
değerleme çalışmasının tekrarlanması gerekmektedir ve bu çalışma aynı tarih itibarıyla yeniden 
değerlenen varlığın bulunduğu varlık sınıfının tamamı için yapılmaktadır. Öte yandan makul 
değer değişimleri önemsiz olan maddi duran varlıklar için yeniden değerleme çalışmalarının 
tekrarlanması gerekli görülmemektedir.

Makul değer hesaplamalarında yönetimin en iyi tahminlerine dayanan aşağıdaki birçok 
değerleme yöntemi kullanılmıştır:

- Emsal karşılaştırma yönteminde arsaların makul değeri, mevcut pazarda benzer özellikler taşıyan 
ve yeni satılmış olan arsalarla karşılaştırılması, uygun karşılaştırma işlemlerinin uygulanması ve 
karşılaştırılabilir satış fiyatlarında çeşitli düzeltmelerin yapılması ile bulunmuştur.

- Maliyet yaklaşımı yönteminde binalar, yeraltı ve yerüstü düzenlerinin makul değeri ilgili 
amortisman ve yeniden inşa maliyeti göz önüne alınarak hesaplanmıştır.

Alım/satım işlemlerinin gerçekleşmesi esnasında oluşabilecek değerler, bu değerlerden farklılık gösterebilir.

Maliyet yaklaşımı yöntemi ile tespit edilen değerler, konsolide finansal tablolara ilk yansıtıldığı 
tarih ve ilgili dönem sonları itibarıyla, TMS 36 “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” standardındaki 
hükümlere göre, değer düşüklüğü göstergelerinin olup olmadığı değerlendirilmiş ve değer 
düşüklüğünün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2.6.3. Servis garantileri karşılığı
Karşılık, raporlama dönemi sonunda satılan ürünlerle ilgili olarak halen garanti kapsamında olan ve 
tahmin edilen garanti talepleri için ayrılır. Bu taleplerin önümüzdeki mali yıl içinde ödenmiş olması 
beklenmektedir. Yönetim talep bilgisine, geçmişteki garanti ve tarihi talep bilgisini ve şu anki trendlerin 
gelecekteki talep tahminlerinin değişmesini gerektirecek durumları dikkate alarak karar verir.

Grup genel olarak mobilya ürünleri için 24 ay garanti vermektedir. Yönetim gelecekteki garanti 
karşılıklarına, geçmişteki garanti ve talep bilgisini ve şu anki trendlerin gelecekteki talep 
tahminlerinin değişmesini gerektirecek durumları dikkate alarak karar verir. Cari döneme ilişkin 
olarak yapılan varsayımlar önceki yıl ile tutarlıdır. Tahmini talepleri etkileyebilecek faktörler 
Grup’un verimliliği ve kalite girişimlerinin başarısının yanı sıra, parça ve işçilik maliyetleri de içerir. 
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bu karşılığın taşınan değeri 5.135.261 TL’dir (2016: 1.502.555 TL). 
Garanti talepleri yönetimin tahminlerinden %10 oranında farklı gerçekleşmesi durumunda karşılık 
tutarı 513.626 TL daha yüksek veya düşük olurdu (2016: 150.256 TL yüksek /düşük). 

2.6.4. İndirilebilir mali zararlar üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergiler
Ertelenmiş vergi varlıkları sadece gelecek dönemlerde yeterli vergilendirilebilir karın oluşmasının 
muhtemel olması durumunda muhasebeleştirilebilir. Vergi avantajının muhtemel olduğu 
durumda, indirilebilir mali zararlardan ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmaktadır.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 41.377.804 TL tutarındaki (2016: 65.428.578 TL) indirilebilir mali 
zararları üzerinden hesaplanan 9.103.117 TL tutarındaki (2016: 13.085.716 TL) ertelenmiş vergi 
varlığı konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. 

Grup yönetimi onaylamış olduğu 5 yıllık iş planına göre oluşturduğu bütçelenen mali tablolarında, 
41.377.804 TL’lik indirilebilir mali zararlarını, önümüzdeki beş yıl içinde kullanabileceğini öngörmektedir.

DİPNOT 3 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin detayları aşağıda sunulmuştur:

2017 2016

Nakit 24.317 58.266
Banka
   - Vadesiz mevduat 3.099.651 536.953
Kredi kartı alacakları 239.162 142.567

3.363.130 737.786

DİPNOT 4 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla ticari alacaklar ve borçların detayları aşağıda sunulmuştur:

Kısa vadeli ticari alacaklar
2017 2016

Ticari alacaklar 100.387.961 74.318.415
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 24) 4.615.348 3.197.367
- Diğer 95.772.613 71.121.048
Alacak senetleri 12.906.864 7.911.378
Şüpheli ticari alacaklar 19.992.777 18.594.824
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (19.992.777) (18.594.824)
Ertelenmiş finansman geliri (-) (2.795.842) (1.115.417)

110.498.983 81.114.376

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (Devamı)

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (Devamı)
2.6.2.  Arsalar, binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri, makine ve teçhizatların yeniden 
değerlenmesi (Devamı)
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31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla kısa vadeli ticari alacakların ortalama vadesi 3 aydan kısadır  
(2016: 2 aydan kısa). Grup’un ertelenmiş finansman gelirine ilişkin uygulamış olduğu etkin faiz 
oranı %14,90’dır (2016:%11,00).

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 38.244.261 TL (2016: 19.654.649 TL) tutarındaki ticari alacakların 
vadesi geçmiş olmasına rağmen şüpheli alacak olarak değerlendirilmemişlerdir (Dipnot 25). 

Ticari alacakların ortalama vadesinin kısa süreli olması sebebiyle gerçeğe uygun değerleri, kayıtlı 
değerlerine yakınsamaktadır.

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren dönemler için şüpheli ticari alacaklar karşılığının 
hareketleri aşağıdaki gibidir:

2017 2016

1 Ocak itibarıyla 18.594.824 18.412.558

Dönem içinde ayrılan karşılıklar 1.397.953 182.266

31 Aralık itibarıyla 19.992.777 18.594.824

Kısa vadeli ticari borçlar
2017 2016

Ticari borçlar 87.509.139 70.363.909
   - İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 24) - 70.349
   - Diğer 87.509.139 70.293.560
Borç senetleri 154.219.426 61.593.436
Ertelenmiş finansman gideri (-) (13.529.159) (4.697.334)

228.199.406 127.260.011
 
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla kısa vadeli ticari borçların ortalama ödeme vadesi 3 aydan kısadır  
(2016: 3 aydan kısa). Grup’un ertelenmiş finansman giderine ilişkin uygulamış olduğu etkin faiz 
oranı %14,90’dır.

Ticari borçların ortalama vadesinin kısa süreli olması sebebiyle gerçeğe uygun değerleri, kayıtlı 
değerlerine yakınsamaktadır.

DİPNOT 5 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli diğer alacaklar

2017 2016

Verilen depozito ve teminatlar 3.049.445 2.843.035
Vergi dairesinden alacaklar 412.894 631.190
Personelden alacaklar 142.354 50.052

3.604.693 3.524.277

Uzun vadeli diğer alacaklar
2017 2016

Diğer çeşitli alacaklar 732.281 -
Verilen depozito ve teminatlar 507.804 446.975

1.240.085 446.975

Kısa vadeli diğer borçlar
2017 2016

Diğer borçlar 11.773.569 4.038
  - İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar (Dipnot 24) 11.767.210 -
  - Diğer 6.359 4.038
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler 1.403.808 971.080

13.177.377 975.118

DİPNOT 6 - STOKLAR
2017 2016

İlk madde ve malzeme 104.870.119 90.973.717
Yarı mamuller 22.779.116 15.160.138
Mamuller 29.844.491 17.849.742
Ticari mallar 30.226.516 18.426.619

187.720.242 142.410.216

DİPNOT 4 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
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DİPNOT 7 - DİĞER VARLIKLAR 
Diğer dönen varlıklar

2017 2016

Devreden Katma Değer Vergisi (“KDV”) (*) 13.596.476 326.341
İş avansları 1.052 96.560
Diğer 4.997 5.000

13.602.525 427.901

(*)  3 Şubat 2017 tarihi itibarıyla mobilya sektöründe KDV oranı %8 olarak belirlenmiş olup, bu 
uygulamaya 30 Eylül 2017 itibarıyla son verilerek %18 uygulamasına geri geçilmiştir. Söz konusu 
dönem arasında Grup’un birikmiş KDV alacağından oluşmakta olup, bir yıl içerisinde tamamından 
faydalanılacağı öngörülmektedir.

DİPNOT 8 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler

2017 2016

Verilen sipariş avansları 50.111.384 18.350.934
Gelecek aylara ait giderler 1.108.228 1.473.004

51.219.612 19.823.938

Verilen sipariş avansları, Grup’un hammadde alımlarına istinaden verdiği avanslardan 
oluşmaktadır. 

Kısa vadeli ertelenmiş gelirler
2017 2016

Alınan sipariş avansları 36.080.548 55.413.828
Ertelenen gelirler 914.845 934.285

36.995.393 56.348.113

Alınan sipariş avansları, Grup’un bayilerinden satış öncesinde peşin olarak almış olduğu 
senetlerden oluşmaktadır.

DİPNOT 9 - SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR
Grup’un finansal yatırımlarının tamamı satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış 
yatırımlardan oluşmaktadır. 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla finansal yatırımlar aşağıdaki 
gibidir:

2017 2016
İştirak Bilanço İştirak Bilanço

oranı (%) değeri (TL) oranı (%) değeri (TL)

Doğtaş Holland 100 4.657.668 100 4.657.668
Doğtaş Germany 100 3.393.430 100 3.393.430
Doğtaş Bulgaria 100 1.418.860 100 1.418.860

9.469.958 9.469.958

Satılmaya hazır finansal varlıkların borsaya kayıtlı herhangi bir gerçeğe uygun değerinin 
bulunmadığı veya gerçeğe uygun değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin uygun 
olmaması nedeniyle gerçeğe uygun değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda finansal 
varlıkların kayıtlı değeri elde etme maliyeti olarak değerlendirilmiştir.

DİPNOT 10 - SATILMAYA HAZIR GAYRİMENKULLER
2017 2016

1 Ocak itibarıyla 491.200 566.200

Alımlar - 65.000
Satışlar (-) - (140.000)

31 Aralık itibarıyla 491.200 491.200

31 Aralık 2017 itibarıyla satılmaya hazır gayrimenkuller şüpheli alacağa dönüşmüş alacaklara 
istinaden geçmiş dönemlerde müşterilerden alınan binalardan oluşmaktadır.

Grup yönetiminin amacı gayrimenkullerin kısa süre içerisinde elden çıkarılması yönündedir.
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DİPNOT 11- YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
1.Ocak 2017 İlaveler 31 Aralık 2017

Maliyet:
Binalar 60.600 - 60.600

60.600 - 60.600

Birikmiş amortisman:
Binalar (5.336) (1.212) (6.548)

(5.336) (1.212) (6.548)

Net defter değeri 55.264 54.052

1 Ocak 2016 İlaveler 31 Aralık 2016

Maliyet:
Binalar 60.600 - 60.600

60.600 - 60.600

Birikmiş amortisman:
Binalar (4.124) (1.212) (5.336)

(4.124) (1.212) (5.336)

Net defter değeri 56.476 55.264

31 Aralık 2017 itibarıyla, yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri maliyet yöntemi ile 
belirlenmiş olup, tutarı 434.081 TL’dir.

DİPNOT 12 - MADDİ DURAN VARLIKLAR
Yeniden

değerleme
1.Oca.17 İlaveler Çıkışlar Transferler artışı 31.Ara.17

Maliyet:
Arsalar 43.773.000 - - - 10.135.240 53.908.240
Yer altı ve yer üstü düzenleri 
ve binalar 77.882.324 3.558.304 - 2.685.470 7.189.112 91.315.210
Makine, tesis ve cihazlar 75.917.058 2.111.916 (578.776) - 41.853.267 119.303.465
Motorlu taşıtlar 1.486.795 - (373.001) - - 1.113.794
Döşeme ve demirbaşlar 45.717.698 12.745.460 (3.224) - - 58.459.934
Özel maliyetler 27.696.904 6.177.002 - 296.610 - 34.170.516
Yapılmakta olan yatırımlar 3.135.143 14.536.921 - (2.982.080) - 14.689.984

275.608.922 39.129.603 (955.001) - 59.177.619 372.961.143

Birikmiş amortismanlar:
Yer altı ve yer üstü düzenleri 
ve binalar (17.805.324) (2.146.126) - - - (19.951.450)
Makine, tesis ve cihazlar (44.659.338) (2.386.613) 578.776 - - (46.467.175)
Motorlu taşıtlar (1.486.795) - 373.001 - - (1.113.794)
Döşeme ve demirbaşlar (27.789.491) (6.112.983) 3.224 - - (33.899.250)
Özel maliyetler (11.789.303) (5.453.308) - - - (17.242.611)

(103.530.251) (16.099.030) 955.001 - - (118.674.280)

Net defter değeri 172.078.671 254.286.863

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla, Grup’un maddi duran varlıkları üzerinde 70.000.000 Avro 
ve 60.000.000 TL tutarında ipotek mevcuttur.
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Yeniden
değerleme

1.Oca.16 İlaveler Çıkışlar Transferler artışı 31.Ara.16

Maliyet:
Arsalar 31.773.097 - - - 11.999.903 43.773.000
Yer altı ve yer üstü düzenleri 
ve binalar 61.241.460 69.966 - - 16.570.898 77.882.324
Makine, tesis ve cihazlar 74.767.138 1.167.972 (18.052) - - 75.917.058
Motorlu taşıtlar 1.949.995 - (463.200) - - 1.486.795
Döşeme ve demirbaşlar 39.723.063 5.929.635 - 65.000 - 45.717.698
Özel maliyetler 23.200.172 4.655.754 (570.735) 411.713 - 27.696.904
Yapılmakta olan yatırımlar 5.518.949 515.634 - (2.899.440) - 3.135.143

238.173.874 12.338.961 (1.051.987) (2.422.727) 28.570.801 275.608.922

Birikmiş amortismanlar:
Yer altı ve yer üstü düzenleri 
ve binalar (15.858.191) (1.947.133) - - - (17.805.324)
Makine, tesis ve cihazlar (42.601.507) (2.075.883) 18.052 - - (44.659.338)
Motorlu taşıtlar (1.949.995) - 463.200 - - (1.486.795)
Döşeme ve demirbaşlar (23.120.052) (4.669.439) - - - (27.789.491)
Özel maliyetler (7.307.348) (4.658.672) 176.717 - - (11.789.303)

(90.837.093) (13.351.127) 657.969 - - (103.530.251)

Net defter değeri 147.336.781 172.078.671

Yeniden değerlenen varlıklar
Yeniden değerleme yöntemi ile taşınan arsa ve binalar Grup’un fabrika binaları, bu binaların 
arsaları ve makinelerden oluşmaktadır. Arsaların değer analizinde emsal karşılaştırma metodu, 
Binaların ve makinelerin tamamının değerlerinin belirlenmesinde ise maliyet yaklaşımı metodu 
kullanılmıştır.

Gerçeğe uygun değer tespitleri Sermaye Piyasası Kurulu lisansı bulunan değerleme şirketlerince 
gerçekleştirilmiştir.

Önemli gözlemlenemeyen girdiler: 

Arsa metrekare fiyatı 130 TL - 160 TL
Bina metrekare fiyatı 540 TL - 670 TL

Metrekare fiyatlarında oluşabilecek önemli artış ve azalışlar, belirlenen gerçeğe uygun değeri 
önemli derecede değiştirebilecektir.

Eğer yeniden değerleme yöntemiyle taşınan varlıklar maliyet modeli ile taşınsaydı 31 Aralık 2017 
tarihi itibarıyla net defterleri 48.498.471 TL olacaktı.

DİPNOT 13 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1.Oca.17 İlaveler Transferler 31.Ara.17

Maliyet:
Marka değeri 17.530.000 - - 17.530.000
Haklar 14.511.437 3.029.753 - 17.541.190

32.041.437 3.029.753 - 35.071.190

Birikmiş itfa payları:
Haklar (8.986.634) (2.797.780) - (11.784.414)

(8.986.634) (2.797.780) - (11.784.414)

Net defter değeri 23.054.803 23.286.776

1.Oca.16 İlaveler Transferler 31.Ara.16

Maliyet:
Marka değeri 17.530.000 - - 17.530.000
Haklar 9.597.379 2.491.331 2.422.727 14.511.437

27.127.379 2.491.331 2.422.727 32.041.437

Birikmiş itfa payları:
Haklar (6.495.436) (2.491.198) - (8.986.634)

(6.495.436) (2.491.198) - (8.986.634)

Net defter değeri 20.631.943 23.054.803

DİPNOT 12 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) DİPNOT 12 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
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DİPNOT 14 - BORÇLANMALAR
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla borçlanmaların detayları aşağıda sunulmuştur:

2017
TL

Ağırlıklı yıllık etkin faiz oranı Orijinal tutarı karşılığı

Kısa vadeli borçlanmalar:
Avro krediler %0,75 - %5,52 9.158.678 41.356.009
TL krediler %13,75 - %15,80 39.742.226 39.742.226

81.098.235

Uzun vadeli borçlanmaların
   kısa vadeli kısımları:
Avro krediler %0,75 - %5,52 8.986.030 40.576.420
TL krediler %13,75 - %15,80 17.648.031 17.648.031

Toplam kısa vadeli borçlanmalar 139.322.686

Uzun vadeli borçlanmalar:
Avro krediler %0,75 - %5,52 19.656.279 88.757.929
TL krediler %13,75 - %15,80 27.014.346 27.014.346

Toplam borçlanmalar 255.094.961

2016
Ağırlıklı yıllık etkin faiz oranı Orijinal tutarı TL karşılığı

Kısa vadeli borçlanmalar:
Avro krediler %0,75 - %5,52 16.558.668 61.431.002
TL krediler %13,75 - %15,80 33.773.129 33.773.129

95.204.131

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları:
Avro krediler %0,75 - %5,52 11.456.645 42.503.009

Toplam kısa vadeli borçlanmalar 137.707.140

Uzun vadeli borçlanmalar:
Avro krediler %0,75 - %5,52 24.592.407 91.235.372

Toplam borçlanmalar 228.942.512

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla borçlanmaların ödeme planı aşağıdaki gibidir:
2017 2016

3 aya kadar 53.349.638 79.829.059
3-12 ay arası 85.973.048 57.878.081
1-5 yıl arası 115.772.275 91.235.372

255.094.961 228.942.512

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla net finansal borç mutabakatı aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli Uzun vadeli Nakit ve nakit Net 
borçlanmalar borçlanmalar benzerleri finansal borç

1.Oca.17 (137.707.140) (91.235.372) 737.786 (228.204.726)
Nakit akış etkisi 24.058.121 (22.555.487) 2.312.547 3.815.181
Yabancı para düzeltmeleri (22.357.863) (1.981.416) 312.797 (24.026.482)
Faiz tahakkukları (3.315.804) - - (3.315.804)

31.Ara.17 (139.322.686) (115.772.275) 3.363.130 (251.731.831)

DİPNOT 15 - KARŞILIKLAR, TAAHHÜTLER VE ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli karşılıklar

2017 2016

Garanti gider karşılığı 2.976.881 669.879
Dava karşılığı 1.462.584 887.798
Proje gider karşılığı 156.665 628.094

4.596.130 2.185.771

Uzun vadeli karşılıklar
2017 2016

Garanti gider karşılığı 2.158.380 832.676

DİPNOT 14 - BORÇLANMALAR (Devamı)



140 BÖLÜM V - FİNANSAL BİLGİLER 141DOĞTAŞ KELEBEK 2017 FA ALİYET R APORU

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren dönemler için garanti gider karşılığının hareketleri 
aşağıdaki gibidir:

2017 2016

1 Ocak itibarıyla 1.502.555 1.476.696

Dönem içinde ayrılan karşılıklar 4.813.387 1.487.271
Dönem içinde gerçekleşen ödemeler (1.180.681) (1.461.412)

31 Aralık itibarıyla 5.135.261 1.502.555

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren dönemler için dava karşılığının hareketleri aşağıdaki 
gibidir:

2017 2016

1 Ocak itibarıyla 887.798 483.198

Dönem içinde ayrılan karşılıklar 574.786 404.600

31 Aralık itibarıyla 1.462.584 887.798

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren dönemler için proje gider karşılığının hareketleri 
aşağıdaki gibidir:

2017 2016

1 Ocak itibarıyla 628.094 392.395

Dönem içinde ayrılan karşılıklar, net (471.429) 235.699

31 Aralık itibarıyla 156.665 628.094

Koşullu varlık ve yükümlülükler:
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, Grup’un aktifinde yer alan maddi duran varlıkların üzerinde  
70.000.000 Avro ve 60.000.000 TL tutarında ipotek mevcuttur (2016: 70.000.000 Avro ve  
22.500.000 TL).

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla alınan ve verilen teminatların detayı aşağıdaki gibidir:

Verilen teminatlar
2017 2016

Verilen ipotekler (*) 376.085.000 282.193.000
Resmi kurumlara verilen teminat mektupları (**) 102.822.345 103.087.036
Alıcılara verilen teminat mektupları 3.434.372 1.769.566
Satıcılara verilen teminat mektupları 522.806 589.438

482.864.523 387.639.040

(*) Finans kuruluşlarından satın alma ve finansman amacıyla kullanılan kredilere istinaden Grup’un 
maddi duran varlıkları üzerinde ipotek mevcuttur. 

(**) Ağırlıklı olarak kullanılan kredilere ilişkin Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’ye verilen teminat 
mektuplarından oluşmaktadır. 

Alınan teminatlar
2017 2016

Bayilerden alınan teminat mektupları 73.555.039 100.932.235
Yurtiçi bayilerinden alınan ipotekler 17.500.718 17.916.135
Yurtdışı bayilerinden alınan ipotekler 7.557.531 7.804.616

98.613.288 126.652.986

Grup’un 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat/
rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:

2017 2016

Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu 
   TRİ’lerin toplam tutarı 482.864.523 395.531.585

Grup tarafından verilen TRİ’ler kendi tüzel kişiliği adına verilmiş teminat mektuplarını 
içermektedir. Grup tarafından aşağıdaki kapsamlarda verilen TRİ bulunmamaktadır:

a) Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu,
b)  Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla 
vermiş olduğu,
c) Ana ortaklık lehine vermiş olduğu,

DİPNOT 15 - KARŞILIKLAR, TAAHHÜTLER VE ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) DİPNOT 15 - KARŞILIKLAR, TAAHHÜTLER VE ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
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d) a ve b maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu,
e) b maddesi kapsamına girmeyen 3. Kişiler lehine vermiş olduğu.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket’in 1 kuruş nominal bedelli 9.628.488.350 adet hissesi üzerinde 
Grup’un kullanmış olduğu krediye ilişkin rehin bulunmaktadır. (2016. 1 kuruş nominal bedelli 
19.256.976.700 adet hissesi üzerinde Grup’un kullanmış olduğu krediye ilişkin olarak rehin 
bulunmaktadır). 

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Grup’un maddi duran varlıkları ve stokları üzerindeki sigorta tutarı 
sırasıyla 131.999.300 TL ve 170.225.000 TL’dir (2016: 69.362.700 TL ve 42.684.000 TL).

Grup, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 60.012.853 TL tutarında ciro ettiği çeklerini, borçlarından 
mahsup etmek suretiyle net olarak göstermektedir (2016: 93.729.530 TL).

Operasyonel kiralama taahhütleri
İptal edilemeyecek durumdaki operasyonel kiralamalarla ilgili gelecekte yapılacak olan ödemeler 
aşağıdaki gibidir:

2017 2016
1 yıla kadar 372.000 348.000
1 - 2 yıl arası 372.000 348.000

744.000 696.000

Grup’un 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle iptal edilemeyecek operasyonel kiralama faaliyetleriyle ilgili 
olarak 700.000 TL (2016: 700.000 TL) tutarında gider konsolide gelir tablosuna kaydedilmiştir.

DİPNOT 16 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli borçlar

2017 2016

Personele borçlar 3.432.009 2.663.995
Ödenecek sosyal güvenlik primleri 2.935.556 1.464.803
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler - 675.088

6.367.565 4.803.886

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
2017 2016

Kullanılmamış izin karşılığı 3.711.822 2.566.228

3.711.822 2.566.228

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
2017 2016

Kıdem tazminatı karşılığı 2.119.647 2.082.327

2.119.647 2.082.327

Türk İş Kanunu’na göre, Grup bir senesini doldurmuş olan ve zorunlu sebeplerden dolayı ilişkisi 
kesilen veya emekli olan, 25 hizmet yılını (kadınlarda 20) dolduran ve emeklilik hakkı kazanan 
(kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için 
kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş 
kadardır ve bu tutar 4.732,48 TL (2016: 4.297,21 TL) ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı 
çalışanların emekliliği halinde Grup’un ödemesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü 
değeri hesaplanarak ayrılmaktadır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve yasal olarak herhangi bir 
fonlama şartı bulunmamaktadır.

TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, işletmenin yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları 
kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmasını öngörür. Toplam 
yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir. 
Aktüeryal kayıp/(kazanç) kapsamlı gelir tablosunda “Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında 
hesaplanan aktüeryal kazançlar/(kayıplar)” içerisinde muhasebeleştirilmiştir:

2017 2016

Enflasyon oranı (%) 7,00 7,00
İskonto oranı (%) 10,80 11,00
Reel iskonto oranı (%) 3,55 3,74

Temel varsayım, kıdem tazminatı tavanının, her sene enflasyon oranında artacağıdır. Böylece 
uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış reel oran olacaktır. Grup’un 
kıdem tazminatı yükümlülüğü, kıdem tazminatı tavanı altı aylık dönemlerde yeniden belirlendiği 
için 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olan 5.001,76 TL (1 Ocak 2017:4.426,16 TL) üzerinden 
hesaplanmaktadır.

DİPNOT 15 - KARŞILIKLAR, TAAHHÜTLER VE ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) DİPNOT 16 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)
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Kıdem tazminatı karşılığının, 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren dönemlere ait 
değişimini gösteren hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

2017 2016

1 Ocak itibarıyla 2.082.327 2.950.900

Faiz gideri 205.778 271.946
Hizmet maliyeti 292.418 252.713
Yeniden ölçüm kazancı 417.732 (435.904)
Ödenen tazminatlar (878.608) (957.328)

31 Aralık itibarıyla 2.119.647 2.082.327

DİPNOT 17 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Grup, Çanakkale’nin Biga ilçesinde üretim kapasitenin genişletilmesi amacıyla üretim tesisi 
yatırımına başlamış olup, bu yatırımla ilgili Türkiye’de geçerli olan %20’lik kurumlar vergisinden 
%60 oranında indirim, gümrük ve KDV muafiyeti getiren yatırım teşvik belgesine sahiptir.

Bu yatırım teşvik belgesiyle, Grup yatırım tutarının (6.515.000 TL) %30’una eşit olacak şekilde 
(1.954.500 TL) kurumlar vergisi indirimine hak kazanmıştır. Bu indirim Grup’un ilgili yatırımdan 
sağladığı geliri için geçerli olup bu indirimden yararlanabilmesi için Kurumlar Vergisi Kanunu’na 
göre, ilgili yatırımdan sağlanan gelirin ayrı bir şekilde yasal defterlerinde takip edilmesi 
gerekmektedir. Ayrı olarak takip edilemiyorsa yatırıma ilişkin gelir toplam yatırım tutarının 
toplam sabit kıymetlerine oranı dikkate alınarak belirlenebilmektedir.

2013 tarihi itibarıyla, bu teşvik kapsamındaki indirimden yararlanmak için ilgili yasal mercilerden 
alınacak onay süreci tamamlanmış olup şirket 283.635 TL kurumlar vergisi indiriminden 
faydalanmıştır. Grup, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, bu indirime ilişkin 1.670.865 TL tutarındaki 
ertelenmiş vergi varlığını kayıtlarına almıştır (2016: 1.670.865 TL). Ayrıca henüz tamamlanmamış 
iki farklı yatırıma ilişkin 2013 yılında almış olduğu yatırım teşvik belgeleri kapsamında 31 Aralık 
2017 tarihi itibarıyla yapılmış harcamalar üzerinden 1.005.663 TL tutarında ertelenmiş vergi varlığı 
kayıtlarına almıştır (2016: 1.005.663 TL).

Grup ayrıca Turquality Destek Programı kapsamında yurt dışı bayilerine yapmış olduğu 
masrafların %50’sine ilişkin teşvik bedeli elde etmektedir. Elde edilen bu bedeller, bayilerin 
masraflarını karşılamak amacıyla yurt dışı bayilerine ödenmesinden ötürü, konsolide finansal 
tablolarda net olarak muhasebeleştirmiştir.

DİPNOT 18 - ÖZKAYNAKLAR
Şirket’in 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi 
değerlerle aşağıdaki gibidir:

2017 2016

TL
Ortaklık
payı (%) TL

Ortaklık
payı (%)

Borsa İstanbul’da işlem gören kısım 104.534.884 49,99 16.500.000 7,89
Davut Doğan 16.047.503 7,68 16.047.503 7,68
Adnan Doğan 16.047.484 7,68 16.047.484 7,68
Şadan Doğan 16.047.474 7,68 16.047.474 7,68
İsmail Doğan 16.047.474 7,68 16.047.474 7,68
İlhan Doğan 16.047.474 7,68 16.047.474 7,68
Murat Doğan 16.047.474 7,68 16.047.474 7,68
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. 8.250.000 3,95 - -
International Furniture B.V. - - 96.284.884 46,05

209.069.767 100 209.069.767 100,00

Ters birleşme sermaye farkları (159.069.767) (159.069.767)

Ödenmiş sermaye 50.000.000 50.000.000

Şirket’in 26 Haziran 2007 tarih ve 6838 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil edildiği üzere 
80.000.000 TL olan kayıtlı sermayesi 2013 yılı içerisinde 209.069.767 TL’ye yükseltilmiştir.

Şirket’in 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla tarihsel ödenmiş sermaye tutarı 50.000.000 TL 
olup, her biri 1 Kuruş itibari kıymette 20.906.976.700 adet hisseden meydana gelmiştir. Kayıtlı 
sermaye ile ödenmiş sermaye arasındaki 159.069.767 TL tutarındaki kısım, 2013 yılı içerisinde  
Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi A.Ş.’nin 31 Aralık 2013 tarihinde 
tespit edilen aktif ve pasifinin kül halinde devralınması ile gerçekleşen birleşme işleminden 
karşılanmıştır.

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla sermayeyi temsil eden imtiyazlı hisse senedi 
bulunmamaktadır.

DİPNOT 16 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)
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Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanmış 
olan yasal finansal tablolarda tutulan yedeklerin tutarları aşağıdaki gibidir:

2017 2016

 Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler 607.177 607.177
 Olağanüstü yedekler 955.943 955.943
 Emisyon primi 282.945 282.945

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket’in 1 kuruş nominal bedelli 9.628.488.350 adet hissesi üzerinde 
Grup’un kullanmış olduğu krediye ilişkin rehin bulunmaktadır. (2016. 1 kuruş nominal bedelli 
19.256.976.700 adet hissesi üzerinde Grup’un kullanmış olduğu krediye ilişkin olarak rehin 
bulunmaktadır).

DİPNOT 19 - SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
2017 2016

Yurt içi satışlar 668.634.962 443.207.627
Yurt dışı satışlar 59.917.417 46.603.669
Satış iadeleri (-) (11.709.801) (7.689.591)
Satış iskontoları (-) (116.677.230) (86.649.967)

Net satışlar 600.165.348 395.471.738

Satışların maliyeti (376.535.779) (265.166.697)

Brüt kar 223.629.569 130.305.041

DİPNOT 20 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
2017 2016

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri

Nakliye giderleri 25.332.954 17.625.337
Personel giderleri 21.533.873 19.189.777
Reklam giderleri 18.923.990 21.246.987
Kira giderleri 15.119.468 15.404.875
Amortisman ve itfa payları 12.351.638 8.904.047
Seyahat giderleri 1.536.060 1.352.593
Danışmanlık giderleri 1.528.537 796.656
Enerji, yakıt ve su giderleri 1.459.759 1.194.144
Bakım onarım giderleri 816.504 1.227.582
Temsil ağırlama giderleri 141.531 1.116.665
Diğer 8.814.877 5.908.113

107.559.191 93.966.776

Genel yönetim giderleri

Personel giderleri 10.995.915 10.288.360
Müşavirlik ve danışmanlık gideri 5.783.218 4.919.831
Amortisman gideri 1.527.461 1.695.047
Kira gideri 1.358.499 1.659.561
Seyahat gideri 863.779 828.616
Temsil ağırlama giderleri 337.474 368.338
Haberleşme gideri 257.192 226.734
Diğer 4.292.322 4.269.851

25.415.860 24.256.338

Araştırma geliştirme giderleri

Personel giderleri 2.624.398 2.134.887
Amortisman ve itfa payları 199.403 174.956
Kira giderleri 82.729 293.569
Malzeme giderleri 65.697 90.548
Diğer 587.813 528.907

3.560.040 3.222.867

DİPNOT 18 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
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Personel giderleri ile amortisman ve itfa paylarının fonksiyonel sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:

2017 2016
Personel giderleri

Satışların maliyeti 40.016.440 36.453.832
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 21.533.873 19.189.777
Genel yönetim giderleri 10.995.915 10.288.360
Araştırma ve geliştirme giderleri 2.624.398 2.134.887

75.170.626 68.066.856

Amortisman ve itfa payları

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 12.351.638 8.904.047
Satışların maliyeti 4.819.520 5.069.487
Genel yönetim giderleri 1.527.461 1.695.047
Araştırma ve geliştirme giderleri 199.403 174.956

18.898.022 15.843.537

DİPNOT 21 - DİĞER FAALİYET GELİR VE GİDERLERİ
2017 2016

Diğer faaliyet gelirleri:

Kur farkı gelirleri 29.134.855 10.698.224
Finansman gelirleri 8.831.825 3.422.463
Diğer 2.134.992 1.361.835

40.101.672 15.482.522

Diğer faaliyet giderleri:

Kur farkı giderleri (24.489.599) (6.456.223)
Karşılık giderleri (1.977.569) (586.866)
Finansman giderleri (7.304.190) (10.797.696)
Diğer (224.043) (163.057)

(33.995.401) (18.003.842)

DİPNOT 22 - FİNANSAL GELİR VE GİDERLER
2017 2016

Finansal gelirler

Kur farkı gelirleri 37.547.671 12.541.622
Faiz gelirleri 764.970 11.873

38.312.641 12.553.495

Finansal giderler

Kur farkı giderleri (74.672.983) (43.752.456)
Faiz giderleri (36.309.352) (17.828.911)

(110.982.335) (61.581.367)

DİPNOT 23 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Cari dönem yasal vergi karşılığı:
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği 
finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple 
konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm 
şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır.

Türkiye’de kurumlar vergisi oranı 2017 yılı için %20’dir (2016: %20). Kurumlar vergisi oranı, 
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave 
edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) 
ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır.

Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için konsolide finansal 
tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.

2017 2016

Vergi karşılığı - -
Peşin ödenen vergiler (-) (205.596) (156.475)

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar (-) (205.596) (156.475)
Konsolide gelir tablolarına yansıtılmış vergiler aşağıda özetlenmiştir:

2017 2016
Dönem vergi gideri - -
Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri (5.659.784) 2.460.130

(5.659.784) 2.460.130

DİPNOT 20 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER (Devamı)
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Kurumlar vergisi
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği 
finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu 
konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm 
şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu 5520 
sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere 
yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2017 yılı için %20’dir (2016: %20).

Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen 
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası vb.) ve 
indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar 
dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile 
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların 
dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın 
sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz.

Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen 
ikinci ayın 14 uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde 
ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden 
hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı 
kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca 
da mahsup edilebilir. 

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 
dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. 

Vergi incelemesine yetkili makamlar muhasebe kayıtları incelemelerini geriye dönük beş yıl 
süreyle yapabilir ve hatalı işlem tespit edilirse ortaya çıkan vergi tarhiyatı nedeniyle vergi 
miktarlarını değiştirebilirler.

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla 
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup 
edilemez.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu istisnalardan 
Grup’a ilişkin olanları aşağıda açıklanmıştır:

Uzun yıllardır uygulanmakta olan ve en son mükelleflerin belli bir tutarı aşan sabit kıymet 
alımlarının %40’ı olarak hesapladıkları yatırım indirimi istisnasına 30 Mart 2006 tarihli 5479 sayılı 
yasa ile son verilmiştir. Ancak, söz konusu yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 69. 
madde uyarınca gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 
2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile:

a) 24 Nisan 2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik 
belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 Nisan 2003 tarihli ve 4842 sayılı 
Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı maddeleri çerçevesinde 
başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1 Ocak 2006 tarihinden sonra yapacakları 
yatırımları,

b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19’uncu maddesi kapsamında 1 Ocak 2006 tarihinden 
önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip 
bu tarihten sonra yapılan yatırımları nedeniyle, 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte bulunan 
mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki 
mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 
yıllarına ait kazançlarından indirebilirler.

Ertelenmiş vergi:
Grup, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, finansal durum tablosu kalemlerinin TFRS 
finansal tabloların hazırlama ilkeleri ve yasal finansal tabloları arasındaki farklı değerlendirilmelerin 
sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu 
geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, TFRS ’de belirtilen finansal tabloların hazırlanma ilkeleri 
ve vergi kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesine yol açar. 

DİPNOT 23 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) DİPNOT 23 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
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31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlık ve 
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan detayı aşağıdaki gibidir:

Toplam geçici 
farklar

Ertelenmiş vergi varlıkları/
(yükümlülükleri)

2017 2016 2017 2016

Ertelenmiş vergi varlıkları:
İndirilebilir mali zararlar 41.377.804 65.428.578 9.103.117 13.085.716
Yatırım teşvik indirimi 13.382.640 13.382.640 2.676.528 2.676.528
Şüpheli alacak karşılığı 8.877.125 9.037.307 1.952.968 1.807.461
İzin karşılığı 3.711.822 2.566.228 816.601 513.246
Kıdem tazminatı karşılığı 2.119.647 2.082.327 423.929 416.465
Garanti karşılıkları 5.135.261 1.502.555 1.027.052 300.511
Dava karşılığı 1.462.584 887.798 292.517 177.560
Diğer 193.270 247.852 38.654 49.570

16.331.366 19.027.057

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri:
Maddi ve maddi olmayan duran 
varlıklar (166.273.833) (96.882.565) (33.051.080) (19.376.513)
Alış ve satışa ilişkin dönemsellik 
etkisi (2.568.529) (2.685.479) (565.076) (537.096)

(33.616.156) (19.913.609)

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, net (17.284.790) (886.552)

Cari dönem vergi giderinin mutabakatı aşağıdaki gibidir:
2017 2016

Vergi öncesi zarar 20.916.198 (42.108.245)
Yürürlükteki vergi oranı kullanılarak hesaplanan vergi geliri (4.183.240) 8.421.649

Yasal vergi oranı değişikliğinin etkisi (*) (588.812) -
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi (887.732) (476.453)
Matrah arttırımı sonucunda gerçekleşen hak kayıpları (**) - (5.461.068)
Diğer - (23.998)

Vergi gideri/(geliri) (5.659.784) 2.460.130

(*) 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi 
Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 2019 ve 
2020 yılları için kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılmıştır. Söz konusu Kanun kapsamında, 
31 Aralık 2017 tarihli finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, geçici farkların 
2018, 2019 ve 2020 yıllarında vergi etkisi oluşturacak kısmı için %22 vergi oranı ile geçici farkların 
2021 ve sonraki dönemlerde vergi etkisi oluşturacak kısmı için ise %20 oranı ile hesaplanmıştır.

(**) Grup, 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemi içerisinde, 31 Aralık 2016, 2015 ve 2014 mali yıl 
kapanışlarına ilişkin matrah arttırımından faydalanmıştır. Bu kapsamda, önceki dönemlerde 
üzerinden ertelenmiş vergi varlığı hesaplanan ve bahsekonu yıllara ait kullanılmayan indirilebilir 
geçmiş yıl mali zararlarının %50’sinden faydalanma hakkını kaybetmiştir. 

İndirilebilir mali zararlar:
Ertelenmiş vergi varlıkları sadece gelecek dönemlerde yeterli vergilendirilebilir karın oluşmasının 
muhtemel olması durumunda muhasebeleştirilebilir. Vergi avantajının muhtemel olduğu durumda, 
indirilebilir mali zararlar ve yatırım indirimi istisnalarından ertelenmiş vergi varlığı hesaplanır. 

Grup, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, 41.377.804 TL (2016: 65.428.578 TL) tutarındaki indirilebilir 
mali zararları üzerinden 9.103.117 TL (2016: 13.085.716 TL) tutarında ertelenmiş vergi varlığı 
muhasebeleştirmiştir. 

Söz konusu indirilebilir mali zararların sona erme dönemleri aşağıda sunulmuştur:
2017 2016

2018 - 579.703
2019 - 7.187.347
2020 186.568 16.470.292
2021 41.191.236 41.191.236

41.377.804 65.428.578

Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğünün) hareketleri aşağıdaki gibidir:
2017 2016

1.Oca (886.552) 654.674

Kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilen (5.659.784) 2.460.130
Kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilen (10.738.454) (4.001.356)

31.Ara (17.284.790) (886.552)

DİPNOT 23 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) DİPNOT 23 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
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DİPNOT 24 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
a) 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla ilişkili taraf bakiyeleri:

2017 2016
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar:

Doğtaş Germany GmbH 3.148.370 1.653.592
Doğtaş Bulgaria Eood 633.208 515.296
Doğtaş Holland B.V. 621.472 510.597
Gerçek kişi ortaklar 114.132 223.945
International Furniture B.V. - 103.940
Diğer 98.166 189.997

4.615.348 3.197.367

İlişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar:

-
-
-

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. 11.767.210
Diğer -

11.767.210

b) 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren ara dönemler içinde ilişkili taraflara yapılan 
satışlar, verilen hizmetler ve ilişkili taraflardan elde edilen finansman gelirleri:

2017 2016
İlişkili taraflara verilen hizmetler: 

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. 4.656.834 226.683
Doğanlar Lojistik İnş. Gıda A.Ş. 4.618.914 -
Doğtaş Germany GmbH 562.378 1.216.943
Diğer 97.344 82.373

9.935.470 1.525.999

c) 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren ara dönemler içinde ilişkili taraflardan alınan 
hizmetler ve diğer işlemler:

2017 2016
İlişkili taraflardan alınan hizmetler: 

Doğan Kent Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. 2.173.699 2.874.994
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. 1.286.724 690.095
Diğer 3.052 5.521

3.463.475 3.570.610

d) Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler:
2017 2016

Ödenen ücret ve diğer haklar 4.809.794 4.947.714

4.809.794 4.947.714

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren dönemler içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey 
yönetim personeline (üst düzey yönetim personeli genel müdür ve genel müdür yardımcılarını 
içermektedir) sağlanan faydaların tamamı kısa vadeli faydalardır ve ücret, prim, işten ayrılma 
nedeniyle sağlanan faydalar ve diğer ödemeleri içermektedir. 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde 
sona eren dönemler içinde işten ayrılma sonrası faydalar, diğer uzun vadeli faydalar ve hisse bazlı 
ödemeler bulunmamaktadır.

DİPNOT 25 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Kredi riski
Grup, vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakları ve bankalarda tutulan mevduatları 
dolayısıyla kredi riskine maruz kalmaktadır.

Kredi riski, ticari alacakların kredi riski hariç, Grup seviyesinde yönetilmektedir. Her şirket her yeni 
müşterisi ile standart ödeme, teslimat şartları ve sürelerinde anlaşmadan önce, bu müşterilere 
ait kredi riskini yönetme ve analiz etmeden sorumludur. Kredi riski, nakit ve nakit benzerleri, türev 
finansal araçlar ve bankalarda tutulan mevduatlardan ve aynı zamanda toptan ve perakende 
müşterilerin ödenmemiş alacaklar ve taahhüt işlemleri dahil olmak üzere kredi risklerinden 
kaynaklanmaktadır. Kredi riski, ticari alacakların kredi riski dışında Grup bazında yönetilir.

Yönetim, müşterilerinin kredi kalitesini, finansal pozisyon, geçmiş tecrübelerini ve diğer faktörleri 
göz önüne alarak değerlendirilmektedir. Grup, müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden 
herhangi bir tahsilat kaybı olmaması için söz konusu kredi limitlerinin kullanımı sürekli olarak 
izlemektedir.

DİPNOT 24 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
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Alacaklar
Ticari alacaklar Diğer alacaklar

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri İlişkili taraf Diğer taraf İlişkili taraf Diğer taraf
Nakit ve nakit 

benzeri
Türev 

araçlar

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi 
riski (*) (A+B+C+D+E) 4.615.348 105.883.635 - 4.844.778 3.363.130 -

A.       Vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne uğramamış 
finansal varlıkların net defter değeri 98.166 72.156.556 - 4.844.778 3.363.130 -

B.     Koşulları yeniden görüşülmüş finansal varlıkların net 
defter değeri - - - - - -

C.    Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış 
finansal varlıkların net defter değeri 4.517.182 33.727.079 - - - -

D.    Değer düşüklüğüne uğrayan finansal varlıkların net 
defter değerleri - - - - - -

- Vadesi geçmiş - - - - - -

- Brüt kayıtlı değeri - 19.992.777 - - - -

- Değer düşüklüğü (-) - (19.992.777) - - - -

- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - -

- Vadesi geçmemiş - - - - - -

 - Brüt kayıtlı değeri - - - - - -

- Değer düşüklüğü (-) - - - - - -

- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - -

E.     Toplu olarak ayrılan değer düşüklüğü (-) - - - - - -

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi 
riski (*) (A+B+C+D+E) 3.197.367 77.917.009 - 3.971.252 737.786 -

A.    Vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne uğramamış 
finansal varlıkların net defter değeri 3.197.367 58.262.360 - 3.971.252 737.786 -

B.     Koşulları yeniden görüşülmüş finansal varlıkların net 
defter değeri - - - - - -

C.    Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış 
finansal varlıkların net defter değeri - 19.654.649 - - - -

D.    Değer düşüklüğüne uğrayan finansal varlıkların net 
defter değerleri - - - - - -

- Vadesi geçmiş - - - - - -

- Brüt kayıtlı değeri - 18.594.824 - - - -

- Değer düşüklüğü (-) - (18.594.824) - - - -

- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - -

- Vadesi geçmemiş - - - - - -

 - Brüt kayıtlı değeri -

- Değer düşüklüğü (-) - - - - - -

- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - -

E.     Toplu olarak ayrılan değer düşüklüğü (-) - - - - - -

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla, vadesi geçen ancak değer düşüklüğüne uğramayan ticari 
alacaklar analizi aşağıdaki gibidir. 

2017 2016

30 günden az geçmiş 7.718.749 1.838.230
30 - 119 gün arası geçmiş 7.877.988 3.866.457
120-179 gün arası geçmiş 2.137.250 4.289.204
Vadesi üzerinden 180 gün ve üzeri geçmiş 20.510.274 9.660.758

38.244.261 19.654.649

Likidite riski
Likidite riski, varlıklardaki artışın fonlanamaması, vadesi gelmiş yükümlülüklerin karşılanamaması 
ve likit olmayan piyasalarda yapılan işlemler sonucunda oluşan riskleri kapsamaktadır. Grup’un 
likidite riski yönetimi çerçevesinde fonlama kaynakları çeşitlendirilmekte, yeterli düzeyde nakit 
ve nakde dönüştürülebilir enstrüman bulundurulmakta, ani bir nakit ihtiyacını karşılayabilmek 
için nakit ve nakit benzeri varlık toplamının, kısa vadeli yükümlülüklerin önceden belirlenmiş bir 
seviyesi altına düşmemesi temin edilmektedir.

DİPNOT 25 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)DİPNOT 25 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
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1 OCAK - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle finansal yükümlülüklerinin sözleşme vadelerine göre nakit 
akışları aşağıda sunulmuştur:

2017 Vadesiz veya 3 aya kadar 3-12 ay arası 1-5 yıl arası Toplam

Türev olmayan araçlar
Banka kredileri 60.797.044 85.851.943 145.604.390 292.253.377
Ticari borçlar
   İlişkili olmayan taraflara 140.948.794 87.250.612 - 228.199.406
Diğer borçlar
   İlişkili olmayan taraflara 282.033 1.128.134 621.894 2.032.061
   İlişkili taraflara - 11.767.210 - 11.767.210

202.027.871 185.997.899 146.226.284 534.252.054

2016 Vadesiz veya 3 aya kadar 3-12 ay arası 1-5 yıl arası Toplam

Türev olmayan araçlar
Banka kredileri 83.496.697 66.771.803 106.147.113 256.415.613
Ticari borçlar
   İlişkili taraflara 70.349 - - 70.349
   İlişkili olmayan taraflara 105.558.053 26.328.943 - 131.886.996
Diğer borçlar
   İlişkili olmayan taraflara - 975.118 906.312 1.881.430

189.125.099 94.075.864 107.053.425 390.254.388

Faiz oranı riski
Grup yönetimi, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle 
oluşan doğal tedbirlerle yönetme prensibi çerçevesinde, faiz doğuran varlıklarını kısa vadeli yatırım 
araçlarında değerlendirmektedir.

Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir:
2017 2016

Sabit faizli finansal araçlar

Finansal yükümlülükler 119.773.354 51.872.854

Değişken faizli finansal araçlar

Finansal yükümlülükler 129.334.350 174.970.388

Kur riski
Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirası’na çevrilmesinden 
dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, 
döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmektedir.

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle yabancı para varlık ve yükümlülüklerin TL’ye çevrilmesinde 
kullanılan yabancı para kurları aşağıdaki gibidir:

2017 2016

ABD Doları 3,7719 3,5192

Avro 4,5155 3,7099

Grup, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. 

Yabancı para pozisyonu
Grup’un 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerin yabancı para 
cinsinden karşılıkları aşağıdaki gibidir:

2017 2016

Varlıklar 38.638.737 28.717.457
Yükümlülükler (181.719.143) (146.140.794)

Net yabancı para pozisyonu (143.080.406) (117.423.337)

DİPNOT 25 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)DİPNOT 25 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
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1 OCAK - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
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Grup tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir:

Döviz pozisyonu 
tablosu TL 

karşılığı

31 Aralık 2017
(fonksiyonel para 

birimi)
ABD 

Doları Avro Diğer
1. Ticari alacaklar 38.621.879 1.973.989 6.904.261 -
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil) 16.858 1.030 2.873 -
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - -
3. Diğer - - - -
4. Dönen varlıklar (1+2+3) 38.638.737 1.975.019 6.907.134 -
5. Ticari alacaklar - - - -
6a. Parasal finansal varlıklar - - - -
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - -
7. Diğer - - - -
8. Duran varlıklar (5+6+7) - - - -
9. Toplam varlıklar (4+8) 38.638.737 1.975.019 6.907.134 -
10. Ticari borçlar (11.028.784) - (2.442.428) -
11. Finansal yükümlülükler (81.932.430) - (18.144.708) -
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - -
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - -
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) (92.961.214) - (20.587.136) -
14. Ticari borçlar - - - -
15. Finansal yükümlülükler (88.757.929) (19.656.279) -
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - -
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - -
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) (88.757.929) - (19.656.279) -
18. Toplam yükümlülükler (13+17) (181.719.143) - (40.243.415) -
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık/(yükümlülük) 

   pozisyonu (19a-19b) - - - -
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı - - - -
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı - - - -
20. Net yabancı para varlık/(yükümlülük)

   pozisyonu (9+18+19) (143.080.406) 1.975.019 (33.336.281) -
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık/

   yükümlülük pozisyonu 
    (=1+2a+3+5+6a+10+11+12a+14+15+16a) (143.080.406) 1.975.019 (33.336.281) -

22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların 
   toplam gerçeğe uygun değer - - - -

23. İhracat 57.137.288 5.766.344 7.836.832 -
24. İthalat 18.085.036 869.207 3.279.033 -

Döviz 
pozisyonu 
tablosu TL 

karşılığı

31 Aralık 2016
(fonksiyonel 
para birimi) ABD Doları Avro Diğer

1. Ticari alacaklar 28.699.767 1.516.181 6.297.750 -
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil) 17.690 1.061 3.761 -
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - -
3. Diğer - - - -
4. Dönen varlıklar (1+2+3) 28.717.457 1.517.242 6.301.511 -
5. Ticari alacaklar - - - -
6a. Parasal finansal varlıklar - - - -
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - -
7. Diğer - - - -
8. Duran varlıklar (5+6+7) - - - -
9. Toplam varlıklar (4+8) 28.717.457 1.517.242 6.301.511 -
10. Ticari borçlar (718.608) - (193.700) -
11. Finansal yükümlülükler (56.925.965) - (15.344.339) -
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler (4.233.916) - (1.141.248) -
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - -
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) (61.878.489) - (16.679.287) -
14. Ticari borçlar - - - -
15. Finansal yükümlülükler (88.496.221) (23.854.072)
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - -
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - -
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) (88.496.221) - (23.854.072) -
18. Toplam yükümlülükler (13+17) (150.374.710) - (40.533.359) -
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık/(yükümlülük) 

   pozisyonu (19a-19b) - - - -
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı - - - -
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı - - - -
20. Net yabancı para varlık/(yükümlülük)

   pozisyonu (9+18+19) (121.657.253) 1.517.242 (34.231.848) -
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık/

   yükümlülük pozisyonu 
    (=1+2a+3+5+6a+10+11+12a+14+15+16a) (121.657.253) 1.517.242 (34.231.848) -

22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların 
   toplam gerçeğe uygun değer - - - -

23. İhracat 37.353.252 2.833.513 7.380.671 -
24. İthalat 9.636.139 501.823 2.121.384 -

DİPNOT 25 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)DİPNOT 25 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
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31 Aralık 2017 itibariyle ABD Doları TL karşısında %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi ve 
diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, ABD Doları cinsinden nakit ve nakit benzerleri, ticari alacak 
ve borçlar, ilişkili taraflardan alacak ve borçlar, ve diğer alacaklardan oluşan kur farkı zararı/
karı sonucu vergi öncesi kar/zarar 744.957 TL daha yüksek/düşük olacaktı (2016: 533.948 TL daha 
yüksek/düşük).

31 Aralık 2017 itibariyle Avro TL karşısında %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi ve diğer tüm 
değişkenler sabit kalsaydı, Avro cinsinden nakit ve nakit benzerleri, ticari alacak ve borçlar, ilişkili 
taraflardan alacak ve borçlar ve banka kredilerinden oluşan kur farkı zararı/karı sonucu vergi öncesi 
zarar/kar 15.052.998 TL daha yüksek/düşük olacaktı (2016: 12.699.673 TL daha yüksek/düşük).

Sermaye riski yönetimi
Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak 
amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Grup’un faaliyetlerinin devamını 
sağlayabilmektir.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenen temettü tutarını 
değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı 
azaltmak için varlıklarını satabilir.

Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Grup sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla net borç/yatırılan sermaye oranı aşağıdaki gibidir:
2017 2016

Finansal borçlar 255.094.961 228.942.512

Nakit ve nakit benzerleri (3.363.130) (737.786)

Net borç 251.731.831 228.204.726

Özkaynaklar 89.190.222 25.912.397

Yatırılan sermaye 340.922.053 254.117.123

Net borç/yatırılan sermaye oranı (%) 74 90

DİPNOT 26 - FİNANSAL ARAÇLAR
Gerçeğe uygun değer, zorunlu satış veya tasfiye dışında tarafların rızası dahilindeki bir işlemde, 
bir finansal aracın alım satımının yapılabileceği tutardır. Mevcut olması durumunda piyasa fiyatı 
gerçeğe uygun değeri en iyi biçimde yansıtır.

Grup, finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerlerini, halihazırda mevcut piyasa bilgileri 
ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip 
gerçek değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada 
sunulan tahminler, her zaman, Grup’un cari bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin 
göstergesi olmayabilir. 

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Grup, finansal araçların tahmini rayiç değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun 
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Fakat piyasa bilgilerini değerlendirip rayiç 
değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirir. Sonuç olarak burada sunulan 
tahminler, Grup’un cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi olmayabilir. 

Finansal varlıklar - Kısa vadeli olmalarından ve önemsiz kredi riskine tabi olmalarından dolayı 
nakit ve nakit eşdeğeri varlıklar ile tahakkuk etmiş faizleri ve diğer finansal varlıkların taşınan 
değerlerinin rayiç değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. Ticari alacakların şüpheli alacaklar 
karşılığı düşüldükten sonraki taşınan değerlerinin rayiç değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.

Finansal yükümlülükler - Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin, kısa vadeli olmasından 
dolayı, rayiç değerlerin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir. Banka kredileri iskonto 
edilmiş maliyet ile ifade edilir ve işlem maliyetleri kredilerin ilk maliyetine eklenir. Uzun vadeli Avro 
cinsinden banka kredilerinin faiz oranları değişen piyasa koşulları dikkate alınarak güncellendiği 
için bu kredilerin rayiç değerlerinin taşıdıkları değeri ifade ettiği düşünülmektedir. Kısa vadeli 
sabit faizli TL kredilerinin ise vadelerinin kısa olması nedeniyle taşınan değerlerinin rayiç değeri 
yansıttığı varsayılmaktadır.

DİPNOT 26 - FİNANSAL ARAÇLAR (Devamı)DİPNOT 25 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
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1 OCAK - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

DİPNOT 27 - TMS AÇIKLAMA ZORUNLULUKLARINA EK AÇIKLAMALAR
Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar (“FVAÖK”), TMS tarafından tanımlanmamaktadır. FVAÖK, 
Grup tarafından, net dönem zararından, finansal gelir çıkarılarak ve vergi gideri, amortisman ve 
itfa payları, finansal giderler, kıdem tazminatı ve izin gider karşılığı eklenerek hesaplanmaktadır. 
Açıklanan FVAÖK tutarları Grup yönetimi tarafından Grup’un faaliyet performansının daha iyi 
anlaşılması ve ölçülmesi için ayrı olarak gösterilmiştir.

2017 2016

Net dönem karı/(zararı) 15.256.414 (39.648.115)
Vergi 5.659.784 (2.460.130)
Finansal gelir (38.312.641) (12.553.495)
Finansal gider 110.982.335 61.581.367
Amortisman 18.898.022 15.843.537
Kıdem tazminatı karşılığı 498.196 524.659
İzin gider karşılığı 1.145.594 (361.280)

FAVÖK 114.127.704 22.926.543

DİPNOT 28 - PAY BAŞINA KAYIP
Pay başına kazanç, hissedarlara ait net kar veya zararın yıl boyunca ihraç edilmiş hisse 
senetlerindeki kar payı öğelerinin düzeltilmesi ile ve özkaynaklardan Grup’un geri satın almış 
olduğu kendi hisselerini hariç tutarak mali yıl boyunca mevcut adi hisse senedi adedinin, ağırlıklı 
ortalamasına bölünmesiyle hesaplanmıştır:

2017 2016

Ana ortaklık hissedarlarına ait net dönem karı 15.256.414 (39.648.115)
Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ortalama sayısı 20.906.976.700 20.552.245.211

Pay başına kayıp 0,0007 (0,0019)

DİPNOT 29 - RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Grup, 1 Şubat 2018’de, 200.000.000 TL tutara kadar borçlanma aracı ihraç etmesi hususunda 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’na başvurmuş olup, 22 Şubat 2018 tarihinde SPK tarafından 
67.000.000 TL olarak onaylanmıştır.

……………………….

NOTLAR
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