
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN 24 MAYIS 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 

YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ORTAKLARIMIZ TARAFINDAN YÖNELTİLEN SORULAR VE 

CEVAPLARI 

 

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2021 yılı olağan genel kurulu 24 Mayıs 2022 tarihinde 

yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.5. numaralı 

ilkesinde, toplantı başkanının, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen 

her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlayacağı; sorulan soruların 

gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, en geç 15 gün 

içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanacağı ve genel kurul toplantısı 

sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevapların, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 

gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklığın internet sitesinde kamuya duyurulacağı 

hükme bağlanmıştır.  

Bu çerçevede, 24 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı sırasında ortaklarımız 

tarafından yöneltilen sorulara ve bunların cevaplarına aşağıda yer verilmiştir. 

Soru: 2021 yılı finansal sonuçları çeyrek bazlı incelendiğinde, 2021 yılı 1.çeyrek sonunda 1.2 milyar TL lik 

ciroya karşılık 79 milyon TL net kar elde edilmiş, buna karşın 4.çeyrekte ise 2.6 milyar TL olarak gerçekleşen 

ciroya karşılık 126 milyon TL zarar elde edilmiştir. Son çeyrekteki bu zararın Amerika tarafında daha önce 

alınan 14 milyon TL tutarın iadesinden kaynaklığı görülmektedir. 2022 yılı 1.çeyrek sonuçları incelendiğinde 

de düşük performansın devam ettiği görülmektedir. Giderek artan bir performans düşüklüğü söz konusu 

olup bunun temel sebebi nedir? Çelik sektöründe son yılların en yüksek performansı gözlemlenirken 

Borusan Mannesmann’da bu performansın görülmeme sebebi nedir?  

Cevap: 2021 yılının son çeyreğinde ayrılan karşılık tutarının 14 milyon TL değil, 14 milyon USD olduğu 

düzeltmesi yapıldı. Son çeyrekte oluşan negatif karlılığın arızi gider olarak kabul edilebilecek 190 milyon TL 

lik karşılığın bu çeyrekte ayrılması sebebiyle gerçekleştiği, 2021 yılı finansal sonuçlarından bu arızi giderin 

arındırılması halinde ise yaklaşık 280 milyon TL lik bir kar elde edilmiş olacağı ifade edildi.  Bununla beraber 

2021 yılının ilk yarısının performansı incelendiğinde karlılıkların daha yüksek olduğu, yılın ikinci yarısında 

ise HRC fiyatlarının hızlı düşüşüyle beraber bu karın bir miktar kaybedildiği belirtildi.  

Ayrıca 2022 yılının ilk çeyrek karlılığının 2021 yılında elde edilen toplam kar rakamından yüksek olduğu 

ilave edildi.  

Borusan Mannesmann’ın çelik üreticisi değil çelik ürünlerinin müşterisi olması sebebiyle yassı çelik arz-

talep dengesi sonucunda oluşan fiyat artışlarına maruz kalan tüketici konumunda olduğu ve çelik 

üreticilerden bu noktada temel olarak ayrıldığı belirtildi.  

Soru: Ana hissedar olan Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding’in ortağı konumundaki Salzgitter 

Mannesmann’ın yurtdışında Borusan’ın ürettiği ürünlerden petrol-gaz ve nakil hatlarına yönelik üretim 

yapan şirketleri bulunmaktadır. Rekabet söz konusu olduğunda, Borusan Mannesmann Boru Yatırım 

Holding’in %50 lik hissesinin sahibi Salzgitter Mannesman’ın yapılacak stratejik yatırımlarda ne gibi bir 

etkisi olmaktadır? 



Cevap : Salzgitter Mannesmann’ın ana ortak içerisindeki payının %50 değil %23 olduğu ve bu sebeple 

hakim ortak konumunda olmadığı belirtilmiş olup Salzgitter Mannesmann ile Amerika’daki petrol-gaz, 

Avrupa’da ise Otomotiv borularında piyasa kuralları dahilinde rekabet içerisinde olunduğu ifade edilmiştir. 

Bununla birlikte Salzgitter Mannesmann’ın kurumsal yapısı çerçevesinde, yönetim kurulu nezdindeki 

üyelerinin her dönem şirketin menfaatine yönelik olarak karar vermekte oldukları vurgulanmıştır.  

Soru: Spiral kaynaklı boru satış tonajının %50 düşmesi planlı bir yapılanma sonrasında mı, yoksa pazar 

şartlarının neticesinde mi ortaya çıkmıştır? 

Cevap: 2020 ve 2021 yıllarında petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak enerji sektörüne hitap eden hat 

borularına yönelik talebin son derece düşük olduğu, pazarın iniş-çıkış sergileyen yapısı değerlendirildiğinde 

talep açısından en kötü dönemin geride bırakıldığı ifade edilmiştir.  

Soru: Şirketin önemli miktarda bedelsiz verme potansiyeli bulunmaktadır. Hisse değerinin pozitif 

etkilenebilmesi adına bir kısım bedelsiz sermaye artışı yapılması mümkün müdür? 

Cevap: Konunun çeşitli dönemlerde yönetim nezdinde değerlendirildiği fakat şu aşamada gerekli şartların 

oluşmaması sebebiyle böyle bir durumun söz konusu olmadığı ifade edilmiştir. 

Soru: Önümüzdeki dönemle planlanan yatırımların mevcut tesislerde kapasite gelişimi şeklinde mi, yoksa 

daha önce yatırım yapılmamış ülkelere yönelik mi olacaktır? 

Cevap: Daha önce KAP açıklamasına konu olan Amerika’daki Baytown tesisine yapılacak 50 m$ tutarındaki 

yatırımın inşaat faaliyetlerinin başladığı, bu yatırımla birlikte hali hazırda sadece enerji sektörüne hitap 

eden ürünler yapan Amerika’daki şirket bünyesinde bir ürün farklılaştırmasına ulaşılacağı ifade edilmiştir. 

Bu yatırım ile birlikte Amerika’da kurulu tesisin 300 bin ton olan mevcut kapasitenin 400 bin ton seviyesine 

çıkacağı ve yüksek katma değerli bir segmente hitap eder duruma geleceği ifade edilmiştir. 

Bunun yanı sıra Otomotiv segmentine yönelik yapılan Romanya yatırımı ile Avrupa’daki Otomotiv ana 

sanayi ve yan sanayine daha yakından hizmet verileceği belirtilmiştir.  

Soru: Enerji ve çelik fiyatı artışları ile döviz kurlarındaki sert yükselişlerin şirket finansalları üzerindeki etkisi 

nedir? 

Cevap: Çelik fiyatlarındaki artışın şirket finansallarına olumlu yansıdığı ifade edilmiştir. Enerji fiyatlarındaki 

artışın ise maliyet tarafında olumsuz etkileri olmakla birlikte pazar dinamiklerine göre bu artışın satış 

fiyatlarına yansıtılabildiği durumda toplamda şirket lehine sonuç verebileceği belirtilmiştir. 


