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Sabancı Topluluğu, gelir, FAVÖK ve net kar’da rekor seviyede büyümeler gerçekleştirdiği 

başarılı bir yılı geride bıraktı. Topluluk, ayrıca hayata geçirdiği stratejik atılımlar ve 

sürdürülebilirlik skorlarındaki artışlar ile güçlü bir performans sergiledi. 2021 yılı sonuçları 

topluluğun orta vadedeki hedeflerine paralel gerçekleşti. 

Finansal performans, piyasalardaki artan volatilite ve girdi maliyetlerine rağmen, banka ve 

banka dışı iş kollarının güçlü katkısı ile yılın son çeyreğinde ivme kazandı. Hem banka hem 

banka dışı özkaynak karlılığındaki belirgin iyileşme konsolide özkaynak karlılığını %23 

seviyesinde rekora taşıdı. Tütün işinden çıkış ile sağlanan nakit 2022 yılının başında elde 

edilmiş olmasına rağmen, Holding solo net nakit pozisyonu, 2 katın üzerinde bir artış 

göstererek 2021 yılının sonunda 2,5 milyar TL’ye ulaştı. 

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper’in Değerlendirmesi: “Pandeminin tüm zorlu koşullarına 

rağmen, sağlam ve sürekli güçlenen finansal performansımızı 2021’de de devam ettirmeyi 

başardık. Artan özkaynak karlılığımız ve karlılık kalitemiz ile nakit pozisyonumuzu 

güçlendirirken, banka dışı net finansal borç/FAVÖK oranımızı 1,2 seviyesine düşürdük. Tüm bu 

gelişmeler gerek Holdingimizin gerekse Topluluk şirketlerimizin bilanço yönetimindeki finansal 

mükemmeliyet yaklaşımını en net biçimde ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, sahip olduğumuz 

portföyü her türlü krize ve olağanüstü gelişmelere karşı korurken, bizleri en sıkıntılı zamanlarda 

bile gelecek fırsatlara bakabilir hale getiriyor. Bu başarılı sonuçlara ulaşmamızı sağlayan tüm 

çalışanlarımıza ve destekleri için hissedarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” 

FİNANSAL GELİŞMELER 

 Kombine gelir büyümesi 4. Çeyrekte hızlanarak yıllık bazda %77’e yükseldi. Banka dışı 

büyümenin itici güçleri enerji, sanayi ve yapı malzemeleri oldu. 2021’de kombine gelir 

yıllık %45 artış göstererek 150 milyar TL'yi aştı. 

 Karşılaştırılabilir kombine FAVÖK, banka, enerji ve sanayi iş kollarının güçlü 

performansıyla 4. çeyrekte yıllık bazda %128 arttı. 2021’de kombine FAVÖK, bir önceki 

yıla göre %61 artarak 33 milyar TL’ye ulaştı. 

 Karşılaştırılabilir konsolide net kar, 4.çeyrekte dört katın üzerinde artarak, 4 milyar TL’yi 

aştı. Bu artışın itici gücü hem banka hemde banka dışı iş kollarındeki üstün büyüme 

performansları oldu. 2021’deki net kar artışı %95’e yükselerek 10 milyar TL’ye ulaştı. 

 
Not: Kombine gelir holding temettü geliri hariçtir. Kombine FAVÖK ve konsolide net kar tek seferlik gelir/giderler ve perakende segmentindeki 

TFRS16 etkisi hariç verilmiştir. Operasyonel nakit akış ve net borç verileri finansal hizmetler, bankacılık ve diğer segmenti hariç verilmiştir. 

Konsolide özkaynak karlılığı tek seferlik gelir/giderler hariç verilmiştir. 



 

  

 Konsolide özkaynak karlılığı, 2021’de banka ve banka dışı özkaynak karlılığındaki 

belirgin iyileşmeler ile rekor seviyesindeki %23’e yükseldi. 

 Kombine banka dışı operasyonel nakit akışı yıllık %15 artış ile 12 milyar TL'yi aşarken  

Holding solo net nakit pozisyonu  2020’deki 1.1 milyar TL seviyesine kıyasla iki katın 

üzerinde artış gösterere 2021 yıl sonunda 2.5 milyar TL’ye ulaştı. 

 Borçlulukta azalma devam ederken banka dışı net borç/FAVÖK oranı 2021 sonu itibari 

ile 1,2x olarak gerçekleşti. Bu oran, 2020 yılsonunda 1,5x idi. 

 

STRATEJİK GELİŞMELER 

 Tütün iş kolundan çıkış süreci tamamlandı. Sabancı Holding’e ait PHILSA 

sermayesinin %25'i ile PMSA sermayesinin %24,75'i temsil eden payların tamamı, 

kapanış tarihindeki düzeltmeler sonrası 2.747.308.823 TL devir bedeli karşılığında 5 

Ocak 2022 tarihinde Philip Morris'e devredilmiş ve devir bedeli aynı gün Sabancı 

Holding tarafından tahsil edilmiştir. Devir bedeli, PHILSA ve PMSA'nın bağımsız 

denetimden geçmiş 2021 yılı finansal sonuçlarına göre önceden belirlenmiş birtakım 

düzeltmelere daha tabi tutulacak olup nihai devir bedeli kesinleştiğinde kamuya 

duyurulacaktır. 

 

Öte yandan, Sabancı Holding nakit yönetimi prensipleri çerçevesinde döviz kurlarındaki 

dalgalanmalar ve diğer çeşitli piyasa risklerine karşı türev araçları etkin bir biçimde 

kullanmakta olup, PHILSA ve PMSA paylarının satışı işlemi özelinde de döviz kuru 

riskine karşı koruma amaçlı finansal işlemler (hedging) gerçekleştirilmiştir. Bu 

kapsamda, PHILSA ve PMSA paylarının devir bedelinin %88'i çeşitli vadeli forward 

sözleşmeleri ile 9,3249 TL/USD ağırlıklı ortalama döviz kuru üzerinden hedge 

edilmiştir.  

 

 SAHOL pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, böylelikle SAHOL 

paylarının makul değerine kavuşturularak net aktif değer iskontosunun azaltılması, pay 

sahiplerine daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkanı sunulması amacıyla 9 Kasım 

2021’de hisse geri alım programı başlatılmıştır. Buna göre, Sabancı Holding’in 

çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %5'ini temsil eden 102.000.000 TL nominal değere 

sahip 10.200.000.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına ve geri alım işlemi için 

ayrılan fonun azami 1.750.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 31 Aralık 

2021 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 8.000.000 TL olup, bu 

payların sermayeye oranı %0,3921'dir. 

 

 Sabancı Topluluğu’nun lastik iş kolunda lastiğin ötesinde öncü hizmetlerle büyüme ve 

Türkiye'de mobilitenin öncüsü olma hedefi doğrultusunda, Brisa tarafından Arvento 

sermayesinin %88,89'unu temsil eden payların tamamının 291.469.028,3 TL bedelle 

devralınması süreci başlamıştır. Pay devrinin gerçekleşmesine ilişkin rekabet kurulu 

gerekli izin ve onayları 20 Ocak 2022 tarihinde alınmış olup tüm sürecin en geç 2022 

yıl ortasına kadar tamamlanması hedeflenmektedir. 

 

 
Not: Kombine gelir holding temettü geliri hariçtir. Kombine FAVÖK ve konsolide net kar tek seferlik gelir/giderler ve perakende segmentindeki 

TFRS16 etkisi hariç verilmiştir. Operasyonel nakit akış ve net borç verileri finansal hizmetler, bankacılık ve diğer segmenti hariç verilmiştir. 

Konsolide özkaynak karlılığı tek seferlik gelir/giderler hariç verilmiştir. 



 

  

 

 Enerjisa Enerji’nin %100 hissedarı olduğu Enerjisa Müşteri Çözümleri, 2020 yıl sonu 

itibarıyla 186 halka açık noktada 320 şarj soketi ile faaliyet gösteren, Türkiye'nin ilk ve 

en hızlı elektrikli araç istasyon ağı konumundaki Eşarj’ın %14 oranındaki azınlık payını 

satın almıştır. İşlem sonrasında Enerjisa Müşteri Çözümleri'nin Eşarj'daki payı %80'den 

%94'e yükselmiştir. %14 oranında hisse 42,4 milyon TL karşılığında devralınmıştır. 

 

Enerjisa Enerji’nin bu satın alma sonrasında e-mobilite alanında yenilikçi ve öncü 

konumunu güçlendirmesi ve ulaşımın karbonsuzlaşmasına katkıda bulunacak 

çözümler sunması hedeflenmektedir. 

 

 MSCI'da çevresel, sosyal ve yönetsel alanların her birindeki başarılı uygulamalarıyla üst 

üste iki not artışı elde etmesinin ardından, Sabancı Holding CDP iklim değişikliği 

skorunu B’e (Yönetim seviyesi) yükseltirken, CDP su programında B skorunu koruyarak 

Yönetim seviyesinde yerini aldı.  Sabancı Holding, ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliğini 

taahhüt eden şirketlerin performansını kadın liderlik ve yetenek hattı, eşit ücret ve 

cinsiyet ödeme paritesi, kapsayıcı kültür, cinsel taciz karşıtı politikalar ve kadın yanlısı 

marka gibi beş kategoride değerlendiren 2022 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne 

(GEI) dahil edildi. Böylece Sabancı Holding, 2022 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği 

Endeksi'ne giren Türkiye'den giren ilk ve tek holding oldu. 

 

STRATEJİK İŞ KOLLARINDAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 

 Enerji Stratejik İş Kolu: Liberalize marjlar ve hidrolojinin olumsuz etkisine rağmen 

güçlü karlılık elde edildi.  

 Sanayi Stratejik İş Kolu: Karlılık kalitesinde artış, borçlulukta düşüş sağlandı. 

  Yapı Malzemeleri Stratejik İş Kolu: Artan maliyet baskıları 4. çeyreğin belirleyicisi 

oldu. 

 Perakende Stratejik İş Kolu: E-ticaret satışlarında büyüme devam etti.  

 Finansal Hizmetler Stratejik İş Kolu: Prim ve karlılıkta önemli büyümeler elde edildi. 

 Banka: Sağlıklı bilanço yapısı ve güçlü karlılık korundu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SABANCI HOLDİNG STRATEJİK İŞ KOLLARI KOMBİNE SONUÇLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SABANCI HOLDİNG STRATEJİK İŞ KOLLARI KONSOLİDE SONUÇLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

YASAL SORUMLULUK SINIRI 

Bu sunumda yer alan bilgiler Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (“Holding”) tarafından güvenilir 

olduğuna inandığı kaynaklardan toplanan bilgiye dayanmaktadır ancak Holding sunumda yer 

alan bu bilgilerin doğruluk ve eksiksizliğini garanti etmemektedir.  Bu sunumda ileriye dönük 

bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar şirket yönetiminin gelecekteki duruma 

ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak 

gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve 

varsayımlardaki gelişim ve gerçekleşmelere bağımlı olarak farklılık gösterebilecektir. Bu 

ifadeleri, bu ifadelerdeki varsayımlardaki değişiklikleri güncellemek için Holding hiçbir 

sorumluluk yüklenmemektedir. Bu sunum ve içeriği yatırım tavsiyesi oluşturmaz, Holding 

ve/veya Grup şirketleri hisselerinin alım-satımı için bir teklif veya davet teşkil etmez. Bu 

sunumun dağıtımı ve içeriğinin kullanımı yasal mevzuat çerçevesinde yapılmalıdır.Bu 

sunumun içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Holding, herhangi bir Yönetim Kurulu 

Üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir ve yükümlülük kabul etmemektedir. 

Bu belge, Sabancı Holding Yatırımcı İlişkileri web sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’nda (KAP) yer alan konsolide finansal tabloları ile birlikte değerlendirilmelidir. 

 


