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Sektörde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
Sertifikası alan ilk Türk şirketi

Vestel Beyaz Eşya; ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
Sertifika sürecini başarıyla tamamlayarak, sektörde ISO 
50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası alan ilk Türk şirketi 
olma unvanını kazanmıştır.

Detaylı bilgi sayfa 38’de.

Vestel Beyaz Eşya çevre duyarlılığı ile “Çevre 
Beratı”na layık görülen ilk beyaz eşya şirketi 

Vestel Beyaz Eşya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
kurumların çevre konusunda gösterdikleri duyarlılık 
çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda, Türkiye’nin 
en düzenli sanayi tesisleri arasında gösterilmiştir. 
“Doğayla dost teknoloji” anlayışını pekiştiren Vestel Beyaz 
Eşya, “Çevre Beratı”nı Dünya Çevre Günü kapsamında 
düzenlenen bir törenle almıştır.

Detaylı bilgi sayfa 27’de.

Vestel Beyaz Eşya’ya İklim Performans 
Liderleri Ödülü

Vestel Beyaz Eşya, 2013 yılında Karbon Saydamlık Projesi 
(Carbon Disclosure Project - CDP) platformunu kullanarak 
iklim değişikliği stratejilerini açıklayan şirketler arasında 
yapılan Performans Derecelendirmesinde, Türkiye’nin İklim 
Performans Liderleri Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır.

Detaylı bilgi sayfa 39’da.

Vestel Beyaz Eşya 2013 yılında pazara 
“ilk”leri sunmaya devam etti

Vestel Beyaz Eşya’nın %80 daha az enerji ve su tüketen 
A enerji verimliliği sınıfındaki 8 kg Çamaşır Makinesi bir 
dünya rekoruna imza atmaktadır.

29 dakikalık yıkama-kurutma programı ile segmentinin en 
hızlısı Vestel Kurutmalı Çamaşır Makinesi, sadece Vestel 
Beyaz Eşya’nın sunduğu “Finish Time” moduyla çamaşırları 
istenilen saatte yıkanmış ve kurumuş bir şekilde hazır 
etmekte; Eco Time modu ile tasarruflu elektrik kullanma 
imkanı sağlamaktadır.

Türkiye’nin akıllı ev konseptine uygun, uzaktan takip 
edilebilen ilk ankastre fırını olarak dikkat çeken Vestel 
Ready Cook’un pişirme fonksiyonu telefon ve tablet 
uygulaması aracılığıyla dışarıdan yönetilebilmektedir.

Detaylı bilgi sayfa 25’te.

Vestel Beyaz Eşya’da 2013 Yılının Satırbaşları
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Özet Finansal ve Operasyonel Göstergeler | Vestel 
Beyaz Eşya 2013 yılında, brüt kâr marjını %2,8’den %8,8’e 
yükseltirken, VAFÖK kâr marjını %1,9’dan %9,9’a çıkarmıştır. 

Giriş

Başlıca Finansal Göstergeler

(Milyon Euro) 2013 2012

Net Satışlar 803 817

İhracat/Satışlar %72 %77

Faaliyet Kârı/(Zararı) 50 -13

VAFÖK 80 15

VAFÖK Marjı %9,9 %1,9

Net Dönem Kârı/(Zararı) 21 -8

AR-GE Giderleri/Satışlar %1,5 %1,6

Toplam Aktifler 461 559

Özkaynaklar 184 209

Net Borç 93 148

Net Borç/Özkaynaklar %51 %71

Özet Fiyat Bilgisi (TL) 

2013

Hisse Adedi 190.000.000

Halka Açık Hisse Adedi 59.800.000

Yıllık En Yüksek Fiyat 3,14

Yıllık En Düşük Fiyat 2,57

Yılsonu Fiyatı 3,04

Piyasa Değeri* 577.600.000

* 31.12.2013 itibarıyla

Vestel Beyaz 
Eşya’nın piyasa 
değeri 31 Aralık 
2013 itibarıyla 
577,6 milyon TL’dir.
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Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı*

Ortaklar Hisse Tutarı (TL) Hisse Oranı (%)

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 166.525.921 87,65

Diğer Ortaklar (Halka Açıklık) 23.474.079 12,35

Toplam 190.000.000 100,00
 
01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi içinde Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin borsada yaptığı hisse alımları 
paralelinde Şirketteki payı %75,28’den %87,65’e yükselmiştir.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. %87,65 

Diğer Ortaklar (Halka Açıklık) %12,35

%2,6

Net Dönem Kârı / Zararı ve Net Kâr Marjı

Net Dönem Kârı / Zararı (milyon Euro)

Net Kâr Marjı (%)

2013 %2,621

2012 -%0,9-8

%9,9

VAFÖK ve VAFÖK marjı 

VAFÖK (milyon Euro)

VAFÖK Marjı (%)

2013 %9,980

2012 %1,915

* 31.12.2013 itibarıyla

3Vestel Beyaz Eşya 2013 Faaliyet Raporu

G
iriş



Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı | Bugün beyaz eşya 
segmentinde Avrupa’nın lider üreticilerinden biri olan Vestel 
Beyaz Eşya’nın eriştiği konum sadece Vestel ailesi için değil, 
tüm Türkiye için gurur vesilesi olmaktadır. 

Giriş

Ahmet Zorlu 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerli Hissedarlarımız, İş 
Ortaklarımız ve Çalışanlarımız,

Küresel ekonomide dalgalanmaların 
sürdüğü 2013 yılını geride bıraktık. 
Makroekonomik görünümün, 
gelişmiş ekonomilerde sınırlı 
toparlanma, gelişmekte olan 
ekonomilerde ise büyüme 
performansında görece zayıflama 
ile karakterize olduğu 2013 yılında; 
2012 yılında olduğu gibi beklenenin 
altında büyüme gösteren küresel 
ekonomi ve Avro Bölgesi’nde devam 
eden resesyon ülkelerde iç talebin 
ve büyümenin zayıflamasına neden 
oldu. Bu gelişmeler doğrultusunda 
birçok uluslararası kuruluş 
tahminlerini aşağı yönlü revize etti. 

Diğer yandan ABD Merkez Bankası 
FED’in para politikalarına ilişkin 
belirsizlikler ve jeopolitik riskler 
de ekonomideki dalgalanmada 
etkili oldu. FED’in 2013 Aralık 
ayında tahvil alımlarını 10 milyar 
ABD dolar azaltmaya başlamasıyla 
piyasalarda bu politika değişikliğinin 
ilk sinyalleriyle görülmeye başlanan 
risk iştahındaki düşüş keskinleşti. Bu 
gelişmelere paralel, sermaye çıkışları 
ve para birimlerindeki düşüşleri 
gelişmekte olan piyasalarla birlikte 
yaşayan Türkiye ekonomisi, buna 
rağmen, iç tüketim ve kamu yatırım 
harcamalarındaki artışın etkisiyle 
2013 yılında %4 büyüme kaydetti. 

Bugün beyaz eşya segmentinde 
Avrupa’nın lider üreticilerinden 
biri olan Vestel Beyaz Eşya’nın 
eriştiği konum sadece Vestel ailesi 
için değil, tüm Türkiye için gurur 
vesilesi olmaktadır. Yurt içi beyaz 
eşya satışları 2013 yılında genel 
ekonomik büyümenin üzerinde bir 
performansla büyümüştür. Biz de 
Vestel Beyaz Eşya olarak pazarın 
büyüme oranının üzerinde büyüyerek 
yurt içi pazar payımızı artırdık. 

Başlıca ihracat pazarımız olan Avrupa 
beyaz eşya pazarında 2013 yılında 
süregelen daralma paralelinde 
beyaz eşya ihracatında da gerileme 
yaşanmıştır. Bu dönemde Şirketimizin 
ihracatı, pazardaki daralma ve bunun 
yanı sıra uygulamakta olduğumuz 
kârlılığı düşük ürünlerden çıkış 
stratejisine bağlı olarak azalmıştır. 
Bu strateji değişikliği düşen satış 
adetlerine rağmen kâr marjlarına 
olumlu yansımıştır. 

Ürün gamını tamamıyla çevreye 
duyarlı, enerji verimliliği yüksek, 
tasarruflu ürünlerle donatan Vestel 
Beyaz Eşya’nın bugünkü güçlü 
konumuna ulaşmasının arkasında, 
Ar-Ge ekibimizde gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalar yatmaktadır. Ayrıca, 2013 
yılında çok önemli yarışmalardan 
elde ettiğimiz tasarım ödüllerimiz 
de bir kez daha yüksek teknolojili 
ürünlerimizin özgün tasarımlarda 
beden bulduğunu kanıtlamış oldu. 

Vestel Beyaz Eşya’da faaliyetlerimizin 
başarısını çevreye ve topluma 
kattığımız değerle ölçmeyi ilke 
edindik. 2013 yılında Türkiye’nin 
İklim Değişikliği Performans 
Liderlerinden biri olma gururunu 
yaşadık. Tüm üreticilerin teknolojik 
olarak benzer seviyelerde ürün 
ortaya koyduğu bir sektörde, insan 
hayatına verdiğimiz önem ve çevreye 
duyduğumuz saygı ile farklılaşıyoruz. 
Sürekli değişen pazar dinamiklerini, 
tüketiciyi ve teknolojik trendleri en iyi 
anlayanın rekabette fark yarattığının 
bilincindeyiz. Türkiye’nin en bilinen ve 
prestijli 10 markası içinde, Avrupa’nın 
önde gelen beyaz eşya üreticilerinden 
biri olmamız, geleceğin teknolojisini 
anlama çabamızın ve bunu 
ürünleştirebilme yetkinliğimizin 
doğal bir sonucudur.

Teknolojiye yatırım yaparken insana 
verdiğimiz değeri de hiçbir zaman 
unutmadık. Gerek mağazalarımızın 
görsel tasarımı gerekse müşteri 
hizmetleri alanında yaptığımız 
yatırımlarla hem satış öncesi hem 
de satış sonrası memnuniyeti 
artırma yönünde büyük çaba sarf 
ettik. Bu çalışmalarımız sonucunda 
müşterilerimizden aldığımız 
teşekkür mesajları bizim en büyük 
motivasyonumuz oldu. 

Vestel Beyaz Eşya olarak 2014 yılında 
da Zorlu Grubu ilkelerine bağlı 
kalarak ürün ve hizmetlerimizle 
rakiplerimizden ayrışacak, küresel 
rekabette ses getirecek projelere imza 
atmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, 
2013 yılında da bizden desteğini 
esirgemeyen müşterilerimize, 
hissedarlarımıza ve her hedefi 
mümkün kılan çalışanlarımıza 
teşekkürlerimi sunarım.

Ahmet Zorlu
Yönetim Kurulu Başkanı
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Yönetim Kurulu

Giriş

Ahmet Nazif Zorlu 
Yönetim Kurulu Başkanı 

(1944 - Denizli) Ahmet 
Nazif Zorlu, kariyerine tekstil 
sektöründe aile şirketinde 
başladı. İlk şirketi olan Korteks’i 
1976 yılında kurdu. İzleyen 
yıllarda tekstil sektöründe yeni 
yatırımlara imza atan Ahmet 
Nazif Zorlu, 1990 yılında Zorlu 
Holding’i kurdu. 1994 yılında 
Vestel markasını satın alan 
Ahmet Nazif Zorlu, Vestel Beyaz 
Eşya San. ve Tic. A.Ş. ile Vestel 
Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 
başta olmak üzere, halen farklı 
sektörlerde hizmet veren Zorlu 
Grubu bünyesinde yer alan 
birçok şirkette Yönetim Kurulu 
Başkanlığını veya Üyeliğini 
sürdürmektedir.

Hacı Ahmet Kılıçoğlu 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

(1956 - Giresun) Hacı Ahmet 
Kılıçoğlu, 1977 yılında 
İngiltere’de University of 
Essex’ten ekonomi dalında 
lisans, 1978 yılında ise 
yüksek lisans derecelerini 
aldı. Çalışma hayatına 1979 
yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nda başladı ve 1980 
yılında Türkiye İş Bankası’nda 
uzman yardımcısı olarak 
devam etti. Askerlik görevini 
tamamladıktan sonra bir 
dönem özel sektörde çalıştı ve 
1984 yılından itibaren Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı 
ve F-16 uçak projesinde idari 
görevlerde bulundu. 1987 
yılında Türk Eximbank’ta göreve 
başlayan Kılıçoğlu, çeşitli 
kademelerde bulunduktan 
sonra, bu kurumda 1998-2010 
yılları arasında Genel Müdür ve 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yaptı. Türkiye Bankalar 
Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğini 
de 1998-2010 yılları arasında 
sürdüren Kılıçoğlu, 2001 yılında 
da Dünya Eximbankları Birliği 
(The Berne Union) Başkanlığına 
seçildi. 2008-2009 yıllarında 
İslam Kalkınma Bankası başkan 
danışmanlığı görevinde 
bulundu. 2010 yılında 
Denizbank Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili olarak görev 
yapan Kılıçoğlu, halen Doğan 
Yayın Holding Yönetim Kurulu 
Üyeliği ve Türk Eğitim Derneği 
Başkan Vekilliği görevlerini de 
sürdürmektedir.

Olgun Zorlu 
Yönetim Kurulu Üyesi 

(1965 - Trabzon) Olgun Zorlu, 
İngiltere’de tamamladığı yüksek 
öğreniminin ardından 1986 
yılında iş hayatına atılarak Zorlu 
Grubu’nun tekstil şirketlerinde 
yöneticilik deneyimi 
kazanmıştır. 1998 yılından 
itibaren Zorlu Holding Yönetim 
Kurulu üyesi olarak görev 
yapmaya başlamıştır. Vestel 
Beyaz Eşya Yönetim Kurulu 
Üyeliğinin yanı sıra halen Zorlu 
Holding ve şirketlerinin Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevlerini de 
yürütmektedir. 

Şule Cümbüş 
Yönetim Kurulu Üyesi 

(1976 - İstanbul) Şule Cümbüş, 
Işık Lisesi’nden mezun 
olduktan sonra üniversite 
için ABD’ye gitti. İlk yıl Los 
Angeles’da Pepperdine 
University’de, son iki yıl da New 
Jersey’de Silberman College 
/ FDU’da işletme eğitimi aldı. 
Yaklaşık 6 ay süreyle Zorlu 
Holding’in ABD’deki şirketi 
Zorlu USA Textile’de çalıştı. 
1999’da Türkiye’ye dönerek 
Denizbank’ta Management 
Trainee (MT) olarak işe 
başladı ve 2 yıl bankanın 
çeşitli departmanlarında 
görev üstlendi. 2002 yılının 
başında satın alınan Anadolu 
Kredi Kartları A.Ş.’de yönetim 
kurulu murahhas üyeliğini 
üstlendi. 2003 yılında ise Linens 
Pazarlama’da Genel Müdürlük 
görevini üstlenen Şule Cümbüş, 
Zorlu Holding bünyesinde 
bulunan birçok şirkette Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevinde 
bulunmuştur. 
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İzzet Güvenir 
Yönetim Kurulu Üyesi 

(1955 - İzmir) 1980 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Uçak Mühendisliği Bölümü’nü 
bitirdi. Beyaz eşya sektöründe 
farklı görevlerde bulunduktan 
sonra 1998 yılında Klima 
Fabrika Müdürü olarak Vestel 
ailesine katıldı. 2000 yılında 
Vestel Beyaz Eşya’da Genel 
Müdürlük görevine atanan 
Güvenir, 1 Temmuz 2011 tarihi 
itibarıyla sürdürmekte olduğu 
Beyaz Eşya ve Vestel Rusya’dan 
Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği 
görevinden ayrılmıştır. Sn. 
Güvenir görevine Vestel Beyaz 
Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
devam etmektedir. 

Ali Akın Tarı 
Yönetim Kurulu Üyesi 

(1943 - Koruköy) Ali Akın Tarı 
İstanbul Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olduktan sonra, 
1972-1986 yılları arasında 
Maliye Bakanlığı’nda hesap 
uzmanı ve baş hesap uzmanı 
olarak görev yapmıştır. 1986 
yılında Hesap Uzmanları 
Kurulu Başkan Yardımcılığı, 
1989 yılında da İstanbul 
Grup Başkanlığı görevine 
atanmış ve bu görevini 2001 
yılında Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulu Kurul 
Üyeliğine atanana kadar 
sürdürmüştür. Ali Akın Tarı, 
aynı yıl Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulu Kurul 
Üyeliği görevine ilaveten 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Fon Kurulu Üyeliğine seçilmiş, 
2004 yılında görev süresinin 
dolması nedeniyle Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme 
Kurulundan ayrılarak Maliye 
Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği 
görevine atanmıştır. 2007 
yılına kadar bu görevi yürüten 
Sn. Tarı, 2007 yılında farklı 
alanlarda faaliyet gösterme 
arzusu ile özel sektörde görev 
almak üzere kamudan kendi 
isteğiyle ayrılmıştır. 2008 yılında 
Dilerbank Yönetim Kurulu ve 
Denetim Kurulu Üyesi olmuş, 
buna ek olarak 2011 yılında 
da Diler Holding Yönetim 
Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. 
Kendisi halen bu görevlerini 
sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu’nda yer alan altı üyenin tamamı icrada yer almayan üye niteliğine sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Akın Tarı ve Hacı Ahmet Kılıçoğlu 
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bağımsızlık Kriterleri’ne uygun olarak bağımsızlık niteliğe haizdir.

7Vestel Beyaz Eşya 2013 Faaliyet Raporu

G
iriş



İcra Kurulu Başkanı ile Söyleşi | 2013 yılında piyasaya 
sunduğumuz ürünler, Ar-Ge yetkinliğimizin, çevreci 
yaklaşımımızın ve tasarım üstünlüğümüzün harika örnekleri 
oldular.

Giriş

Enis Turan Erdoğan
İcra Kurulu Başkanı
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Vestel Beyaz Eşya 2013 yılında nasıl 
bir performans sergiledi?
Türkiye’nin beyaz eşya üretiminde 
yurt dışında giderek daha avantajlı 
bir konuma geldiğini söyleyebiliriz. Şu 
an Avrupa’nın ve yakın coğrafyadaki 
ülkelerin bir numaralı beyaz eşya 
tedarikçisi konumundayız. 

2013 yılında net satış gelirlerimizi 
%7,7 artışla 2,03 milyar TL’ye 
ulaştırdık. Gerek Batı Avrupa 
pazarında devam eden daralma 
gerekse izlediğimiz kârlılığı düşük 
ürünlerden çıkma stratejimize 
rağmen ihracat gelirlerimizi TL 
bazında geçtiğimiz yılla aynı seviyede 
tutmayı başardık. İç pazarda ise 
satış gelirlerimiz pazar payımızdaki 
artış ve kârlılığı daha yüksek olan 
üst segment ürünlere ağırlık verme 
stratejimiz sonucu 2012’ye göre %30 
büyüme gösterdi.

Bu stratejimizle birlikte, yıl içinde 
Euro’nun TL ve ABD dolarına karşı 
değer kazanması ve hammadde 
fiyatlarında yaşanan gerileme 2013 
yılında faaliyet kâr marjlarımızı 
önemli ölçüde artırmamızı sağladı. 
Brüt kâr marjımız %2,8’den %8,8’e 
yükselirken, VAFÖK kâr marjımız 
%1,9’dan %9,9’a çıktı. Buna bağlı 
olarak 2013 yılını 53 milyon TL net 
kârla kapattık.

İhracat haritanızda son durumu 
değerlendirebilir misiniz?
Vestel’in başlıca ihracat pazarı 
olan Avrupa beyaz eşya pazarında 
2012 yılında beyaz eşya satışlarında 
yaşanan yavaşlama 2013’te de 
devam etti ve pazar geçen yıla 
göre %1 daralma gösterdi. Avrupa 
pazarındaki bu yavaşlamaya rağmen 
2013 yılında ihracat gelirlerimiz TL 
bazında 2012 yılıyla aynı seviyede 
gerçekleşti. Ayrıca, yıl içinde ihracat 
pazarlarımıza Brezilya ve Çin 
gibi yeni ülkeleri ekledik. Avrupa 
Birliği’nin içerisinde bulunduğu 
ekonomik krizden çıkışıyla da ihracat 
oranlarımızda artış gerçekleşeceğine 
inanıyoruz.

Ar-Ge faaliyetleri ve patent 
sayılarıyla Vestel Beyaz Eşya 
yenilikçi konumunu ortaya 
koyuyor. 2013 yılında Vestel Beyaz 
Eşya’da öne çıkan yenilikler ve 
ürünler nelerdi?
2013 yılında piyasaya sunduğumuz 
ürünler, Ar-Ge yetkinliğimizin, 
çevreci yaklaşımımızın ve tasarım 
üstünlüğümüzün harika örnekleri 
oldular. Vestel Beyaz Eşya, 2013 
yılına da trendleri takip eden değil 
trendlere yön veren bir şirket olarak 
damgasını vurdu. 9 kg yıkama ve 6 kg 
kurutma segmentinde Türkiye’nin en 
hızlı performansını sunan Kurutmalı 
Otomatik Çamaşır Makinemizle kendi 

pazarımızı yarattık. Yıka & Kurut 
programı ile çamaşırları çok kısa bir 
sürede yıkayarak kurutan çamaşır 
makinemiz ile tüketicilere yer, zaman 
ve enerji konusunda tasarruf sağladık. 
Şık tasarım ve bütçeyle dost ankastre 
ürünlerimizi tüketicilerimizle 
buluşturduk. Bunun yanı sıra, 
yenilikte öncülük anlayışımız ile 
Türkiye’nin ilk yüzde yüz yerli 
İndüksiyon Ocak Serisinin üretimini 
Vestel fabrikalarında gerçekleştirdik.

Pazarlama-satış stratejiniz ve 
organizasyonunuzdaki değişimin 
2013 yılındaki faaliyetlere etkileri 
nasıldı?
Dağıtım ağı büyüklüğünün 
rekabette büyük önem taşıdığının 
farkındalığıyla 2013 yılında 
mağazalaşma stratejimizi sürdürdük. 
Geçtiğimiz yıl yurt içinde 1.160 
satış noktasına ulaştık. Mevcut 
mağazalarımızı da yenilemeye 
devam ederek satış noktalarımızı 
daha çekici kılma, mağazalarımızda 
yer alan interaktif teknolojilerle 
tüketicilerimize daha keyifli 
bir alışveriş deneyimi yaşatma 
çalışmalarımıza devam ettik. 
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Uzun vadeli, stratejik düşünen ve geleceğe oynayan bir 
markayız. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürerek doğa dostu ve yüksek tasarruflu ürünler ortaya 
koyuyoruz. 

Giriş

Vestel Beyaz Eşya’nın 2013 yılı 
uluslararası fuar katılımları ve 
ödüllerinden bahsedebilir misiniz?
2013 yılında, Vestel Beyaz Eşya olarak 
beyaz eşya ve ankastre sektörlerinde 
son teknolojilerin ve ürünlerin 
tanıtıldığı uluslararası Living Kitchen 
fuarına katıldık. A+++ enerji sınıfı 
ve ekstra sessiz LCD ekranlı bulaşık 
makinesi, A+++ enerji sınıfı buzdolabı 
ve çamaşır makinesi modelleri, 
transparan bulaşık makinesi, 
kurutmalı çamaşır makinesi, visio ve 
tam dokunmatik kontrollü ankastre 
fırınlar ve kendi kendini temizleyen 
ankastre fırınlarımızı uluslararası 
bir platformda beğeniye sunduk. 
Avrupa’nın en büyük fuarlarından biri 
ola IFA’daki standımız da dünyanın 
enerji verimliliği en yüksek çamaşır 
makinesi olan ve A+++ enerji sınıfı 
çamaşır makinelerinden %70 daha 
az enerji harcayan ürünümüzü 
sergiledik.

A enerji sınıfına göre %50 daha 
fazla enerji tasarrufu sunan Twinjet 
çamaşır makinemiz ise İstanbul 
Sanayi Odası tarafından düzenlenen 
Çevre Ödülleri’nde “enerji verimliliği 
en yüksek ürün” ödülüne layık 
görüldü. Vestel mühendislerinin 
geliştirdiği Twinjet teknolojisi ile 
elektrik ve su tüketiminde akredite 
laboratuar testleriyle de doğrulanan 
rekor tasarruf oranına ve dünyada 
teknolojinin eriştiği son noktaya 
ulaştık.

Vestel Beyaz Eşya’nın yenilikçi 
ürünleri 2013 yılında Good Desing 
Award, Red Dot Design Award, Plus 
X Award ve A Design Award gibi 
dünyada kabul gören yarışmalarda 
layık görüldüğü ödüllerle göğsümüzü 
kabarttı.

Sürdürülebilirlik yaklaşımınızın 
faaliyetlerinize, süreçlerinize ve 
uygulamalarınıza yansıması ile ilgili 
neler söylemek istersiniz?
Vestel Beyaz Eşya olarak estetik ve 
işlevsel tasarımlar geliştirmek için 
çalışıyoruz. Tüketicilerimizin karşısına 
maksimum su ve enerji tasarrufu 
sağlayarak kaynakları verimli 
kullanan, aynı zamanda da ekstra 
hijyen sağlayan çevreci teknoloji 
ve ürünlerle çıkmak bizim için çok 
önemli. 

Uzun vadeli, stratejik düşünen ve 
geleceğe oynayan bir şirketiz. Ar-Ge 
ve inovasyon çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürerek doğa dostu ve yüksek 
tasarruflu ürünler ortaya koyuyoruz. 

Vestel Beyaz Eşya ile 2013 
yılında Karbon Saydamlık Projesi 
(Carbon Disclosure Project - CDP) 
platformunu kullanarak iklim 
değişikliği stratejilerini açıklayan 
şirketler arasında yapılan Performans 
Derecelendirmesi’nde Türkiye’nin 
İklim Performans Liderleri Ödülü’nü 
almaya hak kazandık. Karbon 
emisyonlarını azaltan ve iklim 
risklerini yöneten çalışmalarımız 
ile Türkiye’nin İklim Değişikliği 
Performans Liderlerinden biri olmak 
bizim için gurur verici.
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2014 yılı beklentileriniz ve Vestel 
Beyaz Eşya’nın planlarından kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Önümüzdeki dönemde, her zaman 
olduğu gibi beyaz eşya sektöründe 
ciromuzu ve pazar payımızı artırmayı 
amaçlıyoruz. 2014 yılında büyük 
oyuncuların faaliyet gösterdiği beyaz 
eşya sektöründe pazar payımızı 
pekiştirmek ve yeni büyüme alanları 
yaratmak için çalışacağız. Tüketiciye 
dost çalışmalarımızı sürdürecek 
ve teknolojimiz, ürünlerimiz 
ve hizmetlerimizle sektörde 
rakiplerimizden farklılaşmaya 
devam edeceğiz. 2013 yılında tüm 
ürünlerimizde üst segment, daha 
fazla programa ve daha üstün 
özelliklere sahip ürün satışımız artış 
gösterdi. Bunun 2014 yılında da 
devam edeceğini düşünüyoruz. 

A+++’tan %20 daha az enerji 
harcayan ve 5,5 litrelik su 
tüketimiyle dünyanın en tasarruflu 
bulaşık makinesini 2014 yılında 
tüketicilerimizle buluşturacağız. 
Ankastre ürün grubumuzda da 
her mutfağa ve tüketiciye hitap 
edecek şık tasarımlı ürün aileleri 
oluşturacağız. 2014 yılında piyasaya 
sunacağımız yoğurt yapma, ekmek 
yapma ve sebze/meyve kurutma 
fonksiyonlarına sahip fırınlarımız ile 
sektöre yeni bir soluk getireceğiz.

İklimlendirme ürün gamımızda 
inverter teknolojisine sahip 
klimalarımızla ön plandayız. 
Türkiye’de 2014 yılı On/Off klimaların 
son senesi olacak. Önümüzdeki 
dönemde inverter klimalara ilginin 
büyük bir ivme ile artacağını 
düşünüyoruz. Biz de bu konudaki 
birikimiz sayesinde yurt içi klima 
satışlarımızda gerçekleştirdiğimiz 
%19’luk büyümeyi daha yüksek 
seviyelere çekeceğiz.

Tüm bunların yanı sıra önümüzdeki 
dönemde katma değer sağlayan yeni 
projelerin, yenilikçi fikirlerin, patent-
faydalı model tasarım ve Vestel 
çatısı altında gerçekleştirdiğimiz 
marka alımlarının sayısını artırmayı 
amaçlıyoruz. 

Vestel Beyaz Eşya ile 2013 
yılında Karbon Saydamlık 
Projesi (Carbon Disclosure 
Project - CDP) platformunu 
kullanarak iklim değişikliği 
stratejilerini açıklayan şirketler 
arasında yapılan Performans 
Derecelendirmesi’nde 
Türkiye’nin İklim Performans 
Liderleri Ödülü’nü almaya hak 
kazandık. 
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İcra Kurulu

Giriş

Enis Turan Erdoğan 
İcra Kurulu Başkanı 

(1955 - Mersin) Enis Turan 
Erdoğan İ.T.Ü. Makina 
fakültesini 1976 yılında 
bitirdi. 1979’da İngiltere’de 
Brunel Üniversitesi’nde 
İşletme Master’ı yaptı. 
Türkiye’ye döndükten 
sonra özel sektördeki çeşitli 
şirketlerde yöneticilik yapan 
Turan Erdoğan 1988 yılında 
Vestel’e katıldı. 1988’den 
bu yana Vestel’de çeşitli 
yöneticilik pozisyonlarında 
görev yapan Turan 
Erdoğan, 1 Ocak 2013’ten 
itibaren Vestel Şirketler 
Grubu İcra Kurulu Başkanı 
olarak görev yapmaktadır. 
Turan Erdoğan 2002-2006 
yılları arasında TURKTRADE 
Başkanlığı yapmıştır. Ayrıca 
Avrupa’nın en büyük ICT 
Konfederasyonu DIGITAL 
EUROPE’a seçilmiş ilk Türk 
Yönetim Kurulu Üyesidir 
ve 2010 yılından beri bu 
göreve devam etmektedir.

Cem Köksal 
İcra Kurulu Üyesi 

(1967 - Ankara) 1988 
yılında Boğaziçi Üniversitesi 
Makine Mühendisliği 
bölümünü bitiren Köksal, 
1990 yılında Bilkent 
Üniversitesi’nde yüksek 
lisansını tamamladı. 1990 
ve 2001 yılları arasında 
bankacılık sektöründe 
görev yaptı. 1997 yılında 
Denizbank’ta Genel Müdür 
Yardımcısı olarak göreve 
başlayan Köksal, 2002 
yılında Vestel’e Finanstan 
Sorumlu Başkan olarak 
katıldı. Halen Finanstan 
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi 
olarak görev yapmaktadır. 

İhsaner Alkım 
İcra Kurulu Üyesi 

(1954 - Kırklareli) 1977 
yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği 
Bölümü’nü bitirmiştir. 
Haberleşme ve elektronik 
sektörlerindeki görevlerinin 
ardından 1988 yılında 
Vestel ailesine katılan 
Alkım, 1998-2002 yılları 
içinde verdiği ara haricinde 
Vestel bünyesinde Ar-Ge 
ile ilgili çeşitli görevlerde 
bulunmuştur. 2005 
yılında İcra Kurulu Üyesi 
olarak atanan Alkım, 
halen bu görevi, TV Ürün 
Grubu’ndan Sorumlu Üye 
olarak yürütmektedir. 

Necmi Kavuşturan 
İcra Kurulu Üyesi 

(1956 - Gaziantep) 1979 
yılında Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilimler Fakültesi’ni 
bitirdi. Bankacılık 
sektöründe çeşitli 
görevlerde bulundu. 1997 
yılında Denizbank Yönetim 
Hizmetleri Grubu’nda 
Genel Müdür Yardımcısı 
olarak işe başladı. 2003 
yılında Zorlu Holding İnsan 
Kanyakları Departmanına 
Koordinatör olarak 
atandı. 2005 yılından beri 
Vestel Grubu’nun İnsan 
Kaynaklarından Sorumlu 
İcra Kurulu Üyeliğini 
yürütmektedir. 
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Özer Ekmekçiler 
İcra Kurulu Üyesi 

(1957 - İzmir) Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nü 
bitirdi. Farklı sektörlerde 
üst düzey görevler 
aldıktan sonra 2000 
yılında Vestelkom A.Ş.’de 
Genel Müdürlük görevine 
getirildi. 2005 yılında İcra 
Kurulu Üyesi olarak atanan 
Ekmekçiler, halen bu görevi, 
Dijital Ürünlerden Sorumlu 
Üye olarak yürütmektedir. 

Nedim Sezer 
İcra Kurulu Üyesi 

(1958 - Tekirdağ) 1982 
yılında İTÜ Makine 
Mühendisliği Bölümü’nü 
bitirmiştir. 1990 yılında 
İstanbul Üniversitesi’nde 
İşletme İktisat Enstitüsünde 
yüksek lisansını 
tamamlamıştır. Türkiye’de 
farklı firmalarda görev 
yaptıktan sonra 1998 
yılında Vestel Beyaz Eşya 
Çamaşır Makinesi Fabrika 
Müdürü olarak göreve 
başlamıştır. 2012 yılından 
itibaren Genel Müdürlük 
görevine ek Vestel İcra 
Kurulu Üyeliğini de 
yürütmektedir. 

Ahmet Süha Erol 
İcra Kurulu Üyesi 

(1957- İzmir) Ahmet Süha 
Erol 1979 yılında ODTÜ 
Elektrik Mühendisliği 
bölümünden mezun 
oldu. Dış Ticaret Yöneticisi 
olarak Cezayir, İngiltere ve 
Türkiye’de çeşitli firmalarda 
çalıştıktan sonra 1998 
yılında Vestel’e katıldı. 
Vestel bünyesinde 1998-
2000 yılları arasında 
Satın alma Müdürlüğü 
ile başladığı görevine 
2000-2006 yılları arasında 
Dış Ticaret Genel Müdür 
Yardımcısı, 2006-2013 
yılları arasında ise Vestel Dış 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürü 
olarak devam etmiştir. 
1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla 
Vestel Şirketler Grubu Dış 
Ticaret’ten Sorumlu İcra 
Kurulu Üyesi olarak görevini 
yürütmektedir.
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Vestel Beyaz Eşya Hakkında | Güçlü Ar-Ge yapılanmasına 
sahip olan Vestel Beyaz Eşya, global anlamda geniş bir tüketici 
kitlesinin beğenisine hitap eden ve sürekli zenginleşen 
çevre dostu ürün gamı ile milyonlarca eve daha fazla konfor 
götürmek için çalışmaktadır.

Giriş

Kısaca Vestel Beyaz Eşya

Vestel Beyaz Eşya; uzun vadeli 
stratejilerle hareket eden ve sahip 
olduğu vizyonla sadece ülkemizde 
değil global arenada da pazarı 
yönlendiren bir oyuncudur. 

Vestel Beyaz Eşya, 1997 yılında 
kuruluşundan bu yana güçlü bir 
büyüme grafiği sergilemekte, bugün 
Türkiye’de ve Avrupa pazarlarında en 
büyük beyaz eşya üreticilerinden biri 
olarak konumlanmaktadır. 

Vestel Beyaz Eşya, Manisa’da bulunan 
ve Avrupa’nın tek alan üzerinde 
kurulu en büyük tesislerinden biri 
olma özelliğini taşıyan Vestel City’de, 
en son teknolojiyi kullanarak üretim 
gerçekleştirmektedir. 311 bin m²’yi 
aşkın kapalı alanda buzdolabı, 
çamaşır makinesi, pişirici cihazlar, 
bulaşık makinesi, klima ve termosifon 
üretimini sürdüren Vestel Beyaz 
Eşya, üretim kapasitesi ve teknoloji 
geliştirme yetkinliği ile faaliyet 
gösterdiği tüm pazarlarda önemli bir 
oyuncu konumuna erişmiştir. 

Avrupa’nın en modern ve en güncel 
teknolojiyi kullanan üreticileri 
arasında üst sıralarda yer alan Vestel 
Beyaz Eşya, teknolojideki trendleri 
çok yakından takip ederek geliştirdiği 
ürünler ile Avrupa’da beyaz eşya 
pazarının en büyük 10 üreticisinden, 
Türkiye’de ise sektörün ilk üç 
oyuncusundan biridir. 

Vestel Beyaz Eşya, Avrupa’nın en 
büyük özgün tasarım üreticileri 
(original design manufacturer-
ODM) arasında yer almaktadır. AB 
ülkelerinde satışlarını ODM bazında 
sürdüren Vestel Beyaz Eşya, Türkiye ve 
başta Rusya olmak üzere BDT ülkeleri, 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ise 
Vestel Grubu’nun kendi markalarıyla 
büyüme stratejisi izlemektedir. 

Güçlü Ar-Ge yapılanmasına sahip 
olan Vestel Beyaz Eşya, global 
anlamda geniş bir tüketici kitlesinin 
beğenisine hitap eden ve sürekli 
zenginleşen çevre dostu ürün gamı 
ile milyonlarca eve daha fazla konfor 
götürmek için çalışmaktadır. 

Esnek üretim kabiliyeti ile yüksek 
kapasitesi, ürün farklılaştırma becerisi, 
Avrupa’ya yakınlığın sağladığı lojistik 
avantaj, düşük işçilik maliyetleri 
Vestel Beyaz Eşya’ya önemli rekabet 
üstünlükleri sağlamakta ve piyasa 
konumunu güçlendirmektedir. 

Vestel Beyaz Eşya’nın pazarlama-satış 
hizmetlerini yürüten Vestel Ticaret’in 
lojistik-dağıtım yetkinliği, yaygın 
bayi ve teknolojik altyapıya sahip 
hizmet ağı, yurt içi pazarda güçlü 
marka imajımızı pekiştirmektedir. 
Satış sonrası hizmetler ise yetkili 
servisler ve Vestel Müşteri Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü bünyesinde 
gerçekleştirilmektedir.

Esnek üretim kabiliyeti ile 
yüksek kapasitesi, ürün 
farklılaştırma becerisi, 
Avrupa’ya yakınlığın sağladığı 
lojistik avantaj, düşük işçilik 
maliyetleri Vestel Beyaz Eşya’ya 
önemli rekabet üstünlükleri 
sağlamakta ve piyasa konumunu 
güçlendirmektedir. 
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Bugün itibarıyla Vestel Beyaz Eşya, 
Türkiye genelinde;
· 1.160 Vestel mağazası
· 14 Vs Outlet mağazası
· 726 Regal tabelalı bayii
· E-mağaza
· Vsoutlet.com.tr
· 331 yetkili servis
· 15 Merkez Servis
ile hizmet sunmaktadır.

Avrupa ve diğer coğrafyalarda ise;
· Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, 

Hollanda, Finlandiya, Rusya, 
Kazakistan ve Romanya’daki yurt 
dışı ofis ve yerel satış-dağıtım 
kanalları, 

· Orta Doğu, Rusya ve eski Bağımsız 
Devletler Topluluğu coğrafyasında 
2.750 mağaza ve satış noktası 
aracılığıyla

pazarlama-satış faaliyetlerini 
gerçekleştirmektedir.

Borsa’da Vestel Beyaz Eşya
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’nin iştiraki Vestel Beyaz Eşya 
A.Ş.’nin hisseleri, 2006 yılından bu 
yana Borsa İstanbul’da (BIST) VESBE 
sembolüyle işlem görmektedir.

2013 yılsonu itibarıyla, Vestel 
Beyaz Eşya, ULUSAL PAZAR, BIST 
METAL EŞYA- MAKİNA / BIST SINAİ, 
BIST TÜM, BIST TÜM, BİST 100, 
BIST ULUSAL endekslerinde yer 
almaktadır. 

Vestel Beyaz Eşya’nın Stratejisi 

Vestel Beyaz Eşya’nın stratejik 
vizyonu, sürdürülebilir bir büyüme 
ile gelir ve kârlılık artışı sağlayarak 
hissedarları ve yatırımcıları için 
değer yaratmaktır. Şirket, bu vizyonu 
doğrultusunda stratejisini üç temel 
hedefe dayandırmaktadır: 
Müşteri portföyünü büyütme, 
pazar çeşitliliğini artırma ve 
markalı satışlarını geliştirme.

Müşteri Portföyünü Büyütme
Vestel Beyaz Eşya bir ODM üreticisi 
olarak hizmet sunduğu ana pazarı 
olan Avrupa pazarında satış yaptığı 
başlıca müşterileri olan A markalı 
üreticiler, perakende market zincirleri 
ve distribütörler nezdindeki pazar 
payını artırmayı amaçlamaktadır. 
Bu bağlamda, özellikle A markalı 
üreticiler arasında yükselen 
“outsourcing” eğiliminden daha 
fazla pay alınması, beyaz eşya 
ürün gamının zenginleştirilerek 
müşteri ihtiyaçlarının artan oranda 
karşılanması, temel hareket 
noktalarını oluşturmaktadır.

Pazar Çeşitliliğini Artırma
Vestel Beyaz Eşya, önümüzdeki 
dönemde ana ihracat pazarı olan 
ve önde gelen ODM üreticilerinden 
biri olduğu Avrupa pazarı dışındaki 
pazarlarda da büyümeye büyük 
önem vermektedir. Bu pazarlara 
ulaşımı artırmak ve büyümeyi 
sağlamak için bu bölgelerde 
yatırım, ortaklık ve sözleşmeli 
üretim gibi değişik alternatifler 
değerlendirilmektedir.

Markalı Satışları Geliştirme
ODM hizmeti sunarak büyüme 
hedefinin yanı sıra kendine ait 
markalar ile büyümeye de stratejik 
bir önem atfeden Vestel Beyaz Eşya, 
Vestel ve Regal markaları ile Türkiye 
pazarının yanı sıra BDT, Orta Doğu 
ülkeleri gibi gelişen pazarlarda pazar 
payının artırılmasını; bunun yanı sıra 
Vestel’in portföyünde bulunan diğer 
bilinirliği yüksek bölgesel markalar 
sayesinde, Avrupa pazarındaki 
konumunun güçlendirilmesini 
hedeflemektedir.

Vestel Beyaz Eşya bir ODM üreticisi olarak 
hizmet sunduğu ana pazarı olan Avrupa 
pazarında satış yaptığı başlıca müşterileri 
olan A markalı üreticiler, perakende market 
zincirleri ve distribütörler nezdindeki pazar
payını artırmayı amaçlamaktadır.
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Vestel’in Küresel Faaliyet Ağı | Vestel, güçlü küresel 
pazarlama ve satış ağı ile 145 ülkede farklı tüketici kitlelerine 
ulaşma yetkinliğine sahiptir. 

Giriş

Türkiye

1.160
Vestel mağazası

331
Yetkili servis

14
Vs Outlet mağazası

15
Merkez Servis

726
Regal tabelalı bayii

E-mağaza
emagaza.vestel.com.tr
vsoutlet.com.tr
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2.750
Rusya, BDT 
ülkeleri ve Orta 
Doğu’da Vestel 
markası ile satış 
yapılan mağaza 
ve satış noktası

Dış Ticaret Şirketleri Vestel markasıyla satış yapılan ülkeler

 İngiltere
 Hollanda
 Almanya
 Fransa
 İspanya
 Finlandiya
 Romanya
 Rusya
 Kazakistan

 Gürcistan
 Suriye
 Kıbrıs
 Lübnan
 Ürdün
 Azerbaycan
 Irak
 Suudi Arabistan

 Türkmenistan
 İran
 Kazakistan
 Kırgızistan
 Rusya
 Ermenistan
 Özbekistan
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Zorlu Grubu | Zorlu Grubu, her biri sektörünün önde gelen 
oyuncularından olan şirketleriyle Türkiye için artan oranda 
katma değer üretmeye odaklıdır. 

Giriş

Ev Tekstili

Korteks
Zorluteks

•	 Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük 
entegre polyester iplik üreticisi ve 
ihracatçısı

•	 Avrupa’nın lider ev tekstili şirketi

Elektronik Ürünler, Bilgi 
Teknolojileri ve Dayanıklı 
Tüketim Malları

Vestel

•	 Avrupa TV, beyaz eşya ve dijital 
ürünler pazarının lider ODM ürün 
sağlayıcılarından biri

•	 Avrupa LCD pazarının en büyük 
oyuncularından biri

•	 Türkiye ve Rusya’da üretim tesisleri
•	 Güçlü Vestel markası ile Türkiye’de 

LCD TV ve beyaz eşya pazarının ilk üç 
oyuncusundan biri

Enerji

Zorlu Enerji Grubu

•	 Yurt içinde 821 MW kurulu gücü ile 
ulusal pazarın yükselen oyuncusu

•	 Türkiye’nin yanı sıra Pakistan’da 
56,4MW kurulu güce sahip rüzgar 
santrali ve İsrail’de devam eden 
yatırımlar

•	 Elektrik üretimi, satışı ve ticareti; 
enerji santrallerinin projelendirme 
aşamasını da kapsayacak şekilde 
“anahtar teslimi” olarak inşası; enerji 
santrallerinin uzun süreli işletme, 
bakım ve onarımı; doğal gaz satışı ve 
ticareti faaliyetleri ile entegre hizmet 
sunma yetkinliği
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Gayrimenkul

Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve 
Yatırım

•	 Zorlu Gayrimenkul Grubu, yurt 
içinde ve yurt dışında değerli 
araziler üzerinde nitelikli konut, 
ofis, iş merkezi, alışveriş merkezi, 
hastane, otel veya karma 
gayrimenkul projeleri geliştirmek, 
satmak, kiralamak veya işletimini 
gerçekleştirmek amacıyla 2006 
yılında kuruldu.

•	 Grubun, Türkiye’nin ilk beş 
fonksiyonlu karma kullanım projesi 
olarak dikkat çeken Zorlu Center 
2013 yılı sonunda tamamlandı. 
Zorlu Center, Performans Sanatları 
Merkezi, otel, ofisler, alışveriş merkezi 
ve konutlardan oluşmaktadır.

•	 Grubun devam etmekte olan, önemli 
bir projesi Büyükdere Caddesi 
üzerinde yer alan Levent 199’dur. 
Tamamı ofis olarak planlanan proje; 
40 katlı, 122 bin m² inşaat alanına 
sahip, A+ ofisler içermektedir.

 

Madencilik

Meta Nikel Kobalt

•	 Nikel kobalt alanında bölgesel bir 
tedarikçi olma hedefi

•	 Gördes, Eskişehir ve Uşak’ta nikel 
kobalt yatırım projeleri

•	 Gördes projesi: 300 bin ton (nikel 
metal içeriği) kanıtlanmış rezerv 
ile yaklaşık 350 milyon ABD doları 
planlanmış yatırım tutarı

Faktoring

Zorlu Faktoring

•	 Yurt içi ve yurt dışı faktoring hizmeti 
vermek amacıyla 2012 yılında 
kuruldu.

•	 Orta ve büyük ölçekli firmalarla 
beraber, sektöründe öne çıkan 
yaygın tedarikçi ve bayi ağına sahip 
şirketlere odaklanarak faktoring ürün 
ve hizmetlerini tüm Türkiye geneline 
taşıma hedefi
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Ürün ve süreçlerde 

inovasyona verdiğimiz 

değerle ve güçlü  

Ar-Ge yapılanmamızla 

yarının teknolojilerini 

bugünden tüketicilerle 

buluşturuyoruz.

Ar-Ge 
odaklı





Vestel Beyaz Eşya’da Üretim | Vestel Beyaz Eşya, 
Avrupa’nın tek lokasyondaki en büyük fabrikalarından biri 
konumundaki 1,1 milyon m² alan üzerinde kurulu Vestel City’de, 
311 bin m²’yi aşkın kapalı alanda üretimini gerçekleştirmektedir.

Vestel Beyaz Eşya’nın Üretim 
Gücü ve Üstünlükleri

Vestel Beyaz Eşya, esnek üretim 
ve kişiselleştirme yetkinliğiyle 
müşterilerinin değişken ihtiyaçlarına 
yönelik olarak ürün gamını 
çeşitlendirebilmektedir.
Avrupa’nın beyaz eşyada en hızlı 
büyüyen üreticilerinden biri olan 
Vestel Beyaz Eşya, ölçek ekonomisinin 
sağladığı maliyet avantajlarından 
yüksek oranda yararlanmaktadır.

Vestel Beyaz Eşya’nın esnek üretim 
anlayışı, yüksek kaliteli ürünleri düşük 
maliyetlerle üretmesini sağlamakta, 
ayrıca hem müşteri taleplerine 
zamanında yanıt verebilmesini 
hem de müşteri tercihlerine duyarlı 
değişimi ürünlerine yansıtabilmesini 
mümkün kılmaktadır.

Müşteri talebi veya coğrafi, sosyo-
kültürel özelliklere göre ürün 
geliştirme yetkinliğine ulaşmış 
olması ve üretimi sipariş bazında 
farklılaştırabilmesi, Şirket’in en 
rekabetçi özelliklerindendir.

Çok çeşitli tip ve büyüklükte 
modellerin üretilebilmesi, müşteriye 
özel isteklerin kolaylıkla karşılanması, 
kısa sürede model dönüşümü 
gerçekleştirilebilmesi ve hızlı teslimat 
kabiliyeti Vestel Beyaz Eşya’yı 
sektördeki rakiplerine göre avantajlı 
bir konuma taşımaktadır.

Vestel Beyaz Eşya’nın üretim 
kapasitesi, yıllar içinde ürün 
portföyündeki genişleme ve 
ürünlerine olan yüksek talep 
paralelinde büyük bir artış 
kaydetmiştir.

Vestel City National Geographic 
Channel Mega Fabrikalar 
belgeselinde
Vestel Beyaz Eşya, Avrupa’nın 
tek lokasyondaki en büyük 
fabrikalarından biri konumundaki 
1,1 milyon m² alan üzerinde 
kurulu Vestel City’de, 311 bin 
m²’yi aşkın kapalı alanda üretimini 
gerçekleştirmektedir. 

Vestel City’de üretilen ürünler 145 
ülkeye ihraç edilmektedir.

Vestel City’nin kuruluşunun 10. 
yılında Vestel, dünyanın en büyük 
belgesel kanallarından National 
Geographic Channel’ın dünyaca ünlü 
markalara yer verdiği Mega Fabrikalar 
belgesel serisine giren dünyanın 
ilk elektronik ve beyaz eşya firması, 
Türkiye’nin ise ilk markası olmuştur. 

Vestel’in, bugüne kadar dünya 
çapında farklı sektörlerden 70’i aşkın 
global markanın yer aldığı belgesel 
serisine seçiminde yüksek üretim 
kapasitesi, kapalı alan büyüklüğü, 
üretim hızı ve çalışan sayısı gibi 
kriterler göz önüne alınmıştır. 

Vestel City’nin kuruluşunun 10. 
yılında Vestel, National 
Geographic Channel’ın dünyaca 
ünlü markalara yer verdiği Mega 
Fabrikalar belgesel serisine 
giren dünyanın ilk elektronik ve 
beyaz eşya firması, Türkiye’nin 
ise ilk markası olmuştur.
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Vestel Beyaz Eşya’da Ar-Ge | Vestel Beyaz Eşya, geliştirdiği
ürünlerde “doğa dostu teknoloji”, “işlevsellik” ve “ekonomik
erişilebilirlik” unsurlarını ön planda tutmaktadır.

Gelişim ve rekabette Ar-Ge’ye 
stratejik bir önem atfeden Vestel 
Beyaz Eşya, dünyadaki teknolojik 
gelişmeleri yakından izlemekte, 
Ar-Ge, inovasyon ve ürünleştirebilme 
yetkinliği ekseninde dünyaya “dost 
teknoloji”ler geliştirmektedir. 

Vestel Beyaz Eşya’nın ürün 
tasarımında ana kriterleri; doğa ve 
tüketici dostu teknolojilerin 
geliştirilmesi, enerji tasarrufunun 
azami düzeye çıkarılması, Ar-Ge’ye 
dayalı ürün kişiselleştirme kabiliyeti 
ile farklı pazarların tercih ve 
alışkanlıklarına uygun üretim 
yapılması, ürünlerin ergonomi ve 
tasarımıyla öne çıkmasıdır. Ar-Ge’ye 
verilen önem paralelinde Vestel Beyaz 
Eşya’nın 2013 yılındaki Ar-Ge 
harcamalarının satışlara oranı %1,5 
olmuştur.

Vestel Beyaz Eşya’nın Ar-Ge bölümü 
üretim konusuna göre ayrı ayrı 
departmanlardan oluşmaktadır.
Vestel Beyaz Eşya’da her fabrikanın 
müdürlüğe bağlı Ar-Ge birimlerinin 
yanı sıra bütün ürünler için 
endüstriyel tasarım ve inovasyon 
çalışmalarını yapan, Genel Müdürlüğe 
bağlı “Teknoloji Geliştirme Merkezi” 
de bulunmaktadır. 2013 yılsonu 
itibarıyla Vestel Beyaz Eşya Ar-Ge 
grubu 278 kişidir.

Vestel Beyaz Eşya’nın Ar-Ge eksenini, 
işlevsel ve estetik tasarımlar ile 
enerji ve su tasarrufunu maksimize 
ederek kaynakları verimli kullanan, 
ekstra hijyen sağlayan çevreci 
teknoloji ve ürünlerin geliştirilmesi 
oluşturmaktadır.

Ar-Ge bünyesindeki ekipler, 
yeni teknolojilerin geliştirilmesi 
veya uygulanması, yeni ürün 
tasarımları, çevre dostu ürünler 
geliştirme, verimlilik artışı ve maliyet 
düşürme konularında çalışmalar 
yürütmektedir.

Vestel Beyaz Eşya, 5746 sayılı 
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Kanunu çerçevesinde, 
17 Ekim 2008 tarihinde Ar-Ge 
Merkezi Belgesi almıştır.

Vestel Beyaz Eşya bünyesindeki Ar-Ge 
birimlerinin ve Teknoloji Geliştirme 
Merkezi’nin amacı kendi ürünlerini 
geliştirerek uluslararası pazarlarda 
rekabet gücünün artırılmasına 
ve müşteri memnuniyetinin 
sağlanmasına destek vermektir. 

Bu anlamda Ar-Ge kadrosunun 
uzmanlık konuları;
•	 Yapısal Tasarım 
•	 Yapısal Analiz 
•	 Elektronik Kontrol 
•	 Elektronik Tasarım 
•	 Akışkanlar Mekaniği 
•	 Akışkanlar Analizi 
•	 Kalıp Tasarım 
•	 Fikri Haklar 
•	 Malzeme 
•	 Performans Testleri 
•	 Termodinamik 
•	 Akustik 
olarak sıralanabilir.

Ar-Ge birimleri, ayrıca ürünlere 
ve üretim yöntemlerine ilişkin 
teknik problemlerin çözümlenmesi 
konusunda da uzmanlaşmıştır. 

Bu çerçevede Ar-Ge Birimleri ve 
Teknoloji Geliştirme Merkezi; 
•	 Beyaz eşya ürünleri ile ilgili teknik, 

akademik, endüstriyel yayınları 
takip ederek sektörel yenilikleri 
ve gelişmeleri yakından takip 
etmektedir. 

•	 Laboratuvarlarında temel 
araştırmalar yaparak, elde ettikleri 
sonuçları inovatif özellikler olarak 
ürünlere uygulamaktadır.

•	 Müşteri ziyaretleri ve fuar 
katılımlarıyla müşteri ihtiyaçları 
ve isteklerini yakından takip 
etmekte, bu doğrultuda 
ürünler tasarlamakta, var olan 
ürünlerin iyileştirme çalışmalarını 
yapmaktadır. 
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Vestel Beyaz Eşya, bilginin teknolojiye, teknolojinin ürüne
dönüşüm sürecinde yetkin teknik altyapısını son derece başarılı 
bir şekilde kullanmaktadır.

•	 Üretim parametrelerini iyileştirme 
çalışmaları ile daha fazla 
fonksiyonel özellik kazandırılmış 
ürünler tasarlamaktadır. 

•	 Deneme üretimleri yaparak 
yeni tasarlanan ürünlerin 
veya iyileştirilen ürünlerin 
üretim öncesi kalifikasyonunu 
gerçekleştirmektedir.

Patent araştırmaları ve marka tescili 
konularında çalışmalar yapan patent 
ekibi Teknoloji Geliştirme Merkezi 
içerisinde yer almaktadır. Ekip, 
marka adını ve yapılan çalışmaların 
özgünlüğünü korumaya yönelik 
çalışmalarını sürdürmektedir.  

Vestel Beyaz Eşya, bilginin 
teknolojiye, teknolojinin ürüne 
dönüşüm sürecinde yetkin teknik 
altyapısını son derece başarılı bir 
şekilde kullanmaktadır. Ar-Ge 
bünyesinde, yetkin ve yenilikçilik 
odaklı mühendislerle, son teknoloji 
cihaz ve sistemlerle, üniversitelerle 
yapılan işbirlikleriyle, ulusal ve 
uluslararası proje ortaklarıyla 
sürdürülebilir gelişme doğrultusunda 
örnek yatırımlar yapılmaktadır.
 

Geleceği Bugüne Taşıyan 
Tasarımlar

Teknoloji-fonksiyonellik-endüstriyel 
tasarım ekseninde öne çıkan ürünler
Vestel Beyaz Eşya, pazarı yönlendiren 
teknolojileri geliştirebilecek Ar-Ge ve 
inovasyon üstünlüğü ile trendleri 
etkilerken; müşteri beklenti ve 
ihtiyaçlarını doğru algılama ve bunları 
ergonomi ve estetikle bütünleştirerek, 
ürünleştirme süreçlerine yansıtma 
kabiliyeti ile tüketici beğenilerine hitap 
edebilmektedir. 

Vestel Beyaz Eşya, geliştirdiği 
ürünlerde “doğa dostu teknoloji”, 
“işlevsellik” ve “ekonomik 
erişilebilirlik” unsurlarını ön planda 
tutmaktadır.

Vestel Beyaz Eşya, 2013 yılında da 
yenilikçi, çevreci, çok-fonksiyonlu 
özellikleriyle tüketicilerin hayatına 
renk ve konfor katan ürünlerini 
tüketicileriyle buluşturmaya devam 
etmiştir. 

Vestel Beyaz Eşya’dan yenilikler
Vestel Beyaz Eşya akıllı ev konsepti 
kapsamında geliştirdiği ve 
tüketicilerine sunduğu ürünleri, 
kullanıcılara akıllı telefonlar veya 
tabletler ile uzaktan kumanda imkanı 
tanımanın yanı sıra önemli derecede 
enerji tasarrufu da sağlamaktadır. 

Vestel Beyaz Eşya, 2013 yılında 
da yenilikçi, çevreci, çok-
fonksiyonlu özellikleriyle 
tüketicilerin hayatına renk ve 
konfor katan ürünlerini
tüketicileriyle buluşturmaya 
devam etmiştir.

2013 yılında…
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8 kg Çamaşır Makinesi
Vestel Beyaz Eşya’nın A enerji 
verimliliği sınıfındaki bu ürünü, %80 
daha az enerji ve su tüketerek bir 
dünya rekoruna imza atmaktadır. 
Ürün, diğer Vestel çamaşır 
makinelerindeki hassas yıkama 
teknolojisi, titreşim azaltıcı gövde 
yapısı ve sessiz çalışma teknolojisine 
de sahip bulunmaktadır.

Vestel Akıllı Seri Bulaşık Makinesi
Vestel Akıllı Seri Bulaşık Makinesi, 
kişiye ve ihtiyaçlara özel 10 farklı 
program alternatifi ile ekstra hızlı, 
ekstra sessiz, ekstra hijyen ve ekstra 
kuru fonksiyonlarını sunmaktadır. 
Jetwash 18’ yıkama programı acil 
bulaşıkları 18 dakikada kullanıma 
hazır hale getirirken, Süper 50’ 
programı 50 dakikada A enerji 
sınıfı yıkama yapabilmektedir. 
Smartwash programı, bulaşıkların 
kirlilik seviyesini ölçüp uygun yıkama 
programını kendi belirlerken, 
Dual Prowash programı ise hassas 
bardaklar ile yoğun kirli tencereleri 
bir arada yıkamaktadır. A+++ enerji 
sınıfıyla doğa ve bütçe dostu olan 
Vestel Akıllı Seri Bulaşık Makinesi, 
akıllı sepet tasarımı ve 3. sepeti ile 
kullanıcılarına 15 kişilik bulaşığı tek 
seferde yıkama olanağı sunmaktadır. 

Kurutmalı Çamaşır Makinesi
29 dakikalık yıkama-kurutma 
programı ile segmentinin en hızlısı, 
Vestel Kurutmalı Çamaşır Makinesi 9 
kg yıkama, 6 kg kurutma kapasitesi ve 
anti alerjik, hijyenik çamaşır kurutma 
avantajı sağlamaktadır.

Kurutmalı çamaşır makinesi, 
sadece Vestel’de olan “Finish Time” 
moduyla çamaşırları istenilen saatte 
yıkanmış ve kurumuş bir şekilde hazır 
etmektedir. Yine sadece Vestel’in 
sunduğu, Eco Time modu, programın 
başlama saatini ayarlayarak 
makinenin, elektriğin daha ucuz 
olduğu saat aralığında, çalışmasına 
olanak tanımaktadır.

Ready Cook Ankastre Fırın
Türkiye’nin uzaktan takip edilebilen 
ilk ankastre fırını olarak dikkat 
çeken Vestel Ready Cook’un 
pişirme fonksiyonu telefon ve 
tablet uygulaması aracılığıyla 
dışarıdan yönetilebilmektedir. 
Pişirme fonksiyonları için yemek 
tarifleri görüntülenebilen Ready 
Cook Ankastre Fırın’da, 150 hazır 
pişirme fonksiyonu bulunmaktadır. 
Kullanıcılara kişisel pişirme tercihlerini 
kaydetme imkanı sunan Ready Cook 
Ankastre Fırın, kullanım kolaylığı 
sağlayan dijital ekrana ve farklı 
temizleme seçeneklerine de sahiptir.

Nora Tasarım T45 Bulaşık Makinesi
Vestel’in A+++ enerji sınıfı ürün 
gamında yer alan Nora Tasarım T45 
Bulaşık Makinesi, A+++ enerji sınıfı 
bulaşık makinelerine göre %20 daha 
az enerji harcamaktadır. 10 farklı 
programla kullanıcısının ihtiyacına en 
uygun şekilde çalışan makine, 5,5 litre 
su tüketen özel programıyla da su 
tüketimini azaltmaktadır. 

Çok Bölmeli Entegre Soğutucu
Vestel Çok Bölmeli Entegre Soğutucu, 
713 litre geniş iç hacmi ve çok amaçlı 
soğutma bölmeleri ile rahat kullanım 
imkanı sunmaktadır. İç aydınlatmaları, 
kullanımı kolaylaştırılmış çekmeceleri, 
çekmeceli şişe rafları ve nemli 
saklamaya ayarlanabilir gıda bölmesi 
ile kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarına 
karşılık vermektedir. A++ enerji 
sınıfında yer alan ürün, düşük enerji 
kullanımıyla da ilgi çekmektedir. 

4 Kapılı Geniş Hacim Buzdolapları 
18 farklı soğutma fonksiyonu ve 
isteğe bağlı olarak, hem soğutucu 
hem dondurucu olarak kullanılabilen 
bölmeleri ile her türlü kullanım 
amacına uyum sağlayabilmektedir. 
Vestel 4 Kapılı Geniş Hacim 
Buzdolapları gıdaların daha uzun 
süre taze kalmasını sağlayan özel 
soğutma sistemi ve enerji tasarrufu 
sağlayan çevresel soğutma özelliğiyle 
de tüketicilerin tercihi olmaktadır.

A+++ Kombi Dolap
Vestel A+++ Kombi Buzdolabı, A 
enerji sınıfı ürünlere göre %60 daha 
az enerji tüketmektedir.

Türkiye’nin uzaktan takip edilebilen
ilk ankastre fırını olarak dikkat çeken 
Vestel Ready Cook’un pişirme fonksiyonu 
telefon ve tablet uygulaması aracılığıyla 
dışarıdan yönetilebilmektedir.
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Ödüllerle Taçlanan Tasarım Gücü | Vestel Beyaz Eşya,
2013 yılında da kazandığı ödüllerle bugünden geleceği 
tasarlayan dünya şirketleri arasında yer aldığını bir kez daha 
teyit etmiştir.

Patent Şampiyonu Vestel 
Beyaz Eşya

2012 yılında düzenlenen 1. Ar-Ge 
Merkezleri Zirvesi’nde, 130 firma 
arasından patent kategorisinde 
birincilik ödülünü almaya hak 
kazanan Vestel Beyaz Eşya, yenilikçilik 
konusundaki öncülüğünü, 2013 
yılında başvurusunu yaptığı 13 adet 
patent ile bir kez daha kanıtlamıştır.

2013 Yılı Ödülleri
Vestel Beyaz Eşya’nın yurt içindeki 
ve yurt dışındaki birçok denetim 
ve araştırma şirketinin, programın, 
enstitünün, medya ve meslek 
kuruluşunun değerlendirmeleri 
sonucunda elde ettiği başarı 
ve ödüller, Ar-Ge’ye, tasarıma, 
yenilikçiliğe, kaliteye, marka değerine, 
hıza ve büyümeye verdiği önemi 
ortaya koymaktadır.

Vestel Beyaz Eşya, her yıl olduğu gibi 
2013 yılında da kazandığı ödüllerle 
bulunduğu konumu sağlamlaştırmış, 
bugünden geleceği tasarlayan dünya 
şirketleri arasında yer aldığını bir kez 
daha teyit etmiştir.  

Doğayla dost teknolojiye ödül…
Vestel Beyaz Eşya, 9-12 Ocak 2013 
Enerji Verimliliği Haftası kapsamında 
Manisa OSB Çevre Komisyonu 
tarafından düzenlenen Enerji 
Verimliliği Proje Yarışması’nda “Ürün 
Geliştirme” dalında ödüle layık 
görülmüştür.

Yarışma kapsamında, Manisa 
Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren firmalardan gelen projeler, 
çevrenin korunması, doğal kaynak 
kullanımının azaltılması ve enerji 
tasarrufunun sağlanması kriterleri 
göz önünde bulundurularak 
değerlendirilmiştir. 

Katılımın yüksek olduğu ve jüri 
üyelerinin yoğun bir değerlendirme 
süreci sonrasında dereceye girenleri 
belirlediği yarışmada, Vestel Puzzle 
buzdolabı istenildiğinde soğutucu 
istenildiğinde de dondurucu 
olarak kullanılabilen bölmeleri ve 
bu bölmelerin 14 farklı ihtiyaca 
cevap verecek şekilde dizayn 
edilebilmesiyle, ürün geliştirme 
dalında birincilik ödülü almaya hak 
kazanmıştır. 

Vestel Beyaz Eşya’nın elde ettiği 
ödüller, Ar-Ge’ye, tasarıma, 
yenilikçiliğe, kaliteye, marka 
değerine, hıza ve büyümeye 
verdiği önemi ortaya 
koymaktadır.
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Vestel Beyaz Eşya, çevre duyarlılığı 
ile “Çevre Beratı”na layık görülen ilk 
beyaz eşya şirketi olmuştur.
Vestel Beyaz Eşya, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından kurumların çevre 
konusunda gösterdikleri duyarlılık 
çerçevesinde değerlendirilmesi 
sonucunda, Türkiye’nin en düzenli 
sanayi tesisleri arasında gösterilmiştir. 
Dünya Çevre Günü kapsamında 
düzenlenen bir törenle “Çevre 
Beratı”nı alan Vestel Beyaz Eşya, bu 
değerlendirme ile “doğayla dost 
teknoloji” anlayışını pekiştirmiştir.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını 
aralıksız sürdürerek doğa dostu ve 
yüksek tasarruflu ürünler ortaya 
koyan Vestel Beyaz Eşya, enerji 
verimliliği yüksek ürünleri ile doğal 
kaynakların korunmasına katkı 
sağlamaktadır.

“Tasarım fabrikası” Vestel’e Red 
Dot Design Awards’dan 2 ödül
Vestel Beyaz Eşya, Avrupa’nın en 
prestijli tasarım yarışmalarından Red 
Dot Design Awards 2013’ten Aline 
bulaşık makinesi ve Suave klima 
tasarımı ile 2 ödül kazanmıştır. 

Vestel Beyaz Eşya ürünleri, kendi 
alanlarında profesyonel jüriler 
tarafından inovasyon, fonksiyonellik, 
kalite, ergonomi, sağlamlık, içerik, 
kullanım kolaylığı ve çevresel 
uyum kriterleri çerçevesinde 
değerlendirilerek ödüle layık 
bulunmuştur.

2013 Yılı Fuar Katılımları

Vestel Beyaz Eşya, uluslararası beyaz 
eşya fuarı Living Kitchen’da ilk kez 
yer almıştır.
Vestel Beyaz Eşya, dünya beyaz 
eşya sektörünü Almanya’nın Köln 
kentinde buluşturan Living Kitchen 
fuarında, 67 farklı ankastre ve solo 
beyaz eşya ürünüyle yer almıştır.

Beyaz eşya ve ankastre sektörlerindeki 
son teknolojilerin ve ürünlerin 
tanıtıldığı fuarda Vestel’in sergilediği 
ürünler arasında bulunan A+++ 
enerji sınıfı ve ekstra sessiz LCD 
ekranlı bulaşık makinesi, A+++ enerji 
sınıfı buzdolabı ve çamaşır makinası 
modelleri, transparan bulaşık 
makinesi, kurutmalı çamaşır makinesi, 
visio ve tam dokunmatik kontrollü 
fırınlar ile kendi kendini temizleyen 
ankastre fırın büyük ilgi görmüştür. 

Vestel Beyaz Eşya’nın Living 
Kitchen’da sergilediği beyaz eşya 
ve ankastre ürünleri özellikle enerji 
tasarrufu, akıllı ürün özellikleri ve 
tasarımları ile dikkat çekmektedir. 

•	 A+++ enerji sınıfı buzdolabı, 
çamaşır makinesi, bulaşık makinesi 
modelleri

•	 4 kapılı French Door buzdolapları
•	 LCD ekranlı ve dokunmatik LED 

kontrol panelli ankastre fırın
•	 Kurutmalı çamaşır makinesi 
•	 LCD göstergeli bulaşık makinesi: 

A+++ enerji sınıfı ve 39 dbA ses 
seviyesi

•	 Transparan bulaşık makinesi
•	 İndüksiyon teknolojili 30/60/78 

cm ankastre ve 90 cm indüksiyon 
ocaklar

•	 45 cm bulaşık makineleri (ankastre 
ve solo)

•	 90 cm solo fırın
•	 Pirolitik (kendi kendini temizleyen) 

ankastre fırın
•	 Tam dokunmatik fırın (tüm 

fonksiyonları dokunmatik panelden 
kontrol edilebilir)

•	 Visio dokunmatik fırın (fırın 
fonksiyonu ve termostat 
düğmeden kumandalı, diğer 
özelliklerin hepsi dokunmatik 
panelden kontrol edilebilir)

Vestel Beyaz Eşya, dünya beyaz
eşya sektörünü Almanya’nın Köln
kentinde buluşturan Living Kitchen
fuarında, 67 farklı ankastre ve solo
beyaz eşya ürünüyle yer almıştır.
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Rakipsiz Pazarlama-Satış ve Servis Organizasyonu | 
Vestel Beyaz Eşya, yurt içi ve yurt dışı pazarda sahip olduğu 
ve proaktif stratejilerle yönetilen güçlü ticari yapılanmasıyla, 
ürünlerini milyonlarca tüketiciye sunmaktadır.

Pazar ve Rekabet Stratejisi

Vestel Beyaz Eşya, yurt dışı satış 
stratejisini iki temel eksen üzerinde 
yapılandırmaktadır:
•	 Avrupa pazarında ODM hizmeti 

verdiği A markalı iş ortakları, 
distribütörler, toptan satış şirketleri 
ve perakende zincirleri ve sahip 
olduğu bölgesel markalar 

•	 Orta Doğu, Rusya ve BDT 
ülkelerinde Vestel markalı ürünler 

Vestel Beyaz Eşya kârlı büyüme 
stratejisi paralelinde orta ve üst 
segment ürünlere yönelmekte, 
kârlılığı düşük ürün gruplarından 
çıkmaktadır. Bu bağlamda, 
kişiselleştirilmiş ürünlerle bölgesel 
satışların kârlı bir şekilde artırılması, 
yurt içinde güçlü marka stratejisiyle 
marka bilinirliğinin yukarı 
taşınması ve pazar payı kazanımı 
hedeflenmektedir.

Vestel Beyaz Eşya, Türkiye’de 
satışlarını,
•	 münhasır bayiler ve özel konsept 

mağazaları vasıtasıyla Vestel,
•	 distribütörler vasıtasıyla Regal ve 

Finlux,
•	 perakende market zincirleri 

vasıtasıyla SEG,
•	 Vs Outlet mağazalarında özel 

markaları,
•	 elektronik market zincirlerinde 

Vestel, Regal, Telefunken ve SEG
markalarıyla gerçekleştirmektedir.

Yaygın ve güçlü bir dağıtım-
hizmet ağı

Vestel Beyaz Eşya, yurt içi ve yurt dışı 
pazarda sahip olduğu ve proaktif 
stratejilerle yönetilen güçlü ticari 
yapılanmasıyla, ürünlerini milyonlarca 
tüketiciye sunmaktadır. 

Vestel Grubu’nun yurt içi ve yurt 
dışı tüm pazarlama satış faaliyetleri 
Vestel Ticaret A.Ş. tarafından 
yürütülmektedir. Vestel Beyaz 
Eşya’nın kaliteli ürün üstünlüğü 
ve çoklu marka konseptinde 
edindiği tecrübe, Vestel Ticaret’in 
dağıtım kanalları yapılanmasıyla 
tamamlanarak önemli bir rekabet 
üstünlüğüne dönüşmektedir. Yurt 
içindeki satış sonrası faaliyetler ise 
yetkili servisler ve Vestel Müşteri 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Vestel Beyaz Eşya kârlı büyüme 
stratejisi paralelinde orta ve üst 
segment ürünlere yönelmekte, 
kârlılığı düşük ürün 
gruplarından çıkmaktadır.
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Fiziksel dağıtım ağının yanı sıra Vestel, 
internet üzerinden ürün satışını 
başlatan ilk dayanıklı tüketim markası 
olarak emagaza.vestel.com.tr 
adresinde tüketicilerle buluşmaktadır. 
Sanal ortamda tüm Vestel ürünlerinin 
satışa sunulduğu site, kullanıcı dostu 
tasarımıyla da dikkat çekmektedir. 
E-mağazada sürekli olarak dönemsel 
kampanyalarla satış yapılmakta, 
promosyonlar sunulmaktadır. Vestel 
E-mağaza ziyaretçilerine sunulan özel 
fırsatlar bu adresten takip 
edilebilmektedir.

Vestel E-Mağaza’nın üye sayısı 2013 
yılsonunda %16 artarak 168.149 
kişiye ulaşmıştır.

Sanal ortamda ayrıca vsoutlet.com.tr 
üzerinden de ürün satışına başlanmıştır. 
Vsoutlet.com.tr’nin üye sayısı 2013 
yılsonunda %270 artarak 4.895 kişiye 
ulaşmıştır.

Yurt Dışı Satışlar

2013 yılında ihracat haritasındaki 
ülke sayısı 145’i bulan Vestel Beyaz 
Eşya’nın satışlarının %72’sini ihracat 
oluşturmaktadır.

Vestel Beyaz Eşya, Avrupa pazarındaki 
pazarlama ve satış faaliyetlerini Vestel 
Ticaret’in Fransa, Almanya, İspanya, 
İngiltere, Hollanda, Finlandiya, Rusya, 
Kazakistan ve Romanya’daki iştirak 
şirketlerinin yerel satış ve dağıtım 
ağı aracılığı ile gerçekleştirmektedir. 
Diğer uluslararası pazarlardaki satış 
ve pazarlama faaliyetleri direkt 
olarak Vestel Ticaret tarafından 
gerçekleştirilmektedir.

Vestel markalı satışlar ise Rusya ve 
eski Bağımsız Devletler Topluluğu 
ülkeleri ve Orta Doğu’da 2.750 
noktada gerçekleştirilmektedir. 

Her geçen yıl büyüyen ihracat ağı
Vestel Beyaz Eşya hızlı büyüyen 
ülkelere yatırım yaparak pazarda pay 
sahibi olmak ve ihracat haritasını 
genişletmek için sürekli ve sistematik 
çalışmalar yürütmektedir. 

Avrupa dışında Avustralya, Hindistan, 
Afrika, Orta Doğu, Okyanusya ve 
Güney Amerika pazarlarına da beyaz 
eşya ihracatı yapılmaktadır. 

Uzakdoğu pazarında beyaz eşya 
ihracatı konusunda rekabet avantajı
Vestel Beyaz Eşya’nın Uzakdoğu’daki 
rakiplerine göre daha geniş bir ürün 
yelpazesine sahip olması beyaz eşya 
ihracatı konusunda Şirkete rekabet 
avantajı sağlamaktadır. A enerji sınıfı 
ürün gamında birçok yeni ülkeye 
ihracat yapmaya başlayan Vestel 
Beyaz Eşya, dünyanın en büyük 
buzdolabı üreticisi Çin’e French Door 
buzdolabı ihraç etmeyi başarmıştır. 

Vestel Beyaz Eşya, uzak pazarlarda 
var olma stratejisi doğrultusunda 
Myanmar’a bulaşık makinesi, yine 
Güneydoğu Asya’da Vietnam, 
Tayland, Singapur ve Endonezya’ya 
çamaşır makinesi ihracatı 
gerçekleştirmektedir.

2013 yılında ihracat haritasındaki
ülke sayısı 145’i bulan Vestel Beyaz
Eşya’nın satışlarının %72’sini ihracat
oluşturmaktadır.
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Vestel, satış sonrası hizmetlerini mükemmelleştirme ve %100 
müşteri memnuniyeti sağlama amacıyla şekillendirdiği yeni 
yapısında en önemli rolü üstlenecek olan “Merkez Servis” 
projesini hayata geçirmiştir.

Yurt İçi Satışlar

Yurt içi pazarlama, satış ve satış 
sonrası servis kapsamında;
•	 1.160 Vestel mağazası
•	 14 Vs Outlet mağazası
•	 726 Regal tabelalı bayii
•	 E-mağaza
•	 vsoutlet.com.tr
•	 331 yetkili servis
•	 15 Merkez Servis
ile yaygın hizmet ağı oluşturulmuştur.

Mağazalaşma konusunda 2013 
yılında gerçekleştirilen önemli 
bir atılım, konseptlerin gözden 
geçirilmesi olmuştur. Markaya dair 
farkındalığı artırmayı ve ziyaretçilerin 
keyifli vakit geçirecekleri bir atmosfer 
yaratmayı hedefleyen yeni mağaza 
konseptinin uygulandığı ilk satış 
noktası İstinye Park, İstanbul 
olmuştur.

Servis hizmetlerinde mükemmellik 
için “Merkez Servis”
Vestel Beyaz Eşya, satış sonrası 
hizmetlerin mükemmelleştirilmesi 
ve %100 müşteri memnuniyeti 
sağlama amacıyla şekillendirilen 
yeni yapılanmada en önemli rolü 
üstlenecek olan “Merkez Servis” 
projesini hayata geçirmiştir. 

Yeni “Merkez Servis” yapılanmasıyla 
sektöründe bir ilke daha imza 
atan Vestel Beyaz Eşya, bu proje 
ile tüm yetkili servislerin ve servis 

çalışanlarının standart bir hizmet 
kalitesi sunmasını sağlayarak müşteri 
memnuniyetini en üst seviyeye 
taşımayı hedeflemektedir. 

İlki İzmir Işıkkent’te 650 metrekarelik 
bir alanda açılan Merkez Servislerin 
sayısı, 2014 yılı başı itibarıyla 15’e 
ulaşmıştır.

Görev ve sorumlulukları itibarıyla 
denetim, müdahale, koordinasyon, 
iş geliştirme ve eğitim gibi çok 
fonksiyonlu bir yapıya sahip olan 
Merkez Servisler, hem yetkili 
servislerin çözemediği sorunları 
devralıp hızlı bir şekilde çözüme 
kavuşturma hem de yetkili servis 
çalışanlarını eğitme sorumluluğunu 
üstleneceklerdir. 

Ayrıca piyasaya yeni çıkacak 
ürünlerin saha performanslarının 
takibi konusunda da görev almaları 
planlanan Merkez Servislerin, bu 
anlamda da Ar-Ge birimlerinin saha 
destekçisi olacakları öngörülmektedir.

Merkez Servisler, kendi depolarında 
tutacakları yedek parçalar ile Manisa 
merkezde yerleşik ana yedek parça 
deposuna destek vererek yedek parça 
karşılama sürelerinin kısalmasına 
katkı sağlayacaklardır.

Merkez Servisler ayrıca yetkili 
servislere yönelik denetim 
faaliyetlerini de yerine getireceklerdir.

İlki İzmir Işıkkent’te 650 
metrekarelik bir alanda açılan 
Merkez Servislerin sayısı, 2014 
yılı başı itibarıyla 15’e ulaşmıştır.

2013 yılında…

30 Vestel Beyaz Eşya 2013 Faaliyet Raporu



Kurumsal Marka ve İletişim 
Stratejisi

Vestel’in yenilikçi fikir, üretim, 
satış ve satış sonrası hizmetin yer 
aldığı bütünsel kalite anlayışı, “dost 
teknoloji” marka vaadini oluşturan en 
önemli unsurdur. 2007 yılında devlet 
destekli ilk markalaşma programı 
Turquality programına alınan ilk 
marka olması, Şirket’in marka 
saygınlığına verdiği değeri teyit eder 
niteliktedir. 

Vestel marka ve iletişim stratejisi 
kapsamında;
•	 Müşteri memnuniyetini yakalamak 

ve markaya sadakati artırmak 
hedefiyle iletişim uygulamalarına 
yön vermekte, kampanyalar ve 
iletişim faaliyetleriyle müşteri 
ilişkilerini sürekli ve canlı tutmakta, 
markaya değer katmaktadır.

•	 Etkin çağrı merkezi sistemi, 
çözüm ve teknik çözüm merkezi 
uygulamalarını da içeren yüksek 
kalitede satış sonrası hizmeti ile 
marka yönetiminde etkili bir strateji 
izlemektedir. 

•	 Yeni teknolojiler üreten ve yeni 
ürünler geliştiren bir marka olarak 
sosyal medyanın da dahil olduğu 
interaktif mecrayı ve yazılı-görsel 
basın iletişimlerini etkin biçimde 
kullanmakta, yenilikçi ve entegre 
pazarlama yöntemlerinden 
yararlanmaktadır.

2013 yılında Vestel Beyaz Eşya, 
mutfağa yönelik ürünlerini aynı 
iletişim çatısı altında bir araya 
getirerek “Evin kalbi mutfakta 
atar” yaklaşımı doğrultusunda 
geliştirdiği iletişim ve pazarlama 
stratejisi kapsamında “Evin Kalbi” 
adını verdiği yeni dijital platformunu 
yaratmıştır. Facebook ve Youtube’dan 
yayına giren “Evin Kalbi”, mutfakla 
ilgili her konuya sosyal medyanın 
kendine has mizahi iletişim diliyle 
değinmektedir. Vestel Beyaz Eşya’nın 
özellikle kadın tüketicilere ulaşmak, 
daha yakın, sıcak, uzun vadeli ilişkiler 
kurmak amacıyla tasarladığı bu yeni 
dijital platform, buzdolabındaki 
yiyeceklerin maceralarını anlatan 
“Mutfaktakiler” web dizisinden 
mutfak hakkında tavsiyelerde 
bulunan Cuisine Abla’ya kadar pek 
çok eğlenceli içerikten oluşmaktadır. 
Bu iletişim stratejisinin devamı 
niteliğinde ve yine dijital platformu 
kullanarak “Derin Mevzular” adını 
verdiği yeni bir projeye de imza atan 
Vestel Beyaz Eşya, 7 farklı video ile 
derin dondurucu kullanmanın püf 
noktalarını bu platformda aktarmayı 
amaçlamıştır.

Vestel Beyaz Eşya’dan “Buzdolapları 
Değişti, Buzdolabını Değiştir” 
kampanyası 
Vestel, “Buzdolapları Değişti, 
Buzdolabını Değiştir” adını verdiği 
yeni kampanyasıyla, eski buzdolabını 
getirene 400 TL’ye varan indirimle 
yeni bir Vestel No-Frost buzdolabına 
sahip olma fırsatı sunmuştur. Vestel’in 
tasarımı ve çok işlevli bölme sistemi 
ile öne çıkan, zengin renk, desen, 
model ve ebat alternatifleri ile cam 
ve inox modellerini de içeren geniş 
buzdolabı ürün gamı, tüketicileri en 
yeni teknolojiyle de buluşturmuştur.

2013 yılında Vestel Beyaz Eşya, mutfağa 
yönelik ürünlerini aynı iletişim çatısı altında 
bir araya getirerek “Evin kalbi mutfakta 
atar” yaklaşımı doğrultusunda geliştirdiği 
iletişim ve pazarlama stratejisi kapsamında 
“Evin Kalbi” adını verdiği yeni dijital 
platformunu yaratmıştır.
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Sürekli değişen pazar 

dinamiklerini, tüketiciyi ve 

teknolojik trendleri hızla 

içselleştirme yetkinliğiyle 

sadece ülkemizde değil 

global arenada da pazarı 

yönlendiren güçlü bir 

oyuncuyuz.

Pazar odaklı





Sürdürülebilirlik ve Vestel Beyaz Eşya | Vestel Beyaz 
Eşya’nın sürdürülebilirlik yaklaşımı, ekonomi, insan, çevre ve 
toplumsal katkı eksenlerinde daha iyi bir geleceği sağlama 
temelinde şekillenmiştir. 

Yenilikçi, dinamik, ekip 
ruhuna sahip insan kaynağı

Vestel, teknolojik üstünlüğünü ve 
tasarımdaki liderliğini koruyabilme 
ve geliştirebilme ile kaliteli müşteri 
hizmeti sunabilmenin en önemli 
unsurunun nitelikli insan kaynağı 
olduğunun bilincindedir. Bu 
doğrultuda; Gruba paralel şekilde 
Vestel Beyaz Eşya da işe alım, 
tüm yasal ve hukuki gereklilikler, 
eğitim süreçleri ve ihtiyaçları ile bu 
ihtiyaçların sağlanması, performans 

ölçümü, performans sonuçlarının 
ücretlendirmeye yansıtılması, kariyer 
planlaması, terfi, işten çıkış ve 
tazminat konularının uygulamasını 
içeren, kapsamlı insan kaynakları 
prosedürleri ile yönetilmektedir. 
Çalışanına verdiği değer ile de 
sürdürülebilirliği amaçlayan Vestel 
İnsan kaynakları politikasının en 
önemli hedeflerinden biri, Vestel 
Beyaz Eşya’nın çalışmak için özellikle 
tercih edilen bir kurum olmasıdır. Bu 
hedef doğrultusunda Vestel Beyaz 
Eşya’da;

Vestel Beyaz Eşya İK Temel Göstergeleri – 2013 Yılsonu Verilerine Göre

Personel sayısı Kişi %

Toplam 5.626
Kadın 1.349 %37
Erkek 4.277 %63

Ortalama kıdem 3,65 yıl

Üst yönetimin cinsiyete göre dağılımı Kadın Erkek
Genel Müdür 1
Genel Müdür Yardımcısı 6
Orta Kademe Yönetim 5 41

Personelin öğrenim durumuna göre 
dağılımı

Kadın Erkek

Doktora - -
Yüksek lisans mezunu 18 32
Üniversite mezunu 128 405
Meslek yüksekokulu mezunu 126 358
Lise mezunu 1.077 3.482
Toplam 1.349 4.277

5.626 çalışan
2013 yılsonu itibarıyla Vestel 
Beyaz Eşya’da toplam çalışan 
sayısı 5.626’dır.
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•	 çalışanların başarılı iş sonuçları 
için ihtiyaçları göz önünde 
bulundurulur, 

•	 çalışanların beklentileri ile kurum 
beklentileri dengelenerek çalışanlar 
arasında adalet ve fırsat eşitliği 
gözetilir, 

•	 çalışanlar sürekli eğitimlerle 
desteklenerek gelişimleri sağlanır,

•	 başarı ve yüksek performans takip 
edilir, değerlendirilir, teşvik edilir ve 
ödüllendirilir,

•	 terfi ve yatay ilerlemeler ile kariyer 
planlaması yapılır ve çalışanlar ile 
uzun vadeli işbirliği sürdürülür,

•	 sürdürülebilirliğe ilişkin şirket içi 
görev yedeklemeleri dönemsel 
olarak yapılır, 

•	 ihtiyaçların karşılanmasında şirket 
içi insan kaynağından yararlanmak 
esastır,

•	 insan kaynakları yönetiminde 
yenilikler izlenir, değerlendirilir ve 
uygulanır.

Eğitim faaliyetlerinde süreklilik 
Her bir çalışanın bir değer 
olarak görüldüğü ve eğitimlerin 
çalışanların var olan yeteneklerini 
geliştirmeye, gelişime açık alanlarını 
tamamlayarak yeniliğe ve değişime 
uyumlarını sağlamaya yönelik 
olarak tasarlandığı Vestel’de eğitim 
faaliyetleri çalışanlara istikrarlı bir 
öğrenme olanağı sağlamak üzerine 
yapılandırmıştır. Bu çerçevede 
Vestel’de; düşünen, araştıran, 
sorgulayan, yaratıcı, girişimci ve 
üretken bir insan kaynağına sahip 
olabilmek amacıyla nitelikli ve 
sürdürülebilir eğitim faaliyetleri 
yürütülmektedir. 2013 yılında da 
bu doğrultuda beyaz ve mavi yakalı 
çalışanlara yönelik mülakat teknikleri, 
sunum teknikleri, müzakere becerileri 
gibi soft skill eğitimlerin yanı sıra; 
pro engineer, after effects, forklift 
ve kaynakçılık kursu gibi teknik 
eğitimler de düzenlenmiştir. Teknoloji 

Akademisi eğtimleri, elektrik 
elektronik, bilgisayar, endüstri, 
makine mühendislikleri alanında 
devam etmiş, iş sağlığı ve güvenliği; 
çevre konularında da çalışanlarımız 
bilinçlendirilmiştir.

Vestel’in insan kaynakları süreçleri 
ödüllendiriliyor.
Nitelikli insan kaynağına yatırım 
yapan Vestel Beyaz Eşya, mevcut 
iş gücünü sürekli takviye ederek 
ülke istihdamına da katkıda 
bulunmaktadır. Sektördeki 
konumunun ve başarısının en önemli 
unsurlarından biri olarak kabul 
ettiği insan kaynağının oluşumunda 
uyguladığı yöntemler, birçok kuruluş 
tarafından ödüle layık görülen 
Vestel, 2013 yılında da çeşitli ödüller 
kazanmıştır.

Vestel Beyaz Eşya’da 2013 yılında üst 
yönetici başına ortalama eğitim süresi 13,15 
saat, diğer çalışanlar başına ise 6,83 saat 
olmuştur.

6,83
Çalışan kategorisi bazında toplam 

eğitim süresi
Çalışan başına ortalama eğitim 

süresi

Üst Yöneticiler
Diğer Çalışanlar 
(İdari Personel 

hariç)

Toplam eğitim 
saati (Üst 

Yöneticiler)

Toplam eğitim 
saati (Diğer 
Çalışanlar)

Üst Yönetici 
başına ortalama 

eğitim süresi 
(saat)

Diğer çalışanlar 
başına ortalama 

eğitim süresi 
(saat)

53 5.573 697 38.066 13,15 6,83

Vestel Beyaz Eşya İK Eğitim Göstergeleri – 2013
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Vestel Teknoloji Akademisi, Vestel Grubu - Özyeğin Üniversitesi 
işbirliğiyle faaliyet göstermektedir. 2013 yılında teknik eğitim 
programlarına ek olarak İşletme Akademisi MBA eğitimine 
başlanmıştır.

•	 Türkiye’nin önde gelen insan 
kaynakları portalı kariyer.net 
üzerinden aldığı tüm iş 
başvurularına yanıt vererek işe alım 
süreçlerini kısa tuttuğu için 12. 
İnsana Saygı Ödülleri’nde “İnsana 
Saygı Ödülü”

•	 Manisa’da “En Çok İstihdam 
Sağlayan Şirket Ödülü” ve 
“Bayanların İstihdamına Sağlanan 
Katkı Ödülü” (İŞKUR)

•	 PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi 
Derneği) “Eğitim ve Gelişim 
Yönetimi Kategorisi Birincilik 
Ödülü” 

•	 Manisa’da “Düzenli ve En Yüksek 
Prim Ödeyen Şirket ve İstihdama 
Yapılan Katkı Ödülü” (SGK)

Vestel Teknoloji Akademisi
Vestel Teknoloji Akademisi, Vestel 
Grubu - Özyeğin Üniversitesi 
işbirliğiyle faaliyet göstermektedir.

Programın hedefi, Vestel bünyesinde 
faaliyet gösteren mühendis 
kadrolarının teknik altyapısını 
geliştirmek, teknik alanlarda 
dünyadaki gelişmeler hakkındaki 
farkındalığı ve bilgi seviyesini 
artırmaktır. 2013 yılında teknik eğitim 
veren programlara ek olarak İşletme 
Akademisi adıyla da işletme tezsiz 
yüksek lisans eğitimine başlanmıştır. 

Vestel Teknoloji Akademisi’nde; 
•	 Farklı mühendislik dallarında 

eğitim görmüş çalışanların Vestel’in 
gereksinimi olan alanlardaki 
eksikliklerini gidermeleri, 

•	 Lisans eğitimi almış oldukları 
alanlarda yüksek lisans eğitimi 
almaları, 

•	 Yüksek lisans eğitimi almış olanların 
ise doktora programı almalarına 

olanak sağlayacak çalışmalar 
yürütülmektedir.

Vestel Yönetici Yetiştirme Programı 
devam ediyor.
Vestel’in üniversiteden yeni 
mezun genç yetenekleri geleceğin 
yöneticileri olarak yetiştirmek 
amacıyla başlattığı MT (Yönetici 
Yetiştirme) programında dört 
dönem tamamlanmıştır. Özyeğin 
Üniversitesi’nin akademik desteğiyle 
yürütülen MT programı dahilinde, 
pek çok aşamadan geçerek Vestel 
bünyesine katılan genç yetenekler, işe 
girdikleri günden itibaren 4 aylık 
teorik eğitim almakta, teorik 
eğitimlerini takiben tüm Vestel 
şirketlerini kapsayan 2 aylık bir staj 
döneminden sonra görevlerine 
başlamaktadırlar. 

Sürdürülebilirlik

2013 yılında ilk dönemini 
tamamlayarak 32 çalışanın 
mezun olduğu Vestel Teknoloji 
Akademisi’nde, 29’u Vestel 
Beyaz Eşya’dan olmak üzere 
159 çalışan da eğitimlerini 
sürdürmektedir.
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 Söz konusu program ile Vestel 
ailesine yeni katılacak genç yönetici 
adaylarının, hem Vestel’i hem de 
sektörü en iyi şekilde kavramaları, 
öğrendikleri bilgileri iş yaşamında 
kullanarak yeni projeler geliştirmeleri 
ve Vestel’e katma değer sağlamaları 
amaçlanmaktadır.

Düzenlenmiş bulunan dört 
MT programıyla 105 üniversite 
mezununa yönetici adayı olarak 
iş imkanı sunan Vestel, MT 
programına kabul edilen adayların 
eğitimlerini bu programla sınırlı 
tutmamaktadır. Manisa’daki Vestel 
Eğitim Merkezi’nde yer alan Vestel 
Teknoloji Akademisi’nde çalışanlara 
yüksek lisans ve doktora programları, 
teknik ve kişisel gelişim eğitimleri de 
verilerek MT programının devamı 
sağlanmaktadır. 2013 yılında ilk 
dönemini tamamlayarak 32 çalışanın 
mezun olduğu Vestel Teknoloji 
Akademisi’nde, 29’u Vestel Beyaz 
Eşya’dan olmak üzere 159 çalışan da 
eğitimlerini sürdürmektedir. 

Vestel ayrıca Özyeğin Üniversitesi 
işbirliğiyle “İşletme Akademisi” 
programını hayata geçirerek 
çalışanlarının MBA eğitimlerine 
destek olmaktadır. 2013 yılı itibarıyla 
39 çalışanımız MBA programına 
devam etmektedir.

Yetkili servisler için eğitim 
seferberliği 
Vestel, yetkili servis ağını 
iyileştirmeye ve satış sonrası 
hizmetlerini mükemmelleştirmeye 
yönelik çalışmalarını Yetkili Servis 
İşletme Yönetimi programı ile 
sürdürmektedir. Yaşar Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) 
işbirliğiyle hayata geçirilen “Yetkili 
Servis İşletme Yönetimi” programı 
ile Türkiye’nin bu alandaki en 
kapsamlı projesini başlatan Vestel, 
2014 Mayıs ayına kadar 100 yetkili 
servis yöneticisine eğitim vermeyi 
hedeflemektedir. 

Yetkili servislerin Vestel müşterilerine 
sunduğu hizmetin kalitesini artırarak 
yüzde yüz müşteri memnuniyeti 
sağlamanın yanı sıra küçük işletme 
konumundaki yetkili servislerin 
verimli, etkin ve sürdürülebilir 
bir performans göstermeleri için 
bir yönetim modeli oluşturmayı 
amaçlayan programda, başarı 
gösteren katılımcılar Yaşar 
Üniversitesi’nden onaylı sertifika 
sahibi olacaklardır.

İnsana saygının bir diğer 
tanımı: İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlık ve güvenliğe pozitif yaklaşımın, 
etkin ve verimli bir yönetim için esas 
olduğunun bilincinde olan Vestel, 
işyerindeki risklerin çalışanların, 
taşeronların, ziyaretçilerin, 
çözüm ortaklarının ve çalışma 
alanlarındaki diğer personelin 
üzerindeki potansiyel etkilerinin 

değerlendirilmesi ve yönetilmesine 
önem vermektedir. Vestel tüm 
çalışanlarını, kalite, çevre bilinci, 
enerji verimliliği, bilgi güvenliği 
ile potansiyel sağlık ve güvenlik 
riskleri konusunda doğru davranış 
alışkanlıkları kazanmaları için sürekli 
eğitmektedir.
Vestel’in iş sağlığı ve güvenliği 
politikalarının çerçevesini;
•	 Şirketin her noktasında “Güvenlik 

Kültürü” oluşturmak ve 
benimsetmek,

•	 “Olmadan önle” politikası ile 
güncel risk analizleri yaparak 
faaliyetler esnasında oluşabilecek 
tehlikeli, sağlığa zararlı koşullardan 
korunmak ve daha sağlıklı bir 
ortam oluşturmak, 

•	 Sürekli eğitim ve çalışan katılımlı 
platformlarımız ile çalışanlardan 
görüş alarak iş sağlığı ve güvenliğini 
birlikte tesis etmek,

•	 İş sağlığı ve güvenliğinin tüm 
çalışanların vazgeçilmez önceliği 
ve işinin ayrılmaz parçası olduğunu 
kabul etmek, 

•	 Yapılan faaliyetlerde sağlık ve 
güvenlik ile ilgili iş kazalarını 
ve yangın risklerini tamamen 
önleyerek veya en aza indirerek 
güvenli bir işyeri ortamı 
oluşturmak,

•	 İşin çalışana, çalışanın da işe uygun 
olması prensibini benimseyerek 
işyerlerindeki güvensiz durumları 
ve güvensiz hareketleri risk 
analizleri yapıp önleyici planlar 
uygulayarak ortadan kaldırmak ya 
da en aza indirmek

oluşturmaktadır. 

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 
(YÜSEM) işbirliğiyle hayata geçirilen 
“Yetkili Servis İşletme Yönetimi” programı 
ile Türkiye’nin bu alandaki en kapsamlı 
projesini başlatan Vestel, 2014 Mayıs 
ayına kadar 100 yetkili servis yöneticisine 
eğitim vermeyi hedeflemektedir.
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Vestel Beyaz Eşya, bünyesindeki tüm operasyonlarda, üretim 
hatlarında ve ürünlerde çevresel gözden geçirme faaliyetleri 
yürüterek, çevre kalitesinin korunmasını ve iyileştirilmesini tüm 
çalışanlarıyla birlikte genel amaç olarak benimsemiştir.

Çevreye “Dost Teknoloji”

Vestel Beyaz Eşya, doğa ve insan 
dostu teknolojiler geliştirme 
ve enerji tasarrufunu azami 
düzeye çıkaran ürünler yaratma 
kararlılığını taşımaktadır.
Vestel Beyaz Eşya, son yıllarda beyaz 
eşya sektöründeki temel trend olan 
enerji verimli ürünlere yönelimi 
bünyesine hızla adapte etmiş, kısa 
ve orta vadeli planlarını bu ürünlerin 
önceliklendirilmesine yönelik şekilde 
düzenlemiştir. Ar-Ge’ye yapılan 
yatırımlar, beyaz eşyadaki çevreci 
ürün gamının su, deterjan, zaman, 
hammadde gibi kaynakları tasarruflu 
kullanan, çevreye daha az atık su, 
ısı ve gürültü yayan yeni modellerle 
sürekli olarak zenginleştirilmesini 
olanaklı kılmaktadır. 

Doğayı koruma ve sosyal sorumluluk 
bilincini kendi gelişimiyle paralel 
algılayan Vestel Beyaz Eşya, bu 
felsefeden beslenen yenilikçi 
yaklaşımları benimsemenin, Şirketin 
sürdürülebilir büyümesinin temel 
koşulu olarak görmektedir.

Vestel Beyaz Eşya, faaliyetlerini 
TSE’den aldığı “TS-EN-ISO 14001 / 
Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası” 
ve “ISO 50001 / Enerji Yönetim 
Sistemi Sertifikası” çerçevesinde 
sürdürmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
Vestel Beyaz Eşya; çevrenin 
korunması, sera gazı emisyonunun 
azaltılması, kaynakların etkin 
kullanımı ve enerji masraflarının 
düşürülmesi hedefiyle gerçekleştirdiği 
çalışmalar kapsamında, ISO 50001 
Enerji Yönetim Sistemi Sertifika 
sürecini başarıyla tamamlayarak, 
sektörde ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi Sertifikası alan ilk Türk şirketi 
olma unvanını kazanmıştır.

Enerji Yönetim Sistemi kapsamında;
•	 Çevresel ve ekonomik açıdan 

sürdürülebilir kılınması için enerji 
verimli ve çevre dostu teknolojilerin 
kullanılması, 

•	 Şirketin enerji performansının 
dünyadaki en iyisiyle ve 
benzerleriyle kıyaslanarak sürekli 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, 

•	 Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanılması, 

•	 Enerji tasarrufunda sürekli 
iyileştirme için paydaşlar arasında 
katılım ve yenilik kültürünün teşvik 
edilmesi, 

•	 Yasal şartlara tam uyumun 
sağlanması, 

•	 Enerji verimliliği iyileştirme 
alanlarının belirlenerek iç ve dış 
enerji verimliliği etütlerinin düzenli 
olarak yaptırılması, 

•	 Enerji tüketimi hedeflerinin 
iyiye giden, iyileştirmeye yönelik 
tutturulması için, tüm çalışanların 
rol almasının sağlanması, 

Vestel Beyaz Eşya, faaliyetlerini 
TSE’den aldığı “TS-EN-ISO 
14001 / Çevre Yönetim Sistemi 
Sertifikası” ve “ISO 50001 
/ Enerji Yönetim Sistemi 
Sertifikası” çerçevesinde 
sürdürmektedir.

Sürdürülebilirlik
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•	 Eğitim, seminer ve görsel afişlerle, 
enerji verimliliği konusunda 
bilinçlendirme çalışmalarının 
yapılması, 

•	 Enerji tüketiminin optimize 
edilmesi için ekipman ve prosesin 
modifikasyonu, yeni teknoloji 
kullanımı ve iyileştirilmesi için 
yaratıcı fikirlerin desteklenmesi 
sağlanmaktadır.

Tüm ürünlerde maksimum enerji 
verimliliği
Enerji verimliliği konusundaki 
hedeflerini sürekli daha iyiye doğru 
revize eden Vestel Beyaz Eşya, tüm 
ürün gamlarındaki üretimini yüksek 
enerji verimliliği kategorisi olarak 
kabul edilen A+ ve üstü cihazlara 
kaydırmıştır. Vestel Beyaz Eşya, bugün 
toplam Ar-Ge bütçesinin yarısını 
çevreci ürün geliştirmeye ayırmakta; 
çevreci projeler gündeme geldiğinde 
geciktirmeden ek fonlar sağlayarak 
projeyi başlatmaktadır.

Vestel Beyaz Eşya, beyaz eşya 
pazarına sunduğu ürünlerle, enerji 
tüketimini 5 yıl öncesine göre %50, 
su tüketimini ise %26 oranında 
azaltmayı başarmıştır. İstanbul Sanayi 
Odası tarafından düzenlenen Çevre 
Ödülleri’nde sağladığı su tasarrufu 
ile birincilik ödülü alan Vestel Twinjet 
çamaşır makinesi, 8 kilogram çamaşır 
için sadece 48 litre su tüketerek 
yılda yaklaşık 2.000 litre su tasarrufu 

yapabilmektedir. A+++ enerji sınıfıyla 
doğa ve bütçe dostu olan Vestel Akıllı 
Seri Bulaşık Makinesi ise 15 kişilik 
bulaşığı tek seferde yıkayarak su 
tüketimini 9 litrede tutmakta ve bu 
sayede 1.120 litre yıllık su tasarrufu 
sağlamaktadır.

Vestel Beyaz Eşya, İklim 
Performans Liderleri Ödülü’ne layık 
görülmüştür.
Vestel Beyaz Eşya, 2013 yılında 
Karbon Saydamlık Projesi 
(Carbon Disclosure Project - CDP) 
platformunu kullanarak iklim 
değişikliği stratejilerini açıklayan 
şirketler arasında yapılan performans 
derecelendirmesinde, Türkiye’nin 
İklim Performans Liderleri Ödülü’nü 
almaya hak kazanmıştır.

Karbon emisyonlarını azaltan ve 
iklim risklerini yöneten çalışmaları 
ile ödüle layık görülen Vestel Beyaz 
Eşya, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını 
aralıksız sürdürerek doğa dostu ve 
yüksek tasarruflu ürünler ortaya 
koymaktadır.

Üretim aşamalarında da çevre dostu 
uygulamalar
Çevresel açıdan sürekli gelişmeyi, 
kirlenmenin önlenmesini, yürürlükte 
bulunan çevreyle ilgili mevzuata 
ve idari düzenlemelere uyacağını, 
benimsemiş olduğu çevre politikası 
ışığında Vestel Beyaz Eşya;

•	 Yeni ürün proje ve operasyon 
değerlendirmesinde çevre 
faktörünün dikkate alınması, ilgili 
Avrupa Birliği Direktifleri (RoHS, 
Reach vb.) ve yurt içi yönetmeliklere 
uygun olarak, ürün tasarımında 
ve üretim süreçlerinde zararlı 
madde kullanımının azaltılması ve 
daha az kirletici özelliği bulunan 
maddelerin araştırılması, buna 
bağlı olarak da, canlılar ve çevre 
üzerinde tehlike yaratan altı ağır 
metalin (kurşun, cıva, kadmiyum, 
Krom+6, PBB, PBDE) ürünlerde 
kullanımının sınırlandırılması,

•	 Atıkların azaltımı, tekrar kullanımı, 
geri dönüşümü ve geri kazanımı 
için çalışmalar yapılması,

•	 Verimlilik artışı ve yeni teknoloji 
kullanımını teşvik ile enerji, su ve 
doğal kaynakların tasarrufunun 
sağlanması,

•	 Uygun olduğu yerde geri 
dönüşümlü ambalaj malzemesinin 
kullanılması,

•	 Çevre bilincinin oluşturulması 
amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi

konularında çalışmalar yapmayı ve bu 
yolda yeterli ve yerinde kaynak tahsis 
etmeyi taahhüt etmektedir.

Vestel Beyaz Eşya, 2013 yılında Karbon 
Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure 
Project - CDP) platformunu kullanarak 
iklim değişikliği stratejilerini açıklayan 
şirketler arasında yapılan performans 
derecelendirmesinde, Türkiye’nin İklim 
Performans Liderleri Ödülü’nü almaya 
hak kazanmıştır.
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Vestel Beyaz Eşya 2011 yılından beri TPM (Toplam Üretken 
Bakım) yönetim sistemini başarı ile uygulayarak 
sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

Vestel Beyaz Eşya, tüm ürünlerini, 
canlılar ve çevre üzerinde tehlike 
yaratan altı ağır metalin kullanımını 
sınırlayan ROHS Direktifi’ne 
(Restriction of Hazardous Substances 
Directive) uygun olarak üretmektedir. 

Vestel Beyaz Eşya, uzun yıllardır 
ürünlerinin elektronik kart ve elektrik 
aksamlarının hiçbirinde kurşun içeren 
lehim kullanmamaktadır. Şirket, 
soğutucularında kullandığı gazların 
da ozon dostu gazlar olmasına özen 
göstermektedir.

Bunların dışında Vestel Beyaz Eşya 
hammaddelerini tedarik ederken, 
gerek akıllı koli kullanımı gerekse 
naylon ve seperatör kullanımında 
“yeniden kullanım” prensibini 
işleterek ambalaj atıklarını azaltıp, 
ambalajlarının çevreye etkilerini en 
aza indirgemektedir.

Ürün gamının %90’ını çevreci 
ürünlerin oluşturduğu Vestel Beyaz 
Eşya, geliştirdiği EcoWash ve TwinJet 
yıkama teknolojileriyle su, enerji ve 
zaman tasarrufunda çığır açmıştır. 

Vestel Beyaz Eşya 2011 yılından beri 
TPM (Toplam Üretken Bakım) yönetim 
sistemini başarı ile uygulayarak 
sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. 
TPM, üretim sistemlerinde sıfır 
ekipman duruşu ve sıfır kalite hatası 
hedefleyen bir bakım sistemidir. TPM, 
üretim ve hizmet süreçlerinde, tüm 

çalışanların katılımını gerektiren, 
otonom bakımı öngören, arıza 
giderme değil önleme yaklaşımını 
benimseyen, ekipman etkinliğini en 
üst düzeye getiren bir bakım yönetimi 
yaklaşımıdır. TPM sistemi yaklaşımı 
ile Şirket’in çevresel kazanımları 
aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; 
•	 5S Yaklaşımı ile tertip düzenin 

sağlanması ve kirliliğin azalması,
•	 Kaizen yaklaşımı ile iyileştirme 

çalışmaları,
•	 Otonom bakım yaklaşımı ile az 

arıza, az saçılma, enerji tasarrufu ve 
hammadde tasarrufu,

•	 Hurda ve rework’ün azaltılması – 
dolayısıyla atıkların azaltılması,

•	 Verimlilik ve kalitenin artması – 
sürekli iyileştirme.

Vestel Beyaz Eşya toplumsal 
katkı çalışmaları

Vestel Beyaz Eşya, çalışanları, 
müşterileri ve tedarikçileriyle birlikte 
faaliyetlerini; çağın gereklerine uygun 
olarak, dürüstlük ve güven içinde 
sürdürmeyi hedeflemektedir. Tüm 
faaliyetlerinde sosyal sorumluluk 
bilinciyle hareket etmeyi yönetim 
anlayışının temel ve değişmez 
unsurlarından biri sayan Vestel Beyaz 
Eşya, topluma fayda sağlayan sosyal 
çalışmalar yürütmekte, projeler 
geliştirmektedir.

Ürün gamının %90’ını çevreci 
ürünlerin oluşturduğu Vestel 
Beyaz Eşya, geliştirdiği 
EcoWash ve TwinJet yıkama 
teknolojileriyle su, enerji ve 
zaman tasarrufunda çığır 
açmıştır.

Sürdürülebilirlik
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Vestel için toplumla paylaşarak 
büyümek esastır.
Temel iş stratejisinin arkasında 
toplum için değer yaratmak ve 
değerleri birlikte yaşatmak anlayışı 
yer alan Vestel, uzun soluklu 
toplumsal katkı projeleriyle desteğin 
sınırlı olduğu alanlarda özellikle genç 
nesillere kaynak ve imkan sağlamayı 
hedeflemektedir. Vestel, çevre ve 
insan ekseninde geleceğe odaklı, 
mükemmeliyetçiliğini yansıtacak 
toplumsal projeler geliştirmeyi 
sürdürmektedir.

Vestel genç sanatçıların yanında
Dost teknoloji Vestel, bağımsız 
sanatçıların kendini gösterebilmesi, 
gelecek vadeden sanatçıların erken 
keşfedilebilmesi amacıyla kurulan 
Mamut Art Project’in Video Art 
sponsorluğunu üstlenmiştir. 

Vestel, genç sanatçılara kariyerlerinin 
başında kendilerine ait bir alanda 
eserlerini sergileme deneyimini 
yaşayacakları Mamut Art Project’te 
yer alarak, sanat alanında eğitim 
görmüş gençlerin yanında olduğunu 
bir kez daha göstermiştir.

Türkiye’de bu alanda düzenlenen ilk 
sergi olma özelliği taşıyan Mamut Art 
Project, 16-19 Mayıs 2013 tarihleri 
arasında Antrepo 3’te yaklaşık 
10’ar metrekarelik kişisel alana 
sahip 40 sanatçı ile sanatseverleri 
buluşturmuştur.

Proje kapsamında genç sanatçılar 
video eserlerini Vestel ekranları 
aracılığıyla sergileme fırsatı bulurken, 
ziyaretçilere de sergi alanında yer 
alan Vestel standında Vestel’in 
interaktif ekranlar teknolojisini 
deneyimleme olanağı sunulmuştur.

Vestel, Contemporary İstanbul’un 
teknoloji sponsoru oldu.
İleri teknolojisi kadar estetik 
tasarımlarıyla da ön plana çıkan 
bir marka olan Vestel, görsel 
sanatlara desteği her zaman sosyal 
sorumluluğunun bir parçası olarak 
görmektedir. Vestel’in bu kapsamdaki 
faaliyetlerinden birisi de 7-10 Kasım 
2013 tarihleri arasında düzenlenen 
ve Türkiye’nin en kapsamlı 
uluslararası çağdaş sanat fuarı olan 
Contemporary İstanbul Fuarı’nın 
teknoloji sponsorluğunu üstlenmek 
olmuştur. 

Fuarda, Türkiye’nin de aralarında 
olduğu 21 ülkeden 650 sanatçının 
3.000 eseri, televizyondan tablete, 
dizüstü bilgisayardan ses sistemi 
ve kulaklığa, projektörden kioska 
200’e yakın Vestel ürünü aracılığıyla 
sanatseverlerle buluşturulmuştur. 

Dijital sanat alanında Türkiye’nin 
en önemli görsel sanatçılarından 
Candaş Şişman’ın SYN-Phon eseri, 
Ozan Türkkan’ın Alfa Omega, Alfa-
RuttEtra ve Resurrection-RuttEtra 
eserleri, NOHlab’ın Colloid eseri 
ile yeni dönemin bağımsız sanat 
topluluklarından OUCHHH’in 
Mentalis Structuram eseri ilk kez 
Contemporary İstanbul Fuarı, 
Vestel Lounge’da sanatseverlerin 
beğenisine sunulmuştur. 

Vestel “Bir Dilek Tut Derneği”ni 
destekliyor. 
Vestel, toplumun gelişmesinde 
umut, dayanma gücü ve sevinç 
duygularının güçlendirilmesinin 
büyük etkisi olduğu inancıyla 2008 
yılından beri Bir Dilek Tut Derneği’nin 
dilek sponsorluğunu üstlenmektedir. 
Bir Dilek Tut Derneği, Türkiye dahil 
36 ülkede hayati tehlike taşıyan 
hastalıklarla mücadele eden 3-18 
yaş arası çocuklara umut vermek 
amacıyla faaliyet göstermektedir. 
Vestel, hayata tutunmaya çalışan 
çocukların dileklerinin gerçeğe 
dönüşmesini sağlayan bu derneğe, 
Mehmet Zorlu Vakfı’nın katkısıyla her 
ay bir dileğin gerçekleştirilmesi için 
ayni ve maddi destek sağlamaktadır. 

Vestel, toplumun gelişmesinde umut, 
dayanma gücü ve sevinç duygularının 
güçlendirilmesinin büyük etkisi olduğu 
inancıyla 2008 yılından beri Bir Dilek 
Tut Derneği’nin dilek sponsorluğunu 
üstlenmektedir.
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Teknolojimizle öncülük 

ettiğimiz sektörde, insan 

hayatına verdiğimiz önem 

ve çevreye duyduğumuz 

saygı ile farklılaşıyoruz.

Çevre 
ve insan 

odaklı





Risk Yönetimi

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin 
erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Zorlu Holding 
bünyesindeki Kurumsal Risk Yönetimi Departmanı, Şirkete destek fonksiyon olarak 2012 yılı birinci çeyreğinden itibaren 
faaliyetlerine başlamıştır. Bu çerçevede Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren tüm ilişkili şirketlerde geçerli olmak 
üzere Zorlu Holding Risk Politika & Prosedürü ve Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi hazırlanmıştır. 15.03.2013 tarihli 
Yönetim Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Çalışmalarda finansal risklerin değerlendirilmesinin yanı sıra operasyonel, çevresel, teknolojik vb. finansal olmayan 
risklere de yer verilmektedir. Risk envanterine göre ortaya çıkan önemli riskler ve alınan aksiyonlar aşağıdaki gibi 
özetlenmiştir;

Risk Risk Açıklaması

Fi
n

an
sa

l R
is

kl
er

Likidite Riski İş sürekliliği anlamında yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlayamamak, nakit 
akımı dengelemek adına yeterli fonlama bulamamak ve de açık pozisyon kapatabilme 
kabiliyetinin zayıflaması gibi şirketin maruz kalabileceği likidite riskleri için periyodik 
analiz çalışmaları yapılarak riskler yönetilmektedir.

Sermaye Riski Şirket sermaye yönetimi anlamında faaliyetlerinin sürekliliğini borç/toplam sermaye 
dengesini en verimli şekilde kullanarak sağlamaya çalışmaktadır.

Kur/Faiz Riski Şirket, döviz cinsinden varlıklarını ve yükümlülüklerini TL’ye çevriminde kullanılan kur 
oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruz kalabilmektedir. Bu riskleri bertaraf 
etmek amaçlı olarak genellikle mal alımı yapılan döviz cinsinden mal satışı yapmak gibi 
çeşitli korunma politikaları uygulamaktadır.
Ayrıca, Şirket, nakit akımını dengelemek adına çeşitli finansman kaynakları kullanması 
sebebiyle ulusal ve uluslararası piyasalardaki faiz oranı değişimlerinden etkilenmektedir. 
Riskin minimize edilmesi amacıyla da çeşitli korunma politikaları uygulamaktadır.

Finansman Riski Şirketin mevcut durumda uzun dönemli yatırımı bulunmamaktadır. Operasyonel 
ihtiyaçlarını finanse etmek için kısa vadeli banka kredisi ile kendisini fonlayan şirket, 
felsefesi gereği likiditesi yüksek varlıklar ile kapanamayacak finansman yüküne 
katlanmamaya özen göstermektedir.

Ekonomik Riskler Ekonomik istikrarsızlıkların (durgunluk, kriz, resesyon, devalüasyon vb.) olumsuz etkileri, 
kur ve faiz hareketleri, iş gücü hammadde, elektrik vb. girdi maliyetlerini oluşturan 
kalemlerdeki fiyat dalgalanmaları gibi yatırım ve de işletme safhasında önemli risk 
kaynaklarından olup duyarlılık analizleri ile değişimlerin etkileri ölçülerek her duruma 
göre farklı aksiyonlar oluşturulmaktadır.
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Stratejik Riskler Pazar payını etkileyen rekabet, müşteri taleplerindeki değişim, ürün/hizmet geliştirme 
gibi iş sürekliliğini tehdit eden konular üzerindeki stratejik riskler, farklı ülkelere yapılan 
yatırımların çeşitlendirilmesi, her alanda yaşanan değişimleri doğru şekilde ve zamanında 
anlayarak karar mekanizmalarını çalıştırmak gibi yöntemler ile yönetilmektedir.

İş Sürekliliği Riski Stratejik olarak bir felaket, beklenmedik veya acil durum sırası/sonrasında, alternatif bir 
şekilde ve alternatif lokasyonlarda, kritik sistemlerin, teknik altyapı ve tesislerin kurtarılıp, 
işlevselliğinin geri kazandırılması konusunda acil durum eylem planları hazırlanarak, 
periyodik olarak revize edilmektedir.

Rekabet Riskleri Yurt içi ve uluslararası platformda rekabet gücünün korunması ve arttırılması için müşteri 
portföyünün iyi tanınması ve müşteri talepleri değişiminin iyi tespit edilmesi üzerinde 
çalışılmakta, kurulan ticari ilişkilerin uzun vadeli olarak kalması için müşteri hizmetleri 
kalitesi, fiyat avantajları, kalite vb. maksimum seviyede tutulmaktadır.

Operasyonel Riskler Üretim ve dağıtım hattında işletme/kullanıcı hataları kaynaklı ya da çevresel faktörler 
(doğal afetler, terör vb.) nedeniyle meydana gelebilecek sistemsel aksaklıklar, mekanik 
arızalar, hırsızlık gibi operasyonel aksaklıklar yerinde ve zamanında müdahaleler ile 
etkileri en aza indirgenmiş düzeyde yönetilmektedir. Ayrıca, şirket bünyesinde geniş 
bir sigorta kapsamı dizayn edilerek olası hasarların maddi etkilerinin minimize edilmesi 
hedeflenmiştir.

Hukuksal/ Politik 
Riskler

Zorlayıcı bürokrasiler, regülasyon değişimleri, hukuksal davalar, vergi ihtilafları, fikri 
hakların ihlali, haksız rekabet, paydaşlarla yapılan sözleşmeler, gümrük sorunları, politik 
ilişkiler vb. konular şirketin doğasında olan riskler olup, sıkı ve zamanında takipler ve 
operasyonlar ile kontrol altında tutulmaktadır.

Çevre/Sağlık/
Güvenlik Riskleri

Üretim tesislerinde, çevre sağlığı, paydaş güvenliği ve paydaş sağlığı ile ilgili olarak 
kanunen belirlenmiş standartlara uyum ile ilgili politika ve prosedürler takip edilmekte 
olup, olumsuz coğrafi ve iklim şartlarına uygun önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca 
doğal afetler ve terör olaylarına ilişkin riskler sigortalanarak sigorta şirketlerine transfer 
edilmektedir.
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Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. ve diğer Zorlu Grubu Şirketlerinde iç denetim fonksiyonu, Zorlu Grubu genelinde 2000 
yılından beri hizmet veren Zorlu Holding A.Ş. bünyesinde yapılanmış İç Denetim Bölümü tarafından uygulanmaktadır. 
İç Denetim Bölümü, Uluslararası İç Denetim Standartları’nı temel alarak, resmi yönetmelikler ve Üst Yönetim tarafından 
onaylanan denetim programları çerçevesinde denetimlerini gerçekleştirmekte ve hem her denetim sonrası hazırladığı 
denetim raporları, hem de yıllık olarak hazırladığı faaliyet raporları ile bütün bir yılın denetim sonuçlarını Holding 
Yönetim Kurulu, şirketlerin varsa, Denetim Komiteleri ve Sektör Başkanları ile paylaşmaktadır. İç Denetim Bölümü’ne ek 
olarak 2011 senesi içerisinde oluşturulmuş ve tüm grup şirketlerinde finansal denetim yapmak üzere kurgulanmış Mali 
Denetim ve Vergi Denetimi Bölümü de 2012 yılında denetimlerine başlamıştır. 2013 yılı son çeyreğinde ise İç Denetim ile 
Mali ve Vergi Denetimi Bölümleri Zorlu Holding Denetim ve İç Kontrol Genel Müdürlüğü çatısı altında toplanmıştır.

İç Denetim faaliyetlerinin amaç, yetki ve sorumlulukları, çalışma şekli ve yapısı, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 
şirketlere duyurusu yapılmış “İç Denetim Yönetmeliği” ve “İç Denetim Çalışma İlkeleri” gibi dokümanlar ile tanımlanmıştır. 

Risk bazlı hazırlanan; Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Sektör Başkanları tarafından onaylanan yıllık denetim 
programı çerçevesinde; kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yazılı kurallara uygunluk (kanun, yönetmelik, kurum içi 
politika ve kurallar), bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güvenliği konularında süreç denetimleri gerçekleştirilmektedir. 
Her bir denetimin başında gerekli görüldüğü takdirde Şirket Üst Yönetimi ile bir araya gelinerek risk değerlendirilmesi 
yapılmakta; şirketlerin hedefleri ve bu hedeflerin oluşmasına engel teşkil edebilecek riskler, risk matrisinde etki ve 
olasılıkları göz önünde bulundurularak konumlandırılmaktadır. Denetim saha çalışması esnasında ise, etki ve olasılığı 
yüksek olan riskleri yöneten iç kontroller, yapılan testlerle değerlendirilmektedir. Gözlem sonuçları taslak rapor halinde 
şirket yöneticileri ile paylaşılmakta, onların da görüşleri eklenerek Üst Yönetim’e nihai rapor gönderilmektedir. Sonuç 
olarak; makul güvence ile danışmanlık hizmeti verilmekte aynı zamanda grup sinerjisinden yararlanılarak en iyi uygulama 
örnekleri önerilmektedir. Nihai raporun yayınlanmasından 1 ay sonra ise alınan aksiyonlar 4T yaklaşımı çerçevesinde 
(Treat = İyileştirme, Terminate = Sonlandırma, Transfer = Transfer ve Tolerate = Üstlenme) Yönetim Kurulu ile ayrıca 
paylaşılmaktadır.

İç Denetim Bölümü ile Denetim Komitesi arasında periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda; geçen dönem 
içerisindeki iç denetimin gerçekleştirdiği denetim, danışmanlık, özel inceleme vb. faaliyetler değerlendirilmekte, 
karşılaşılan bulgular paylaşılmakta, belirlenen bulgulara yönelik alınması gereken aksiyon planları takip sonuçları 
değerlendirilmekte ve gelecek dönem için planlar gözden geçirilmektedir. 

14 kişiden oluşan Zorlu Grubu İç Denetim Ekibi’nin mevcut bilgi, beceri ve diğer vasıflarının arttırılması ve güçlendirilmesi 
amaçlı olarak eğitimler alması, ilgili derneklere üyeliği (örn. Türkiye İç Denetim Enstitüsü- TIDE) ve mesleki uluslararası 
sertifikaların iç denetçiler tarafından alınması gibi konular Zorlu Grubu tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. 
Ekipte 3 CIA (Sertifikalı İç Denetçi), 1 SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir), 1 CFE (Sertifikalı Suiistimal İnceleme 
Uzmanı), 1 CISA (Sertifikalı Bilgi Teknolojileri Denetçisi) ve 7 CRMA (Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası) bulunmaktadır.

İç Denetim Bölümü ve Faaliyetleri
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Yönetim Kurulu Kararı

KARAR TARİHİ : 25.02.2014

KARAR NO : 2014/4

KARARA KATILANLAR : Ahmet Nazif ZORLU
  Hacı Ahmet KILIÇOĞLU
  Olgun ZORLU
  İzzet GÜVENİR
  Şule CÜMBÜŞ
  Ali Akın TARI

GÜNDEM : Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31.12.2013 Dönemine Ait Mali Tabloları Hakkında.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU’nun 
Başkanlığı’nda şirket merkezinde toplanmış, 

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançoları ile 
bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablolarının, diğer mali tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun 
kabulüne ve aynı şekli ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanmasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.  

YÖNETİM KURULU

 

 

  

Ahmet Nazif ZORLU Hacı Ahmet KILIÇOĞLU Olgun ZORLU
Başkan Başkan Yardımcısı Üye

 

 

İzzet GÜVENİR Şule CÜMBÜŞ Ali Akın TARI
Üye Üye Üye
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1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.’nin 2013 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı uyarınca, 2014/2 sayılı Kurul Bülteninde belirtildiği gibi, Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun 01.02.2013 tarih ve 2013/4 sayılı Bülteninde ilan ettiği formata uygun olarak hazırlanmıştır. 

2005 yılında başlatılan Kurumsal Yönetim çalışmaları paralelinde, Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.’de kurumsal yönetim 
mekanizmaları ilkeler doğrultusunda işletilmeye başlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında, ilk aşamada hissedarlara 
eşitlikçi, hesap verebilir, sorumlu ve şeffaf bir yapı sunabilmek amacı ile Şirketin Esas Sözleşmesi’nde bir dizi değişikliğe 
gidilmiştir. Yapılan bu değişiklikler ile azınlık hissedarlara Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ancak pek az şirketin 
uygulamaya koyduğu haklar tanınırken, yönetim yapısında da “daha iyi yönetim” hedeflenerek radikal değişiklikler 
gerçekleştirilmiştir. Kurumsal Yönetim uygulamaları Esas Sözleşme değişikliğinin ardından Şirket bünyesinde Kurumsal 
Yönetim mekanizmalarının kurulması ile devam ettirilmiştir. Yönetim Kurulu’nun etkinliği bağımsız üyeler ile artırılırken, 
Yönetim Kurulu’na bağlı komiteler ile de yönetimde etkinliğin artırılması hedeflenmiştir. Bunların yanı sıra, Şirketin 
bilgilendirme politikası yazılı olarak hazırlanarak Genel Kurul’da katılımcılara sunulmuştur. Kurumsal Yönetim İlkeleri 
doğrultusunda kamuoyuna en fazla bilgiyi hızlı, eşzamanlı, doğru ve eksiksiz olarak vermek üzere bir internet sitesi 
hazırlanmıştır. 

2013 yılında Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu daha da geliştirmek üzere 
yapılan çalışmalar aşağıda kısaca yer almaktadır:

•	 Esas Sözleşme SPK ve TTK mevzuatı paralelinde revize edilerek 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul’da pay sahiplerinin 
onayına sunulmuştur.

•	 Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında 15.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi 
kurulmuş ve komitenin çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay 
sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

•	 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19. Maddesi uyarınca 2013 yılında yapılacak bağış tutarının sınırı belirlenerek 
Genel Kurul’un onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

•	 28.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu 
Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” uyarınca hazırlanan “Genel 
Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” hazırlanmış ve 27.03.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel 
Kurul’un onayından sonra web sitesine eklenmiştir.

•	 Şirket en kapsamlı çevre girişimi olarak kabul edilen Karbon Saydamlık Projesi’nin (Carbon Disclosure Project - CDP) 
Türkiye ofisi tarafından, “CDP Türkiye 2013 İklim Performans Liderliği” ödülüne layık görülmüştür.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması esnasında Şirket yapısı ile uyuşmayan ve faaliyetleri engelleyebileceği 
düşünülen bazı ilkelere yer verilmemiştir. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelere uyulmama sebepleri aşağıda özetlenmiştir: 

•	 Şirket Esas Sözleşmesi’nde özel denetçi atanması talebinin bireysel hak olarak düzenlenmesi: Özel denetçi atanması 
talebine ilişkin hak Türk Ticaret Kanunu Madde 438 ile düzenlenmiştir. Bu düzenleme hissedarlara mevzuat dolayısıyla 
tanınmış olduğu için ayrıca Esas Sözleşme ile düzenlenmemiştir.
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Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması aşamasında Şirket Yönetim Kurulu, üst yönetimi ve tüm çalışanlar faaliyetlere 
destek vermiş ve çalışmalara katılmışlardır. Bu büyük destek ile Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., ayrım yapmaksızın tüm 
ortaklarına karşı sorumlu, hesap verebilir, şeffaf ve eşitlikçi bir yönetim anlayışını oluşturmuştur. 

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

•	 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., pay sahipleri ile olan ilişkilerini Vestel Şirketler Grubu Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü 
vasıtasıyla sürdürmektedir. Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.’nin pay sahipleri ile olan ilişkilerini yürüten direktörlük ile 
ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

Bölüm Direktörü : Serap Mutlu 

Bölüm Müdürü : Başak Dalga

Adres : Akmerkez 34337 Etiler - İstanbul

Telefon : (212) 282 28 10

E-Mail : yatirimci@vestel.com.tr 

•	 2013 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü’nün, Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. adına yürütmüş olduğu 
başlıca faaliyetler aşağıda özet olarak yer almaktadır: 

- Yatırımcılarla ve analistlerle 10 adet birebir görüşme yapılmıştır.

- Dönem içerisinde birime e-mail yolu ile 60’a yakın soru ve telefon ile yaklaşık 80 soru gelmiştir, sorular en kısa zaman 
içerisinde ve ayrıntılı olarak yanıtlanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 

•	 2013 yılını kapsayan dönem içerisinde Şirkete pay sahipleri tarafından çeşitli konularda bilgi talepleri ulaşmıştır. Bu 
başvurulara yatırımcıların talebi doğrultusunda telefon, e-posta veya posta ile yazılı veya sözlü olarak cevap verilmiştir. 
Yapılan başvurulara Şirketin bilgilendirme politikası doğrultusunda açık, net ve ayrıntılı olarak cevap verilmiş, ticari sır 
kapsamına girmemek kaydıyla her soru yatırımcıları tatmin edecek şekilde cevaplanmıştır. 

•	 Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli olan tüm bilgi ve belgeler Kamuyu 
Aydınlatma Platformu (KAP) ve Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. internet sitesi aracılığıyla yatırımcılara duyurulmuştur. 

•	 Pay sahipliği hakları arasında önemli bir yer tutan bilgi alma ve inceleme hakkının kolayca uygulanması için, 2011 
yılında Yatırımcı İlişkileri internet sitesinin tasarımı yenilenmiş, içeriği genişletilmiş, ve böylece, yerli ve yabancı 
yatırımcılara en fazla bilginin en kısa zamanda, eşzamanlı, doğru, hızlı, tam ve anlaşılabilir şekilde ulaştırılması 
sağlanmıştır. Söz konusu sitede SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde internet sitesi için öngörülen bilgilerin tamamına yer 
verilmiştir. İnternet sitesinin güncellenmesi ve takibi Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü’nün sorumluluğundadır.

•	 Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir. Bu hak Türk Ticaret Kanunu’nun 438. 
maddesi uyarınca anonim ortaklıklar için her pay sahibi için düzenlenmiş olduğu için ayrıca düzenleme yapma gereği 
duyulmamıştır. Dönem içerisinde Şirkete özel denetçi tayini talebi ulaşmamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
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4. Genel Kurul Toplantıları

•	 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 5 Haziran 2013 tarihinde saat 14.30’da 
Şirket merkezi olan Zorlu Plaza Avcılar, İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. 

•	 Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme’de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye 
Ticaret Sicil Gazetesi’nin 13.05.2013 tarih ve 8318 sayılı nüshasında ve 13.05.2013 tarihli Dünya Gazetesi’nde, 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve ayrıca şirketin 
“http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com” adresinde ilan edilmiş ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle 
süresi içinde yapılmıştır. Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla Türkiye’nin yüksek tirajlı bir gazetesine ilan 
verilmiş ve Şirket internet sitesinden, ilan da dahil olmak üzere, Olağan Genel Kurula ilişkin her türlü bilgiye ulaşılması 
sağlanmıştır. 

•	 Şirketimizin 2012 yılına ait mali tabloları, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bağımsız dış denetim raporu ile kar 
dağıtım politikası, esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan genel kurul 
bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve 
http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır 
bulundurulmuştur.

•	 Genel Kurul öncesinde pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

•	 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak 
Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğe uygun olarak pay sahiplerine Genel Kurul toplantısına elektronik 
ortamda katılma ve oy kullanma hakkı verilmiştir. 

•	 Şirketin toplam 190.000.000,00 TL’lik sermayesine tekabül eden 190.000.000 adet hisseden 1.010,5 TL’lik sermayeye 
karşılık 1.010,5 adet hisse asaleten, 162.687.690 TL’lik sermayeye karşılık 162.687.690 adet hisse vekaleten toplantıda 
temsil edilmiş olup, Genel Kurul %85,63 katılım oranı ile toplanmıştır. 

•	 Menfaat sahipleri ve medyanın Genel Kurul’a katılımına ilişkin Esas Sözleşme’de bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak 
önceden Şirketin bilgilendirilmesi kaydı ile katılım mümkün kılınmaktadır. Şirketin 2012 yılana ait Olağan Genel Kurul 
toplantısına pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır. 

•	 Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların 
hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmeleri ve soruları 
cevaplandırabilmeleri için genel kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlanmıştır.

•	 Genel Kurul’da pay sahiplerine eşit şartlarda görüşlerini açıklama ve soru sorma hakkı tanınmıştır. Pay sahiplerinden 
gelen tüm sorulara ayrıntılı olarak cevap verilmiştir. Genel Kurul’da pay sahipleri tarafından herhangi bir öneri 
verilmemiştir. 

•	 2012 faaliyet yılı içinde çeşitli eğitim kurumlarına yapılan toplam 47.150,27 TL tutarındaki bağış ve yardımlar Genel 
Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 

•	 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19. Maddesi uyarınca 2013 yılında yapılacak bağış miktarının sınırı 
belirlenerek Genel Kurul’un onayına sunulmuştur.

•	 Genel Kurul tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Ayrıca şirketin internet 
sitesinde Genel Kurul toplantılarına yönelik her türlü ilan, belge ve doküman pay sahiplerinin ve tüm menfaat 
sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
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•	 Şirketin 2013 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 27.03.2013 tarihinde saat 12:30’da şirket merkezi olan Zorlu Plaza 
Avcılar, İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. 

•	 Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme’de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret 
Sicil Gazetesi’nin 05.03.2013 tarih ve 8271 sayılı nüshasında ve 06.03.2013 tarihli Milliyet Gazetesi ile 06.03.2013 
tarihli Dünya Gazetesi’nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve ayrıca şirketin “http://
vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com” adresinde ilan edilmiş ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi 
içinde yapılmıştır. Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla Türkiye’nin yüksek tirajlı bir gazetesine ilan verilmiş 
ve Şirket internet sitesinden, ilan da dahil olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurula ilişkin her türlü bilgiye ulaşılması 
sağlanmıştır. 

•	 Şirketin toplam 190.000.000,00 TL’lik sermayesine tekabül eden 190.000.000 adet hisseden 161.674.689,00 TL’lik 
sermayeye karşılık 161.674.689 adet hisse toplantıda temsil edilmiş; bunlardan 3,00 TL’lik sermayeye karşılık 3 adet 
hisse-asaleten, 161.674.686,00 TL’lik sermayeye karşılık 161.674.686 adet hisse vekaleten temsil edilmiş olup, Genel 
Kurul %85.09 oranı ile toplanmıştır. 

•	 Toplantıda, 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret 
Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine; şirketin http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma 
Platformu ve Merkezi Kayıt Kurulusu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olan ve pay sahiplerinin 
onayına sunulan Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç 
Yönerge’nin kabulüne karar verilmiştir. 

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

•	 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Esas Sözleşmesi’nde herhangi bir gruba veya pay sahibine yönelik olarak oy hakkına 
ilişkin bir imtiyaz bulunmamaktadır.

•	 Şirketin iştiraki bulunmamaktadır. Bu nedenle, karşılıklı iştirak ilişkisi ve bu ilişkinin genel kurulda oylamaya yansıması 
gibi bir durum oluşmamıştır. 

•	 Azınlık hissedarları yönetimde temsil edilmemektedir. Ancak, azınlık hissedarlar başta olmak üzere tüm hissedarları 
ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere iki bağımsız yönetim kurulu üyesi Yönetim Kurulu’nda görev 
yapmaktadır. 

6. Kâr Payı Hakkı 

•	 Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme’de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kâr payı hakkına sahiptir.

•	 Şirket Kâr Dağıtım Politikası her sene ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine 
sunulmaktadır. Kâr Dağıtım Politikası ayrıca Şirket internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla da kamuya açıklanmıştır. 

•	 Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 19.03.2007 tarihinde şirket merkezinde yaptığı 2007/8 
sayılı toplantıda alınan karar doğrultusunda, Şirket Yönetim Kurulu’nda belirlenen temettü politikası doğrultusunda, 
2007 yılı ve izleyen yıllarda Esas Sözleşme hükümleri dahilinde pay sahiplerine net dağıtılabilir karın asgari %25’i 
kadar nakit veya hisse senedi şeklinde temettü dağıtılması kararlaştırılmıştır. Ulusal ve global ekonomik şartlar ve 
Şirketin büyüme planına bağlı olarak dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul 
toplantısında önerilecektir. Şirketin Sermaye Piyasası Kanununa uygun olarak hazırlanan 2012 yılı finansal tablolarında 
zarar çıkması sebebiyle kar dağıtımı söz konusu olamayacağından, 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında zarar 
hakkında bilgi verilmesine ilişkin 10.05.2013 tarih ve 2013/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okunarak Genel Kurul’a bilgi 
verilmiştir.
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7. Payların Devri 

•	 Şirket Esas Sözleşmesi’nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. 

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası 

•	 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. bilgilendirme politikası SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 
oluşturulmuştur. Söz konusu politika 2010 yılında revize edilerek Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Revize 
edilen “Bilgilendirme Politikası” 26 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay 
sahiplerinin ve katılımcıların bilgisine sunulmuştur. Bilgilendirme politikası internet sitesi yolu ile de kamuya 
açıklanmıştır. 

•	 Şirket bilgilendirme politikası özetle aşağıda yer alan konuları içermektedir:

- Kamuya yapılacak açıklamaların tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı 
olarak yapılması,

- Bilgilendirme politikasının oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesinden yetkili ve kamuyu aydınlatmadan 
sorumlu olan kişiler,

- Bilgilendirme yöntem ve araçları,

- Finansal raporların kamuya açıklanması ve yetkili kişiler,

- Özel durumların kamuya açıklanması ve yetkili kişiler,

- Yazılı-Sözlü Açıklamalar-Basın Açıklamaları-Konferanslar ve Kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler,

- Geleceğe yönelik yapılacak açıklamalar, 

- Açıklama yapma yasağı/sessiz dönem,

- İnternet sitesi,

- Haber, söylenti ve spekülasyonların takibi,

- İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan kriterler, 

- İçsel bilginin gizliliğinin korunması.

•	 Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş ve onaylanmıştır. Bilgilendirme Politikasının 
uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kamuyu aydınlatma ile ilgili her 
türlü hususu gözetmek ve izlemek finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri 
Direktörlüğü’nün sorumluluğundadır. Söz konusu yetkililer, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim 
Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu görevlerini yerine getirmektedir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

•	 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. internet sitesi 2007 yılı başlarında oluşturulmuştur. İnternet sitesi; pay sahiplerinin, 
menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. 
İnternet sitesinde yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir.

•	 SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan başlıca hususlara Şirket internet sitesinde yer verilmiştir.
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•	 İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak 
hazırlanmıştır.

•	 Şirketin internet sitesi “www.vestel.com.tr” adresinden ulaşılabilir. Ayrıca, Şirketimiz “Sermaye Şirketlerinin Açacakları 
İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” ile TTK’nın 1524. maddesininin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılması, 
bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülenmesi ve bilgi 
toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı destek 
hizmetini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’den almakta ve Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlara MKK’nın 
e-Şirket Şirketler Bilgi Portalı üzerinden erişilebilmektedir. 

10. Faaliyet Raporu

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan başlıca bilgilere faaliyet raporunda yer verilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu 
yıllık faaliyet raporu 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun 
Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

•	 Şirketin menfaat sahipleri; çalışanlar, tedarikçiler, finansman kuruluşları ve kamu olmak üzere sınıflandırılabilir.

•	 Menfaat sahipleri Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde kendilerini ilgilendiren konularda periyodik 
olarak bilgilendirilmektedir. Çalışanlara yönelik olarak bilgilendirmeler gerek e-posta gerekse intra-net sistemi ile 
sağlanmaktadır. Ayrıca bölümler arası periyodik toplantılar, çalışanlara yönelik periyodik toplantılar düzenlenmektedir. 

•	 Şirketin yurt dışı ve yurt içi satışları Vestel Şirketler Grubu firmalarından biri olan Vestel Ticaret A.Ş tarafından 
yapılmaktadır. Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., Grubun pazarlama şirketi ile birlikte müşteri ziyaretleri 
gerçekleştirmektedir. Bu birebir görüşmelerde ortaya çıkan değerlendirmelere göre müşteri memnuniyetini doğrudan 
gözlemlenebilmekte ve şikâyetler yerinde değerlendirilmektedir. Gereken durumlarda iyileştirme çalışmaları 
yürütülmekte ve bu şirketler üzerinden ya da doğrudan Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.’ye ulaşan müşteri 
şikâyetleri doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bunun dışında periyodik olarak Vestel Ticaret ile 
yapılan toplantılarda müşteri beklentilerini karşılamak, kalite seviyesine üst düzeye çıkartmak için yapılan çalışmalar 
görüşülmektedir. Belli dönemlerde nihai müşterilere memnuniyet anketleri yapılmaktadır. 

•	 Menfaat sahipleri Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi, 
Denetim Komitesi veya Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne telefon ve/veya e-posta ile ulaşarak iletebilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

•	 Şirkette menfaat sahiplerinin yönetimde yer almasına ilişkin bir model geliştirilmemiştir. Ancak pay sahiplerinin 
ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsili Yönetim kurulunda yer alan iki bağımsız üye vasıtasıyla 
gerçekleştirilmektedir.

•	 İnsan Kaynaklarından sorumlu İcra Kurulu Üyesi Şirketin en büyük menfaat sahiplerinden biri olan çalışanlar grubunu 
Vestel Grubu İcra Kurulu’nda temsil etmektedir. 

•	 Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda, menfaat sahiplerini temsilen üst düzey yöneticiler 
yönetim kurulu toplantılarına görüş bildirmek üzere çağırılmaktadır.
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13. İnsan Kaynakları Politikası

•	 İnsan Kaynakları faaliyetleri Zorlu Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne bağlı Vestel İnsan Kaynakları 
Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir. Direktörlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Endüstriyel İlişkiler 
Müdürlüğü olarak yapılandırılmış olup, İdari İşler ve İşe Alım sorumluluğuna ait işler direkt İnsan Kaynakları 
Direktörü’ne bağlı olarak yürütülmektedir. Zorlu Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Vestel Grubunun İcra 
Kurulu’nda da yer almaktadır. Bu sayede çalışanlara ilişkin her tür konuda yönetime bilgi ulaştırılmasında süreklilik 
sağlanmaktadır.

•	 Şirket; işe alım, terfi, işten çıkarma, tazminat, kariyer planlaması, performans ölçüm sistemi, performans sonuçlarının 
ücretlendirmeye yansıması, eğitim politikaları konularını kapsayan insan kaynakları politikasını yazılı olarak 
oluşturmuştur. İnsan kaynakları politikası aracılığıyla çalışanlara görev tanımları ve dağılımı ile performans ve 
ödüllendirme kriterleri duyurulmuştur. 

•	 İnsan Kaynakları politikası kapsamında aşağıda yer alan hususlar uygulanmaktadır: 

•	 İşe alım, terfi ve işten çıkarmaya ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. İşe alıma ilişkin olarak işe alım yönetmeliği, 
terfiye ilişkin kriterler ise terfi yönetmeliğinde ayrıntılı olarak belirlenmiştir. 

•	 Vestel Grubu, çalışanlarına yönelik, bireysel performansı esas alan, ancak aynı zamanda bölüm ve şirket sonuçları ile 
de bağlantı kuran, çalışanların bireysel, organizasyonun ise kurumsal gelişimine katkı sağlanmasını amaçlayan bir 
performans değerlendirme sistemine sahiptir. Performans değerlendirme sisteminin sonuçları ücretlendirme, eğitim ve 
kariyer gelişimi konularında kullanılmaktadır.

•	 Hay Group Grade sisteminin kriterleri dikkate alınarak iş değerlemesi yapılmış ve çalışanların kademe yapısı ortaya 
konmuştur. Bu yapı dikkate alınarak ücret politikası belirlenmiş ve günün koşullarına uygun uyarlamalarla yönetilen bir 
ücret sistemi kurulmuştur. 

•	 Çalışanlara yönelik olarak kapsamlı eğitim programları uygulanmaktadır. Eğitim süreci tüm Vestel Şirketleri için 
ortak bir merkezden yürütülürken, tüm süreç intranet üzerinden gerçekleşmektedir. Eğitim programları çalışanların 
kariyerlerinde ilerlemelerini sağlayacak şekilde ve geniş kapsamlı olarak hazırlanmıştır. Çalışanların kariyer planlamaları 
ve istekleri doğrultusunda eğitim programlarını seçmelerine imkân tanınmaktadır. 

•	 Vestel Grubu’nun özellikle mühendislik kadroları için “Vestel Teknoloji Akademisi” adı altında bir akademi kurulmuştur. 
Bu akademi ile 200’e yakın çalışana yüksek lisans ve doktora ile lisansüstü eğitim olanağı sağlanmaktadır. Bunun 
dışında “Management Trainee” programları her yıl düzenli olarak planlanıp uygulanmakta, nitelikli yönetici 
yetiştirmeye yönelik çalışmalar bu ve benzeri programlar ile devam etmektedir.

•	 Terfi ve yatay ilerleme olmak üzere iki ayrı kariyer gelişim yapısı kurulmuş olup, yönetmelikte belirlenen sürelerle sistem 
çalıştırılmaktadır.

•	 Çalışanlara yönelik oryantasyon programları düzenlenmektedir. Her bölümün ve pozisyonun programı farklı olarak 
oluşturulmuştur. Süre olarak ve içerik olarak farklılıklar arz etmektedir. 

•	 Çalışanlara yönelik olarak periyodik bilgilendirme kurumsal portal ve e-posta sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Her 
birim kendi arasında belli periyotlarda toplantılar gerçekleştirmektedir. Bu toplantılar; üretim toplantıları (her sabah 
fabrikalarda), bölüm toplantıları (her Pazartesi), happy hour toplantıları (Cuma günleri), kalite yönetim toplantıları (her 
iki ayda bir), bütçe toplantıları (her ay), AR-GE yeni ürün toplantıları (her ay) olmak üzere düzenlenmektedir. 

•	 Çalışanlara eğitim, kariyer oluşturma, terfi ve diğer konularda herhangi bir (etnik, dil, din, ırk, cinsiyet vs.) ayrım 
yapılmaksızın eşit davranılmaktadır. 

55Vestel Beyaz Eşya 2013 Faaliyet Raporu

R
ap

o
rlar ve Fin

an
sal B

ilg
iler



•	 Çalışanlar arasında ayrımcılığa neden olabilecek uygulamalara karşı gerekli önlemler alınmış, çalışanlar hiçbir ayrım 
gözetilmeksizin eşit tutulmuştur. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

•	 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. etik kuralları yazılı olarak hazırlanmış ve bilgilendirme politikası çerçevesinde internet 
sitesi yolu ile kamuya açıklanmıştır. Etik kurallara ilişkin olarak çalışanlar bilgilendirilmiştir. Yönetim kurulu, şirket ve 
çalışanları için oluşturulmuş olan etik kuralların uygulanmasına azami ölçüde özen gösterilmektedir. 

•	 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. sosyal sorumluluk kapsamında ana ortağı Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. ve Zorlu 
Holding A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalara katılmaktadır. Vestel Şirketler Grubu’nun da üyesi olduğu Zorlu 
Grubu 2007 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak kuruluşundan bu yana benimsediği 
ilkeleri ve değerlerini küresel sosyal sorumluluk boyutuna taşımada güçlü bir adım atmıştır.

•	 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkisinin azaltılması, doğaya uyumlu ürünlerin 
pazara sunulması konularında sorumlu kurumsal vatandaş olarak yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Şirket, 2006 
yılı Haziran ayından itibaren tüm ürünlerini RoHS direktifine (Restriction of the use of certain Hazardous Substances 
directive) uygun olarak üretmektedir. Buna göre, canlılar ve çevre üzerinde tehlike yaratan 6 ağır metalin (kurşun, cıva, 
kadmiyum, Krom+6, PBB, PBDE) ürünlerde kullanımı sınırlandırılmıştır. Vestel Beyaz Eşya, ülkemiz insanlarının daha 
sağlıklı ortamda yaşayabilmesi konusunda hassasiyet gösterip ilgili yönetmelik Türkiye’de henüz yürürlüğe girmeden 
bu uygulamanın getirdiği maliyetleri göğüsleyerek iç pazara RoHS direktifine uygun ürünler vermeye başlamıştır.

•	 RoHS çalışmasına paralel olarak WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment directive) çalışmaları 
yapılmaktadır. Bu yönerge uyarınca, her marka kendi ürünlerine ait atıkların toplanmasından ve geri dönüşümünden 
sorumlu olmaktadır. Şirketimiz, ilgili devlet organlarıyla koordinasyon içinde WEEE yönetmeliğini en etkin şekilde 
uygulamak için gerekli hazırlıkları sürdürmektedir.

•	 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., küresel çevre sorumluluğu gereği, kurulduğu ilk günden beri ürünlerinde ve 
üretim proseslerinde, ozon tabakasını incelten veya sera etkisi yoluyla küresel ısınmaya yol açan kimyasalların 
kullanılmamasını ilke edinmiştir. Bu anlayış çerçevesinde buzdolabı ve klima üretimlerinde ODP (ozone depletion 
potential) ve GWP (global warming potential) seviyeleri çok düşük gazlar kullanılmaktadır.

•	 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., çevre politikası ile çalışanların ve müşterilerin yaşam kalitesini koruyucu ve artırıcı bir 
yaklaşımı hedeflemektedir. Şirket benimsemiş olduğu çevre politikası ışığında:

- Yeni ürün proje ve operasyon değerlendirmesinde çevre faktörünün dikkate alınmasını,

- Ürün tasarımında ve üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımının azaltılması ve daha az kirletici özelliği bulunan 
maddelerin araştırılmasını,

- Atıkların azaltımı, tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalar yapılmasını,

- Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik ile enerji, su ve doğal kaynakların tasarrufunun sağlanmasını,

- Uygun olduğu yerde geri dönüşümlü ambalaj malzemesinin kullanılmasını,

- Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesini,

- Yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uymayı taahhüt etmektedir.

•	 Enerji verimliliğinin, doğrudan doğal kaynakların tüketiminin engellenmesi açısından çevresel önemi nedeniyle 
Şirket bünyesinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi faaliyetlerinin ISO 14001 yönetim sistemine entegrasyonu 
gerçekleştirilmiştir. 
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Ayrıca, doğal kaynakların ve elektriğin verimli kullanımı amacıyla A ve A+ sınıfı ürünlerin Vestel fabrikalarında üretimine 
öncelik verilmekte ve elektrik, su, deterjan, gaz gibi kaynakları daha az kullanan ürünler konusunda yoğun araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri devamlı olarak sürdürülmektedir.

•	 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., 2011 yılında kurduğu Enerji Yönetim Sistemi’ni 2012 yılında belgelendirmiştir. Şirket 
Enerji Yönetim Sistemi bünyesinde:

- Enerji performansının sürekli iyileştirilmesi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılınması için Enerji verimli ve 
çevre dostu teknolojilerin kullanılmasını, 

- Enerji performansının dünyadaki en iyisiyle ve benzerleriyle kıyaslanarak sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesini, 

- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını, 

- Enerji tasarrufunda sürekli iyileştirme için paydaşlar arasında katılım ve yenilik kültürünün teşvik edilmesini, 

- Yasal şartlara tam uyumun sağlanmasını, 

- Enerji verimliliği iyileştirme alanlarının belirlenerek iç ve dış enerji verimliliği etütlerinin düzenli olarak yaptırılmasını, 

- Enerji tüketimi hedeflerinin iyiye giden, iyileştirmeye yönelik tutturulması için, tüm çalışanların rol almasının 
sağlanmasını, 

- Eğitim, seminer ve görsel afişlerle, enerji verimliliği konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasını, 

- Enerji tüketiminin optimize edilmesi için ekipman ve prosesin modifikasyonu, yenilenmesi ve iyileştirilmesi için yaratıcı 
fikirlerin desteklenmesini, taahhüt etmektedir.

•	 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., Entegre Yönetim Sistemleri Politikası bünyesinde:

- Çevresel bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında;

1. Tüm çalışanlarına çevre ve enerji konusunda eğitim vermektedir. 2013 yılı içerisinde toplam 7.286 kişiye çevre ve 
enerji eğitimi verilmiştir.

2. Tüm çalışanlarına çevre ve enerji konusunda hazırlanan kitapçıklar dağıtmıştır.

3. Çalışanlarının görebileceği panolarda ve wc kapı arkalarındaki panolarda iki ayda bir değişen çevresel 
bilinçlendirme broşürleri dizayn etmektedir. 

- Sosyal sorumluluk ve atık yönetimi kapsamında, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen 
“Tane Tane Kapakları Toplayalım, Adım Adım Engelleri Aşalım” kampanyası Şirketin bünyesinde sürdürülmektedir. 50 
çalışanın yakınlarına toplanılan plastik kapaklarla tekerlekli sandalye alınmıştır. 

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK desteği ile sürdürülen “Beyaz Eşya Sektörü Tehlikeli 
Atık Rehberi” projesine destek verilerek beyaz eşya sektöründe çıkan tehlikeli atıklar sınıflandırılmıştır.

- MOSB bünyesinde Şirketi temsilen Çevre Yönetimi Sorumlusunun katıldığı Çevre Komisyonu olarak Çevresel 
faaliyetler sürdürülmektedir. 

Doğayla Dost Teknoloji olarak gerek ürünlerimizde gerekse üretimimizde çevreye duyarlı yaklaşımımız sonucunda tüm 
Beyaz Eşya Üretim Tesislerimiz için aşağıdaki faaliyetleri birlikte ve başarı ile gerçekleştirdiğimizden ötürü T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen “2013 Temiz Türkiyem” yarışmasında “En Temiz Sanayi Tesisi Birincilik Ödülü” 
ve “Çevre Beratı” alınmıştır. 
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Ödülün kapsamı atık yönetimi (tehlikeli ve tehlikesiz atıklar), karbon ayak izi, su ve atık su yönetimi, çevre ve enerji 
eğitimleri, çevreci sosyal sorumluluk projeleri, baca gazı emisyon ölçümleri, çevresel gürültü ölçümleri vs, bakanlık 
bildirimleri, çevresel etki değerlendirme raporlamaları, enerji verimliliği çalışmaları, TPM kapsamında çevre uygulamaları, 
ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) ISO 50001 (Enerji Yönetim Sistemi), üretim tesisi genelinde çevre etki analizi, çevresel 
sürdürülebilirlik MOSB çevre komisyonu faaliyetleridir. 

•	 İklim değişikliği, sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir tehdittir. Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. 
A.Ş. iklim değişikliğini hem dünyanın geleceği, hem de şirketin sürdürülebilirliği açısından önemli bir risk olarak 
kabul etmektedir ve bu konuda ciddi projeler yürütmektedir. Bu nedenle Şirkette karbon ayak izinin ölçülmesi ve 
azaltılmasına dair çalışmalar yapılarak Karbon Saydamlık Projesine dahil olunmuştur. Karbon Saydamlık Projesi 
(CDP), şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri 
toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılmış bir projedir. Şirket, CDP aracılığıyla sera gazı salınımları, iklim değişikliği 
stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımı ile ilgili verilerin kamuoyuna ve yatırımcılara açıklanması sayesinde karbon 
emisyonlarını azaltma hedefleri koyarak performans iyileştirmesi yapmayı hedeflemektedir. Vestel Beyaz Eşya San. ve 
Tic. A.Ş., çevre ve enerji yönetimine dair süreçlerini, iklim değişikliği olgusunu nasıl iş strateji ve süreçlerine entegre 
ettiğini anlattığı proje raporuyla, dünyanın, iklim değişikliğiyle ilgili konulara odaklanan en kapsamlı çevre girişimi 
olarak kabul edilen Karbon Saydamlık Projesi’nin (Carbon Disclosure Project - CDP) Türkiye ofisi tarafından, “CDP 
Türkiye 2013 İklim Performans Liderliği” ödülüne layık görülmüştür.

•	 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. 2011 yılından beri TPM (Toplam Üretken Bakım) yönetim sistemini başarı ile 
uygulayarak sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. TPM, üretim sistemlerinde sıfır ekipman duruşu ve sıfır kalite hatası 
hedefleyen bir bakım sistemidir. TPM, üretim ve hizmet süreçlerinde, tüm çalışanların katılımını gerektiren, otonom 
bakımı öngören, arıza giderme değil önleme yaklaşımını benimseyen, ekipman etkinliğini en üst düzeye getiren bir 
bakım yönetimi yaklaşımıdır. TPM sistemi yaklaşımı ile çevresel kazanımlarımızı aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

- 5S Yaklaşımı ile tertip düzenin sağlanması, kirliliğin azalması,

- Kaizen yaklaşımı ile iyileştirme çalışmaları,

- Otonom Bakım yaklaşımı ile az arıza, az saçılma, enerji tasarrufu ve hammadde tasarrufu,

- Hurda ve rework’ün azaltılması - dolayısıyla atıkların azaltılması,

- Verimlilik ve kalitenin artması - sürekli iyileştirme.

•	 Vestel Beyaz Eşya San. ve Ticaret A.Ş.’nin Puzzle Buzdolabı’nın, MOSB Enerji Verimliliği Yarışması kapsamında Enerji 
Verimli Ürün ödülünü kazanması, Şirketin çevre dostu ürünlere yaptığı büyük yatırımların somut karşılıklarından 
bazıları olmuştur.

•	 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.’nin iş güvenliği ve işçi/çalışan sağlığı konusundaki politikası:

Şirket;

- Çalışanlara karşı yasal yükümlülükleri, idari şartları ve üyesi bulunan kuruluşların kurallarını yerine getirir, 

- Uluslararası standartlar, yeni teknolojiler ve çalışanların önerilerini uygulamalara yansıtarak sürekli gelişme sağlar,

- İş sağlığı ve güvenliği risk analizi yaparak oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici planlar hazırlar ve 
uygular,

- Çalışanlara potansiyel sağlık ve güvenlik riskleri konusunda doğru davranış alışkanlıkları kazanmaları için sürekli 
eğitim verir,

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
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- İş kazalarının önlenebilmesi veya azaltılması için işyerlerindeki güvensiz durumları ve güvensiz hareketleri ortadan 
kaldırmak veya en aza indirmek, ayrıca çalışma koşullarını sık sık gözden geçirmek ve aksayan konularda tedbirlere 
başvurmak, bu tedbirler için kaynak sağlamak, değişen şartlara göre politikayı gözden geçirmek çalışma ilkesini 
oluşturur,

- Kazaların olmaması veya azaltılması için işin işçiye, işçinin de işe uygun olması prensibini benimser.

•	 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.’nin bir parçası olduğu Vestel Şirketler Grubu (“Vestel”) için kendi gelişimi toplum 
gelişimiyle eşdeğerdir. Bu bilinçle Vestel, topluma değer katan sosyal sorumluluk projelerine güçlü bir kaynakla destek 
vermeye, yenilerine öncülük etmeye ve geleceğe yönelik geliştirdiği çevreye duyarlı ürün iletişimleriyle bu konuda 
toplumsal bilinci şekillendirmeye devam edecektir.

•	 Sosyal sorumluluk çalışmalarının topluma katkısının somut ve sürdürülebilir olmasına büyük önem veren Vestel, kısa 
ömürlü projelere yatırım yapmak yerine uzun vadeli ve kendini üretme kapasitesine sahip işlerin arkasında durmayı 
tercih etmektedir. Bu anlamda, bir sosyal sorumluluk projesine başlarken, toplumda özellikle hangi alanlarda ve 
konularda kamu desteğinin sınırlı kaldığının ya da uzanamadığının araştırılmasına öncelik verilmektedir. Vestel, altına 
imzasını koyduğu ya da desteğini verdiği sosyal sorumluluk projelerinde, faaliyet gösterdiği toplam kalite anlayışından 
ödün vermeden tüm faaliyetlerinde gösterdiği performans ve hassasiyeti göstermektedir.

•	 Vestel, 7-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Türkiye’nin en kapsamlı uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary 
İstanbul’un teknoloji sponsorluğunu üstlenmiştir. Bu yıl sekizincisi düzenlenen fuarda, dünyanın ve Türkiye’nin 
önde gelen sanatçılarının eserleri Vestel teknolojisiyle sergilenmiştir. Vestel, fuarda televizyondan tablete, dizüstü 
bilgisayardan ses sistemi ve kulaklığa, projektörden kioska 200’e yakın ürünüyle sanata destek vermiştir. Vestel, 
dijital sanat alanında Türkiye’nin en ünlü sanatçılarından Candaş Şişman ve Ozan Türkkan ile önde gelen sanat 
topluluklarından NOHlab ve OUCHHH’u da ilk kez Contemporary İstanbul’da bir araya getirmiştir. 

•	 Vestel, bağımsız sanatçıların kendini gösterebilmesi ve gelecek vadeden sanatçıların erken keşfedilebilmesi amacıyla 
kurulan Mamut Art Project’in Video Art sponsorluğunu üstlenmiştir. Genç sanatçılar video eserlerini Vestel ekranları 
aracılığıyla sergilemiştir. Ayrıca ziyaretçiler sergi alanında yer alan Vestel standında Vestel’in interaktif ekranlar 
teknolojisini deneyimlemiştir. Türkiye’de bu alanda düzenlenen ilk sergi olma özelliği taşıyan Mamut Art Project 
16-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Antrepo 3’te yaklaşık 10’ar metrekarelik kişisel alanı bulunacak 40 sanatçı ile 
sanatseverleri buluşturmuştur.

•	 Vestel, 1-6 Temmuz 2013 tarihleri arasında İzmir Alaçatı’da düzenlenen IFCA (International Funboard Class 
Association) Çocuklar, Gençler & Büyükler Dünya Şampiyonası’nın ana sponsorluğunu üstlenmiştir. Çocuklar, Gençler 
ve Büyükler olmak üzere 3 farklı kategoride yapılan yarışlara çoğunluğu yabancı olmak üzere, yaklaşık 150 kişi 
katılmıştır. Şampiyona, Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Hollanda olmak üzere çok sayıda ülkeden sporcuyu bir 
araya getirmiştir.
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BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Üye Görevi Görev Süresi Üyelik Sınıflandırması
Ahmet Nazif Zorlu Başkan 1 yıl İcrada yer almayan üye
Hacı Ahmet Kılıçoğlu Başkan Yardımcısı 1 yıl Bağımsız üye
Olgun Zorlu Yönetim Kurulu Üyesi 1 yıl İcrada yer almayan üye
Şule Cümbüş Yönetim Kurulu Üyesi 1 yıl İcrada yer almayan üye
İzzet Güvenir Yönetim Kurulu Üyesi 1 yıl İcrada yer almayan üye
Ali Akın Tarı Yönetim Kurulu Üyesi 1 yıl Bağımsız üye

Ahmet Nazif Zorlu - Yönetim Kurulu Başkanı

(1944 - Denizli) Ahmet Nazif Zorlu, kariyerine tekstil sektöründe aile şirketinde başladı. İlk şirketi olan Korteks’i 1976 
yılında kurdu. İzleyen yıllarda tekstil sektöründe yeni yatırımlara imza atan Ahmet Nazif Zorlu, 1990 yılında Zorlu 
Holding’i kurdu. 1994 yılında Vestel markasını satın alan Ahmet Nazif Zorlu, Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş ile Vestel 
Elektronik San. ve Tic. A.Ş.’de başta olmak üzere, halen farklı sektörlerde hizmet veren Zorlu Grubu bünyesinde yer alan 
birçok şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı veya Üyeliği’ni sürdürmektedir.

Hacı Ahmet Kılıçoğlu - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

(1956 - Giresun) Hacı Ahmet Kılıçoğlu, 1977 yılında İngiltere’de University of Essex’ten ekonomi dalında lisans, 1978 
yılında ise yüksek lisans derecelerini aldı. Çalışma hayatına 1979 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında başladı 
ve 1980 yılında Türkiye İş Bankası’nda uzman yardımcısı olarak devam etti. Askerlik görevini tamamladıktan sonra bir 
dönem özel sektörde çalıştı ve 1984 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve F-16 uçak projesinde idari 
görevlerde bulundu. 1987 yılında Türk Eximbank’ta göreve başlayan Kılıçoğlu, çeşitli kademelerde bulunduktan sonra, 
bu kurumda 1998-2010 yılları arasında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Türkiye Bankalar Birliği 
Yönetim Kurulu Üyeliği’ni de 1998-2010 yılları arasında sürdüren Kılıçoğlu, 2001 yılında da Dünya Eximbankları Birliği 
(The Berne Union) başkanlığına seçildi. 2008-2009 yıllarında İslam Kalkınma Bankası Başkan Danışmanlığı görevinde 
bulundu. 2010 yılında Denizbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Kılıçoğlu, halen Doğan Yayın Holding 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk Eğitim Derneği Başkan Vekilliği görevlerini de sürdürmektedir. 

Olgun Zorlu - Yönetim Kurulu Üyesi

(1965 - Trabzon) Olgun Zorlu, İngiltere’de tamamladığı yüksek öğreniminin ardından 1986 yılında iş hayatına atılarak 
Zorlu Grubu’nun tekstil şirketlerinde yöneticilik deneyimi kazanmıştır. 1998 yılından itibaren Zorlu Holding Yönetim 
Kurulu üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra halen Zorlu 
Holding ve şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
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Şule Cümbüş - Yönetim Kurulu Üyesi

(1976 - İstanbul) Şule Cümbüş, Işık Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite için ABD’ye gitti. İlk yıl Los Angeles’da 
Pepperdine University’de, son iki yıl da New Jersey’de Silberman College / FDU’da işletme eğitimi aldı. Yaklaşık 6 ay 
süreyle Zorlu Holding’in Amerika’daki şirketi Zorlu USA Textile’de çalıştı. 1999’da Türkiye’ye dönerek Denizbank’ta 
Management Trainee (MT) olarak işe başladı ve iki yıl bankanın çeşitli departmanlarında görev yaptı. 2002 yılının 
başında satın alınan Anadolu Kredi Kartları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği’ni üstlendi. 2003 yılında ise Linens 
Pazarlama’da Genel Müdürlük görevini üstlenen Şule Cümbüş, Zorlu Holding bünyesinde bulunan birçok şirkette 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

İzzet Güvenir - Yönetim Kurulu Üyesi

(1955 - İzmir) İzzet Güvenir, 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Beyaz eşya 
sektöründe farklı görevlerde bulunduktan sonra 1998 yılında Klima Fabrika Müdürü olarak Vestel ailesine katıldı. 2000 
yılında Vestel Beyaz Eşya’da Genel Müdürlük görevine atanan Güvenir, 1 Temmuz 2011 tarihi itibariyle sürdürmekte 
olduğu Beyaz Eşya ve Vestel Rusya’dan Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmıştır. İzzet Güvenir görevine Vestel 
Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.

Ali Akın Tarı - Yönetim Kurulu Üyesi

(1943 - Koruköy) Ali Akın Tarı İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 1972-1986 yılları arasında Maliye 
Bakanlığı’nda hesap uzmanı, baş hesap uzmanı olarak görev yapmıştır. 1986 yılında Hesap Uzmanları Kurulu Başkan 
yardımcılığı, 1989 yılında da İstanbul Grup Başkanlığı görevine atanmış ve bu görevini 2001 yılında Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulu Kurul Üyeliğine atanana kadar sürdürmüştür. Ali Akın Tarı, aynı yıl Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu Kurul Üyeliği görevine ilaveten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Üyeliğine seçilmiş, 2004 
yılında görev süresinin dolması nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan ayrılarak Maliye Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği görevine atanmış, 2007 yılına kadar bu görevi yürüten Sn. Tarı, 2007 yılında farklı alanlarda faaliyet 
gösterme arzusu ile özel sektörde görev almak üzere kamudan kendi isteğiyle ayrılmıştır. 2008 yılında Dilerbank yönetim 
kurulu ve denetim kurulu üyesi olmuş, buna ek olarak 2011 yılında da Diler Holding yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. 
Kendisi halen bu görevlerini sürdürmektedir.

Enis Turan Erdoğan - İcra Kurulu Başkanı

(1955 - Mersin) Enis Turan Erdoğan İ.T.Ü. Makina Fakültesi’ni 1976 yılında bitirdi. 1979’da İngiltere’de Brunel 
Üniversitesi’nde İşletme Master’ı yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra özel sektördeki çeşitli şirketlerde yöneticilik yapan 
Turan Erdoğan 1988 yılında Vestel’e katıldı. 1988’ten bu yana Vestel’de çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev yapan 
Turan Erdoğan, 1 Ocak 2013’ten itibaren Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Turan 
Erdoğan 2002 -2006 yılları arasında TURKTRADE Başkanlığı yapmıştır. Ayrıca Avrupa’nın en büyük ICT Konfederasyonu 
DIGITALEUROPE’a seçilmiş ilk Türk Yönetim Kurulu Üyesidir ve 2010 yılından beri bu göreve devam etmektedir.
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•	 Yönetim Kurulunda yer alan 6 üyeden 4’ü icrada yer almayan üye niteliğine, 2’si ise bağımsız üye niteliğine sahiptir. 

•	 Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı farklı kişilerdir. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Vestel 
Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı ise Enis Turan Erdoğan’dır. 

•	 2012 yılı Olağan Genel Kurul’u öncesinde aday gösterme komitesine 2 bağımsız üye adayı sunulmuştur. Adayların 
bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadıklarına ilişkin hazırlanan 09.05.2013 tarihli rapor Yönetim Kurulu’na sunulmuş 
ve Yönetim Kurulu’nun 10.05.2013 tarih ve 2013/18 sayılı kararıyla genel kurulda bağımsız üye olarak yönetim kurulu 
üyeliğine seçilmek üzere ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Adayların bağımsızlık beyanları aşağıda yer almaktadır: 

“Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile 
değişik Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in ekinde yer 
alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Sermaye 
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.7 no’lu maddede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği 
kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.”

•	 Yönetim Kurulu üyelerinden Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Ali Akın Tarı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bağımsızlık Kriterlerine 
uygun olarak bağımsızlık niteliğine sahiptir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin faaliyet döneminde bağımsızlıklarını 
ortadan kaldıracak bir durum olmamıştır. 

•	 Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama 
getirilmemiştir. 

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

•	 Yönetim Kurulu toplantı gündemlerinin Yönetim Kurulu başkanı ve üyeler tarafından oluşturulması esastır. Ancak, 
gündem maddelerine ilişkin yöneticilerden gelen talepler mutlaka dikkate alınır. 

•	 Yönetim kurulu toplantılarının lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kez olmak üzere Şirket merkezinde 
gerçekleştirilmesi Şirket Esas Sözleşmesi’nin 10. maddesinde düzenlenmiştir. Yönetim kurulu 2013 yılı içerisinde 
toplam 39 karar almış ve bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı %88 olmuştur. Toplantılara katılımın artırılabilmesi 
amacıyla yılın başlangıcında toplantı tarihleri belirlenerek üyelere bildirilmiştir. Bu sayede üyelere, takvimlerini 
toplantılara göre ayarlama şansı tanınmıştır. Ayrıca, toplantılara katılımı artırmak amacıyla Esas Sözleşme’de “Yönetim 
Kurulundan izin almadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri görevinden çekilmiş sayılır.” 
ibaresi düzenlenmiştir. 

•	 Toplantılara ilişkin çağrı faks ve e-posta yolu ile yapılmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Vestel Grubu 
bünyesinde oluşturulan sekreterya toplantı tarihinden en az bir hafta (yedi gün) önce Yönetim Kurulu üyelerini 
toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanları kendilerine ulaştırmak yolu ile bilgilendirmektedir. 

•	 Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler tarafından farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy 
gerekçelerinin karar zaptına geçirilmesi esastır. Ayrıca, bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı 
oy gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak, bugüne dek Yönetim Kurulu toplantılarında gerek bağımsız üyelerin gerekse 
diğer üyelerin farklı görüşlerde olduğu bir durum oluşmamıştır. 

•	 Yönetim Kurulu başkanın ve üyelerinin, olumlu veya olumsuz veto hakkı veya ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır. 
Yönetim kurulu başkanı dahil olmak üzere tüm üyeler eşit oy hakkına sahiptir.
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•	 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu’nun 17.10.2012 tarihli ve 2012/33 sayılı kararı ile Şirket ile ilişkili 
tarafları arasında gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemleri ile ilgili 
olarak, Yönetim Kurulu’nun onayını gerektirebilecek önemlilik eşiği, Şirketin SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya 
açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %1’i veya son on iki aylık net satışlar toplamının %1’i 
olarak belirlenmiş ve bu kapsamda bu eşiği aşan işlemler onaylanmıştır.

•	 31.12.2013’te sona eren hesap dönemi içinde Yönetim Kurulu’nun 17.10.2012 tarihli ve 2012/33 sayılı kararı kapsamı 
dışında kalan ilişkili taraf işlemi ve/veya Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 1.3.10 kapsamında gerçekleştirdiği önemli 
nitelikte işlemi bulunmamaktadır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

•	 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim 
Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim 
Komitesi’ni kurmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevler Kurumsal Yönetim Komitesi 
tarafından yerine getirilmektedir. 

•	 Yönetim kurulu üye sayısı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle, 
bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, Ali Akın Tarı ve Hacı Ahmet Kılıçoğlu, birden fazla komitede görev almaktadır. 

Denetim Komitesi

•	 Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri X, No:19 Tebliği, Madde 3 uyarınca kurulmuştur ve finansal ve 
operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu’na bağlı olarak 
görev yapan komitenin amacı; Şirketin muhasebe ve raporlama sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya 
açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

•	 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına 
İlişkin Tebliği” kapsamında “Denetim Komitesi Çalışma Esasları” revize edilerek 28.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu 
toplantısında kabul edilmiştir. Revize edilen çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi 
aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

•	 Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır. Komite iki 
üyeden oluşmaktadır. 

•	 Komite başkanı Yönetim Kurulu bünyesindeki bağımsız üyeler arasından seçilmiştir ve seçiminde de belli niteliklere 
sahip olmasına dikkat edilmiştir. Komite başkanının daha önce benzer bir görevde bulunmuş, mali tabloları analiz 
edebilecek bilgi birikime sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmektedir. 

•	 Denetim Komitesi’nin her iki üyesi de bağımsız üyeler arasından seçilmiştir. Komite başkanı Ali Akın Tarı’dır, diğer üye 
Hacı Ahmet Kılıçoğlu’dur.

•	 Denetim Komitesinin her çeyrekte bir kez olmak üzere yılda en az 4 defa toplanması esastır.

•	 Denetim Komitesi’nin kararlarının ve toplantı tutanaklarının tutulmasından yönetim sekretaryası sorumludur. 

•	 Komitenin ayrıntılı ve yazılı olarak düzenlenmiş çalışma esasları doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 
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2013 yılında Denetim Komitesinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıdadır:

- Şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerinin takibi,

- Mevcut ve potansiyel risklerinin takibi,

- Finansal tabloların doğruluğunun, yasalara uygunluğunun ve şeffaflığının gözetimi ve onayı,

- Bağımsız denetim faaliyetinin etkinliğinin ve performansının takibi, 

- İç denetim fonksiyonun ve etkinliğinin gözetimi, 

- Bağımsız denetçilerle toplantılar düzenlenmesi, 

- İç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliğinin takibi, 

- İç kontrol sistemine ilişkin olarak elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve Yönetim Kuruluna raporlanması, 

- İç kontrole ve iç denetime ilişkin raporların incelenmesi ve onaylanması.

Kurumsal Yönetim Komitesi 

•	 Kurumsal Yönetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda Şirketin 
kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim 
Kurulu’na öneriler sunmak üzere kurulmuştur. 

•	 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına 
İlişkin Tebliği” kapsamında “Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları” revize edilerek 28.06.2012 tarihli Yönetim 
Kurulu toplantısında kabul edilmiştir. Revize edilen çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet 
sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

•	 Komite, Yönetim Kurulu’nun icrada görevli olmayan en az 2 üyesinden oluşmaktadır. Komite başkanlığı görevi 
bağımsız üyeler arasından seçilmiş Ali Akın Tarı tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesinin diğer 
üyesi ise Olgun Zorlu’dur.

•	 Kurumsal Yönetim Komitesinin yılda en az 3 kez toplanması esastır. 

•	 Komitenin ayrıntılı ve yazılı olarak düzenlenmiş çalışma esasları doğrultusunda 2013 yılında gerçekleştirmiş olduğu 
faaliyetler aşağıdadır: 

- Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında uyum ve 
iyileştirme çalışmaları, 

- Komitenin çalışma esaslarının Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında revize edilmesi, 

- Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve bu kapsamda önerilerin sunulması,

- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması ve değerlendirilmesi,

- Yönetim kurulu yapısına ve etkinliğine ilişkin öneriler getirilmesi,

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

•	 Riskin Erken Saptanması Komitesi Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek 
risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla 
15.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuştur.
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•	 Komitenin çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin 
bilgisine sunulmuştur.

•	 Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu’nun en az iki üyesinden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması 
halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu 
üyelerinden seçilir. Komite başkanlığı görevi bağımsız üyeler arasından seçilmiş Hacı Ahmet Kılıçoğlu tarafından yerine 
getirilmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesinin diğer üyesi ise Şule Cümbüş’tür.

•	 Riskin Erken Saptanması Komitesi 2013 yılında 3 defa toplanmış ve gerekli risk raporlarını Yönetim Kurulu’na 
sunmuştur.

•	 Komitenin ayrıntılı ve yazılı olarak düzenlenmiş çalışma esasları doğrultusunda 2013 yılında gerçekleştirmiş olduğu 
faaliyetler aşağıdadır: 

- Süreç bazlı risk envanterleri çıkartılmış ve risk sahiplerinin görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır.

- Risk envanterleri ve risk yönetiminin araştırmaları neticesinde, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye 
düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi 
amacıyla risk raporları hazırlanarak Komite’ye sunulmuştur.

- Risk raporlarında yer alan sektör ve şirket bazlı riskler, COSO (The Committee of Sponsoring Organisations of the 
Treadway Commission) risk taksonomisine göre 9 adet ana risk başlığı (Dış Çevre, Operasyonel, Yetkilendirme, 
Bilgi İşlem ve Teknoloji, Dürüstlük/Bütünlük, Finansal, Süreç/Operasyonel, Raporlama ve Stratejik) temel alınarak 
gruplandırılmıştır. 

- Riskler mevcut kontrol ve önlem faaliyetlerinin etkinlik performansı dikkate alınmadan (Doğal Risk) ve dikkate 
alındıktan sonra (Artık Risk) olmak üzere 2 farklı şekilde değerlendirilmiştir. 

- Risk raporlarında yer alan doğal ve artık riskler, 4’lü risk skalasına (Kabul Edilebilir, Kontrol ile Kabul Edilebilir, Arzu 
Edilmeyen, Kabul Edilemez) göre değerlendirilmiştir.

- Değerlendirmeler neticesinde, risklerin genel olarak; Dış Çevre, Operasyonel, Finansal ve Stratejik ana risk başlıkları 
altında toplandığı görülmüştür.

- SAP GRC (Governance, Risk and Compliance) Sistemi’nde, sayısallaştırılabilen riskler KRI’lar (Kritik Risk İndikatörleri) 
şeklinde ifade edilerek takip edilmeye başlanmıştır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

•	 Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili 
gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Zorlu Holding Bünyesinde Risk Yönetimi Departmanı 
kurulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu mevcut ve potansiyel risklerini tanımlamak için ve bu risklere yönelik politikaları 
belirlemek için Kurumsal Risk Yönetimi Departmanı’na yetki ve sorumluluk vermiştir.

•	 Şirketin iç kontrol sistemleri; risk yönetimi analizleri ile ortaya çıkan ve/veya iç denetim faaliyetleri esnasında ortaya 
çıkan riskler ve ilgili risk azaltıcı aksiyonlar gözetilerek risk odaklı bir yaklaşım ile değerlendirilmektedir. Risk yönetimi 
sistemi COSO risk taksonomisine göre belirlenen 9 ana risk başlığına ilişkin riskleri tespit etmekte, belli aralıklarla 
riskin ölçümünü ve hangi seviyede olduğunu değerlendirmekte, SAP GRC Sistemi vasıtasıyla risk seviyelerini takip 
etmekte, iç kontrol sistemleri de bu risklerin yönetimini gerçekleştirmektedir. Bu sistemlerin etkinliği ve verimliliği İç 
Denetim Bölümü tarafından yıllık onaylı planlar dahilinde belli aralıklarla gözden geçirilerek belli bir seviyede uygunluk 
verilmekte ve gerekli aksiyonların alınması için Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır.
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19. Şirketin Stratejik Hedefleri

•	 Vestel Grubu’nun misyon, vizyon, amaç ve değerleri internet sitesi yolu ile kamuya açıklanmıştır. 

Misyon: Teknolojik ürünlerle dünyayı fethetmek 

Vizyon: Sektörümüzde dünyanın en güçlü üretim ve teknoloji grubu olmak

•	 Yönetim Kurulu, yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri onaylamaktadır. Şirketin stratejik hedeflerine 
yönelik fikirler Yönetim Kurulu veya yöneticiler tarafından oluşturulabilir. Yönetim Kurulu oluşturduğu hedeflere ilişkin 
mutlaka yöneticilerin fikrine danışır. Yöneticiler tarafından oluşturulan hedefler ise öncelikle yönetim kademesinde 
tartışıldıktan sonra yönetim kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Stratejik hedeflere ilişkin yapılan 
toplantılara yöneticiler de davet edilebilir. Onaylanan hedeflere yönelik çalışma en kısa zaman içerisinde başlatılır. 
Hedeflere ulaşılma derecesi mali tablo dönemlerinde ve yılsonunda faaliyetler itibariyle sonuçlar izlenerek ölçülür.

•	 Yönetim Kurulu şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmek 
amacıyla yılda en az bir kez değerlendirme toplantısı gerçekleştirmektedir.

20. Mali Haklar

•	 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” 
yazılı olarak oluşturularak 18.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş ve Şirketin internet sitesi 
aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

•	 Yönetim Kurulu üyelerine verilecek olan huzur hakkı her sene Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Ücret 
belirlenirken, üyelerin bağımsız veya icracı olmaları, aldıkları sorumluluk, çalışma süresi, sahip oldukları bilgi, beceri, 
deneyim gibi unsurlar dikkate alınmaktadır.

•	 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerine sektör emsallerine uygun olarak 2013 yılında toplam 
90.000,00 TL brüt ücret ödemesi yapılmıştır. 2014 yılına ilişkin tutarlar 2013 yılı Olağan Genel Kurulu’nda 
belirlenecektir. Yönetim Kurulu üyelerine başkaca bir menfaat sağlanmamaktadır. 

•	 Yönetim Kurulu üyelerine yönelik performans ölçümü ve buna bağlı bir ödüllendirme sistemi bulunmamaktadır. 

•	 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. üst düzey yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret 
ödenmektedir. Üst düzey yöneticilere, ayrıca, yılsonlarında, Şirketin finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları 
dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. “Üst Düzey Yönetici Ücret 
Politikası” belirlenirken; Şirketin üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurt dışı faaliyetleri, 
çalışan sayısı, iştirakleri ve bunların toplamdaki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi 
seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınmaktadır.

•	 Şirketin Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör ve genel müdür yardımcılarına sağlanan 
faydalara finansal tablo dipnot açıklamalarında yer verilmektedir. Bu kapsamda 31.12.2013 tarihinde sona eren on iki 
aylık dönemde ödenen maaş ve ücretler toplamı 3.493 bin TL (01.01.-31.12.2012: 2.308 bin TL)’dir.
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Kâr Dağıtım Önerisi

KARAR TARİHİ : 26.03.2014

KARAR NO : 2014/11

KARARA KATILANLAR : Ahmet Nazif ZORLU
  Hacı Ahmet KILIÇOĞLU
  Olgun ZORLU
  İzzet GÜVENİR
  Şule CÜMBÜŞ
  Ali Akın TARI

GÜNDEM : Kâr Dağıtımı Teklifi Hakkında

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket 
merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ile Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun incelenmesi sonucunda;

Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun bilançosunda aktif toplamı 
1.352.923.000 TL, özkaynak toplamı ise 540.804.000 TL’dir. Şirket 2013 yılı faaliyetlerinden 52.689.000 TL vergi sonrası 
net kâr, yasal kayıtlara göre ise 53.260.184 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 kanuni yedek ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 51.302.674 TL dağıtılabilir dönem 
kârı elde edilmiştir, bu tutara yıl içinde yapılan 49.095 TL bağışın eklenmesi ile oluşan dağıtılabilir dönem kârı 51.351.769 
TL’dir. Yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem net karı olan 53.260.184 TL’den, 25.533.666 TL geçmiş yıl zararları ile 
1.386.326 TL kanuni yedek akçe olmak üzere toplam 26.919.992 TL’nin mahsup edilmesinden sonra 26.340.192 TL 
dağıtılabilir dönem kârı hesaplanmaktadır. 

SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan ekte yer alan kâr dağıtım tablosunda gösterildiği üzere; yasal kayıtlara göre 
cari dönem net kârı tutarı olan 53.260.184 TL’den geçmiş yıl zararları ve kanuni yedek akçelerin mahsup edilmesinden 
sonra kalan dağıtılabilir kâr tutarı 26.340.192 TL olup, söz konusu tutarın 24.809.266 TL’sinin pay sahiplerine brüt nakit 
kâr payı olarak ödenmesi ve 1.530.927 TL’sinin de II. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasının önerilmesine,

Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurul’ca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak belirlenen her 1,00 TL 
nominal değerli hisseye brüt 0,130575 TL, net 0,110989 TL olmak üzere nakit kâr payı ödenmesi ve kâr payı ödemesine 
01.05.2014 tarihinden itibaren başlanmasına ilişkin teklifin 2013 yılı Olağan Genel Kurul’unda görüşülerek karara 
bağlanmasına,
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Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

 

 

  

Ahmet Nazif ZORLU Hacı Ahmet KILIÇOĞLU Olgun ZORLU
Başkan Başkan Yardımcısı Üye

 

 

İzzet GÜVENİR Şule CÜMBÜŞ Ali Akın TARI
Üye Üye Üye

Kâr Dağıtım Önerisi
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2013 faaliyet yılı içerisinde; ilgili TTK hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Zorlu Holding A.Ş. Şirketler topluluğunun bağlı bir 
şirketidir. TTK Madde 199 gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu, hakim şirketle veya hakim şirkete bağlı bir şirketle olan 
ilişkileri hakkında düzenlediği bağlılık raporunda aşağıdaki beyanı vermiştir;

2013 faaliyet yılında Şirketimizin, Zorlu Holding A. Ş.’nin yönlendirmesiyle Zorlu Holding A. Ş. ya da ona bağlı bir şirketin 
yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, Zorlu Holding A. Ş. ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya 
alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

Bağlılık Raporu Sonuç Bölümü
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Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

1 Ocak - 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait 
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
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Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na

Giriş

1.  Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”), 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte 
yer alan finansal durum tablosunu (bilançosunu), aynı tarihte sona eren yıla ait kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir 
tablosunu, özkaynaklar değişim tablosunu, nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer 
açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu

2. Şirket yönetimi bu finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından 
yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak 
sunumundan ve bunun için finansal tabloların usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek 
biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. 
Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve 
dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini 
gerektirmektedir.

 Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak 
amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, 
finansal tabloların, hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak 
üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize 
göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, 
amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun 
olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları 
ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun 
değerlendirilmesini içermektedir.

 Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve 
uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş 

4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2013 
tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS (bkz. 
Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Bağımsız Denetçi Raporu
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Diğer Husus

5. Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarının 
denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış, söz konusu bağımsız denetim firması tarafından 
hazırlanan 8 Mart 2013 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiştir.

Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar

6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu tarafımıza denetim 
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Şirket’in 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap 
döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine 
uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim 
kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli 
önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve 
geliştirmekle yükümlüdür. Aynı kanunun 398. Maddesinin 4. fıkrasına göre, denetçinin, yönetim kurulunun şirketi 
tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek 
için 378 inci maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun 
yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, 
denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Denetimimiz, bu riskleri yönetmek için Şirket 
Yönetimi’nin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin operasyonel etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır. 
Bilanço tarihi itibariyle KGK tarafından henüz bu raporun esasları hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla bu 
konuya ilişkin ayrı bir rapor hazırlanmamıştır. Bununla birlikte, Şirket, söz konusu komiteyi 15 Mart 2013 tarihinde 
kurmuş olup komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirket’in varlığını, 
gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin 
yönetilmesi amacına yönelik üç defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu’na sunmuştur. 

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

a member of PricewaterhouseCoopers

Mehmet Karakurt, SMMM

Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 25 Şubat 2014

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers
BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No: 48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul - Turkey
www.pwc.com/tr Telephone: +90 (212) 326 6060 Facsimile: +90 (212) 326 6050

Bağımsız Denetçi Raporu
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Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

31 Aralık 2013 ve 2012 Tarihleri İtibariyle 
Finansal Durum Tabloları (Bilançolar)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

 
  Notlar

Bağımsız 
denetimden geçmiş

31 Aralık 2013

Bağımsız 
denetimden geçmiş

31 Aralık 2012
 
VARLIKLAR
 
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri 4 18.576 27.218
Ticari alacaklar 539.936 635.609

İlişkili taraflardan 6 527.940 622.071
Diğer taraflardan 7 11.996 13.538

Diğer alacaklar 63.472 49.916
Diğer taraflardan 8 63.472 49.916

Stoklar 9 324.125 221.283
Peşin ödenmiş giderler 10 15.855 17.743
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 511 2.997
Diğer dönen varlıklar 18 693 -
 
Toplam dönen varlıklar 963.168 954.766
 
Duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler 10 1.901 3.397
Maddi duran varlıklar 11 329.512 308.563
Maddi olmayan duran varlıklar 58.342 48.501

Diğer maddi olmayan duran varlıklar 12 58.342 48.501
 
Toplam duran varlıklar 389.755 360.461
 
TOPLAM VARLIKLAR 1.352.923 1.315.227

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

31 Aralık 2013 ve 2012 Tarihleri İtibariyle 
Finansal Durum Tabloları (Bilançolar)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

  Notlar

Bağımsız 
denetimden geçmiş

31 Aralık 2013

Bağımsız 
denetimden geçmiş

31 Aralık 2012
   
YÜKÜMLÜLÜKLER  
   
Kısa vadeli yükümlülükler  
Kısa vadeli finansal borçlar 5 79.906 287.817
Ticari borçlar   452.117 413.006

İlişkili taraflara 6 19.235 7.587
Diğer taraflara 7 432.882 405.419

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 16 13.043 6.313
Türev finansal araçlar 27 6.911 8.673
Kısa vadeli karşılıklar   366 928

Diğer kısa vadeli karşılıklar 14 366 928
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 18 3.987 3.402
   
Kısa vadeli yükümlülükler toplamı   556.330 720.139
   
Uzun vadeli yükümlülükler  
Uzun vadeli finansal borçlar 5 212.118 87.698
Ticari borçlar   20.381 -

Diğer taraflara 7 20.381 -
Uzun vadeli karşılıklar 12.434 12.607

Kıdem tazminatı karşılığı 16 12.434 12.607
Türev finansal araçlar 27 9.021 -
Ertelenen vergi yükümlülüğü 25 1.835 3.527
   
Uzun vadeli yükümlülükler toplamı   255.789 103.832
   
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER   812.119 823.971

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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  Notlar

Bağımsız 
denetimden geçmiş

31 Aralık 2013

Bağımsız 
denetimden geçmiş

31 Aralık 2012
   
ÖZKAYNAKLAR  
   
Ödenmiş sermaye 19 190.000 190.000
Sermaye düzeltmesi farkları 19 9.734 9.734
Paylara ilişkin primler 19 109.031 109.031
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer 
kapsamlı gelirler veya giderler   (192) (947)

Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/kayıpları   (192) (947)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm 
kazanç/kayıpları 24 (192) (947)

Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer 
kapsamlı gelirler veya giderler   (3.896) -

Riskten korunma kazanç/kayıpları 24 (3.896) -
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler 19 38.886 38.886
Geçmiş yıllar kârları 19 144.552 162.096
Net dönem kârı/(zararı)   52.689 (17.544)
   
Toplam özkaynaklar   540.804 491.256
   
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR 1.352.923 1.315.227

1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 
tarafından 25 Şubat 2014 tarihinde onaylanmıştır.

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

31 Aralık 2013 ve 2012 Tarihleri İtibariyle 
Finansal Durum Tabloları (Bilançolar)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
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Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

1 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 2012 Hesap Dönemlerine Ait 
Kapsamlı Gelir Tabloları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

 
 
 

 
Notlar

Bağımsız 
denetimden geçmiş

1 Ocak - 31 Aralık 2013

Bağımsız 
denetimden geçmiş

1 Ocak - 31 Aralık 2012
   
Sürdürülen faaliyetler  
   
Hasılat 20 2.028.695 1.883.377
Satışların maliyeti   (1.850.236) (1.830.965)
   
Brüt kâr   178.459 52.412
   
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 21 (36.617) (32.874)
Genel yönetim giderleri 21 (32.733) (25.100)
Araştırma ve geliştirme giderleri 21 (24.958) (20.663)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 22 112.148 65.496
Esas faaliyetlerden diğer giderler 22 (68.875) (68.146)
   
Faaliyet kârı/(zararı)   127.424 (28.875)
   
Finansman gelirleri 23 73.507 128.788
Finansman giderleri 23 (147.480) (117.418)
   
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı/(zararı)   53.451 (17.505)
   
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri/(gideri)  
Dönem vergi gideri 25 (1.669) -
Ertelenmiş vergi geliri 25 907 (39)
   
Net dönem kârı/(zararı)   52.689 (17.544)

   
Nominal bedeli 1 kr olan 100 adet pay başına kayıp (TL) 26 0,28 (0,09)

Diğer kapsamlı gelir/(gider):  
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar   755 (947)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları   944 (1.184)
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı 
gelire ilişkin vergiler   (189) 237

Ertelenmiş vergi geliri   (189) 237
Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar   (3.896) -
Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları   (4.870) -
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire 
ilişkin vergiler   974 -

Ertelenmiş vergi gideri/geliri   974 -
   
Diğer kapsamlı gider   (3.141) (947)
   
Toplam kapsamlı gelir/(gider)   49.548 (18.491)

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

1 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 2012 Hesap Dönemlerine Ait 
Özkaynak Değişim Tabloları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

       

Kâr veya zararda yeniden 
sınıflandırılmayacak 

birikmiş diğer kapsamlı 
giderler

Kâr veya zararda yeniden 
sınıflandırılacak birikmiş 
diğer kapsamlı giderler   Birikmiş kârlar/zararlar  

 
Ödenmiş 
sermaye

Sermaye 
düzeltmesi 

farkları
Pay ihraç 
primleri

Çalışanlara sağlanan 
faydalara ilişkin 
aktüeryal kayıp

Riskten 
korunma kayıpları

Kârdan ayrılan 
kısıtlanmış yedekler

Geçmiş yıllar 
kârları

Net dönem 
kârı/(zararı)

Toplam 
özkaynaklar

1 Ocak 2012 itibariyle bakiye 190.000 9.734 109.031 - - 37.921 142.916 20.145 509.747
 
Geçmiş yıllar kârlarına transfer - - - - - - 20.145 (20.145) -
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer - - - - - 965 (965) - -
Toplam kapsamlı (gider)/gelir - - - - - - - (17.544) (17.544)
 
31 Aralık 2012 itibariyle bakiye 190.000 9.734 109.031 - - 38.886 162.096 (17.544) 492.203
 
1 Ocak 2013 itibariyle bakiye 190.000 9.734 109.031 - - 38.886 162.096 (18.491) 491.256
Muhasebe politikalarındaki değişikliklere ilişkin 
düzeltmeler (TMS 19 - dipnot 2.4) - - - (947) - - - 947 -
  190.000 9.734 109.031 (947) - 38.886 162.096 (17.544) 491.256
Geçmiş yıllar kârlarına transfer - - - - - - (17.544) 17.544 -
Toplam kapsamlı (gider)/gelir - - - 755 (3.896) - - 52.689 49.548
  -
31 Aralık 2013 itibariyle bakiye 190.000 9.734 109.031 (192) (3.896) 38.886 144.552 52.689 540.804

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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Kâr veya zararda yeniden 
sınıflandırılmayacak 

birikmiş diğer kapsamlı 
giderler

Kâr veya zararda yeniden 
sınıflandırılacak birikmiş 
diğer kapsamlı giderler   Birikmiş kârlar/zararlar  

 
Ödenmiş 
sermaye

Sermaye 
düzeltmesi 

farkları
Pay ihraç 
primleri

Çalışanlara sağlanan 
faydalara ilişkin 
aktüeryal kayıp

Riskten 
korunma kayıpları

Kârdan ayrılan 
kısıtlanmış yedekler

Geçmiş yıllar 
kârları

Net dönem 
kârı/(zararı)

Toplam 
özkaynaklar

1 Ocak 2012 itibariyle bakiye 190.000 9.734 109.031 - - 37.921 142.916 20.145 509.747
 
Geçmiş yıllar kârlarına transfer - - - - - - 20.145 (20.145) -
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer - - - - - 965 (965) - -
Toplam kapsamlı (gider)/gelir - - - - - - - (17.544) (17.544)
 
31 Aralık 2012 itibariyle bakiye 190.000 9.734 109.031 - - 38.886 162.096 (17.544) 492.203
 
1 Ocak 2013 itibariyle bakiye 190.000 9.734 109.031 - - 38.886 162.096 (18.491) 491.256
Muhasebe politikalarındaki değişikliklere ilişkin 
düzeltmeler (TMS 19 - dipnot 2.4) - - - (947) - - - 947 -
  190.000 9.734 109.031 (947) - 38.886 162.096 (17.544) 491.256
Geçmiş yıllar kârlarına transfer - - - - - - (17.544) 17.544 -
Toplam kapsamlı (gider)/gelir - - - 755 (3.896) - - 52.689 49.548
  -
31 Aralık 2013 itibariyle bakiye 190.000 9.734 109.031 (192) (3.896) 38.886 144.552 52.689 540.804
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Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

1 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 2012 Hesap Dönemlerine Ait 
Nakit Akım Tabloları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

 
 
 

 
Notlar

Bağımsız 
denetimden geçmiş

1 Ocak - 31 Aralık 2013

Bağımsız 
denetimden geçmiş

1 Ocak - 31 Aralık 2012
İşletme faaliyetleri:  
   
Vergi öncesi kâr/(zarar)   53.451 (17.505)
Vergi öncesi kâr/(zarar) mutabakatı ile ilgili 
düzeltmeler:  
   
- Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 11 74.367 63.790
- Garanti ve montaj gider karşılığı ile ilgili düzeltmeler 22 - (19.627)
- Dava karşılığı ile ilgili düzeltmeler 14 (562) 372
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 16 6.703 4.225
- Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler 9 (2.332) 1.187
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 23 24.338 23.555
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 23 (186) (678)
- Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan 
kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler   (72) (143)
- Türev işlemler (gelir)/gider tahakkukları ile ilgili 
düzeltmeler   2.389 8.673
- Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili 
düzeltmeler   33.085 12.756
Bloke nakit ve nakit benzerlerindeki değişim 4 795 -
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:  
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler 6,7 95.673 (30.042)
Stoklardaki (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler 9 (100.384) 7.308
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış ile 
ilgili düzeltmeler   (7.868) (20.039)
Ticari borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler 6,7 59.492 (29.232)
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış/(azalış) ile ilgili 
düzeltmeler   7.315 280
   
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları  
   
Ödenen kıdem tazminatları 16 (5.932) (2.263)
Ödenen gelir vergisi 25 (2.180) (2.997)
   
Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit   238.092 (380)

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

1 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 2012 Hesap Dönemlerine Ait 
Nakit Akım Tabloları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

 
Yatırım faaliyetleri: Notlar

Bağımsız 
denetimden geçmiş 

1 Ocak - 31 Aralık 2013

Bağımsız 
denetimden geçmiş 

1 Ocak - 31 Aralık 2012
 
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 11 (87.619) (77.099)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde 
edilen nakit 977 424
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan 
ödemeler 12 (18.569) (18.711)
 
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (105.211) (95.386)
 
Finansman faaliyetleri:

Alınan banka kredileri 263.350 408.328
Kredi geri ödemeleri (387.962) (272.750)
Ödenen faiz (16.302) (20.488)
Tahsil edilen faiz 186 678
 
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit (140.728) 115.768
 
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış)/artış (7.847) 20.002
 
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 4 25.887 7.216
 
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 18.040 27.218

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

1 Ocak - 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait 
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

DİPNOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Vestel Beyaz Eşya”) 1997 yılında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre kurulmuş olup merkezi Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İstanbul’da bulunmaktadır.

Şirket faaliyetine 1999 yılında başlamış olup buzdolabı, split klima üniteleri, çamaşır makinesi, pişirici cihazlar, bulaşık 
makinesi ve termosifon üretimi ve satışı yapmaktadır. 312 bin m2 kapalı alana sahip üretim tesisleri Manisa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde toplam 395 bin m2 alan üzerine kurulmuştur. 

Şirket Zorlu ailesinin kontrolü altında bulunan Vestel Şirketler Topluluğu’na dâhildir. Şirket yurt dışı ve yurt içi satışlarını 
Vestel Topluluğu’na dahil olan Vestel Ticaret A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri 21 Nisan 2006 tarihinden beri Borsa İstanbul’da (“BİST”) 
işlem görmektedir.

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket’in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 5.621’dir (31 Aralık 2012: 5.886).

Bilanço tarihleri itibariyle, Şirket’in hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki 
gibidir:

  Pay %

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 87,65
Diğer ortaklar 12,35

100,00

31 Aralık 2013 itibariyle Şirket’in BİST’te işlem gören toplam 59.800.000 adet hissesi bulunmaktadır (Sermayesinin 
%31,5’i; 31 Aralık 2012: %31,5’i).

DİPNOT 2 -FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar

2.1.1 Uygunluk beyanı

İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 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/Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
(“TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır. TMS’ler, Türkiye Muhasebe Standartları, 
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar içermektedir. 

Şirket, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 
vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. 
Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası 
baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara 
TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. 
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SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı Kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve finansal tablolarını SPK 
Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon 
muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, KGK tarafından yayımlanmış 
29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır.

2.2 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem finansal tablolarının düzeltilmesi

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in cari dönem finansal tabloları önceki 
dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması 
açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır. 

Şirket, cari dönem içerisinde 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanmış kapsamlı gelir tablosunda net satışlar ile satışların 
maliyeti kalemleri arasında ağırlıklı olarak yan sanayi tedarikçileri ile yapılan işlemlerin netleştirilmesi doğrultusunda 
246.605 bin TL tutarında; net satışlar ile esas faaliyetlerden diğer gelirler kalemleri arasında vadeli satış işlemlerine ilişkin 
13.075 bin TL tutarında; satışların maliyeti ile esas faaliyetlerden diğer giderler kalemleri arasında vadeli alım işlemlerine 
ilişkin 12.235 bin TL tutarında sınıflandırma değişiklikleri gerçekleştirmiş olup söz konusu sınıflandırmaların ilgili döneme 
ait geçmiş yıllar kârları ile net dönem kârları/(zararlarına) herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 

Şirket, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenecek mali tablo ve 
dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiş dönemlere ait finansal tablolarda cari dönemde yapılan 
gösterim değişikliklerine uygun olarak aşağıdaki sınıflandırmaları yapmıştır.

Şirket bu karara istinaden 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarında finansman gelirleri ile esas faaliyetlerden diğer 
gelirler arasında 28.046 bin TL, finansman giderleri ile esas faaliyetlerden diğer giderler arasında 54.522 bin TL, 31 Aralık 
2012 tarihli bilançosunda ise diğer dönen varlıklar ile peşin ödenmiş giderler arasında 17.743binTL, diğer dönen varlıklar 
ile cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar arasında 2.997 bin TL, diğer duran varlıklar ile peşin ödenmiş giderler arasında 
3.397 bin TL, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar ile diğer kısa vadeli yükümlülükler arasında 6.313 
bin TL tutarında sınıflandırma değişiklikleri gerçekleştirmiş olup söz konusu sınıflandırmaların ilgili döneme ait geçmiş 
yıllar zararları ile net dönem kârları/(zararlarına) herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 

2.3. Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler

a) 1 Ocak 2013 tarihi ile başlayan dönem itibariyle Şirket tarafından uygulanmış, mevcut standartlarda değişiklik 
veya yeni standartlar:

•	 TMS 19 (Değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için 
geçerlidir. Değişiklikler, koridor metodunu yürürlükten kaldırmakta ve finansal giderlerin net fonlama bazında 
hesaplanmasını öngörmektedir. Söz konusu değişiklik neticesinde kıdem tazminatı hesaplamalarında ortaya 
çıkan aktüeryal kâr veya zararlar diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilecek olup net dönem kârı ile 
ilişkilendirilmemektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamalarında ortaya çıkan faiz maliyeti ise gelir tablosunda operasyonel giderler yerine esas 
faaliyetlerden diğer giderler içerisinde sınıflandırılmaktadır. 

Söz konusu değişikliklerin geriye dönük olarak uygulanması neticesinde Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 
hazırlanmış kapsamlı gelir tablosunda genel yönetim giderleri içerisinde yer alan 1.184 bin TL tutarındaki aktüeryal 
kayıp diğer kapsamlı giderler ve bilançoda aktüeryal kayıp fonu; genel yönetim giderleri içerisinde yer alan 858 bin TL 
tutarındaki faiz maliyeti ise esas faaliyetlerden diğer giderler içerisinde sunularak yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu 
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yeniden düzenleme neticesinde Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal 
kayıp ve ertelenmiş vergi etkisi sebebiyle net dönem zararı 947 bin TL tutarında azalmış olup toplam kapsamlı giderler ve 
özkaynaklar değişmemiştir. 

•	 TMS 1 (Değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu, Diğer Kapsamlı Gelir”, 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişikler sonucu ortaya çıkan temel gelişme işletmelerin 
diğer kapsamlı gelir altında gösterdiği hesapları daha sonraki dönemlerde potansiyel olarak gelir tablosu ile 
ilişkilendirilecek olarak gruplaması zorunluluğunun getirilmesidir. Değişiklik diğer kapsamlı gelirde hangi kalemlerin 
gösterileceğinden bahsetmemektedir. 

Değişikliğin Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. 

•	 TFRS 13, “Makul Değer Ölçümü”, 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart, tam 
bir makul değer tanımı ve tüm TFRS’lerde uygulanacak tek bir ölçüm ve açıklamalar kaynağı sağlayarak tutarlılığın 
geliştirilmesi ve karmaşıklığın azaltılmasını amaçlamaktadır. 

•	 Değişikliğin Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

•	 TFRS 7 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, halihazırda geçerli olan dipnot açıklamalarının iyileştirilerek UFRS ve US 
GAAP finansal tablo hazırlayan şirketler arasındaki karşılaştırılabilirliğin arttırılması amacını taşımaktadır. 

Değişikliğin Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

b) 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan diğer tüm yeni standartlar, mevcut standartlardaki değişiklikler 
ve yorumlar, Şirket faaliyetleri ile ilgili olmadığından veya finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olmadığından 
listelenmemiştir.

c) Henüz geçerli olmayan ve Şirket tarafından uygulanmamış, mevcut standartlardaki değişiklikler, yeni 
standartlar ve yorumlar:

•	 TFRS 9, “Finansal Araçlar”, 1 Ocak 2015 tarihine kadar geçerli değildir, ancak erken uygulanması mümkündür. Bu 
standart, TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardının değiştirilme sürecinde ilk adımdır. 
TFRS 9 finansal araçların ölçümünde ve sınıflandırılmasında yeni zorunluluklar getirmektedir. “Finansal varlıkların 
değer düşüklüğü” ve TMS 39’da yer alan riskten korunma muhasebesi ile ilgili hükümlerin uygulanmasına devam 
edilmektedir.

•	 TMS 32 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum”, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik ile TMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” standardında bulunan uygulama 
rehberi bilançoda bulunan finansal varlık ve finansal yükümlülüklerin netleştirilmesi konusunda daha açıklayıcı olması 
amacıyla güncellenmiştir. Bu değişikliğin Şirket’in mali tabloları üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

•	 TMS 36 (değişiklik), “Varlıklarda değer düşüklüğü”, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın eğer gerçeğe uygun değeri 
ile satış maliyetinin farkı baz alınarak hesaplanmış ise, geri kazanılabilir tutarı ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek 
açıklamalar getirmektedir. 

•	 TMS 39 (değişiklik), “Finansal Araçlar: muhasebeleştirilmesi ve ölçümü”, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler türevlerin tecditi ve finansal risklerden 
korunma muhasebesi ile ilgili olup, belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmelikler sebebiyle türevlerin 
tecdit edilmesi durumunda finansal risklerden korunma muhasebesine devam edilmesine izin vermektedir.
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•	 TFRYK 21 - TMS 37, ‘Zorunlu vergiler’, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar” üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün 
işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi 
gerektiğine açıklık getirmektedir. Söz konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya 
performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır.

Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı beklenmektedir.

Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde 
geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan 7 standarda değişiklik getirmiştir:

•	 TFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler

•	 TFRS 3, İşletme Birleşmeleri

•	 TFRS 8, Faaliyet Bölümleri

•	 TMS 16, Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar

•	 TFRS 9, Finansal Araçlar: UMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler

•	 TMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm

Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde 
geçerlidir. İyileştirme projesi 2011-13 dönem aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik getirmiştir:

•	 TFRS 1; “UFRS’nin İlk Uygulaması

•	 TFRS 3, İşletme Birleşmeleri

•	 TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

•	 TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti

2.4.1 Hasılat

Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Tahmini müşteri 
iadeleri, indirimler ve karşılıklar söz konusu tutardan düşülmektedir. 

Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine getirildiği anda muhasebeleştirilir: 

•	 Şirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, 

•	 Şirket’in mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün 
olmaması, 

•	 Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi, 

•	 İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması, ve 

•	 İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi. 

85

R
ap

o
rlar ve Fin

an
sal B

ilg
iler

Vestel Beyaz Eşya 2013 Faaliyet Raporu



Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

1 Ocak - 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait 
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2.4.2 Stoklar

Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve değişken genel üretim 
giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa uygun olan yönteme göre değerlenir. 
Maliyet hesaplamalarında Şirket hareketli ağırlıklı ortalama yöntemini kullanmaktadır. 

Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma 
maliyeti ile satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir. 
Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine indirgenir ve 
değer düşüklüğünün oluştuğu yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların net gerçekleşebilir 
değere indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar nedeniyle net 
gerçekleşebilir değerde artış olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen 
tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır.

2.4.3 Maddi duran varlıklar

Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile gösterilmektedir. Arazi ve arsalar 
için sınırsız ömürleri olması sebebi ile amortisman ayrılmamaktadır. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas 
alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. 

Maddi varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası bir değer düşüklüğünün 
tespiti amacıyla inceleme yapılır 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 kullanımından gelecek net nakit akışları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir. 

Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla oluşan kâr ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil 
edilirler. 

Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri ile birlikte varlığın 
gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer giderler oluştukça kâr veya zarar 
tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleştirilir.

2.4.4 Maddi olmayan duran varlıklar

a) Araştırma ve geliştirme giderleri

Araştırma giderleri oluştukları dönemde gider olarak muhasebeleştirilmektedirler. Geliştirme giderleri ise aşağıdaki 
koşulların tamamının varlığı halinde, geliştirmeden (veya işletme bünyesinde yürütülen bir projenin geliştirme 
safhasından) kaynaklanan maddi olmayan duran varlıklar olarak muhasebeleştirilir;

•	 Maddi olmayan duran varlığın kullanıma veya satışa hazır hale gelebilmesi için tamamlanmasının teknik olarak 
mümkün olması;

•	 İşletmenin maddi olmayan duran varlığı tamamlama ve bu varlığı kullanma veya satma niyetinin bulunması;

•	 Maddi olmayan duran varlığı kullanma veya satma imkanının bulunması;

•	 Maddi olmayan duran varlığın muhtemel gelecek ekonomik faydayı nasıl sağlayacağının belirli olması;

•	 Geliştirme safhasını tamamlamak ve maddi olmayan duran varlığı kullanmak veya satmak için yeterli teknik, mali ve 
diğer kaynakların mevcut olması; ve

•	 Geliştirme sürecinde maddi olmayan duran varlıkla ilgili yapılan harcamaların güvenilir bir biçimde ölçülebilir olması.
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Bunun dışında kalan durumlarda, geliştirme harcamaları oluştukları anda giderleştirilir. Araştırma ve geliştirme 
aşamalarının ayrıştırılmasının zor olduğu projelerde, ilgili proje araştırma aşamasında kabul edilip oluştukları anda 
giderleştirilir.

b) Haklar ve diğer maddi olmayan duran varlıklar

Haklar ve diğer maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgi sistemlerini, bilgi sistemleri geliştirme maliyetlerini, 
satın alınmış teknoloji ve diğer tanımlanabilir hakları içermektedir. Haklar ve diğer maddi olmayan varlıklar, elde etme 
maliyetinden kayda alınır ve beş yılı geçmeyen tahmini faydalı ömürleri boyunca doğrusal olarak itfa edilmektedir.

2.4.5 Finansal araçlar

a) Finansal varlıklar

Şirket finansal varlıklarını gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar, krediler ve alacaklar olarak 
sınıflandırmıştır. Şirket yönetimi sınıflandırmayı finansal varlıkların satın alındıkları tarihte ve alınma amaçlarına göre 
yapmaktadır.

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan finansal 
varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu kategoride 
sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu 
finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır.

Krediler ve alacaklar 

Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu kategoride 
sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar (ticari ve diğer alacaklar, banka bakiyeleri, kasa ve diğerleri) etkin faiz yöntemi 
kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir. Faiz geliri, reeskont etkisinin önemli 
olmadığı durumlar haricinde etkin faiz oranı yöntemine göre hesaplanarak kayıtlara alınır.

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlıklar, her bilanço tarihinde 
değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. 
Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu 
olayın ilgili finansal varlığın güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi 
sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda 
değer düşüklüğü zararı oluşur. 

İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit 
akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri 
arasındaki farktır. 
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İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış 
değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden 
muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü 
hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir 
tablosunda iptal edilir. 

Maliyet değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının 
benzer bir finansal varlık için olan cari faiz oranları ile iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri 
arasındaki farktır. Bu tür bir değer düşüklüğü sonraki dönemlerde iptal edilemez. 

b) Finansal yükümlülükler

Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğer finansal 
yükümlülükler olarak sınıflandırılır.

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda alınır ve her 
raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki 
değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu 
finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar. 

Diğer finansal yükümlülükler 

Diğer finansal yükümlülükler, finansal, ticari ve diğer borçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe 
uygun değerleriyle muhasebeleştirilir. 

Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz 
yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir. 

Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu 
döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha 
kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net 
bugünkü değerine indirgeyen orandır.

c) Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi:

Türev finansal araçlar ilk olarak ilgili türev sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle makul değeri ile kayıtlara 
yansıtılmakta, izleyen dönemlerde de makul değerleri ile değerlenmektedir. Türev araçlar makul değerleri pozitif 
ise varlıklar, negatif ise yükümlülükler içerisinde sınıflandırılırlar. Türev finansal araçlar ile ilgili kazanç ve kayıpların 
muhasebeleştirilme yöntemi, türev finansal aracın finansal riskten korunma amaçlı olup olmamasına ve riskten korunan 
aracın türüne göre değişim göstermektedir.

Şirket işlem tarihinde, riskten korunma aracı ile riskten korunan kalem arasındaki ilişkiyi, Şirket’in risk yönetim amaçları 
ve riskten korunma işlemleri ile ilgili stratejileri ile birlikte ilişkilendirmektedir. Ayrıca Şirket, riskten korunma amaçlı 
kullanılan türev işlemlerin, riskten korunan kalemin gerçeğe uygun değer veya nakit akımlarındaki değişiklikleri etkin 
ölçüde dengeleyebildiğinin değerlendirmesini de düzenli olarak gerçekleştirmektedir.
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Alım satım amaçlı türev finansal araçlar:

Şirket’in alım satım amaçlı türev finansal araçları vadeli yabancı para alım-satım sözleşmelerinden oluşmaktadır. Söz 
konusu türev finansal araçlar ekonomik olarak Şirket için risklere karşı etkin bir koruma sağlamakla birlikte, genellikle risk 
muhasebesi yönünden gerekli koşulları taşımaması nedeniyle finansal tablolarda alım-satım amaçlı türev finansal araçlar 
olarak muhasebeleştirilmektedir. Bu tür türev finansal araçların gerçeğe uygun değerindeki değişimlerden kaynaklanan 
tüm kazanç ve kayıplar gelir tablosunda finansal gelir/gider olarak muhasebeleştirilir.

Nakit akıma yönelik riskten korunma:

Nakit akıma yönelik riskten korunma olarak belirlenen türev işlemlerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin etkin 
kısmı özkaynaklarda riskten korunma fonu içerisinde muhasebeleştirilir. Etkin olmayan kısım ile ilgili gelir ve giderler 
derhal finansal gelir/gider olarak sınıflandırılıp kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır. Riskten korunma fonu içerisinde 
biriken tutarlar riskten korunan kaleminin gelir tablosunu etkilediği dönemlerde (örneğin riskten korunan tahmini nakit 
akımlarının gerçekleşmesi) gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Nakit akış riskinden korunma muhasebesine, riskten korunma 
aracının sona ermesi, gerçekleşmesi, satılması veya etkinlik testinin etkin olmaması dolayısıyla devam edilmediği 
takdirde, özkaynak altında muhasebeleştirilen tutarlar riskten korunma konusu kaleme ilişkin nakit akışları gerçekleştikçe 
kâr/zarar hesaplarına transfer edilmektedir. Buna istinaden Şirket’in yapmış olduğu bazı türev sözleşmeleri TMS 
39’da yer alan risk muhasebesi yönünden gerekli koşulları taşıdığından riskten korunma amaçlı türev araçlar olarak 
değerlendirilmiş ve muhasebeleştirilmiştir.

2.4.6 Kur değişiminin etkileri

Dönem içinde gerçekleşen yabancı para cinsinden işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları esas alınarak 
kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan döviz 
kurlar kullanılarak TL’ye çevrilmektedir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevirimlerinden doğan kur farkı 
gelir ve giderleri, kredi ve mevduatlara ilişkin olanlar hariç gelir tablosunda diğer faaliyetlerden olağan gelirler/giderler 
altında muhasebeleştirilir. Dövize dayalı kredi ve mevduatların çevriminden çevirimlerinden doğan kur farkı gelir ve 
giderleri finansal gelirler veya finansal giderler altında muhasebeleştirilir. Yabancı para cinsinden olan ve maliyet değeri 
ile ölçülen parasal olmayan kalemler ilk işlem tarihindeki kurlardan geçerli para birimine çevrilir.

2.4.7 Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler

Karşılıklar, Şirket’in bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir 
yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının 
gerçekleşme olasılığının olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda 
muhasebeleştirilmektedir.

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya 
daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün varlıklar ve yükümlülükler 
finansal tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlı varlıklar ve yükümlülükler olarak değerlendirilmektedir.

2.4.8 İlişkili taraflar

Ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı 
şirketler, iştirak ve ortaklıklar ile Zorlu Holding Grubu’na dahil şirketler ve onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili 
taraflar olarak kabul edilmiştir. 
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2.4.9 Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 

Vergi gideri, cari dönem vergi giderini ve ertelenmiş vergi giderini kapsar. Vergi, doğrudan özkaynaklar altında 
muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, gelir tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili işlemle 
birlikte özkaynaklar altında muhasebeleştirilir.

Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem kârının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer 
yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün 
olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi 
yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla Türkiye’de geçerli olan vergi oranı kullanılarak hesaplanır.

Ertelenmiş vergi, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında 
dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları 
dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların 
tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde 
etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte 
bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, vergilendirilebilir geçici farkların tümü için 
hesaplanır. Vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli 
kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların 
ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili 
yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle 
ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması 
durumunda mahsup edilir.

2.4.10 Çalışanlara sağlanan faydalar/Kıdem tazminatları

Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in Türk İş Kanunu ve Türkiye’de geçerli olan kanunlar 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 Şirket, 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 kıdem tazminatı ödemekle 
yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle bağımsız aktüer tarafından yapılan 
varsayımlara uygun olarak net bugünkü değerine göre indirgenmiş ve finansal tablolara yansıtılmıştır. TMS 19 uyarınca 
söz konusu ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve 
kayıplar diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilir. 

2.4.11 Devlet teşvik ve yardımları

Makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teşvikleri, elde edilmesi için 
gerekli şartların işletme tarafından yerine getirileceğine ve teşvikin işletme tarafından elde edilebileceğine dair makul bir 
güvence oluştuğunda finansal tablolara yansıtılır. 
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Araştırma ve geliştirme teşvikleri, Şirket’in teşvik talepleri yetkili makamlar tarafından onaylandığı zaman finansal 
tablolara yansıtılır. 

2.4.12 Pay başına kazanç

Gelir tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net kârın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine 
bölünmesi ile tespit edilir.

2.4.13 Nakit akım tablosu

Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansal faaliyetlerine dayalı bir biçimde 
sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 
akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve 
finansal yatırımlar) kullandığı ve bu faaliyetlerinden elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit 
akımları, Şirket’in 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, yüksek likiditeye sahip ve 
vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.

2.4.14 Netleştirme/mahsup

İçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı gösterilir. 
Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibariyle toplulaştırılarak 
gösterilir. İşlem ve olayın özünün mahsubu gerekli kılması sonucunda, bu işlem ve olayın net tutarları üzerinden 
gösterilmesi veya varlıkların, değer düşüklüğü düşüldükten sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme 
kuralının ihlali olarak değerlendirilmez. Şirket’in normal iş akışı içinde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, “Hasılat” 
başlıklı kısımda tanımlanan gelirler dışında elde ettiği gelirler, işlem veya olayın özüne uygun olması şartıyla, net 
değerleri üzerinden gösterilir.

2.4.15 Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kâra ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya 
açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki 
tüm olayları kapsar.

Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, 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 finansal tablo dipnotlarında 
açıklanır. 
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2.5. Önemli muhasebe tahmin ve varsayımları

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını, şarta 
bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını 
etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Şirket yönetiminin 
mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. 
Şirket’in önemli muhasebe varsayım ve tahminleri aşağıdaki gibidir:

i. Gelir vergileri: 

Nihai vergi tutarına olan etkileri kesinleşmeyen ilgili birçok işlem ve hesaplama normal iş akışı sırasında gerçekleşmekte 
olup bu gibi durumlar gelir vergisi karşılığı belirlenmesi sırasında önemli muhakemelerin kullanılmasını gerektirmektedir. 
Şirket, vergisel olayların sonucunda ödenmesi tahmin edilen ek vergilerin oluşturduğu vergi yükümlüklerini kayıtlarına 
almaktadır. Şirket’in önümüzdeki dönemlerde faydalanabileceği mali zararlardan doğan vergi alacaklarının bir kısmı, 
söz konusu mali zararların halihazırdaki bilgiler ışığında gelecekteki kullanımlarının kuvvetle muhtemel olması nedeniyle 
kayıtlara alınmıştır. Bu konular ile ilgili oluşan nihai vergisel sonuçların, başlangıçta kaydedilen tutarlardan farklı olduğu 
durumlarda, bu farklar belirlendiği dönemlerdeki gelir vergisi karşılığı ve ertelenmiş vergi bakiyelerini etkileyebilecektir 
(dipnot 25).

DİPNOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Faaliyet bölümleri, Şirket’in faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili organlara veya kişilere sunulan iç raporlama ve 
stratejik bölümlere paralel olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin 
kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla Şirket’in faaliyetlerine ilişkin stratejik 
karar almaya yetkili organ Şirket’in Yönetim Kurulu olarak tanımlanmıştır. Şirket yönetimi, faaliyet bölümlerini Yönetim 
Kurulu’nun stratejik kararlar alırken değerlendirdiği raporlara göre belirlemektedir.

Şirket yönetimi, Şirket’in faaliyet alanının beyaz eşya ürünlerinin üretimi olması, ürünlerin üretim süreçleri ve ürün 
müşterileri sınıflarının benzer olması sebebi ile bu faaliyetlerde önemli risk ve getiri farklılığı olmamasından dolayı tek bir 
endüstriyel bölüm altında faaliyet gösterdiğini düşünmektedir. Tek bir endüstriyel bölüm olması sonucu endüstriyel bölüm 
ile ilgili bilgiler ilişikteki finansal tablolarda bütün halinde sunulmuştur.

Şirket yönetimi Şirket’in risk ve getirilerinin coğrafi bölgelerdeki farklılıklardan etkilendiğini dikkate alarak, bölüm 
raporlamasında coğrafi bölümleri kullanma kararı almıştır. 

Coğrafi Bölümler

Bölüm satışları 1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
 
Türkiye 567.052 437.501
Avrupa 1.056.813 1.177.062
Diğer 405.824 278.608
 
Bölüm brüt satışlar toplamı 2.029.689 1.893.171
 
İndirimler (-) (994) (9.794)
 
Net satışlar toplamı 2.028.695 1.883.377

92 Vestel Beyaz Eşya 2013 Faaliyet Raporu



Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

1 Ocak - 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait 
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Diğer bölüm satışları ağırlıklı olarak Asya ve Afrika ülkelerine yapılan satışlardan oluşmaktadır.

1 Ocak -31 Aralık 2013 tarihleri arasında toplam ihracat tutarı 1.462.637 bin TL’dir (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 1.455.670 
bin TL). İhracat tutarının %93,2’si EURO bazında, %5,3’ü USD ve %1,5’i RUB bazında gerçekleşmiştir (1 Ocak - 31 Aralık 
2012: %90,1 EUR, %7,3 USD ve %2,6 RUB).

Bölüm varlıkları, önemli kısmının ve söz konusu bölüm varlıklarını elde etmek için katlanılan maliyetlerin önemli kısmının 
Türkiye’de oluşması nedeniyle ayrıca gösterilmemiştir.

DİPNOT 4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
 
Kasa 63 36
Bankalar
- Vadesiz mevduat 918 367
- Vadeli mevduat 17.059 25.484
Bloke mevduat 536 1.331
 
Nakit ve nakit benzerleri 18.576 27.218

Etkin faiz oranları
 

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
EUR %0,62 %0,50
TL - %6,00
USD %0,50 %0,75

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket’in vadeli mevduatlarının ortalama vadesi bir aydan azdır (31 Aralık 2012: Bir aydan 
az). 

DİPNOT 5 - FİNANSAL BORÇLAR

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
 
Kısa vadeli finansal borçlar

Kısa vadeli banka kredileri - 264.839
Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısmı 79.906 22.978
 
  79.906 287.817
 
Uzun vadeli finansal borçlar
 
Uzun vadeli banka kredileri 212.118 87.698
 
  212.118 87.698
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Şirket’in kısa vadeli banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
             
 
Para birimi

Ağırlıklı ortalama 
etkin yıllık faiz oranı Orijinal tutar TL tutar

Ağırlıklı ortalama 
etkin yıllık faiz oranı Orijinal tutar TL tutar

 
- USD - - - %4,62 50.092 89.294
- EUR - - - %4,62 13.099 30.804
- TL - - - %5,42 144.741 144.741
 
  - 264.839

Şirket’in uzun vadeli banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
             
 
Para birimi

Ağırlıklı ortalama 
etkin yıllık faiz oranı Orijinal tutar TL tutar

wAğırlıklı ortalama 
etkin yıllık faiz oranı Orijinal tutar TL tutar

 
 
- USD %3,14 774 1.653 - - -
- EUR %5,03 25.269 74.201 %4,35 8.755 20.588
- TL %8,27 4.052 4.052 %13,51 2.390 2.390
- Diğer
 
Kısa vadeli kısmı 79.906 22.978
 
- USD %3,46 33.305 71.082 - - -
- EUR %3,52 24.222 71.127 %4,35 29.767 70.004
- TL %8,26 69.909 69.909 %13,51 17.694 17.694

 
Uzun vadeli kısmı 212.118 87.698
 
 
  292.024 110.676
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Şirket’in uzun vadeli banka kredilerinin ödeme planı aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
 
Bir yılı geçen ve iki yılı geçmeyen 139.208 72.931
İki yılı geçen ve üç yılı geçmeyen 68.579 7.677
Üç yılı geçen ve dört yılı geçmeyen 4.331 3.806
Dört yılı geçen ve beş yılı geçmeyen - 3.284
 
  212.118 87.698

Bilanço tarihleri itibarıyla Şirket’in değişken faizli banka kredilerinin toplamı 11.777 bin TL’dir (31 Aralık 2012: 32.928 bin 
TL).

Şirket’in, bilanço tarihi itibarıyla, kredilerinin faiz oranlarındaki değişim riski ve sözleşmedeki yeniden fiyatlama tarihleri 
aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
 
6-12 ay arası 11.777 32.928

İskonto işleminin etkisinin önemli olmamasından dolayı kısa vadeli kredilerin kayıtlı değerinin gerçeğe uygun değerine 
yakınsadığı öngörülmektedir. Gerçeğe uygun değerler, ortalama etkin yıllık faiz oranları kullanılarak belirlenmiştir. 
Uzun vadeli kredilerin genellikle altı ayda bir yeniden fiyatlandırmaya tabi olmaları nedeniyle, etkin faiz oranı yöntemi 
benimsenerek, kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakınsadığı öngörülmüştür.

Krediler için verilen teminatlar dipnot 14’de, faiz duyarlılığı analizi ise dipnot 28’de açıklanmıştır.

DİPNOT 6 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

a) İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
 
Vestel Ticaret A.Ş. 528.505 621.861
Vestel CIS Limited 47 2.655
Diğer ilişkili kuruluşlar 18 19
 
  528.570 624.535
 
Ertelenmiş finansman gideri (-) (630) (2.464)
 
  527.940 622.071
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Şirket’in Vestel Topluluğu’na dahil olan Vestel Ticaret A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirdiği yurt içi ve yurtdışı satışlarından 
kaynaklanan bakiyelerdir.

b) İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
 
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3.761 1.958
Vestel Holland B.V. 14.924 5.288
Diğer ilişkili kuruluşlar 556 343
 
  19.241 7.589
Ertelenmiş finansman geliri (-) (6) (2)
 
  19.235 7.587

c) İlişkili taraflarla yapılan işlemler

1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
 
Satışlar
Vestel Ticaret A.Ş. 1.996.029 1.858.272
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 9.048 10.540
Diğer ilişkili kuruluşlar 141 3.633
 
  2.005.218 1.872.445
 
Alımlar ve faaliyet giderleri
Vestel Holland B.V. 472.492 334.957
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 49.234 38.518
Diğer ilişkili kuruluşlar 9.700 12.898
 
  531.426 386.373

Şirket hammadde alımlarının bir kısmını Vestel topluluğuna dahil olan Vestel Holland B.V. aracılığıyla 
gerçekleştirmektedir.
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Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Vestel Ticaret A.Ş. 94.319 22.149
Diğer ilişkili kuruluşlar 4.060 1.562
 
  98.379 23.711
 
Esas faaliyetlerden diğer giderler
Vestel Ticaret A.Ş. 2.380 31.767
Diğer ilişkili kuruluşlar 2.333 1.919
 
  4.713 33.686

d) İlişkili taraflardan alınan ve ilişkili taraflara verilen kefaletler dipnot 14’te açıklanmıştır.

e) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcılarına sağlanan 
faydalar 

31 Aralık 2013 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde ödenen maaş ve ücretler toplamı 3.493 bin TL 

(1 Ocak -31 Aralık 2012: 2.309 bin TL)’dir.

DİPNOT 7 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
 
Kısa vadeli ticari alacaklar
Cari hesap alacakları
- İlişkili taraflardan (dipnot 6) 528.570 624.535
- Diğer taraflardan 9.462 13.151
Çek ve senetler 2.900 520
 

  540.932 638.206
Ertelenmiş finansman gideri (-)
- İlişkili taraflardan (dipnot 6) (630) (2.464)
- Diğer taraflardan (193) (95)
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (173) (38)
 
 Kısa vadeli ticari alacaklar toplamı 539.936 635.609
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Şirket tahsil imkanı kalmayan alacakları için geçmiş tecrübelerine dayanarak şüpheli alacak karşılığı ayırmıştır. Bilanço 
tarihinde sona eren yıllar için şüpheli alacaklar karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir:

  1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
 
1 Ocak itibariyle bakiye 38 38
Dönem içerisinde ayrılan karşılıklar 135 -
 
31 Aralık itibariyle bakiye 173 38

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
 
Kısa vadeli ticari borçlar
Cari hesap borçları
- İlişkili taraflara (dipnot 6) 19.241 7.589
- Diğer taraflara 434.007 406.082
 
  453.248 413.671
Ertelenmiş finansman geliri (-)
- İlişkili taraflara (dipnot 6) (6) (2)
- Diğer taraflara (1.125) (663)
 
 Kısa vadeli ticari borçlar toplamı 452.117 413.006

Uzun vadeli ticari borçlar
Cari hesap borçları
- Diğer taraflara 20.381 -

 Uzun vadeli ticari borçlar toplamı 20.381 -

Ticari alacak ve borçlara ilişkin risklerin niteliği ile ilgili açıklamalar dipnot 28’de verilmiştir.
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DİPNOT 8 - DİĞER ALACAKLAR

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
 
Kısa vadeli diğer alacaklar
KDV alacakları 60.435 47.688
Verilen depozito ve teminatlar 2.765 2.055
Diğer çeşitli alacaklar 272 173
 
  63.472 49.916

DİPNOT 9 - STOKLAR

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
 
İlk madde ve malzeme 173.041 132.539
Yarı mamul 11.417 7.327
Mamul 141.647 84.580
Ticari mal 29 27
Diğer stoklar 56 1.207
 
  326.190 225.680
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) (2.065) (4.397)
 
  324.125 221.283

Şirket’in 31 Aralık 2013 itibarıyla yükümlülüklerine karşılık teminat olarak gösterdiği stoku bulunmamaktadır (31 Aralık 
2012: Bulunmamaktadır). 

Cari yıl içerisinde giderleştirilen ve satışların maliyeti ile ilişkilendirilen stokların toplam tutarı 1.597.574 TL’dir (1 Ocak - 
31 Aralık 2012: 1.601.812 TL).

Stok değer düşüklüğü karşılığının stok kalemi bazında dağılımı aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
İlk madde ve malzeme 1.518 1.278
Mamul ve ticari mal 547 3.119
 
  2.065 4.397
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Stok değer düşüklüğü karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
 
1 Ocak itibariyle bakiye 4.397 3.210
Dönem içinde ayrılan karşılıklar 2.065 1.187
Envanterin satışından dolayı gerçekleşen tutar (4.397) -
 
31 Aralık itibariyle bakiye 2.065 4.397

DİPNOT 10 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
 
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler
Verilen sipariş avansları 11.645 14.382
Peşin ödenen giderler 4.204 3.353
Verilen iş avansları 6 8
 
  15.855 17.743
 
Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler
Sabit kıymet alımları için verilen avanslar 1.869 3.374
Peşin ödenen giderler 32 23
 
  1.901 3.397
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DİPNOT 11 - MADDİ DURAN VARLIKLAR

  1 Ocak 2013 İlaveler Çıkışlar Transfer 31 Aralık 2013
 
Maliyet
Arazi ve arsalar 6.547 - - - 6.547
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 2.660 132 - - 2.792
Binalar 63.194 927 - 1.385 65.506
Özel maliyetler 2.634 564 (99) - 3.099
Makine, tesis ve cihazlar 583.257 41.170 (2.330) 38.914 661.011
Taşıt araçları 340 67 (11) - 396
Döşeme ve demirbaşlar 30.054 3.373 (909) 70 32.588
Yapılmakta olan yatırımlar 24.064 41.386 - (40.369) 25.081
 
  712.750 87.619 (3.349) - 797.020
Birikmiş amortisman
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 1.860 203 - - 2.063
Binalar 24.950 943 - - 25.893
Özel maliyetler 1.664 138 (18) - 1.784
Makine, tesis ve cihazlar 356.940 61.725 (2.017) - 416.648
Taşıt araçları 74 50 (11) - 113
Döşeme ve demirbaşlar 18.699 3.146 (838) - 21.007
Diğer maddi varlıklar
 
  404.187 66.205 (2.884) - 467.508

Net kayıtlı değer 308.563 329.512
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  1 Ocak 2012 İlaveler Çıkışlar Transfer 31 Aralık 2012
 
Maliyet
Arazi ve arsalar 6.547 - - - 6.547
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 2.660 - - - 2.660
Binalar 62.140 883 - 171 63.194
Özel maliyetler 2.146 371 - 117 2.634
Makine, tesis ve cihazlar 499.407 43.192 (509) 41.167 583.257
Taşıt araçları 212 296 (168) - 340
Döşeme ve demirbaşlar 25.417 4.510 (125) 252 30.054
Yapılmakta olan yatırımlar 37.924 27.847 - (41.707) 24.064
 
  636.453 77.099 (802) - 712.750
Birikmiş amortisman
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 1.708 152 - - 1.860
Binalar 22.480 2.470 - - 24.950
Özel maliyetler 1.571 93 - - 1.664
Makine, tesis ve cihazlar 303.605 53.744 (409) - 356.940
Taşıt araçları 204 38 (168) - 74
Döşeme ve demirbaşlar 15.836 2.954 (91) - 18.699
Diğer maddi varlıklar - - -
 
  345.404 59.451 (668) - 404.187
 
Net kayıtlı değer 291.049 308.563

1 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 2012 dönemi içerisinde, duran varlıklara yapılan önemli ilaveler birinci ve ikinci buzdolabı 
fabrikaları, pişirici cihazlar fabrikası, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi fabrikasına makine, tesis ve cihazlar ile ilgili 
yapılan yatırımlardan oluşmaktadır.
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Maddi duran varlıklara ilişkin amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:

  Ekonomik ömür
   
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 8- 35 yıl
Binalar 25- 50 yıl
Özel maliyetler 5 yıl
Makine, tesis ve cihazlar 5- 20 yıl
Taşıt araçları 5 yıl
Döşeme ve demirbaşlar 5- 10 yıl

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların dönem amortisman ve itfa giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
 
Satılan malın maliyeti 63.219 56.479
Araştırma ve geliştirme giderleri 10.612 6.822
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 258 206
Genel yönetim giderleri 278 283
 
  74.367 63.790
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DİPNOT 12 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

  1 Ocak 2013 İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2013
 
Maliyet
Haklar 6.376 - - 6.376
Geliştirme maliyetleri 70.346 17.105 (440) 87.011
Diğer 5.132 1.464 - 6.596
 
  81.854 18.569 (440) 99.983
Birikmiş itfa payı
Haklar 6.342 3 - 6.345
Geliştirme maliyetleri 24.893 7.898 - 32.791
Diğer 2.118 387 - 2.505
 
  33.353 8.288 - 41.641
 
Net kayıtlı değeri 48.501 58.342

1 Ocak 2012 İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2012
 
Maliyet
Haklar 6.395 2 (21) 6.376
Geliştirme maliyetleri 53.680 16.794 (128) 70.346
Diğer 3.217 1.915 - 5.132
 
  63.292 18.711 (149) 81.854
Birikmiş itfa payı
Haklar 6.339 5 (2) 6.342
Geliştirme maliyetleri 20.890 4.003 - 24.893
Diğer 1.787 331 - 2.118
 
  29.016 4.339 (2) 33.353
 
Net kayıtlı değeri 34.276 48.501

Şirket buzdolabı, split klima, bulaşık makinası, pişirici cihazlar ve çamaşır makinesi yeni ürün geliştirme projelerine 
ilişkin yapılan harcamaları söz konusu projelerden ekonomik fayda elde edebileceği kuvvetle muhtemel olduğundan ve 
ekonomik fayda ve geliştirme sürecinde yapılan harcamaların güvenilir bir şekilde ölçülebilir olmasından dolayı maddi 
olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilmiştir.
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Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:

Ekonomik ömür
 

Haklar 3- 15 yıl
Geliştirme maliyetleri 2- 10 yıl
Diğer 2- 15 yıl

DİPNOT 13 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI

Şirket’in yatırım harcamaları ile ilgili Resmi Daireler tarafından verilmesi uygun görülmüş yatırım teşvik belgeleri 
bulunmaktadır. Bu teşvikler sebebiyle Şirket’in sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

i) İthal edilen makine ve ekipmanlara uygulanan gümrük vergisinden muafiyet,

ii) Yurt içinden ve yurt dışından tedarik edilecek yatırım malları için KDV muafiyeti,

iii) Araştırma ve geliştirme kanunu kapsamında yer alan teşvikler

iv) Dahilde işleme izin belgeleri,

v) Araştırma ve geliştirme harcamaları karşılığı, Tübitak-Teydeb’den alınan nakit destek,

vi) İndirimli kurumlar vergisi teşviki,

vii) Sigorta primi işveren hissesi desteği,

Araştırma geliştirme yatırımları ile ilgili olarak TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (“TEYDEB”) 
tarafından 1 Ocak -31 Aralık 2013 hesap döneminde 657 bin TL teşvik diğer gelirler altında muhasebeleştirilmiştir 
(1 Ocak -31 Aralık 2012: 1.182 bin TL).

DİPNOT 14 -KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR

a) Karşılıklar

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
 
Kısa vadeli borç karşılıkları
Dava karşılıkları 366 928
 
  366 928
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Dava karşılıklarının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

  1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
 
1 Ocak itibariyle bakiye 928 556
İlaveler 418 372
Ödemeler/çıkışlar (980) -
 
31 Aralık itibariyle bakiye 366 928

b) Şirket tarafından alınan teminatlar

Alınan teminat mektupları, kefaletler, çek ve senetler  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Teminat mektupları 5.461 5.777
Çek ve senetler 8.054 12.793
Kefaletler 2.809.689 1.978.924
 
  2.823.204 1.997.494

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vestel Ticaret A.Ş., Şirket lehine çeşitli bankalara Şirket’in vadeli işlemleri ve 
kullanmış olduğu tüm kredileri için kefalet vermiştir.
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c) Şirket tarafından verilen teminat, rehin ve ipotekler (“TRİ”)

Şirket tarafından verilen TRİ’ler USD (‘000) EUR (‘000) TL Toplam TL değeri
 
31 Aralık 2013
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin 
toplam tutarı - 2.000 9.013 14.886
 
B. Tam konsolidasyon kapsamında dahil edilen 
ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam 
tutarı - - - -
 
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş 
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı - - - -
 
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı 1.589.492 155.260 1.812.816 5.661.190
 
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam 
tutarı 1.150.721 78.898 1.251.364 3.939.032
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup 
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı 438.771 76.362 561.452 1.722.158
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine 
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı - - - -
 
Toplam 1.589.492 157.260 1.821.829 5.676.076
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Şirket tarafından verilen TRİ’ler USD (‘000) EUR (‘000) TL Toplam TL değeri
 
31 Aralık 2012
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin 
toplam tutarı - 2.000 10.970 15.673
 
B. Tam konsolidasyon kapsamında dahil edilen 
ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam 
tutarı - - - -
 
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş 
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı - - - -
 
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı 1.553.886 169.700 829.915 3.998.955
 
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam 
tutarı 1.298.000 65.000 581.739 3.048.414
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup 
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı 255.886 104.700 248.176 950.541
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine 
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı - - - -
 
Toplam 1.553.886 171.700 840.885 4.014.628

Şirket, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vestel Ticaret A.Ş., Vestel Germany GmbH ve Vestel Holland BV lehine 
çeşitli bankalara vadeli işlemler ve kullanmış oldukları krediler nedeniyle kefalet vermiştir.

Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle %1.047’dir (31 Aralık 
2012: %814). 

DİPNOT 15 -TAAHHÜTLER

Şirket’in bilanço tarihi itibariyle ihracat teşvikleri kapsamında gerçekleştireceği 568.886 bin USD (31 Aralık 2012: 332.845 
bin USD) tutarında ihracat taahhüdü bulunmaktadır.

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in 234.434 bin USD, 635 bin EUR, 50.208 bin TL alım taahhüdü karşılığında 4.342 
bin USD, 177.969 bin EUR, 349.499 bin RUB ve 8.186 bin TL vadeli döviz satış taahhüdü (31 Aralık 2012: 383.667 bin 
USD, 140.241 bin EUR, 48.832 bin RUB ve 339.247 bin TL alım taahhüdü karşılığında 62.478 bin USD, 418.885 bin EUR, 
808.282 bin RUR ve 219.974 bin TL vadeli döviz satış taahhüdü) bulunmaktadır.
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DİPNOT 16 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar:

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
 
Personele borçlar 9.474 3.457
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 3.569 2.856
 
  13.043 6.313

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar:

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
 
Kıdem tazminatı karşılığı 12.434 12.607

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona 
erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile 
değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem 
tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. İlgili bilanço tarihi 
itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 3.438,22 TL/yıl tavanına tabidir (31 Aralık 2012: 
3.033,98 TL/yıl).

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Şirket’in çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü 
değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin yükümlülüklerini tanımlanmış 
fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, 
toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir: 

Esas varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan 
iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. 31 Aralık 2013 tarihi 
itibariyle, ekli finansal tablolarda karşılıklar, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün 
bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle karşılıklar yıllık %6,50 enflasyon oranı ve 
%11,56 iskonto oranı varsayımına göre, %4,54 (31 Aralık 2012: %3,83) reel iskonto oranı ile hesaplanmıştır.
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Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

  1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
 
1 Ocak itibariyle bakiye 12.607 9.461
 
Dönem içerisindeki artış 5.586 3.367
Dönem içerisindeki ödemeler (5.932) (2.263)
Aktüeryal (kazanç)/kayıp (944) 1.184
Faiz maliyeti 1.117 858
 
31 Aralık itibariyle bakiye 12.434 12.607

DİPNOT17 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

  1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
 
İlk madde, malzeme ve ticari mal giderleri 1.658.731 1.625.025
Yarı mamul, mamul ve ticari mal stoklarındaki değişim (61.157) (23.213)
İşçi ve personel giderleri 153.235 133.063
Amortisman ve itfa payları 74.367 63.790
Nakliye giderleri 11.290 10.839
Diğer 108.078 100.098
 
  1.944.544 1.909.602
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DİPNOT 18 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
 
Diğer dönen varlıklar
Devreden KDV 688 -
Diğer 5 -
 
  693 -
 
 
 

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Diğer yükümlülükler
Ödenecek vergi ve fonlar 3.944 3.379
Diğer 43 23
 
  3.987 3.402

DİPNOT 19 - SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ

a) Ödenmiş sermaye

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
 
Her bir hisse için 1 TL nominal değer
Çıkarılmış sermaye 190.000 190.000

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 itibariyle pay sahipleri ve pay oranları aşağıda belirtilmiştir:

Oran Tutar
  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. %87,65 %75,28 166.535 143.023
(Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte)

BİST’te işlem gören hisse senetleri %12,35 %24,72 23.465 46.977

  %100 %100 190.000 190.000

111

R
ap

o
rlar ve Fin

an
sal B

ilg
iler

Vestel Beyaz Eşya 2013 Faaliyet Raporu



Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

1 Ocak - 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait 
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

b) Sermaye düzeltmesi farkları

Sermaye düzeltme farkları, Şirket sermayesinin enflasyona (31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücünde) göre 
düzeltilmiş toplam tutarı ile Şirket’in enflasyon düzeltmesi öncesindeki sermaye tutarı arasındaki farkı ifade eder. 

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
     
Sermaye düzeltmesi farkları 9.734 9.734

c) Paylara ilişkin primler

Paylara ilişkin primler hisse senetlerinin piyasa fiyatlarıyla satılması sonucu elde edilen nakit girişlerini ifade eder. Bu 
primler özkaynaklar altında gösterilir ve dağıtılamaz. Ancak ileride yapılacak sermaye artışlarında kullanılabilir. 

Paylara ilişkin primler 109.031 109.031

d) Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler (“Yasal yedekler”)

Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret 
Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net 
kârın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan kârın %10’udur. Türk 
Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için 
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. 

Yasal yedekler 38.886 38.886

e) Geçmiş yıllar kârları

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
 
Olağanüstü yedekler 122.432 122.432
Geçmiş yıllar kârları 22.120 39.664
 
  144.552 162.096

f) Kâr payı dağıtımı

Halka açık şirketler, kâr payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 no’lu Kâr Payı 
Tebliği’ne göre yaparlar. 

Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari bir dağıtım oranı tespit 
edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kâr dağıtım politikalarında belirlenen şekilde kâr payı öderler. Ayrıca, 
kâr paylarının eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecektir ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kâr 
üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtabilecektir. 
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TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için 
belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, 
yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar 
verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Öte yandan, Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre kâr dağıtımı sonrasında kalan birikmiş kârların %5’ine kadar olan kısmına 
ilişkin İdare Meclisi Üyelerine tahsisat karşılığı ve İdare Meclisinin tespit ve lüzum göstereceği hususular için ilave kâr 
dağıtımı veya kârın tahsisi yapılabilir.

•	 Genel Kurul tarafından uygun görülmesi halinde Şirket’in bünyesinde TTK’nın 468. Maddesi’nde belirtildiği şekilde 
kurulan tesisler için, kâr dağıtımı sonrasındaki tutarın %3’üne kadar,

•	 İdare Meclisi Üyelerine tahsisat karşılığı ve İdare Meclisinin tespit ve lüzum göstereceği hususlar için, kâr dağıtımı 
sonrasındaki tutarın %5’ine kadar,

•	 İdare Meclisinin kararlaştıracağı şekilde sosyal yardımlar, prim (kâr) ikramiye v.s. için, kâr dağıtımı sonrasındaki tutarın 
%5’ine kadar, ilave kâr dağıtımı veya kârın tahsisi yapılabilir. 

DİPNOT 20 - HASILAT

  1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
 
Yurt içi satış geliri 567.052 437.501
Yurt dışı satış geliri 1.462.637 1.455.670
 
Brüt satış geliri 2.029.689 1.893.171
 
Eksi: Satışlardan indirimler (994) (9.794)
 
Net satış geliri 2.028.695 1.883.377
 
Satışların maliyeti (1.850.236) (1.830.965)
 
Brüt kâr 178.459 52.412
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DİPNOT 21 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

a) Genel yönetim giderleri:

  1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
 
İşçi ve personel giderleri 6.768 4.964
Amortisman ve itfa payları 278 283
Diğer 25.687 19.853
 
  32.733 25.100

b) Pazarlama giderleri:

  1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
 
İşçi ve personel giderleri 3.967 3.027
Amortisman ve itfa payları 258 206
Diğer 32.392 29.641
 
  36.617 32.874

c) Araştırma ve geliştirme giderleri:

  1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
 
İşçi ve personel giderleri 4.169 1.562
Amortisman ve itfa payları 10.612 6.822
Diğer 10.177 12.279
 
  24.958 20.663
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DİPNOT 22 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

a) Esas faaliyetlerden diğer gelirler:

  1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
 
Ticari işlemlerden kaynaklanan vade farkı gelirleri 18.228 15.672
Ticari işlemlerden kaynaklanan kur farkı gelirleri 89.760 25.449
Karşılıkların iptali (*) 669 19.627
Diğer gelirler 3.491 4.748
 
  112.148 65.496

(*) Şirket’in ve Vestel Ticaret A.Ş. Yönetim Kurullarının 1 Ocak 2012 tarihinde aldıkları karar ile, Vestel Ticaret A.Ş. tarafından satışı yapılan ürünlerden 
kaynaklanan garanti giderlerinin Vestel Ticaret A.Ş.’ye devredilmesi kapsamında, önceki yıllarda ayrılan garanti gider karşılığı 30 Haziran 2012 döneminde 
iptal edilerek ‘Esas faaliyetlerden diğer gelirler’ altında muhasebeleştirilmiştir.

b) Esas faaliyetlerden diğer giderler:

  1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
 
Ticari işlemlerden kaynaklanan vade farkı ve faiz giderleri 10.082 13.890
Ticari işlemlerden kaynaklanan kur farkı giderleri 54.331 49.157
Diğer giderler 4.462 5.099
 
  68.875 68.146

DİPNOT 23 - FİNANSMAN GİDERLERİ VE GELİRLERİ

a) Finansman giderleri:

  1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
 
Kambiyo zararları 56.375 25.002
Türev finansal araçlar giderleri 64.256 68.680
Faiz giderleri ve komisyon giderleri 24.338 23.555
Diğer finansman giderleri 2.511 181
 
  147.480 117.418
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b) Finansman gelirleri:

  1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
 
Kambiyo kârları 14.123 57.612
Türev finansal araçlar geliri 59.198 70.498
Faiz gelirleri 186 678
 
  73.507 128.788

DİPNOT 24 - DİĞER KAPSAMLI GELİR UNSURLARININ ANALİZİ

a) Finansal riskten korunma fonu:

  1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
1 Ocak - -
Nakit akımlarının finansal riske karşı korunması işleminin 
muhasebeleştirilmesinden elde edilen kazanç/(zarar) (4.870) -
Finansal riskten korunma fonu üzerinden hesaplanan 
ertelenmiş vergi 974 -
31 Aralık (3.896) -

b) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu:

  1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
1 Ocak (947) -
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları 944 (1.184)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları 
üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi (189) 237
31 Aralık (192) (947)

DİPNOT 25 - GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
 
Kurumlar vergisi karşılığı 1.669 -
Peşin ödenen vergiler (2.180) -
 
Kurumlar vergisi karşılığı - net (511) -

Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren %20’dir. 
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Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave 
edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr 
dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemekte olup kârın tamamının veya bir kısmının temettü olarak; 

•	 Gerçek kişilere 

•	 Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden istisna veya muaf gerçek ve tüzel kişilere,

•	 Dar mükellef gerçek ve tüzel kişilere, 

Dağıtılması halinde %15 Gelir Vergisi Stopajı hesaplanır. Dönem kârının sermayeye ilavesi halinde, kâr dağıtımı sayılmaz 
ve stopaj uygulanmaz.

Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 10’uncu 
gününe kadar beyan edip 17’nci 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. 

En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların %75’i, Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi şartı ile vergiden istisnadır.

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

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. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe 
kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.

1 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 2012 hesap dönemlerine ait kapsamlı gelir tablolarında yer alan vergi giderleri aşağıdaki 
gibidir:

1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
 
Cari dönem kurumlar vergisi gideri (1.669) -
Ertelenen vergi geliri/(gideri) 907 (39)
 
 Toplam vergi gideri (762) (39)
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Dönem vergi giderinin hesaplanan vergi karşılığı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:

 
  1 Ocak - 31 Aralık 2013
 
Vergi öncesi dönem (zararı)/kârı 53.451
 
Yerel vergi oranı %20
Yerel vergi oranı üzerinden hesaplanan vergi (10.690)
Geçmiş yıl zararlarının kullanılan kısmı 3.685
Kanunen kabul edilmeyen giderler (745)
Araştırma geliştirme indirimi 6.627
İndirimli kurumlar vergisi avantajı 361
 
  (762)

Ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri

Şirket, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK II, 14.1 sayılı Tebliğ ve yasal finansal 
tabloları arasındaki farklı değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak 
hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, tebliğ ve vergi kanunlarına göre değişik 
raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi alacağı ve yükümlülüğü için 
uygulanacak oran 31 Aralık 2013 itibarıyla %20’dir (31 Aralık 2012:%20).
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Bilanço tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları 
kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:

  Kümülatif geçici farklar Ertelenen vergi
  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
 
Ertelenen vergi varlıkları
Kıdem tazminatı karşılığı (12.434) (12.607) 2.298 2.521
Ticari alacak/borç reeskontu (735) (2.559) 147 512
Stokların kayıtlı değerleri ile vergi matrahları 
arasındaki net fark (2.065) (4.397) 413 879
Türev işlem gider karşılığı (15.932) (8.673) 3.186 1.735
Diğer (5.465) (2.180) 1.093 436
 
  7.137 6.083

  Kümülatif geçici farklar Ertelenen vergi
  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Ertelenen vergi yükümlülükleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların 
kayıtlı değerleri ile vergi matrahları arasındaki 
net fark 43.275 47.298 (8.655) (9.460)
Diğer 1.585 750 (317) (150)
 
  (8.972) (9.610)
 
Ertelenen vergi varlıkları/(yükümlülükleri) - 
net (1.835) (3.527)
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Ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri net değerinin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

  1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
 
Dönem başı, 1 Ocak (3.527) (3.725)
Dönem ertelenmiş vergi geliri 907 (39)
Özkaynaklara yansıtılan 785 237
 
Dönem sonu ertelenen vergi (yükümlülükleri)/varlıkları, 
net (1.835) (3.527)

DİPNOT 26 - PAY BAŞINA (KAYIP)/KAZANÇ 

  1 Ocak - 31 Aralık 2013 1 Ocak - 31 Aralık 2012
 
Hissedarlara ait net kâr/(zarar) 52.689 (17.544)
Nominal değeri 1 TL olan payların ağırlıklı adedi (bin adet) 190.000 190.000
 
  0,28 (0,09)

DİPNOT 27 - TÜREV ARAÇLAR

  31 Aralık 2013   31 Aralık 2012
  Rayiç Değerler   Rayiç Değerler

  Kontrat tutarı
Varlıklar/

(Yükümlülükler) Kontrat tutarı
Varlıklar/

(Yükümlülükler)
 
Alım satım amaçlı

Vadeli yabancı para işlemleri 61.329 (7.669) 1.363.384 (9.310)
Çapraz döviz swap işlemleri 50.000 (3.393) 20.000 637

Nakit akıma yönelik riskten 
korunma amaçlı

Vadeli yabancı para işlemleri 491.095 (4.870) - -
 
  602.424 (15.932) 1.383.384 (8.673)
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DİPNOT 28 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

a) Sermaye risk yönetimi:

Şirket sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve 
özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak kârlılığını artırmayı hedeflemektedir.

Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim tarafından değerlendirilir. 
Üst yönetim değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri 
ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır.

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle net finansal borç/yatırılan sermaye oranı aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Toplam finansal yükümlülükler (dipnot 5) 292.024 375.515
Nakit ve nakit benzerleri (dipnot 4) (18.576) (27.218)
 
Net borç 273.448 348.297
Toplam özkaynaklar 540.804 491.256
 
Yatırılan sermaye 814.252 839.553
Net borç/yatırılan sermaye oranı %34 %41

b) Finansal risk faktörleri:

Şirket faaliyetleri nedeniyle kur riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket risk yönetimi programı genel 
olarak finansal piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize 
edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Şirket, çeşitli finansal risklerden korunmak amacıyla türev ürünleri kullanmaktadır.
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b.1) Kredi riski:

Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup finansal 
varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Şirket, 
üretmiş olduğu ürünlerin önemli bir kısmını, Şirket’in grup şirketi konumunda olan Vestel Ticaret A.Ş.’ye satmaktadır. 
Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik koşullar göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun 
miktarda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. Şirket söz konusu alacak riskini 
etkin bir şekilde yönettiğini düşünmektedir. İzleyen tablolar Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle kredi 
riskinin analizini göstermektedir:

  Alacaklar    
  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar    

31 Aralık 2013 İlişkili taraf Diğer taraf İlişkili taraf Diğer taraf
Bankalardaki 

mevduat Diğer
 
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle maruz 
kalınan azami kredi riski (A+B+C+D) 527.940 11.996 - 63.472 17.977 -

- Azami riskin teminat, vs ile güvence 
altına alınmış kısmı - - - - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer 
düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri 527.940 9.482 - 63.472 17.977 -

- Teminat, vs ile güvence altına alınmış 
kısmı - - - - - -

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, 
aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer 
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal 
varlıkların defter değeri - - - - - -
C. Vadesi geçmiş ancak değer 
düşüklüğüne uğramamış varlıkların 
defter değeri - 2.514 - - - -

- Teminat, vs ile güvence altına alınmış 
kısmı - - - - - -

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

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 173 - - - -
- Değer düşüklüğü (-) - (173) - - - -
- Net değerin teminat, vs ile güvence 
altına alınmış kısmı - - - - - -

 
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - -
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  Alacaklar    
  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar    

31 Aralık 2012 İlişkili taraf Diğer taraf İlişkili taraf Diğer taraf
Bankalardaki 

mevduat Diğer
 
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle maruz 
kalınan azami kredi riski (A+B+C+D) 622.071 13.538 - 49.916 25.851 -

- Azami riskin teminat, vs ile güvence 
altına alınmış kısmı - - - - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer 
düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri 622.071 13.538 - 49.916 25.851 -

- Teminat, vs ile güvence altına alınmış 
kısmı - - - - - -

B. Koşulları yeniden görüşülmüş 
bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş 
veya değer düşüklüğüne uğramış 
sayılacak finansal varlıkların defter 
değeri - - - - - -
C. Vadesi geçmiş ancak değer 
düşüklüğüne uğramamış varlıkların 
defter değeri - - - - -

- Teminat, vs ile güvence altına alınmış 
kısmı - - - - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan 
varlıkların net defter değerleri

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - - - - - -
- Değer düşüklüğü (-) - 38 - - - -
- Net değerin teminat, vs ile güvence 
altına alınmış kısmı - (38) - - - -

  - - - - - -
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

- Azami riskin teminat, vs ile güvence 
altına alınmış kısmı - - - - - -
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Vadesi geçmiş ama değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Vadesi üzerinden 1 - 30 gün geçmiş 1.697 -
Vadesi üzerinden 1 - 3 ay geçmiş 675 -
Vadesi üzerinden 3 - 12 ay geçmiş 142 -
Vadesi üzerinden 1 - 5 yıl geçmiş - -
Vadesi üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş - -
Toplam vadesi geçen alacaklar 2.514 -

b.2) Fiyat riski:

Şirket’in operasyonel kârlılığı ve operasyonlarından sağladığı nakit akımları, faaliyet gösterilen sektördeki rekabet ve 
hammadde fiyatlarındaki değişimden etkilenmekte olup, Şirket yönetimi tarafından söz konusu fiyatlar yakından takip 
edilmekte ve maliyetlerin fiyat üzerindeki baskısını indirgemek amacıyla maliyet iyileştirici önlemler alınmaktadır. Ayrıca 
Şirket, aktif finansal ve operasyonel risk yönetimi açısından piyasa fiyatlarını düzenli olarak gözden geçirmektedir.

Mevcut riskler Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu’nca yapılan düzenli toplantılarda izlenmekte ve piyasalardaki 
hammadde fiyatları yakından takip edilmektedir.

b.3) Likidite riski:

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon 
kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Şirket likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerinin 
vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve rezervlerin devamını sağlamak suretiyle yönetir.

Aşağıdaki tablolar Şirket’in finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Türev olmayan finansal 
yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödenmesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu 
yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Türev finansal yükümlülükler iskonto 
edilmemiş net nakit giriş ve çıkışlarına göre düzenlenmiştir. 
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31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket’in finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre analizi aşağıdaki gibidir:

Sözleşme uyarınca vadeler
Defter 
değeri

Sözleşme uyarınca 
nakit çıkışlar 

toplamı
3 aydan 

kısa
3 - 12 ay 

arası
1 - 5 yıl 

arası
5 yıldan 

uzun

Türev olmayan finansal 
yükümlülükler
 
Banka kredileri 292.024 314.914 4.553 77.721 232.640 -
Ticari borçlar 472.498 473.625 343.111 110.133 20.381 -
Diğer borçlar 3.987 3.987 3.987 - - -
 
  768.509 792.526 351.651 187.854 253.021 -
 
Türev finansal araçlar
 
Türev nakit girişleri - (552.425) (223.314) (305.731) (23.380) -
Türev nakit çıkışları - 562.702 227.319 308.705 26.678 -
 
  15.932 10.277 4.005 2.974 3.298 -

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirket’in finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre analizi aşağıdaki gibidir:

Sözleşme uyarınca vadeler
Defter 
değeri

Sözleşme uyarınca 
nakit çıkışlar 

toplamı
3 aydan 

kısa
3 - 12 ay 

arası
1 - 5 yıl 

arası
5 yıldan 

uzun

Türev olmayan finansal 
yükümlülükler
 
Banka kredileri 375.515 390.317 96.066 196.367 97.884 -
Ticari borçlar 413.006 413.670 327.682 85.988 - -
Diğer borçlar 3.402 3.402 3.402 - - -
 
  791.923 807.389 427.150 282.355 97.884 -
 
Türev finansal araçlar
 
Türev nakit girişleri - (1.355.811) (654.939) (700.872) - -
Türev nakit çıkışları - 1.363.384 658.172 705.212 - -
 
  8.673 7.573 3.233 4.340 - -
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b.4) Kur riski:

Şirket, yabancı para birimi ile yaptığı operasyonları nedeniyle döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Bu riskin yönetiminde 
ana prensip, kur dalgalanmalarından en az etkilenecek şekilde döviz pozisyonu seviyesinin korunmasıdır.

Döviz kuru riskinin yönetilmesinde gerekli olması durumunda türev işlemler de yapılmaktadır. Bu kapsamda Şirket’in asıl 
olarak tercih ettiği yöntem vadeli döviz işlemleridir. 

31 Aralık 2013 USD EUR Diğer (TL karşılığı) TL Karşılığı
1. Ticari alacaklar 8.315 137.102 34.196 454.543
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka Hesapları dahil) 164 5.711 - 17.120
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - -
3. Diğer 1 - - 2
4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 8.480 142.813 34.196 471.665
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) 8.480 142.813 34.196 471.665
10. Ticari Borçlar 98.720 31.167 - 302.220
11. Finansal Yükümlülükler 774 25.269 - 75.854
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - -
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - -
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 99.494 56.436 - 378.074
14. Ticari Borçlar - 6.941 - 20.382
15. Finansal Yükümlülükler 33.305 24.222 - 142.211
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - -
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - -
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 33.305 31.163 - 162.593
18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 132.799 87.599 - 540.667
19. Bilanço dışı döviz cinsinden türev araçların net 
varlık/(yükümlülük) pozisyonu (19a+19b) 230.092 (177.334) (22.641) (52.297)
19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı 234.434 635 - 502.217
19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı (4.342) (177.969) (22.641) (554.514)
20. Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu 
(9-18+19) 105.773 (122.120) 11.555 (121.299)
21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık/
(Yükümlülük) Pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-
16a) (124.320) 55.214 34.196 (69.004)
22. Döviz Hedge’i için Kullanılan Finansal Araçların 
Toplam Gerçeğe Uygun Değeri - - - (15.932)
23. İhracat 42.807 564.446 24.448 1.462.637
24. İthalat 246.029 206.993 1.963 984.446
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31 Aralık 2012 USD EUR Diğer (TL Karşılığı) TL Karşılığı
1. Ticari alacaklar 16.048 152.229 45.709 432.313
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka Hesapları dahil) 426 518 36 2.014
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - -
3. Diğer 11.220 4.511 107 30.716
4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 27.694 157.258 45.852 465.043
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) 27.694 157.258 45.852 465.043
10. Ticari Borçlar 105.968 39.624 118 282.200
11. Finansal Yükümlülükler 50.092 21.853 - 140.686
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - -
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - -
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 156.060 61.477 118 422.886
14. Ticari Borçlar - - - -
15. Finansal Yükümlülükler - 29.767 - 70.004
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - -
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - -
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) - 29.767 - 70.004
18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 156.060 91.244 118 492.890
19. Bilanço dışı döviz cinsinden Türev araçların Net 
Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (19a+19b) 321.189 (278.644) (44.109) (126.844)
19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı 383.667 140.241 2.836 1.016.566
19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı (62.478) (418.885) (46.945) (1.143.410)
20. Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu 
(9-18+19) 192.823 (212.630) 1.625 (154.691)
21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık/
(Yükümlülük) Pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-
15-16a) (139.586) 61.503 45.627 (58.563)
22. Döviz Hedge’i için Kullanılan Finansal Araçların 
Toplam Gerçeğe Uygun Değeri - - - (8.673)
23. İhracat 59.498 570.162 35.144 1.455.670
24. İthalat 251.244 218.536 1.360 955.284
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1 Ocak - 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait 
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle döviz kuru duyarlılık analizi tabloları aşağıda gösterilmiştir. Döviz kuru riskinden 
korunan kısımlar, bilanço dışı türev enstrümanların etkilerini içermektedir.

  Kâr/Zarar Özkaynaklar

31 Aralık 2013
Yabancı paranın 

değer kazanması
Yabancı paranın 

değer kaybetmesi
Yabancı paranın 

değer kazanması
Yabancı paranın 

değer kaybetmesi
 
USD’nin TL karşısında %10 
değerlenmesi halinde
USD net varlık/yükümlülüğü (26.534) 26.534 (26.534) 26.534
USD riskinden korunan kısım - - 49.066 (49.066)
 
USD net etki (26.534) 26.534 22.532 (22.532)
 
EUR’un TL karşısında %10 
değerlenmesi halinde
EUR net varlık/yükümlülüğü 16.214 (16.214) 16.214 (16.214)
EUR riskinden korunan kısım (2.474) 2.474 (52.027) 52.027
 
EUR net etki 13.740 (13.740) (35.813) 35.813
 
Diğer para birimlerinin TL 
karşısında %10 değerlenmesi 
halinde
Diğer para birimleri net varlık/
yükümlülüğü 3.420 (3.420) 3.420 (3.420)
Diğer para birimleri riskinden 
korunan kısım (2.264) 2.264 (2.264) 2.264
 
Diğer net etki 1.156 (1.156) 1.156 (1.156)
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Kâr/Zarar Özkaynaklar

31 Aralık 2012
Yabancı paranın 

değer kazanması
Yabancı paranın 

değer kaybetmesi
Yabancı paranın 

değer kazanması
Yabancı paranın 

değer kaybetmesi
 
USD’nin TL karşısında %10 
değerlenmesi halinde
USD net varlık/yükümlülüğü (24.883) 24.883 (24.883) 24.883
USD riskinden korunan kısım 57.255 (57.255) 57.255 (57.255)
 
USD net etki 32.372 (32.372) 32.372 (32.372)
 
EUR’un TL karşısında %10 
değerlenmesi halinde
EUR net varlık/yükümlülüğü 14.464 (14.464) 14.464 (14.464)
EUR riskinden korunan kısım (65.529) 65.529 (65.529) 65.529
 
EUR net etki (51.065) 51.065 (51.065) 51.065
 
Diğer para birimlerinin TL 
karşısında %10 değerlenmesi 
halinde
Diğer para birimleri net varlık/
yükümlülüğü (4.563) 4.563 (4.563) 4.563
Diğer para birimleri riskinden 
korunan kısım 4.411 (4.411) 4.411 (4.411)
 
Diğer net etki (152) 152 (152) 152

b.5) Faiz oranı riski:

Şirket, değişken ve sabit faiz oranları üzerinden borçlanması nedeniyle faiz oranı riskine açıktır. Bu risk, faiz oranına 
duyarlı varlık ve yükümlülüklerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle veya gerekli olduğu 
durumlarda türev araçlar kullanılarak yönetilmektedir.
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Şirket’in faiz oranına duyarlı finansa araçları aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
 
Sabit faizli finansal araçlar
Vadeli mevduatlar 17.059 25.484
Finansal borçlar 280.247 342.587
 
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal borçlar 11.777 32.928

Değişken faizli finansal araçlar için 31 Aralık 2013 tarihinde mevcut tüm para birimleri cinsinden olan faiz 100 baz puan 
yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, değişken faizli kredilerden ve vadeli mevduatlardan oluşan 
yüksek/düşük faiz geliri/gideri sonucu vergi öncesi dönem kârı 133 TL (2012: 754 TL) daha düşük/yüksek olacaktı. 

DİPNOT 29 - FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA 
MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) 

Finansal araçların sınıflandırılması

Şirket sahip olduğu finansal varlık ve yükümlülüklerini gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar, 
satılmaya hazır finansal varlıklar ile krediler ve alacaklar olarak sınıflandırmıştır. Şirket’in finansal varlıklarından nakit ve 
nakit benzerleri (dipnot 4), ticari alacaklar (dipnotlar 6 ve 7) ve diğer alacaklar (dipnotlar 6 ve 8), krediler ve alacaklar 
olarak sınıflandırılmış ve etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değerleri üzerinden gösterilmiştir. 

Şirket’in finansal yükümlülükleri, finansal borçlar (dipnot 5) ve ticari borçlardan (dipnot 7) oluşmakta olup iskonto 
edilmiş maliyetleri ile taşınan finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılmış ve etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto 
edilmiş maliyet değerleri üzerinden gösterilmiştir.

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri

Gerçeğe uygun değer, bir finansal aracın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında istekli taraflar arasındaki bir cari 
işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.

Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme 
yöntemleri kullanılarak tespit olunmuştur. Ancak, gerçeğe uygun değeri belirlemek için piyasa verilerinin 
yorumlanmasında tahminler gereklidir. Buna göre, burada sunulan tahminler, Şirket’in bir güncel piyasa işleminde elde 
edebileceği tutarları göstermeyebilir. 

Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, finansal araçların gerçeğe uygun değerinin tahmininde kullanılmıştır:

Parasal varlıklar

Dönem sonu kurlarıyla çevrilen yabancı para cinsinden olan bakiyelerin gerçeğe uygun değerlerinin, kayıtlı değerlerine 
yakın olduğu öngörülmektedir. Nakit ve nakit benzeri değerler dahil maliyet değerinden gösterilen finansal 
varlıkların kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle gerçeğe uygun değerlerine eşit olduğu öngörülmektedir. 
Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili değer düşüklük karşılıklarıyla beraber gerçeğe uygun değeri yansıttığı 
öngörülmektedir.
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Parasal borçlar

Kısa vadeli banka kredileri ve diğer parasal borçların gerçeğe uygun değerlerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle kayıtlı 
değerlerine yakın olduğu öngörülmektedir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kısa vadeli kısımlar dahil uzun vadeli finansal 
borçların kayıtlı değeri 292.024 TL (31 Aralık 2012: 110.676 TL) (dipnot 5), gerçeğe uygun değeri 292.024 TL olarak 
hesaplanmıştır (31 Aralık 2012: 110.676 TL). Gerçeğe uygun değer, finansal borçların kalan vadelerine göre nakit 
çıkışlarının, değişen ülke risk primi ve piyasa faiz oranı değişimleri göz önünde bulundurularak hesaplanan oranlarla 
indirgenmesi yoluyla hesaplanmaktadır.

Rayiç değer ölçümleri hiyerarşi tablosu

Şirket, finansal tablolarda gerçeğe uygun değer ile yansıtılan finansal araçların rayiç değer ölçümlerini her finansal araç 
sınıfının girdilerinin kaynağına göre, üç seviyeli hiyerarşi kullanarak, aşağıdaki şekilde sınıflandırmaktadır.

Seviye 1: Belirlenen finansal araçlar için aktif piyasada işlem gören (düzeltilmemiş) piyasa fiyatı kullanılan değerleme 
teknikleri

Seviye 2: Dolaylı veya dolaysız gözlemlenebilir girdi içeren diğer değerleme teknikleri

Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen değerleme teknikleri

Bilançoda gerçeğe uygun değeriyle taşınan finansal varlık ve yükümlüklerin rayiç değer ölçümleri hiyerarşi tablosu 
31 Aralık 2013 ve 2012 itibariyle aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam

Finansal yükümlülükler - - - -
Türev finansal yükümlülükler - (15.932) - (15.932)

31 Aralık 2012 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam

Finansal yükümlülükler - - - -
Türev finansal yükümlülükler - (8.673) - (8.673)

DİPNOT 30 - RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle USD ve EUR döviz kurları sırasıyla 2,1343 ve 2,9365 olup Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) tarafından 25 Şubat 2014 günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki USD ve EUR döviz kurları 
sırasıyla 2,2046 ve 3,0319’dur.
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