
 
01.01.2015  31.12.2015 

FAALIYET RAPORU 



01.01.2015  ait Faaliyet Raporu'dur. 
 
Bu Faaliyet Raporu Sermaye   II-14.1  Sermaye  Finansal Raporlamaya 

Esaslar   . Faaliyet Raporunun  01.01.2015  
31.12.2015    ait  Denetim Raporu ve Mali Tablolardan .  raporlar ve bu 
Faaliyet Raporu   .   ve sorumluluk  sahip  bilgiler 

finansal tablo ve faaliyet raporunun  konularda   bir  veya 
 tarih    sonucunu  herhangi bir eksiklik  

 ve sorumluluk  sahip  bilgiler  SPK II-14.1   
  finansal   aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve  ile ilgili 

bir   ve bu Faaliyet Raporunun   ve  ve  
finansal durumunu,   olunan  riskler ve belirsizliklerle birlikte,   beyan 
eder bilgilerinize . 
 
TGS  Ticaret A.  

Kurulu
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               1999   bir ruhla her biri kendi  profesyonel bir kadro 
ile  ticaretinin    bu yolda  ve kontrol edilebilir  

hedefleyen    sanayici ve  olan 315  
ihracat  hizmeti vermekteyiz.  
               2012 halka  suretiyle    de    
bizler   idi. Bu sayede   olumlu  hizmet 
kalitemizi daha da   T.C.  ve Ticaret  belli  elit 
firmaya A Gurubu    alarak  ihracat  

maliyet /   teslimi gibi  konuda   . 
                Kobilere  hizmet yelpazesini daha   2015    

Ege    gururunu  . 
2015 da  da  gibi yine  Ticaret Sermaye   
kendi segmentinde birinci olan  2016  kendi segmentinde ihracat 1.  
koruyarak 1.1 Milyar   sonu hedefi ihracat  hedeflemektedir. 
                 Bu  en   olan, bize inanan firmalara,  

ve   ile   ederiz. 
 
                 2016  da    ve    bir 

  temenni eder, sevgi ve  . 
 
 

 



                 

HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 
Member Crowe Horwath International 

 

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna  

İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu  

 
TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi  

Yönetim Kurulu’na  

 

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketinin 31.12.2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık 

faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.  

 

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu 

 Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 üncü maddesi uyarınca yıllık 

faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından 

ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden 

sorumludur.  

 

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu  

Sorumluluğumuz, Şirketin faaliyet raporuna yönelik olarak TTK’nın 397 nci maddesi çerçevesinde 

yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirketin 

finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş 

vermektir.  

 

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim 

Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını 

ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup 

olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak 

yürütülmesini gerektirmektedir.  

 

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim 

prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki 

muhakemesine dayanır. 

 

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün 

oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.  

 

Görüş  

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm 

önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.  

 
İstanbul, 07 Mart 2016 
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 

 

Özkan Cengiz 

Sorumlu Ortak Denetçi, SMMM 

 



 

 
 
Cumhuriyetin ilk   kadar,   ticarette   

. 1923-1980     ihracat   
sanayi   ithalat  rakamlara . Fakat 1960   

  edilen     sanayi   kaymaya 
. Cumhuriyet tarihinde ihracata  en   1980  ile 

.
 

;  ve kambiyo kontrollerinin  ihracata   ve  
sermayenin serbest      ticarette rekabet edebilme 

 . 
 

 ticaret  Avrupa  ile imzalanan     
seviyelere .  ticari      bir  
olarak . Gerek ihracat gerekse ithalat    en fazla yer alan 

 Avrupa  .  ve  kalemlerinde ilk  Almanya . 
Ancak   hammadde   ticaret dengesini negatif  . 
 
Son   tablo ise  ; 

 
ise  

4 

   
2015 -63.268 143,934 

2014 -84,540 157,642 

2013 -99,854 151,796 

2012 -84,083 152,461 

2011 -105,935 134,907 

 

   
2015 28,410.577 19.70% 

2014 31,809,229 20.18% 

2013 29,861,702 19.68% 

2012 27,554,810 18.06% 

2011 27,207,947 20.17% 
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1980  Japonya  uygulanan ve  olan  Ticaret Sermaye  modeli 

  da . Artan  ticaret  ile birlikte  yasal 
 . Bu  biride 22.12.1995 tarihli ve 95/7623  

 Rejimi  3  maddesinin (k) bendi   Ticaret Sermaye  
 verilmesidir. 

 
08.12.2004 tarihli  Ticaret Sermaye     2004/12   

  sermayeleri en az 2 milyon TL olan ve bir  takvim   
beyannamesi ; en az (FOB) 100 milyon ABD  veya   fiili  

 (transit ve bedelsiz ihracat  anonim  her  Ocak  son 
 kadar    Ticaret Sermaye   verilebilir veya hali 
  Ticaret Sermaye   haiz firmalar   konusu  yenilenebilir. 

 Ticaret Sermaye      pazar 
  ve yeni pazarlara girilmesi  devlet   

. 
 

 Ticaret Sermaye   faydalar ; 
 

 kaynaklanan KDV iadesi almak  sadece %4  bir teminat  yeterli 
 

4000  Lira   kalan KDV iadelerinde  beyanname teyidi almadan da 
iade talebinde bulunabilme, 

    Eximbank kredilerinden  banka olmadan 
faydalanabilme,  daha  bir faiz  ile kredi alabilme, bu   krediyi 

 faizle   
  ile ilgili olarak;    almak  belirli  istihdam 

   olma   ihracat ithalat performans 
kriterlerinin   sunulan belgelerden bir  gibi 

 istisnalardan yararlanabilme,  bu sayede bu kriterlere sahip olamayan  bu 
 , 

  devlet   olarak   
   edinmek yoluyla   daha  ilerlemesi, 

Dahilde  Rejimi   ithalatlarda daha  oranlarda teminat 
istenmesidir. 

 
TGS  Ticaret A.    verilen  imkan ve  sahip  ile 
faydalanabilmektedir. Her sene yenilenmesi gereken  Ticaret Sermaye   
08.04.2014 tarih ve 28966  resmi gazete ile ilan edilerek TGS  Ticaret A.  'ye 2014  

  . 



 
TGS ile  firmalara sunulan  avantaj ve hizmetler  ; 

 
 

TGS,   KDV iade   bir  takip etmekte, devletten KDV 

 tahsil etmektedir,   konusu   zaman  

. 

KDV iadesi  Maliye    TGS   

  gelen  Ticaret  birisi olarak yerine getirmektedir. 

  KDV   ortadan .  

KDV iadesi talebine  vergi dairesince istenen teminat mektubu  TGS  

 yerine  bankalardaki gayri nakdi limitlerinizde azalma meydana 

gelmemektedir. 

KDV     personel  ortadan kalkar. 

 ticaret  denetimi profesyonel kadrolarca    

risklerin tespiti ve  ve  konusu riskler  firma  

bilgilendirilmesi .  

KDV iadesi    standartlarda finansal  

 konusunda da  destek verilmektedir.  

KDV     KDV     sermaye  

giderilmektedir.  

 ihracat  KDV ve  ticaret    

hizmeti verilmekte,  konusu alanlardaki mevzuat   takip edilmektedir, bu 

  firmalar bir araya getirilerek seminerler, paneller ve bilgilendirme 

 . 
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TGS HAKKINDA 

TGS Ticaret A.  
 
1999 kurulan, 2004   Ticaret    Ticaret Sermaye 

 ile  ve 2012 Haziran  da halka arz olan TGS  Ticaret A.  
 temel faaliyeti,   ve  ile yurt    

 .
 

halka arz ile 5.000.000 TL olan  sermayesi 7.500.000 TL  . 5.60TL 
fiyattan arz edilen 2.500.000 nominal  paylar  halka arz neticesinde 3.011.665 
nominal talep . Halka arz    bonus hisse  ve borsada 

tipe talepleri neticesinde nihai olarak  %55,53 'u  'te  
. 

 2015 sonunda  1.004 milyon USD   yaparak   en  
biri olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte 2014   

pay sahiplerinden birisi olan TGS, tekstil  ise 1. olarak lider  
ticaret   konumuna . 2015  da lider  ticaret konumunu ve 1.  
devam . 
 

55.53% 

44.47% TGS
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TGS HAKKINDA 

   ihracat   bir  . 2004   ticaret 
sermaye    ve son   ihracat  1 milyar dolar 
seviyesinde seyretmektedir. 2015  ihracat seyri  ortalama 83.66 milyon dolar 
olarak .    kaliteli  ve titizlik ile yeni firmalarla  

 ve  yeni firmalardan   talepleri gelmeye devam etmektedir. 
 

2015  TGS 1.004 milyon dolar olarak  ihracat   
 TGS  ihracat yapan firma  315  e . 
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Capital 
Tower

 
 

 
 -TL olan toplam sermayesine denk 

- adedinin vekaleten ve 

 
 

 Ticaret Anonim  genel kurul  22 Ocak 2014 tarihinde, saat 10:30 da,  
merkez adresi olan  Mah.  Cad. No: 95   34 Plaza A Blok Kat:9  

 adresinde,    ve Ticaret  21.01.2014 tarih ve 1330 
    Temsilcisi  MERCAN  . 

 
1 -   Sn. Ali  nin, Tutanak  Engin NUKAN  ve Oy Toplama 

 Handan Dilan    ve   Genel Kurul  
ve  Bulunanlar Listesini imzalama yetkisinin verilmesine  karar verildi. 

 
 2 - 01.01.2014-31.12.2014  ait  Kurulu Faaliyet Raporu ile  Denetim  

   Denetim Raporu  tarihinden asgari 3 hafta   internet 
sitesi (www.tgsas.com) ve Kamuyu  Platformunda ilan  okundu   ve 
oy ile  kabul edildi.  raporlar  edilerek  ile kabul edildi. 
 
 3 - 01.01.2014-31.12.2014  ait finansal tablolar  edilerek  ile kabul edildi. 
 
 4 -   27.05.2015 tarih ve 2015/8   ile   nakit 

 ve    ile       
kar   teklifi . Neticede vergiler  sonraki net   
olan 2.860.474,75-TL den Genel Kanuni Yedek   sonra kalan   yedek  
olarak,      ile karar verildi. 
 
 5 -   10 Mart 2014 tarih ve 2014/02   ile  ve 10 Mart 2014 
tarihinde durum  ile kamuya  olan  Kar    bilgisine 
sunuldu. 
 
 



 
  
 6 -   kurulu  2014  muamele, fiil ve     ibra 
edilmeleri hususu . Oylamada  Kurulu  kendi sahip   

oy   ve  oylama sonucunda,  kurulu  2014 
 muamele, fiil ve      ibra edildiler. 

 
 7 - Denetimden Sorumlu Komitenin    Kurulu  30.04.2015 
tarih ve 2015/6   kararla, 2014  hesap   finansal  

denetimi    denetim   hususu . 
oylama neticesinde HSY ve Denetim A. . nin denetim
olarak   ile karar verildi. 

 
 8 -  3.  verilen rehin, ipotek ve teminatlar  ortaklara bilgi 
verildi. 
 
 9 - 2014      olarak;   bilgisi  
bilgisine sunuldu. Sermaye   19. Maddesi    

   belirlenmesi hususu . Neticede 2015 
  100.000-TL olarak belirlenmesine oy  karar verildi. 

 
10 - Sermaye  Kurulu    Kurulu  ve   

    pay sahiplerine   Sn. Ali 
  bilgi verildi. 

 
11 -  elinde bulunduran pay sahiplerine,  Kurulu   

  ve   ve ikinci dereceye kadar kan ve    veya 
  ile   neden olabilecek nitelikte  yapabilmeleri,  

faaliyet konusuna giren  bizzat ve    ve    yapan 
 ortak  da ortak olabilmeleri ve   

yapabilmeleri hususunda  Ticaret  395 ve 396. maddeleri   
izin verildi. 
 
12 -  Kurulu   ve   belirlenmesi,  Kurulu 

 3 ile  yapmak    bulunan ve  olarak aday 
 beyan eden; 15781316158 T.C. Kimlik nolu Ali  15772316440 T.C. 

Kimlik nolu Burak  23516100514 T.C. Kimlik nolu Engin  Sermaye 
 Kurulunun Seri:IV, No:56  Kurumsal   Belirlenmesine ve 

  istinaden   olarak 24748575552 T.C. Kimlik nolu 
Mustafa ve 21232124388 T.C. Kimlik nolu Adnan   

 Kurul  2.000,00-TL  net   oy  ile karar verildi. 
 
13 - Dilek ve temenniler dinlendi ve  son verildi. 
 

10 

TGS HAKKINDA 
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TGS  Ticaret A. . 2005     %0,13    2009 
 itibaren belirgin bir ivme . 2013 itibariyle bu  %0,77 seviyesine 

ve son olarak 2014  151,6 milyar dolar olan  toplam ihracat 
 908 milyon  . 

Kaynak:  

Bunun  TGS  Ticaret A. .  ihracat hacmi  tekstil   
 2005 %0,47 olurken 2009  itibaren  2013  sonu 

itibariyle %3,92  .  tekstil     Ticaret Sermaye  
 sahip  . 

 
 

 
(*) Tekstil ve Hammaddeleri, Deri ve  
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ORTAKLIK YAPISI 

 

 hisseleri A ve B grubu olmak iki pay grubundan .  A ve B grubu 
paylar  kar   oranda . Bunun    ana 

 9.maddesinde yer        
halinde iki ;  veya yedi  halinde  ; sekiz veya dokuz  

 halinde   (A) grubu pay sahiplerinin   adaylar 
 .   ana  19.maddesi  A grubu pay sahipleri 

TTK ve SPK   genel kurullarda her bir pay  15 oy  sahiptir. 

   
ORTAKLIK 

 
 1,309,516.60 584,166.40      1,893,683.00    25.25%

 485,047.20 247,306.80          732,354.00     9.76%
AHMET AKCAN 255,000.00 0.00          255,000.00     3.40%

 215,000.00 60,000.00          275,000.00     3.67%
 231,000.00 62,000.00          293,000.00     3.91%

 203,471.80 54,710.20          258,182.00     3.44%
 0.00 200,000.00          200,000.00     2.67%

 0.00 3,097,680.60      3,097,680.60    41.30%
 300,964.40 194,136.00          495,100.40     6.60%

TOPLAM            3,000,000.00          4,500,000.00          7,500,000.00    100.00%

AHMET AKCAN



13 

 

  

 KONUSU  

  500.000,00 TL 

  495.000,00 TL 

 (%) 99,00 

  

TGS  Pazarlama A.  20 Temmuz 2011 tarihinde,   olan 
hammadde tedariki  ve  pazarlama aktivitelerine destek vermek 

.    tekstil, ham,  mamul ve  ithalat, 
ihracat ve perakende ticaretinin  ve   bir  ile   

hedeflenmektedir.  ait bilgiler  ; 
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Ali    Kurulu  & Genel  
1953    olan Ali   Teknik  

   mezun .      
1978  . 1978 - 1981       
1999   kurmadan    Kadife (1981 - 1999) ve Elit  

 (1995 - 1999)  alan Ali  TGS  Ticaret A. .   bu 
yana  Genel  olarak  olup halen  Kurulu . 
Evli ve 2  . 

Burak T    
1976    Burak    Bilgi  Bilgisayar 
Matematik  mezun olduktan sonra   gelen  . 

 seviyesinde DURUTEKS  kuran Burak  bu   & 
 projeleri  fuarlar  ve    

getirerek  tekstil     . 

Engin NUKAN   
Engin NUKAN 1980   . Anadolu  muhasebe 

 mezun olduktan sonra     muhasebe 
sorumlusu olarak . 2009  bu yana TGS  Ticaret  

 olup, muhasebe  olarak  .  zamanda 
S.M.M.M belgesine sahiptir. Evli ve 1   . 

  
1974   olan  POLAT,     
mezun olduktan sonra   1996-1997   GORUM  
grubunda    . 1999 - 2001   
ATGS   fon  ve finans  . 2002  TGS 

 . Evli ve 1   . 

   
Mustafa  1960  . Gazi  . .B.F  Maliye 

 mezun olduktan sonra Ziraat  HNS Holding,  Denetim ve 
 Mensa Mensucat gibi  firmada  sorumlu ortak   

denetim kurulu   kurulu  gibi   vazifelerde 
. Kendisi  SMMM ve  Denetim Yetkilerine haizdir.  

halen TENTUR Turizm A.   Mali  ve Denetimden Sorumlu  Kurulu 
   

  
Adnan  1971    .  okul  
burada  sonra 1991  vatani    

  . 1992   kendi  olan CEREN Tekstilde 5  boyunca iplik 
ticareti ile  ve  ARINCA Tekstilde   

. 2012   itibariyle TGS  Ticaret   Kurulu  
 Adnan  evlidir. 
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     Riskler 
 
Finansal Riskler 

 sadece  hizmetleri vermesi ve   firmalarla   
sebebiyle, KDV iadesi ve mal bedeline   firmalara  ilgili 

  taraftan tahsil etmesine . Bu  finansal risk unsuru  
   KDV iadesine   Ticaret Vergi Dairesi  vergi 

 olarak 1,355.554.04 TL   . Bununla ilgili olarak 25  2013 
tarihinde gerekli kamuya duyuru  gerek KAP gerekse  internet sitesi  

.   tespitlerin, yersiz ve eksik  nezdinde 
 delil ve belgelerin  sebebiyle ilgili  iptali ve   

  dava  ve buda   8 Ocak 2014  kamuya ilan . T.C 
 8. Vergi Mahkemesi  2014/70 esas no ile  davada lehimize 

   . Buna  olarak    
lehimize  beklenmekte olup, nihai   neticeyi belirleyecektir.
 
T.C.  8.Vergi Mahkemesi dava konusunda 28.03.2014 tarih ve 2014/757 karar no ile 
lehimize karar  bulunup, yasal   temyiz yolu . 
 
Mala  Riskler 
TGS 'ye     firmalarda   kalitesi ve teslimine kadar olan  

  firmaya ait olup TGS 'nin bu konuda herhangi bir faaliyeti veya  
. 

 
  Riskler 

Genel olarak TGS 'ye    firmalara  (ihracat  
vergi iade  bu   firmalardan tahsil edilmesi veya vergi 
dairesinden iade      bu noktada herhangi bir riski 

. 
 
Piyasa Riski 
Kurlarda  dalgalanmalar ve neticesinde kur ve vade  kaynaklanan riskler, 

 firmalarla     ile . Kurlardan kaynaklanan 
negatif veya pozitif    yapan firmalara  olup, TGS 'nin bu 
noktada herhangi bir -  veya riski . Bunun  kurlarda 

   olarak   ihracat  genel 
piyasa riski olup,   olmayan riskler . 
 
Pazar Riski 

 faaliyet  piyasa belli bir    ihracat yapan  imalat 
 .  ile  pazar riski herhangi bir   

toplam ihracat  etkilenmektedir. Mevcut     sahip 
 mevcut   veya yeni    herhangi bir risk 

unsuru . 



2015 
 KURUMSAL   UYUM RAPORU 
 
1 - Kurumsal  Uyum  

 01.01.2015  31.12.2015  03.01.2014 tarih ve 28871  Resmi 
Gazete   II-17.1       
zorunlu ilkelere uyum  gerekli  uygulamak    

 ve gelecek  de gereken   . 
Buna olarak ilgili  4.5.1 maddesi     

  komitelere,  zorunlu hale getirilen Riskin Erken 
Komitesi  ve 27 Mart 2013 tarihinde KAP ve  internet 

sitesinde ilan .   4.5.2 maddesi   komitelere  
usul ve  belirlenerek 5  2013 tarihinde KAP ve  internet 

sitesinde kamuya ilan . Yine ilgili  1.6.1 maddesi  da Kar  
yeniden belirlenerek 28 Mart 2013 tarihinde KAP ve  internet sitesinde 

 ve 27  2013 tarihli  genel kurul    
.   ilgili  4.6.2 maddesi     29 

Mart 2013 tarihinde KAP ve  internet sitesinde ilan  ve 27  2013 tarihli 
genel kurul   bilgisine .   1.3.6 

maddesi 27  2013 tarihli  genel kurul   maddesi 
eklenerek, ortaklara bu  bilgi .  

  28.11.2012 tarih ve 28481  Resmi Gazete    
Genel Kurul  Usul ve  ile Bu  Bulunacak 

ve Ticaret  Temsilcileri    Genel Kurul  
 25 Mart 2013 tarihinde KAP ve  internet sitesinde ilan 

ve 27  2013 tarihli  genel kurul    
sunularak, genel kurul  ile birlikte TTSG  tescil ve ilan  

-I PAY
1 - Pay Sahipleri Birimi 

 Kurumsal   uygun olarak pay sahipleri ile  birimi 
. Birim  olarak   Kurulu   POLAT ve birim 

olarak Handan Dilan   . Birim   kamunun 
    KAP, MKK, SPK, BIST ve benzeri sermaye  

 ile ilgili gerekli  takip ederek, koordinasyonu  ve  
gereken mevzuat  takip ederek, gerekli   . 

  telefon yolu ile  34  ve elektronik posta adresi ile  15 
 . 
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Pay Sahipleri Birimi  Telefon E-mail 

  (0212) 6445858 cagla@tgsas.com 

Handan Dilan Uzman (0212) 6445858 dilan@tgsas.com 



2 - Pay  
teminen 

 
3 - Genel Kurul Bilgileri 

 
 

 

-  
hazirun 

 
4 - Oy  

 ilgili 

 
5 - Kar  
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6 - Devri 

 

.  
-  

1 -  

.  
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-
. 

 

. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

birimin yetkilisince yerine getirilebilmektedir. 
2 -  

www.tgsas.com 

hususlara yer verilmektedir. 
3 - Faaliyet Raporu 

 
-  

1 - Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 
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2 - Menfaat  

 
3 -  

 
4 - Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

 
-  

1 -  

 
                 

  Evet  
 Koord. Evet  

Engin NUKAN Muh. Md. Evet  
   Evet 
   Evet 
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; 

TGS 

; 

, 
b) 

 
c) 

 
d)  
e) 

 
f)  
g)  
h) 

 
i) 

 
beyan ederim. 
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2 -  

. 
3 -  

 
 

                                                                                
Denetimden Sorumlu Komite Mustafa   

Komitesi  Adnan   
Riskin Komitesi Mustafa  Burak  
 

 
 
4 - Risk  

 
5 - Stratejik Hedefleri 
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6 - Mali Haklar 
  Kurulu  ve      

belirlenmesinde  olan   dikkate .   
 internet sitesinde ilan edilmektedir.   Kurulu  19.06.2015 

tarihli  Genel Kurul   kararla  2000-TL net  
.    Kurulu  veya  herhangi bir sebeple 

  kredi  ve lehlerine herhangi bir kefalette .
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25 
25 

 

Hesap  Sonraki   
 

 ticaret faaliyet   ve  her  
 daha da   01.02.2015 tarihinde   

 faaliyet  . 
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TGS Ticaret A.  
-Sicil No - 420610 

Adres Bilgileri 
 Capital 

Tower Kat:1 D: 11-12-13-14   - 
 

Telefon +90 212 644 58 58 

Faks +90 212 504 63 55 

 www.tgsas.com 

E-Posta info@tgsas.com
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Adres Bilgileri

Telefon +90 232 502 06 30    - 0232 502 06 31
Faks +90 232 502 06 32

www.tgsas.com

E-Posta info@tgsas.com


