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FAALIYET RAPORU 



01.01.2016 – 31.12.2016 dönemine ait Faaliyet Raporu'dur. 
 
Bu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu‘nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında hazırlanmıştır. Faaliyet Raporunun hazırlanmasında 01.01.2016 – 
31.12.2016 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolardan faydalanılmıştır. İlgili raporlar ve bu 
Faaliyet Raporu tarafımızca  incelenmiştir. İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler 
çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya 
açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
işletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK II-14.1 sayılı tebliğ 
uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili 
gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve bu Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin 
finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan 
eder bilgilerinize sunarız. 
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BAŞKANIN MESAJI 

Değerli iş arkadaşlarımız, 

 

               1999 yılından bugüne amatör bir ruhla her biri kendi branşında profesyonel bir kadro 
ile ülke dış ticaretinin gelişmesi adına çıktığımız bu yolda sağlam ve kontrol edilebilir yapı 
içinde büyümeyi hedefleyen şirketimiz bugün tamamı sanayici ve işletmeci olan 315 firmanın 
ihracat işlemlerine aracılık hizmeti vermekteyiz.  
               2012 yılında halka açılmak suretiyle paylarının “BİST “ de işlem görmeye başlaması 
bizler adına çok önemli gelişme idi. Bu sayede müşteri sayımızdaki olumlu gelişmeler hizmet 
kalitemizi daha da perçinlenmesi adına, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belli sayıda elit 
firmaya tanınan A Gurubu Onaylanmış Kişi Statüsü alarak firmalarımızın ihracat işlemlerinde 
başlıca maliyet / emtianın alıcısına teslimi gibi birçok konuda rahatlık sağlamış bulunmaktayız. 
 
2016 yılında da geçmiş yıllarda da olduğu gibi yine “Dış Ticaret Sermaye Şirketleri” arasında 
kendi segmentinde birinci olan şirketimiz 2017 yılında kendi segmentinde ihracat 1.inciliğini 
koruyarak 1.2 Milyar USD’lik  sonu hedefi ihracat performansı hedeflemektedir. 
                 Bu gelişmelerde en büyük destekçimiz olan, bize inanan firmalara, özverili 
çalışanlara ve değerli yatırımcılar ile ortaklarımıza teşekkür ederiz. 
 
                 2017 yılının da ülkemiz, şirketimiz, müşterilerimiz ve hissedarlarımız için başarılı bir 
yıl olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. 
 
 
Yönetim Kurulu Başkanı 
ALİ TANRIVERDİ 
 



DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ 

Türkiye ‘de Dış Ticaretin Gelişimi 
 

Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar, Türkiye dış ticarette önemli gelişmeler 
kaydetmiştir. 1923-1980 yılları arasında tarıma dayalı ihracat gerçekleştirilmeye çalışılırken, 
sanayi ürünlerine dayalı ithalat yüksek rakamlara ulaşmıştır. Fakat 1960 planlı dönem 
sonrasında ihraç edilen ürünlerin içeriği tarım ürünlerinden sanayi ürünlerine doğru kaymaya 
başlamıştır. Türkiye Cumhuriyet tarihinde ihracata ilişkin en büyük adımlar 1980 Kararları ile 
atılmıştır. 
 
Örneğin; döviz ve kambiyo kontrollerinin kaldırılması, ihracata teşvikler sağlanması ve yabancı 
sermayenin serbest dolaşımı için yapılan çalışmalar uluslararası ticarette rekabet edebilme 
imkanı sağlamıştır. 
 
Türkiye'nin dış ticaret rakamları Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği sonrasında yüksek 
seviyelere ulaşmıştır. Küreselleşen ticari koşullarda Gümrük Birliği Türkiye için bir başlangıç 
olarak görülebilir. Gerek ihracat gerekse ithalat yapılan ülkeler arasında en fazla yer alan 
ülkeler Avrupa Birliği üyeleridir. İhracat ve İthalat kalemlerinde ilk sırayı Almanya almıştır. 
Ancak Türkiye ‘deki hammadde ihtiyacı dış ticaret dengesini negatif yönde yükseltmiştir. 
 
Son beş yıla ilişkin tablo ise aşağıdaki şekildedir; 

Türkiye’nin gerçekleştirdiği toplam ihracat rakamları içerisinde, Tekstil Sektör ‘ünün payı  
ise yıllar itibariyle aşağıdaki şekilde olmuştur. 

4 

Yıllar Yıllara Göre Dış Ticaret Dengesi (Milyon $) Yıllara Göre İhracat (Milyon $) 

2016 -63.172 142,138 

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 

Kaynak; TÜİK, 2016 yılına ilişkin veriler TÜİK tarafından ilan edilen geçici verilerdir. 

Yıllar Yıllara Göre İhracat Rakamları (Bin$)* Toplam İhracat İçindeki Payı 

2016 30,902,153 21.74% 

2015 28,410.577 19.70% 

2014 31,809,229 20.00% 

2013 29,861,702 19.68% 

2012 27,554,810 18.06% 

2011 27,207,947 20.17% 

Kaynak; TİM 

*Tekstil ve Hammaddeleri, Deri ve Deri Mamulleri, Halı, Hazırgiyim ve Konfeksiyon toplamlarıdır. 
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DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ 

Yıllar itibariyle ihracat rakamlarındaki artışa rağmen tekstil sektörünün ihracat içindeki payı 
azalmış, diğer sektörlerin payı artmıştır. 
 
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri 
 
1980 yıllarında Japonya ‘da uygulanan ve başarılı olan Dış Ticaret Sermaye şirketi modeli 
Türkiye tarafından da benimsenmiştir. Artan dış ticaret rakamları ile birlikte sektörde bazı yasal 
düzenlemelere gidilmiştir. Bu düzenlemelerden biride 22.12.1995 tarihli ve 95/7623 sayılı 
İhracat Rejimi Kararı'nın 3 üncü maddesinin (k) bendi uyarınca "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" 
statüsü verilmesidir. 
 
08.12.2004 tarihli Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin( İhracat 2004/12 sayılı) Tebliğ 
kapsamında ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon TL olan ve bir önceki takvim yılında gümrük 
beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı 
gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim şirketlere, her yılın Ocak ayının son 
gününe kadar başvurulması kaydıyla "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilebilir veya hali 
hazırda Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünü haiz firmalar için söz konusu statü yenilenebilir. 
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, ihraç ürünlerimizin tanıtılması, çeşitlendirilmesi, pazar 
paylarının artırılması ve yeni pazarlara girilmesi amacıyla devlet yardımlarından öncelikle 
yararlandırılır. 
 
Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine sağlanan faydalar ; 
 
• İhracattan kaynaklanan KDV iadesi almak için sadece %4’lük bir teminat gösteriminin yeterli 

olması, 
• İhracat finansmanı sağlamak amacıyla Eximbank kredilerinden aracı banka olmadan 

faydalanabilme, böylece daha düşük bir faiz oranı ile kredi alabilme, bu almış olduğu krediyi 
düşük faizle imalatçıya kullandırabilme, 

• Gümrük mevzuatı ile ilgili olarak; onaylanmış kişi statüsü almak için belirli sayıda istihdam 
koşulu aranmaması, imalatçı olma koşulu aranmaması, ihracat ithalat performans 
kriterlerinin araştırılmaması, gümrüğe sunulan belgelerden bir kısmının aranmaması gibi 
bazı istisnalardan yararlanabilme,  bu sayede bu kriterlere sahip olamayan imalatçılara bu 
imkanı sağlayabilme, 

• İhracata yönelik devlet yardımlarında öncelikli olarak değerlendirmeye alınması, 
• Onaylanmış Kişi Statüsü edinmek yoluyla gümrük işlemlerinin daha süratli ilerlemesi, 
• Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatlarda daha düşük oranlarda teminat 

istenmesidir. 
 
TGS Dış Ticaret A.Ş tebliğ kapsamında verilen tüm imkan ve teşviklerden sahip olduğu statü ile 
faydalanabilmektedir. Her sene yenilenmesi gereken "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü 
21.04.2016 tarih ve 29691 sayılı resmi gazete ile ilan edilerek TGS Dış Ticaret A.Ş 'ye 2016 yılı 
işlemleri için verilmiştir. 



 

TGS ile çalışan firmalara sunulan başlıca avantaj ve hizmetler şu şekildedir; 

 

 

• TGS, firmanız adına KDV iade işlemlerinizi hızlı bir şekilde takip etmekte, devletten KDV 

alacağınızı tahsil etmektedir, dolayısıyla söz konusu işbirliği firmanıza zaman avantajı 

sağlamaktadır. 

• KDV iadesi sürecinde Maliye tarafından oluşturulan yükümlülükleri TGS firmanız adına 

Türkiye’nin önde gelen Dış Ticaret Firmalarından birisi olarak yerine getirmektedir. 

Böylelikle firmanızın KDV tahsilatı sorumluluğu ortadan kalkmaktadır.  

• KDV iadesi talebine karşılık, vergi dairesince istenen teminat mektubu şartını TGS firmanız 

adına yerine getireceğinden bankalardaki gayri nakdi limitlerinizde azalma meydana 

gelmemektedir. 

• KDV işlemleriniz için firmanız bünyesinde personel ihtiyacınız ortadan kalkar. 

• Dış ticaret işlemlerinizin denetimi profesyonel kadrolarca yapılacağından firmanız adına 

risklerin tespiti ve kontrolü ve söz konusu riskler hakkında firma yönetiminin 

bilgilendirilmesi mümkündür.  

• KDV iadesi yükümlülüklerinin gerektirdiği uluslararası standartlarda finansal raporlamanın 

uygulanması konusunda da firmanıza destek verilmektedir.  

• KDV ön ödemesi yapılarak firmanızın KDV alacağından doğan kısmi işletme sermaye ihtiyacı 

giderilmektedir.  

• Firmanıza ihracat uygulamaları, KDV ve dış ticaret finansmanı konularında danışmanlık 

hizmeti verilmekte, söz konusu alanlardaki mevzuat firmanız adına takip edilmektedir, bu 

bağlamda ihracatçı firmalar bir araya getirilerek seminerler, paneller ve bilgilendirme 

toplantıları düzenlenmektedir. 

6 
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TGS HAKKINDA 

TGS Dış Ticaret A.Ş 
 

1999 yılında kurulan, 2004 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından ”Dış Ticaret Sermaye 
Şirketi Statüsü” ile onurlandırılan ve 2012 Haziran ayında da halka arz olan TGS Dış Ticaret A.Ş 
’nin temel faaliyeti, ihracatçı ortakları ve müşterileri ile yurt dışındaki ithalatçı şirketler 
arasında aracılık yapmaktır. 
 
Yapılan halka arz ile 5.000.000 TL olan şirket sermayesi 7.500.000 TL ‘ye yükselmiştir. 5.60TL 
fiyattan arz edilen 2.500.000 nominal değerli paylar için halka arz neticesinde 3.011.665 
nominal talep gelmiştir. Halka arz teşviki kapsamında yapılan bonus hisse dağıtımı ve borsada 
işlem gören tipe dönüşüm talepleri neticesinde nihai olarak şirketin %43,57’si BİST 'te işlem 
görmeye başlamıştır. 

Şirket, 2016 yıl sonunda ihracatını 1.013 milyon USD  İhracat yaparak  Türkiye’nin en büyük 
ihracatçılarından biri olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte 2015 yılında Türkiye’nin 
ihracatında önemli pay sahiplerinden birisi olan TGS, tekstil sektöründe 1.inciliğini devam 
ettirmiştir. 
 

BİST  
TGS 

İMKB 

43.57%

56.43%
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TGS HAKKINDA 

Yıllar içinde yapılan ihracat rakamları istikrarlı bir şekilde yükselmiştir. 2004 yılında dış ticaret 
sermaye şirketi statüsüne geçiş olmuş ve son yıllarda yapılan ihracat miktarı 1 milyar dolar 
seviyesinde seyretmektedir. 2015 yılında ihracat seyri aylık ortalama 83.66 milyon dolar 
olarak seyretmiştir. Sektörde verdiği güven, kaliteli iş ve titizlik ile yeni firmalarla çalışılmaya 
başlanmış ve sürekli yeni firmalardan iş ortaklığı talepleri gelmeye devam etmektedir. 

 

2016 yılında TGS 1.013 milyon dolar olarak gerçekleştirdiği ihracat rakamıyla 317 firmaya 
hizmet sağlamaktadır. 
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TGS HAKKINDA 
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16.06.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 
 
TGS Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 16.06.2016 
tarihinde, saat 10:00‘da şirket merkez adresi olan Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No:9 
Capital Tower  Kat : 1 D:11/12/13/14 Küçükçekmece İSTANBUL TÜRKİYE adresinde, İstanbul  
Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.06.2016 tarih ve 16730214 sayılı yazılasıyla görevlendirilen 
Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır. 
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek 
şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01.06.2016 tarih ve 941 sayılı nüshasında ve Dünya 
Gazetesinin 26.05.2016 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.tgsas.com) ve 
25.05.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve 
gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır. 
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 7.500.000-TL olan toplam sermayesine denk 
gelen her biri 1.KR nominal değerli 750.000.000 adet payın 231.000- adedinin vekaleten ve 
2.857.763 adedinin asaleten (elektronik ortamda katılan olmadı)  temsil edildiği ve böylece 
gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun 
anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali TANRIVERDİ tarafından hem fiziki hem 
elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 
 
• Toplantı Başkanlığı’na Sn. İbrahim HASELÇİN ’in, Tutanak Yazmanlığına Handan Dilan 

ÖZBİLEN’in, Oy Toplama Memurluğuna Cemil EVCİMAN ‘ın ve elektronik genel kurul sistem 
kullanıcısı olarak Engin NUKAN’ ın seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığı’na Genel Kurul 
Toplantı Tutanağını ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisinin verilmesine oybirliğiyle 
karar verildi. Toplantı başkanı tarafından gündeme madde eklenmesi talebi olup olmadığı 
genel kurulda soruldu, gündeme madde eklemek isteyen çıkmadı. Ayrıca Toplantı Başkanı 
tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine dair talebin olup olmadığı 
soruldu, söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından gündemin görüşülmesine 
başlanmadan önce organ temsilcisi, bağımsız temsilci, kurumsal temsilci ve tevdi eden 
temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları bildirim olup 
olmadığı genel kurulda soruldu, talep olmadığı görüldü. 

• 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim 
Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu toplantı tarihinden asgari 3 hafta 
önce şirketin internet sitesi (www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan 
edildiğinden okundu sayılması, ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ tarafından önerildi ve oy 
birliği ile okunduğu kabul edildi. Faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu müzakereye 
açıldı, söz alan olmadı. 

• Finansal Tablolar toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirketin internet sitesi 
(www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okundu sayılması, 
ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ tarafından önerildi ve oy birliği ile okunduğu kabul 
edildi. 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan 
olmadı. 2015 yılı Finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi. 

  
  
 



 
16.06.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 
 
• Şirket Yönetim Kurulu’nun 25.05.2016 tarih ve 2016/6 sayılı kararı ile şirketin oluşabilecek 

nakit ihtiyaçları ve ihracatın finansmanı maksadı ile karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde 
bırakılması yönünde kar dağıtımı yapılmamasını öngören teklifi görüşüldü. Neticede 
vergiler ödendikten sonraki net dönem karı olan 3.361.928,00-TL den Genel Kanuni Yedek 
Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak, dağıtılmadan şirket 
bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi, 

• Şirket Yönetim Kurulu’nun 10 Mart 2015 tarih ve 2015/02 sayılı kararı ile güncellenen ve 10 
Mart 2015 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olan Şirket Kar Dağıtım 
Politikası ortakların bilgisine sunuldu,  

• Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2015 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra 
edilmeleri hususu görüşüldü. Oylamada Yönetin Kurulu üyeleri kendi sahip olduğu 
paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar ve yapılan oylama sonucunda, yönetim 
kurulu üyeleri 2015 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler, 

• Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, ortak Burak TANRIVERDİ 
tarafından önerildiği şekilde Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 
toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden; 15781316158 T.C. 
Kimlik nolu Ali TANRIVERDİ, 15772316440 T.C. Kimlik nolu Burak TANRIVERDİ, 
23516100514 T.C. Kimlik nolu Engin NUKAN’ın Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:56 
sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği’ne 
istinaden bağımsız üye olarak 24748575552 T.C. Kimlik nolu Mustafa ÖZÇINAR 
ve36298676658 T.C. Kimlik nolu Ebubekir DOĞAN seçilmelerine, Yönetim Kurul Üyelerine 
2.000,00-TL aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi, 

• Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2016 
tarih ve 2016/2 sayılı alınan kararla, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların 
bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. 
Yapılan oylama neticesinde HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. ‘nin bağımsız 
denetim firması olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi, 

• 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanununa ve ilgili 
mevzuata uyum sağlanması amacı ile Yönetim Kurulu’nun 18 Mayıs 2016 tarih ve 2016/04 
sayılı kararı ile teklif edilen, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.06.2016 tarihli 
ve 29833736-110.03.02.-E.6445 sayılı yazısıyla uygun görüş verilmiş, T.C. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 09 Haziran 2016 tarihli ve 16607455 yazısıyla 
onay verilmiş ana sözleşme tadil metinlerinin görüşülmesine geçildi. 

• Şirket Ana Sözleşmesi’nin 11.16 ve 17.  maddelerinin değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi, 
Değişiklik yapılan ana sözleşme metinlerinin eski ve yeni halleri toplantı tutanağının ekinde 
yer almaktadır. 

• Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi 
verildi.  
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TGS HAKKINDA 



 
16.06.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 
 
 
 
• 2015 yılı içinde gerçekleştirilen bağışlara ilişkin olarak; bağış yapılmadığı bilgisi ortakların 

bilgisine sunuldu. Sermaye Piyasası Kanunu’nun, 19. Maddesi çerçevesinde Şirket 
tarafından gerçekleştirilebilecek bağış tutarının sınırının belirlenmesi hususu görüşüldü. 
Neticede ortak Burak TANRIVERDİ tarafından önerildiği şekilde 2016 yılı için Şirket bağış 
sınırının 100.000-TL olarak belirlenmesine oy birliği karar verildi. 

•  Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey 
Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 

• Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst 
düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket 
veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, 
Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri 
yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri 
yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca 
oybirliğiyle izin verildi. 

• Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi. 
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TGS’NİN İHRACATTAKİ KONUMU 

TGS Dış Ticaret A.Ş. 2005 yılında Türkiye ihracatı ’nın %0,13’üne aracılık etmişken, 2009 
yılından itibaren belirgin bir ivme kazanmıştır. 2015 itibariyle bu rakamı %0,70 seviyesine 
yükseltmiştir ve son olarak 2016 yılında 143,8 milyar dolar olan Türkiye toplam ihracat 
rakamının 1,013 milyon dolarını oluşturmuştur.  

Kaynak: TUİK,TİM,TGS  

Bunun yanı sıra TGS Dış Ticaret A.Ş. ‘nin ihracat hacmi Türkiye tekstil sektörü ihracatı 
içerisinde 2005 yılında %0,47 olurken 2009 yılından itibaren yükselerek 2016 yıl sonu 
itibariyle %2.41 seviyesinde yer almıştır. Ayrıca tekstil sektörü bazında,  Dış Ticaret Sermaye 
şirketleri arasında sahip olduğu birinciliği korumaktadır. 

 

 

Kaynak; TİM verileri 

(*) Tekstil ve Hammaddeleri, Deri ve Deri Mamülleri, Halı, Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektör ihracatları toplamıdır.  
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ORTAKLIK YAPISI 

31.12.2016 itibariyle ortaklık yapısı 

Şirketin hisseleri A ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubundan oluşmaktadır.  A ve B grubu 
paylar dağıtılan kar payı üzerinden eşit oranda faydalanırlar. Bunun yanı sıra şirket ana 
sözleşmesinin 9.maddesinde yer verildiği üzere Yönetim Kurulu’nun beş üyeden oluşması 
halinde iki üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden 
oluşması halinde dört üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar 
arasından seçilir. Ayrıca şirket ana sözleşmesinin 19.maddesi uyarınca A grubu pay sahipleri 
TTK ve SPK mevzuatı çerçevesinde genel kurullarda her bir pay için 15 oy hakkına sahiptir. 

ORTAK İSMİ A GRUBU HİSSE B GRUBU HİSSE NOMİNAL PAYI 
ORTAKLIK  
YÜZDESİ 

BURAK TANRIVERDİ             1,982,988.40              584,166.40          2,567,154.80     34.23% 

ÇAĞLA POLAT                785,576.00              247,306.80          1,032,882.80     13.77% 

SEDAT ÖZDEMİRCİ                231,000.00                62,000.00              293,000.00     3.91% 

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.                                  -                200,000.00              200,000.00     2.67% 

HALKA AÇIK                                  -            3,267,676.40          3,267,676.40     43.57% 

DİĞER                        435.60              138,850.40              139,286.00     1.86% 

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

BURAK TANRIVERDİ

ÇAĞLA POLAT

SEDAT ÖZDEMİRCİ

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

HALKA AÇIK

DİĞER
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İŞTİRAKLER 

TİCARET ÜNVANI TGS KUMAŞ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. 

FAALİYET KONUSU TOPTAN İPLİK VE KUMAŞ ALIM SATIM 

ÖDENMİŞ SERMAYESİ 500.000,00 TL 

ŞİRKETİN SERMAYEDEKİ PAYI 495.000,00 TL 

ŞİRKETİN SERMAYEDEKİ PAYI (%) 99,00 

ŞİRKET İLE OLAN İLİŞKİNİN NİTELİĞİ BAĞLI ORTAKLIK 

TGS Kumaş Ürünleri Pazarlama A.Ş 20 Temmuz 2011 tarihinde, TGS’nin müşterileri olan 
imalatçılara hammadde tedariki sağlamak ve TGS’nin pazarlama aktivitelerine destek vermek 
amacıyla kurulmuştur. Kumaş ürünleri yanında tekstil, ham, yarı mamul ve mamulün ithalat, 
ihracat ve perakende ticaretinin yapılması ve böylece çapraz bir bağ ile iş ilişkilerinin 
güçlendirilmesi hedeflenmektedir. İştirake ait bilgiler aşağıdaki şekildedir; 
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YÖNETİM KURULU ve ÜST YÖNETİM 

Ali TANRIVERDİ – Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür 

1953 yılında Adıyaman’da doğmuş olan Ali TANRIVERDİ, Yıldız Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İş hayatına Çağla Mefruşat ’da 1978 
yılında başlamıştır. 1978 - 1981 yılları arasında üst yönetimde görevler üstlenmiş, 1999 
yılında TGS’yi kurmadan önce sırasıyla Başak Kadife (1981 - 1999) ve Elit Örme ’de 
(1995 - 1999) görev alan Ali Tanrıverdi, TGS Dış Ticaret A.Ş. ’nin kuruluşundan bu yana 
Şirket Genel Müdürü olarak çalışmakta olup halen Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Evli ve 
2 çocuk babasıdır. 

Burak TANRIVERDİ – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

1976 yılında İstanbul’da doğan Burak TANRIVERDİ,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar 
Matematik bölümünden mezun olduktan sonra sektörün önde gelen firmalarında çalışmıştır. 
Girişimci seviyesinde DURUTEKS Emprime’yi kuran Burak Tanrıverdi, bu süreçte Araştırma & 
Geliştirme projeleri yöneterek, fuarlar düzenleyerek ve uluslararası markaları Türkiye’ye 
getirerek  tekstil sektörüne  önemli katkılarda bulunmuştur. Evli ve 1 kız çocuk babasıdır. 

Engin NUKAN – Yönetim Kurulu Üyesi 

Engin NUKAN 1980 yılında İstanbul’da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi 
muhasebe bölümünden mezun olduktan sonra özel sektörde çeşitli şirketlerde 
muhasebe sorumlusu olarak çalışmıştır. 2009 yılından bu yana TGS Dış Ticaret 
bünyesine çalışmakta olup, muhasebe müdürü olarak görev yürütmektedir. Aynı 
zamanda S.M.M.M belgesine sahiptir. Evli ve 1 kız çocuk babasıdır. 

Çağla POLAT – İcra Kurulu Üyesi 

1974 yılında doğmuş olan Çağla POLAT, Uludağ Üniversitesi İktisat bölümünden mezun 
olduktan sonra iş hayatına 1996-1997 yılları arasında GORUM Şirketler grubunda müşteri 
ilişkileri departmanında başlamıştır. 1999 - 2001 yılları arasında ATGS ’nin  fon yönetimi 
ve finans departmanında çalışmıştır. 2002 yılında TGS Yönetimine katılmıştır. Evli ve 1 
kız çocuğu vardır. 

Mustafa ÖZÇINAR – Yönetim Kurulu Üyesi  

Mustafa ÖZÇINAR 1960 yılında doğmuştur. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F İngilizce Maliye 
bölümünden mezun olduktan sonra Ziraat Bankası, HNS Holding, Gözlem Denetim ve 
Danışmanlık, Mensa Mensucat gibi birçok firmada müfettiş, sorumlu ortak baş denetçi, 
denetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeliği gibi üst düzey vazifelerde 
bulunmuştur. Kendisi ayrıca SMMM ve Bağımsız Denetim Yetkilerine haizdir. Şuanda 
halen TENTUR Turizm A.Ş ‘de Mali İşlerden ve Denetimden Sorumlu İcra Kurulu 
Üyeliği görevini yürütmektedir 

 

 

Ebubekir Doğan  – Yönetim Kurulu Üyesi 

1957 Muş/Malazgirt'te doğdu.1975 yılında o zamanki adıyla İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve daha sonraki Yıldız Üniversitesi Geodeji ve 
Fotogrametri Mühendisliği bölümüne girdi. Uzun yıllar tekstil sektöründe ihracat 
müdürlüğü yaptı. 2005 yılında Nil Örme A.Ş. Çorlu fabrikasında fabrika müdürlüğüne 
atandı. 2007'de İstanbul'a dönüp çeşitli firmalarda üst düzey yöneticilik görevlerinde 
bulundu. 2010 yılında çok uluslu  Raintrade Petrokimya A.Ş. firmasında kurucu 
ticaret müdürü ve genel müdür vekili olarak çalıştı. 2015 yılında emekliye ayrıldı. Evli 
ve 5 çocuk babasıdır. 
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ORGANİZASYON YAPISI 
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RİSKLER ve YÖNETİMİN DEĞERLENDİRMESİ 

Şirketin Karşı Karşıya Olduğu Olası Riskler 
 
Finansal Riskler 
Şirketin sadece aracılık hizmetleri vermesi ve çalıştığı ihracatçı firmalarla yaptığı anlaşma 
sebebiyle, KDV iadesi ve mal bedeline ilişkin ödemelerin firmalara yapılabilmesi, ilgili 
tutarların karşı taraftan tahsil etmesine bağlıdır. Bu yönüyle finansal risk unsuru 
oluşmamaktadır. 
 
Mala İlişkin Riskler 
TGS 'ye bağlı çalışan imalatçı  firmalarda malın üretimi, kalitesi ve teslimine kadar olan tüm 
süreç imalatçı firmaya ait olup TGS 'nin bu konuda herhangi bir faaliyeti veya sorumluluğu 
bulunmamaktadır. 
 
Ödemeye İlişkin Riskler 
Genel olarak TGS 'ye bağlı çalışan, imalatçı firmalara yapılan ödemeler (ihracat ödemesi, 
vergi iade ödemesi) bu ödemelerin ithalatçı firmalardan tahsil edilmesi veya vergi 
dairesinden iade alınması şartına bağlandığı için Şirketin bu noktada herhangi bir riski 
bulunmamaktadır. 
 
Piyasa Riski 
Kurlarda yaşanan dalgalanmalar ve neticesinde kur ve vade farkından kaynaklanan riskler, 
imalatçı firmalarla yapılan aracı ihracatçı sözleşmesi ile nötrlenmiştir. Kurlardan kaynaklanan 
negatif veya pozitif değerler doğruca ihracatı yapan firmalara aktarılmakta olup, TGS 'nin bu 
noktada herhangi bir kazanç-kayıp veya riski bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra kurlarda 
oluşan değişime bağlı olarak firmaların gerçekleştirdiği ihracat miktarlarındaki değişim genel 
piyasa riski olup, müdahalesi mümkün olmayan riskler arasındadır. 
 
Pazar Riski 
Şirketin faaliyet gösterdiği piyasa belli bir sektöre bağlı olmayıp, ihracat yapan tüm imalat 
sektörlerini kapsamaktadır. Dolayısı ile şirketin pazar riski herhangi bir sektörden değil, 
toplam ihracat rakamlarından etkilenmektedir. Mevcut koşullar altında şuan şirketin sahip 
olduğu mevcut müşteri portföyü veya yeni müşteri kazanımı açısından herhangi bir risk 
unsuru gözükmemektedir. 
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İLETİŞİM 

TGS Dış Ticaret A.Ş 

Ticaret Odası-Sicil No İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu - 420610 

Adres Bilgileri 
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu Capital 

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

Küçükçekmece / İSTANBUL 

Telefon +90 212 644 58 58 

Faks +90 212 504 63 55 

İnternet Adresi www.tgsas.com 

E-Posta info@tgsas.com 

http://www.tgsas.com/


TGS DIŞ TİCARET A.Ş. EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBESİ 
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Ticaret Odası-Sicil No İzmir Ticaret Odası  - 178978

Adres Bilgileri
Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:47/ Kat:23 No:4 

Bayraklı / İZMİR

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

Faks +90 232 502 06 32

İnternet Adresi www.tgsas.com

E-Posta info@tgsas.com
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   2016 
• KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 
1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 
 Şirketimiz 01.01.2016 – 31.12.2016 döneminde, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi 
Gazete ’de yayımlanan II-17.1sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında, uyulması zorunlu 
ilkelere uyum göstermiş, gerekli değişiklikleri uygulamak için bazı düzenlemelerde bulunmuş ve 
gelecek dönemlerde de gereken özeni göstermeye çalışacaktır. 
 Buna bağlı olarak ilgili tebliğin 4.5.1 maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu’nun 
altında oluşturulan komitelere, kurulması zorunlu hale getirilen Riskin Erken Saptanması Komitesi 
eklenmiş ve 27 Mart 2013 tarihinde KAP ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir. Ayrıca 
tebliğin 4.5.2 maddesi kapsamında tüm komitelere ilişkin çalışma usul ve esasları belirlenerek 5 
Ağustos 2013 tarihinde KAP ve Şirketin internet sitesinde kamuya ilan edilmiştir. Yine ilgili tebliğin 
1.6.1 maddesi uyarınca da Kar Dağıtım Politikası yeniden belirlenerek 28 Mart 2013 tarihinde KAP 
ve Şirketin internet sitesinde duyurulmuş ve 27 Mayıs 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında 
ortakların onayına sunulmuştur. Aynı şekilde ilgili tebliğin 4.6.2 maddesi uyarınca şirketin Ücret 
Politikası 29 Mart 2013 tarihinde KAP ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmiş ve 27 Mayıs 2013 
tarihli olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur. Ayrıca tebliğin 1.3.6 
maddesi uyarınca 27 Mayıs 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısına gündem maddesi 
eklenerek, ortaklara bu yönde bilgi verilmiştir. 
 Bunların dışında 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Anonim 
Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’’ uyarınca Genel Kurul İç Yönergesini 
oluşturularak 25 Mart 2013 tarihinde KAP ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmiş ve ayrıca 27 
Mayıs 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunularak, genel kurul 
kararları ile birlikte TTSG ‘de tescil ve ilan edilmiştir. 
  
• BÖLÜM-I PAY SAHİPLERİ 
2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 
 Şirketimizde Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahipleri ile ilişkiler birimi 
oluşturulmuştur. Birim başkanı olarak Şirketin İcra Kurulu Başkanı Çağla POLAT ve birim uzmanı 
olarak Handan Dilan ÖZBİLEN görev yapmaktadır. Birim dönem içinde kamunun aydınlatılmasına 
yönelik işleyişi sağlamış, KAP, MKK, SPK, BIST ve benzeri sermaye piyasası kurumları ile ilgili gerekli 
yazışmaları takip ederek, koordinasyonu sağlamıştır ve uyulması gereken mevzuat 
yükümlülüklerini takip ederek, gerekli aksiyonların alınmasını sağlamıştır. Ayrıca şirkete telefon 
yolu ile ulaşan 42 yatırımcıyı ve elektronik posta adresi ile ulaşan 12 yatırımcıyı yanıtlamıştır. 

Pay Sahipleri Birimi Görevi Telefon E-mail 

Çağla POLAT Başkan (0212) 6445858 cagla@tgsas.com 

Handan Dilan 

ÖZBİLEN 

Uzman (0212) 6445858 dilan@tgsas.com 

mailto:cagla@tgsas.com
mailto:firat@tgsas.com


3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 

 Pay sahiplerinin en kolay şekilde şirkete ulaşabilmelerini teminen şirket internet sitesinde, 
yatırımcı ilişkileri bölümü altında Yatırımcı İletişim Formu yer almaktadır. Şirketimize ulaşan sözlü 
ve yazılı bilgi edinme talepleri, pay sahipleri birimince en kısa süre içerisinde yanıtlanmaktadır. 
Bunun yanı sıra şirket internet sitesinde pay sahiplerini ilgilendirecek önemli bilgiler, genel kurul 
bilgileri ve mali tablolar düzenli olarak yayınlanmakta ve sektöre ilişkin periyodik sunumlar 
hazırlanmaktadır. Özel denetçi tayini ile ilgili bir hak ana sözleşmede düzenlenmemiş ve bu yönde 
herhangi bir talep gelmemiştir. 

4- Genel Kurul Bilgileri 

 Şirketin Genel Kurulu faaliyet dönemi içinde 19.06.2015 tarihinde olağan genel kurulu 
yapmak üzere, sadece pay sahiplerine açık olarak toplanmıştır. Genel Kurul toplantı tarihi ve 
gündem maddeleri öncelikli KAP üzerinden kamuya duyurulmuştur. Ayrıca Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesi ve ulusal baskı yapan bir gazetede ilan edilmiştir. Bunun yanı sıra MKK üzerinden ve 
şirket internet sitesi üzerinden de ilan edilmiştir.  

  7.500.000 adet pay olan şirket sermayesinin 231.000,00 adedi temsilen ve 2.626.763,00 
adedi asaleten toplantıda temsil edilmiştir. Böylece toplam şirket sermayesinin %38,10 ‘u 
toplantıya katılım göstermiştir.  

 Toplantı esnasında pay sahiplerine de söz hakkı verilmiş ve herhangi bir soru gelmemiştir. 
Pay sahiplerinden gündem önerisi gelmemiş olup, yönetim kurulunca oluşturulan gündem 
maddelerine bağlı kalınmıştır. Dönem içinde şirket tarafından herhangi bir bağış veya yardım 
yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiş ve 2016 dönemi için bağış ve yardım için üst 
sınır 50.000-TL olarak kararlaştırılmıştır. 

 Toplantı sonrasında toplantı tutanağı ve hazirun cetveli KAP ve şirket internet sitesi 
üzerinden ilan edilmiş olup kamu ulaşımına açık tutulmaktadır. Ayrıca alınan genel kurul kararları 
İstanbul Ticaret Odasından tescil ve ilan ettirilmiştir. 

5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları 

 Oy haklarıyla ilgili olarak A Grubu paylara her bir pay için 15 adet oy hakkı B Grubu paylara 
her bir pay için 1 oy hakkı tanınmıştır. Oy hakkının kullanımında TTK ve SPK ‘nın ilgili maddelerine 
uyulur. Genel kurul toplantılarında kendileri veya vekilleri hazır bulunan pay sahipleri bu haklarını 
kullanabilirler. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte ve ayrıca Şirket birikimli oy 
kullanma yöntemine yer vermemektedir. 

6- Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı 

 Kar dağıtımı konusunda A ve B grubu paylara ayrı bir imtiyaz tanınmamıştır. Tüm ortaklar 
şirket karından eşit şekilde faydalanmaktadır. Şirketin kar dağıtım politikası aşağıdaki şekilde 
olup, aynı zamanda şirket internet sitesinde ilan edilmektedir. Bu politika 27 Mayıs 2013 tarihli 
Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların oylamasına sunularak kabul edilmiştir. 
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• Kar Dağıtım Politikası: 

 TGS Dış Ticaret A.Ş kar dağıtımı konusunda Şirket Esas Sözleşmesindeki hükümler ile TTK, 
SPK, Vergi Mevzuatı hükümlerini dikkate almaktadır. Yapılacak kar dağıtımında, şirket payları 
içerisinde imtiyazlı bir grup olmayıp, tüm pay sahipleri eşit oranda temettüden faydalanmaktadır. 

 Karın dağıtımına ilişkin hesaplama yapılırken yasal zorunluluklar, vergi vb. karşılıklar 
düşüldükten sonra, şirketin nakit sermaye ihtiyacı, ulusal ekonomik durum, geleceğe yönelik 
yatırım planları ve şirketin mali durumu göz önüne alınmaktadır. 

 Halka açılmanın getirdiği sorumluluklar ve sermayemize yatırım yapan ortaklarımızın yıllık 
kardan istifade edebilmesi esasları merkezinde, 2012 mali yılından itibaren başlamak ve gelecek 
yıllarda uygulanmak üzere, şirketimiz yapılacak kar dağıtımında, ölçülü bir yaklaşım ile elde edilen 
karın dağıtılabilir kısmını, azami ölçüde dağıtmayı hedeflemektedir. 

 Bu doğrultuda alınan Yönetim Kurulu kararı, Genel Kurul onayına sunularak ortaklara kar 
dağıtımı gerçekleştirilir. 

7- Payların Devri 

 Şirketin B Grubu hamiline olan paylarının devrinde herhangi bir kısıtlama 
bulunmamaktadır. A Grubu nama yazılı payların devri ise Şirket Ana Sözleşmesinin 7.maddesi 
kapsamında aşağıdaki şekle bağlıdır.  

 A Grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen her bir paydaş Yönetim 
Kurulu’na başvurur.  Yönetim Kurulu önce devredilmek istenen A Grubu payları diğer A Grubu pay 
sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren üç ay içerisinde teklif edilen paydaşlar arasından alıcı 
çıkmadığı takdirde, payını devretmek isteyen A Grubu pay sahibi payını başkalarına devredebilir.  
Yönetim Kurulu bu yükümlülüğe uyulmadan devredilen A Grubu nama yazılı payların devrini, pay 
defterine kayıttan imtina edebilir. 

 

• BÖLÜM-II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

8- Şirket Bilgilendirme Politikası 

 TGS’nin Bilgilendirme Politikası, şirketin geçmiş performansını ve gelecekle ilgili plan ve 
beklentilerini,  genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 
hükümleri çerçevesinde doğru ve yatırımcılara uygun formatlarda ve her kesim tarafından eşit 
zaman ve koşullarda ulaşılabilecek şekilde paylaşarak yatırımcılarla daima şeffaf iletişim kurmaya 
dayanmaktadır. 

 Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler ve çalışanlar 
tarafından bilinen “İçsel Bilgi” ve " Ticari Sır " özelliği taşımayan, faaliyetlere ilişkin her türlü bilgi, 
belge, elektronik kayıt ve veriden oluşan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan 
bilgileri kapsayacaktır. Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi 
ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Sermaye Piyasası Kurulu 
standartlarına göre hazırlanan mali tablolar ve bağımsız denetim raporları İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu'na kamuyu bilgilendirmek amacıyla Sermaye 
Piyasası'nın belirlediği tarihlerde iletilecektir. TGS yetkilileri, Sermaye Piyasası Kurulu 
Standartlarına göre düzenlenen 12 aylık mali tabloların hazırlanmasının ardından, gerektiği 
takdirde şirket merkezinde veya şirket merkezi dışında yerli ve/veya uluslararası yatırımcıları 
bilgilendirmek amacıyla toplantılar düzenleyebilecektir. Her rapor dönemini takiben ve raporların 
kamuoyuna açıklanmasından sonra yatırımcıları ve aracı kurumları bilgilendirmek üzere yönetici 
özeti formunda bir mektup e-posta aracılığı ile aracı kurumlara gönderilecektir. 
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 Yıllık Olağan Genel Kurul toplantılarında faaliyet raporu yatırımcılara ve aracı kurumlara 
sunulacaktır. Bu rapor şirketin yıllık faaliyetlerinin özetini ve mali tabloları içerecektir. Olağan 
Genel Kurulda sunulan şirketin faaliyet raporu Türkçedir. Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket 
yetkilileri yıllık faaliyetleri özetleyici konuşmalar yapmakta ve konu ile ilgili olarak hissedarlardan 
veya diğer taraflardan gelen soruları yanıtlamaktadırlar. İletilen bilgiler yine Sermaye Piyasası 
Kurulu tebliğlerinde belirtildiği gibi Özel Durum Açıklamaları şeklinde yapılmaktadır. 
 
• Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, 

şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmektedir: 
• Özel Durum Açıklamaları 
• Periyodik olarak İMKB'ye iletilen Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Raporları 
• 3’er Aylık Raporlar 
• Yıllık Faaliyet Raporları 
• Analist Toplantıları ve Sunumları 
• Basın Bültenleri 
• Basın Toplantıları 
• Şirket İnternet Sitesi 
• Şirketin bilgilendirme faaliyetleri Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yerine getirilmektedir. 

Basın toplantısı ve basın bülteni gibi bilgilendirme faaliyetleri ise konuya bağlı olarak ilgili 
birimin yetkilisince yerine getirilebilmektedir. 

9- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 
 Şirketin her türlü duyuru ve tanıtımı için Türkçe olarak hazırlanmış internet sitesi 
mevcuttur. Yatırımcılarımız ve ilgililer www.tgsas.com sitesinden şirketi tanıtıcı doküman ve 
duyurulara sürekli olarak ulaşabilir. İnternet sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde 
belirtilen hususlara yer verilmektedir. 
10- Faaliyet Raporu  
 Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporunda, Kurumsal Yönetim İlkelerinde 
sayılan bilgilere yer verilmektedir. 
• BÖLÜM-III MENFAAT SAHİPLERİ 
12- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 
 Şirket ile ilgili menfaat sahiplerine, kendilerini ilgilendiren her türlü hususta bilgi 
verilmektedir. Bunun yanı sıra menfaat sahibi iş ortaklarımıza mevzuat ve ihracat işlerinin 
gerektirdiği uluslararası standartlarda finansal raporlamaların uygulaması, yapılması ve gereken iş 
akışları ile ilgili destek verilmektedir. Şirketle ilgili çalışanlar açısından da işin gerektirdiği bilgiler 
şirket içi duyuru ya da elektronik posta yoluyla yapılmaktadır. 
13- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 
 İşlerin ilerleyişi ve iş modellerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak sürekli olarak bölüm 
müdürleri ve diğer menfaat sahipleri ile irtibat kurulmaktadır. Şirketin yönetim politikasında ve 
ilgili yönetim kurulu kararları öncesinde bu şekilde bir ön sentezleme yapılmaktadır. 
14- İnsan Kaynakları Politikası 
 Şirketin yapısı ve mevcut işlerin gerektirdiği personel sayısı sebebiyle bir insan kaynakları 
politikası oluşturulmamıştır. Şirket çalışanları doğrudan üst yönetim ile irtibat kurabilmektedir. 
Aynı şekilde gün içinde şirketin üst düzey yöneticileri sürekli olarak çalışanlarla iç içedir. Bununla 
birlikte şirket personeli tarafından şirketle ilgili bir şikâyet oluşmamıştır. 
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14- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

 Firmanın yürüttüğü ihracat işlemlerinin çevreyle doğrudan herhangi bir ilişkisi 
bulunmamaktadır. Ancak yurtdışına ihracatın teşviki, beraberinde üretim kalitesinin artmasını ve 
daha çevreci olmasını teşvik etmektedir. Ayrıca ihracatın yurt ekonomisine sağladığı pozitif etki 
ile sosyal refahın gelişimine katkı sağlanmaktadır. Şirkete ait etik kurallar şirket internet sitesinde 
yer almaktadır. 

• BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 

15- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 

 Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından SPK mevzuatları çerçevesinde 
oluşturulur. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 16.06.2016 tarihinde olağan genel kurul kararı ile 
göreve seçilmiş olup görev süreleri 3 yıldır. Yönetim Kurulu yapısı sebebiyle Yönetim Kurulu 
Başkanı ve genel müdür aynı kişi seçilmiştir. Son durum itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri 
aşağıdaki şekildedir; 

             İsim  Görev    
  İcracı Üye   Bağımsız Üye 

           Ali TANRIVERDİ Başkan / Genel Müdür  Hayır 

           Burak TANRIVERDİ Mali ve İdari İşler Koord.  Hayır 

           Engin NUKAN Yönetim Kur. Üyesi/Muhasebe Md. Hayır  

           Abubekir DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi  Evet 

           Mustafa ÖZÇINAR Yönetim Kurulu Üyesi  Evet 

 

 Yönetim Kurul ‘unda SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2 tane 
bağımsız üye görev yapmaktadır. Bağımsız üyelere ilişkin rapor Kurumsal Yönetim Komitesi 
tarafından 08.05.2013 tarihinde Yönetim Kuruluna verilmiştir. Dönem içinde istifa eden Adnan 
ÇETİNKAYA ‘nın yerine yönetim kurulunun 2016/8 sayılı kararı ile Abubekir DOĞAN atanmıştır. 
Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri, internet sitemizde “Mali Tablolar” menüsü altında yer 
alan 2016 Yıllık Faaliyet Raporumuzda yer almaktadır. 
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 Bağımsızlık Beyanı; 

a)     TGS Dış Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, “bağımsız üye” 
olarak görev yapmaya aday olduğumu bu kapsamda; 

b)      Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı 
olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili 
olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, 
son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki 
kurulmadığını, 

c)      Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını 
yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve 
organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve 
yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, 

d)      Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi 
birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, 

e)      Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı, 

f)      Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine 
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 

g)     Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı, 

h) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı, 

i) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar 
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak 
özgürce karar vereceğimi,  

j) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam 
olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi, 

beyan ederim. 

 

 

 

 

16- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 

 Şirket yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ana sözleşme ile belirlenmiştir. Türk 
Ticaret Kanunu ve ana sözleşme gereği Genel Kurul’dan karar alınması zorunlu işlemler dışında, 
Şirket’le ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu toplantıları 
için gündem, kurulun görev yetkileri ölçüsünde ve mevcut işlerin devamını sağlayacak şekilde 
oluşturulur. Yıl içinde 15 tane yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Yapılan toplantılara tüm 
üyeler katılım sağlamıştır. Alınan kararlarda herhangi bir karşıt oy kullanımı veya karşıt görüş 
olmamıştır. Alınan kararlar sonrasında kararın niteliğine göre, gerekli kamuya duyuru işlemleri 
yapılmıştır 
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1- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 
 Yönetim Kurulu tarafından, iş akışlarının daha sağlıklı gerçekleşmesi ve kontrolü amacı ile 
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 
oluşturulmuştur. Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini ise Kurumsal Yönetim 
Komitesi yerine getirmektedir. Denetim Komitesi yılda asgari 4 defa ve özellikle mali tablo 
döneminde toplanır, mali tabloların kontrolünü yaparak yönetim kurulunun onayına arz eder. 
Kurumsal Yönetim Komitesi yılda asgari 4 defa toplanır. Yıl içinde istifa eden yönetim kurulu 
üyesinin yerine yenisinin atanması konusunda ve kurumsal yönetim ilkelerinin rutin kontrolünü 
gerçekleştirmek maksadıyla yıl içinde 3 defa yönetim kuruluna yazılı olarak rapor vermiştir. Riskin 
Erken Saptanması Komitesi yılda asgari 6 defa toplanır. Dönem içinde yönetim kuruluna 3 defa 
yazılı rapor vermiştir. 

 
 
 
 
 
 

 Komite başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmiş olup, komitede yer alan 
üyeler şirkette herhangi bir görev icra etmemektedir. Yönetim Kurulu üye sayısına bağlı olarak bir 
üye birden fazla komitede görevlendirilmiştir. 
2- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 
 Şirketin mevcut çalışma yapısı ve asli görevi aracılık olması sebebiyle, şirket gelirleri 
üzerinde bir risk oluşmamaktadır. Şirket çalıştığı tüm firmalar ile Aracı İhracatçı sözleşmesi 
imzalamakta ve imalatçılara yapacağı tüm ödemeleri, ödemenin ithalatçıdan yapılması veya vergi 
dairesinden vergi iadesinin alınması şartına bağlamıştır. Böylece mevcut ödeme riski tamamen 
ortadan kaldırmıştır. Ayrıca kur risklerine ilişkin oluşan farklar da imalatçı firmalara 
yansıtılmaktadır. Bu yönüyle şirket özel bir risk tespit politikası oluşturmamıştır. 
3- Şirketin Stratejik Hedefleri 
 Ortaklığın öncelikli hedeflerinden ilki çalıştığı firma sayısını arttırmaktır, bir diğeri ise sektör 
bazında çeşitliliğe gitmek ve Şirketin toplam ihracat kalemleri arasında, ‘’Diğer’’ başlığı altında 
içeriği belirtilen ve toplam ihracatın %0,9 ’unu teşkil eden sektörlerin payını yükseltmektir. Bunlar 
sırasıyla içecek, kimya, plastik & kauçuk, ahşap, çimento & cam, kıymetli taş, metaller, makine, 
nakil vasıtası, optik alet olarak sayılabilir. Ayrıca Şirket yönetiminin hedefleri arasında %18 KDV 
oranlı sektörlerin payını arttırmak bulunmaktadır. Yönetim Kurulu bu kapsamda ihracat 
departmanından ilgili bilgilere dair rapor alarak kontrol yapmakta ve faaliyet raporlarında bu 
verileri raporlamaktadır. 

 
4- Mali Haklar 
 Şirket, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere bağlanan ücretlerin 
belirlenmesinde yürürlükte olan Ücret Politikasını dikkate almaktadır. Ücret Politikası şirketin 
internet sitesinde ilan edilmektedir. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, 16.06.2016 tarihli Olağan 
Genel Kurul toplantısında alınan kararla aylık 2000-TL net maaş ödenmektedir. Yıl içinde Yönetim 
Kurulu üyelerine veya yöneticilere herhangi bir sebeple borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış 
ve lehlerine herhangi bir kefalette bulunulmamıştır. 
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  Başkan Üye 

Denetimden Sorumlu Komite Mustafa ÖZÇINAR Abubekir DOĞAN 

Kurumsal Yönetim Komitesi Mustafa ÖZÇINAR Burak TANRIVERDİ 

Riskin Erken Saptanması Komitesi Mustafa ÖZÇINAR Burak TANRIVERDİ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         TGS DIŞ TİCARET  A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 

31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT  

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE  

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 



 

 

İÇİNDEKİLER                                                                                                                                                                      

Bağımsız Denetçi Raporu                                                                                                                                                               

Konsolide Finansal Durum Tabloları                                                                                                                        

Konsolide Kar veya Zarar Tabloları                                                                                                                                                     

Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları                                                                                                                                                 

Konsolide Özkaynaklar Değişim Tabloları                                                                                                                                             

Konsolide Nakit Akış Tabloları                                                                                                                                                                

Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar                                                                                                       
 

 



 

HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 
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TGS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
01 OCAK – 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA  

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 
 

 
  TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi 
  Yönetim Kurulu’na 

 
Giriş 
 

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır)] 31 Aralık 2016 tarihli 

konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı ge lir 

tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu, konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar 

ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.  
 
Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu 
 

Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları'na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe 

uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen konsolide finansal tabloların hazırlanmasını 

sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.  
 

   Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu  

 
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız 
bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim 
Standartları’na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, 
konsolide finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmes ini 
gerektirmektedir. 

 
Bağımsız denetim, konsolide finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim 
prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “öneml i 
yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi, risk 
değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla işletmenin konsolide finansal 
tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç 
kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların 
sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve 
yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir.  

 

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir 

dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
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Görüş 
 

Görüşümüze göre, [konsolide] finansal tablolar, TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ’nin ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2016 tarihi 

itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye 

Muhasebe Standartları’na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.  
 
 

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 398’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken 

Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 06.02.2017 tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 

 

TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Şirket’in Grup’un 1 Ocak – 31 Aralık 2016 hesap döneminde defter tutma 

düzeninin, finansal tablolarının, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına 

dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. 
 

TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları 

yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.  

 

 
İstanbul, 06 Şubat 2017 
 
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 
Member, Crowe Horwath International 
 
 

 
 
Özkan Cengiz  
Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM 
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    Cari Geçmiş 

  Dipnot Dönem Dönem 

  Referansları 31.12.2016 31.12.2015 

VARLIKLAR   1.243.160.147 899.626.974 

DÖNEN VARLIKLAR   1.238.413.805 895.097.485 

- Nakit ve Nakit Benzerleri 51 73.382.115 978.223 

- Ticari Alacaklar 6,7 1.020.718.676 760.915.264 

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 -- -- 

- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 1.020.718.676 760.915.264 

- Diğer Alacaklar 6,8 30.940 51.730 

- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 -- -- 

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 30.940 51.730 

- Stoklar 9 39.370.221 59.385.807 

- Peşin Ödenmiş Giderler 6,11 32.335.495 21.405.621 

- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6 -- -- 

- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11 32.335.495 21.405.621 

- Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 38 648.879 486.706 

- Diğer Dönen Varlıklar 27 71.927.479 51.874.134 

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR   1.238.413.805 895.097.485 

        

DURAN VARLIKLAR   4.746.342 4.529.489 

- Maddi Duran Varlıklar 13 3.620.576 3.621.752 

- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16 1.741 2.270 

- Ertelenmiş Vergi Varlığı 37 1.124.025 905.467 

TOPLAM DURAN VARLIKLAR   4.746.342 4.529.489 

TOPLAM VARLIKLAR   1.243.160.147 899.626.974 

 

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır. 
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    Cari Geçmiş 
  Dipnot Dönem Dönem 
  Referansları 31.12.2016 31.12.2015 
KAYNAKLAR   1.243.160.147 899.626.974 

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   1.215.831.735 873.982.789 

- Kısa Vadeli Borçlanmalar 44 80.222.385 -- 
- İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 44     
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 44 80.222.385 -- 
  - Banka Kredileri 44 80.222.385 -- 
- Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 44 1.279.917 1.169.963 
- İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 44     
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 44 1.279.917 1.169.963 
  - Banka Kredileri 44 1.279.917 1.169.963 
- Diğer Finansal Yükümlülükler       
- Ticari Borçlar 6,7 1.113.464.824 862.410.837 
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 -- -- 
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 1.113.464.824 862.410.837 
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26 657.635 419.595 
- Diğer Borçlar 6,8 6.823.555 6.340.051 
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 4.950.000 4.950.000 
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 1.873.555 1.390.051 
- Ertelenmiş Gelirler 6,11 12.537.190 2.693.361 
- İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 6     
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 11 12.537.190 2.693.361 
- Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 38 846.229 948.982 
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   1.215.831.735 873.982.789 

        

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   148.213 1.302.293 

- Uzun Vadeli Borçlanmalar 44 -- 1.202.949 
-İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 44     
-İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 44 -- 1.202.949 
  - Banka Kredileri 44 -- 1.202.949 
- Uzun Vadeli Karşılıklar 24 148.213 99.344 
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24 148.213 99.344 
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   148.213 1.302.293 

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER   1.215.979.948 875.285.082 

        

ÖZKAYNAKLAR   27.180.199 24.341.892 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar   27.184.104 24.348.652 

- Ödenmiş Sermaye 28 7.500.000 7.500.000 
- Sermaye Düzeltme Farkları 30 (56.693) (56.693) 
- Geri Alınmış Paylar   (1.003.291) (1.003.291) 
-Paylara İlişkin Primler (İskontolar)   11.500.000 11.500.000 
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)  28 (30.560) (25.146) 
    - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 28 (30.560) (25.146) 
  - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 28 (30.560) (25.146) 
- Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 28 764.328 598.660 
- Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları 28 5.669.454 3.460.331 
- Dönem Net Kârı/Zararı 40 2.840.866 2.374.791 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar   (3.905) (6.760) 

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR   27.180.199 24.341.892 

TOPLAM KAYNAKLAR   1.243.160.147 899.626.974 

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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    Cari Önceki 

  Dipnot Dönem Dönem 

  Referansları 01.01.2016- 01.01.2015- 

    31.12.2016 31.12.2015 

KÂR VEYA ZARAR KISMI       

Hasılat 29 9.324.841 12.875.557 

Satışların Maliyeti (-) 29 -- (1.174.494) 

Brüt Kâr/Zarar   9.324.841 11.701.063 

Genel Yönetim Giderleri (-) 31 (4.589.218) (4.488.526) 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 32 448.703 260.802 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 32 (26.938) (3.604.012) 

Esas Faaliyet Kârı/Zararı   5.157.388 3.869.327 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 33     

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 33     

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından 
(Zararlarından) Paylar 

      

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI   5.157.388 3.869.327 

Finansman Gelirleri 35 6.333.672 309.632 

Finansman Giderleri (-) 35 (8.024.022) (817.032) 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI   3.467.038 3.361.927 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 38 (629.025) (990.470) 

Dönem Vergi Gideri/Geliri 38 (846.229) (948.982) 

Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 38 217.204 (41.488) 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI   2.838.013 2.371.457 

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI   -- -- 

DÖNEM KÂRI/ZARARI   2.838.013 2.371.457 

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı   2.838.013 2.371.457 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar   (2.854) (3.333) 

Ana Ortaklık Payları   2.840.867 2.374.790 

Pay Başına Kazanç 39 -- -- 

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 39     

           -    Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 39 0,38 0,32 

           -    Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 39     

 Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar    (5.414) (9.816) 

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 36 (5.414) (9.816) 

 DİĞER  KAPSAMLI  GELİR (GİDER)   (5.414) (9.816) 

 TOPLAM  KAPSAMLI  GELİR (GİDER)   2.832.599 2.361.641 

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı   2.832.599 2.361.641 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar   (2.854) (3.333) 

Ana Ortaklık Payları   2.835.453 2.364.974 

 

 

 

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır
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Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır. 

Özkaynaklar Değişim Tablosu 
Dipnot 

Referansları 
Ödenmiş 
Sermaye 

        

Kardan 
Ayrılan 

Kısıtlanmış 
Yedekler 

Geçmiş 
Yıllar Kar 
/ Zararları 

Net Dönem 
Karı/Zararı 

Ana 
Ortaklığa 

Ait 
Özkaynaklar 

Kontrol 
Gücü 

Olmayan 
Paylar 

Toplam 
Özkaynaklar 

        

Sermaye 
Düzeltme 

Farkları 

Geri 
Alınmış 

Paylar 
Pay İhraç 

Primleri 

Aktüler 
Kazanç/ 
Kayıplar 

                          

Dönem Başı Bakiyeler (01.01.2016)   7.500.000 (56.693) (1.003.291) 11.500.000 (25.147) 598.660 3.460.331 2.374.791 24.348.652 (6.760) 24.341.892 

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Diğer Düzeltmeler 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Düzeltmelerden Sonraki Tutar   7.500.000 (56.693) (1.003.291) 11.500.000 (25.147) 598.660 3.460.331 2.374.791 24.348.652 (6.760) 24.341.892 

Transferler 28 -- -- -- -- -- 165.668 2.209.123 (2.374.791) -- -- -- 
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 36,40 -- -- -- -- (5.413) -- -- 2.840.866 2.835.452 2.855 2.838.307 
Sermaye Arttırımı 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Sermaye Azaltımı 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Sermaye Avansı 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Dönem Sonu Bakiyeler (31.12.2016)   7.500.000 (56.693) (1.003.291) 11.500.000 (30.560) 764.328 5.669.454 2.840.866 27.184.104 (3.905) 27.180.199 

                          
                          

Dönem Başı Bakiyeler (01.01.2015)   7.500.000 (56.693) (1.003.291) 11.500.000 (15.330) 499.276 1.263.663 2.296.054 21.983.677 (3.426) 21.980.250 

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Diğer Düzeltmeler 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Düzeltmelerden Sonraki Tutar   7.500.000 (56.693) (1.003.291) 11.500.000 (15.330) 499.276 1.263.663 2.296.054 21.983.677 (3.426) 21.980.250 

Transferler 28 -- -- -- -- -- 99.385 2.196.669 (2.296.054) -- -- -- 
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 36,40 -- -- -- -- (9.817) -- -- 2.374.791 2.364.975 (3.334) 2.361.642 
Sermaye Arttırımı 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Sermaye Azaltımı 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Sermaye Avansı 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Dönem Sonu Bakiyeler (31.12.2015)   7.500.000 (56.693) (1.003.291) 11.500.000 (25.147) 598.661 3.460.332 2.374.791 24.348.652 (6.760) 24.341.892 
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  Cari Dönem Cari Dönem 

Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide 

Dönem 
01.01.2016 - 

31.12.2016 
01.01.2015 - 

31.12.2015 

Raporlama Birimi TL TL 

      

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.455.720 3.589.405 

Dönem Karı/Zararı 3.467.037 3.361.927 

Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 207.772 156.067 

- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 158.903 127.157 

- Kıdem Tazminatı Karşılıkları 48.869 28.910 

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler (2.219.089) 71.411 

- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 20.015.586 (35.408.001) 

- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler (259.803.418) (339.023.670) 

- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler (31.124.601) (17.552.033) 

- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 258.181.853 387.509.534 

- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10.511.491 4.545.581 

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.455.720 3.589.405 

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI (157.198) (624.186) 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit 
Çıkışları (157.198) (624.186) 

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 71.105.370 (10.578.438) 

Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit 
Girişleri -- -- 

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili 
Nakit Çıkışları -- -- 

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 80.222.385 -- 

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları (1.092.995) (9.915.560) 

Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin 
Nakit Çıkışları -- -- 

Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri -- -- 

Ödenen Temettüler -- -- 

Alınan Faiz -- -- 

Ödenen Faiz (8.024.020) (662.878) 

Vergi Ödemeleri/İadeleri -- -- 

Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -- -- 

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE 
NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 72.403.892 (7.613.219) 

D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -- -- 

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 72.403.892 (7.613.219) 

E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 978.223 8.591.442 

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 73.382.115 978.223 

 

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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NOT 1 – ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

 

a) Genel Bilgi 

 

TGS Dış Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 26 Mayıs 1999 tarih ve 22859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 96/39 sayılı “Sektörel Dış Ticaret 
Şirketleri” Statüsüne İlişkin Tebliği çerçevesinde 10 Kasım 1999 tarih ve 23872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği ile  
“Sektörel Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü ünvanı almış ve faaliyetlerine 13 ortakla başlamıştır. 

   
Şirket; 8 Nisan 2003 tarih ve 25073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan dış ticaret sermaye şirketlerine ilişkin kararla ünvanını 
değiştirmiştir. Şirket, Şirket’in ünvanı 12 Mayıs 2011 tarihinde yapılan yönetim kurulu kararı ile TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi 
(TGS) olarak değişmiştir.  

 
Şirket’in adresi ve faaliyet merkezi Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Yolu, Capital Tower No:9 Kat:1 D:11/12/13/14 
Küçükçekmece - İSTANBULdur. 

 
Şirket 30-31 Mayıs 2012 tarihinde 5,60 TL birim fiyat ile Sabit Fiyatla talep toplayarak 2.500.000 TL Nominal bedelli hissesini İkinci 
Ulusal Pazarda halka arz etmiştir. Satışa sunulan hisselerin tamamı alıcı bulmuş ve şirketin % 33,33’lük hissesi halka açık hale 
gelmiştir.  

 
Bu satıştan ilgili halka arz masrafları düşüldükten sonra 11.500.000 TL emisyon primi oluşmuştur. 

 
Şirket paylarının tamamını ya da bir bölümünü İMKB’de işlem görmeye başlamasından itibaren 90 gün süreyle satmaksızın 
hesaplarında tutan yatırımcılar 90 gün içerisinde gün sonlarından da hesaplarında bulunan en düşük Şirket pay miktarından 
hesaplanmak üzere %10 “Bonus Pay” verilmiştir. Bu şekilde “ Bonus Pay” almaya hak kazanan ortakların hisselerin teslim 
edilmesinin ardından halka açık hisse bedeli 2.520.948 TL, halka açıklık oranı % 33,61 olmuştur. Ortakları tarafından yapılan 
satışlardan dolayı halka açıklık olanı dönemsel olarak değişiklik göstermektedir. 31.12.2015 tarihi itibariyle halka açık “B” grubu 
hisselerin tamamı işlem görür hale gelmiştir. Bu sebeple oranı halka açıklık oranı % 55,53’dür. Ortakların elindeki B grubu h isseler 
düşüldüğünde dolaşımda olan hisse oranı %41,30 olmaktadır.  
 
Grup’un ilişikte sunulan konsolide finansal tabloları Şirket yönetimi tarafından 06.02.2017 tarihinde onaylanmıştır.  

 
b) Faaliyet konusu 

 
Şirket’in ana faaliyet konusu imalatçıların ihracat işlemlerine aracılık etmek, müşterilerinin adına ihracat işlemlerinden dolayı 
alacakları Katma Değer Vergisi (KDV) iadelerini tahsil etmektir. (Tekstil mamüllerinde KDV oranı %8’dir.) 

 
Firma başta tekstil sektörü olmak üzere madencilik vb sektörlerdeki firmalarının ihracatlarına aracılık etmektedir.  
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NOT 1 – ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU - devamı 

 

c) Sermaye Yapısı 

 

Şirket’in sermayesi 7.500.000 TL’dir. Şirket ortaklarının ad ve soyadları ile sermaye payları aşağıda açıklanmıştır; 

 

  31.12.2016 31.12.2015 

Hissedarlar Hisse oranı TL Hisse oranı  TL 

          

Ali Tanrıverdi 0%                   728    0,01% 726 

Burak Tanrıverdi  29%         2.142.155    25,25% 1.893.683 

Çağla Polat 19%         1.457.883    9,76% 732.354 

Sedat Özdemirci 4%            293.000    3,91% 293.000 

Ahmet Akcan 0%                      -      3,40% 255.000 

Özgür Teks.Ürn.Paz.San.ve Tic. 1%              76.058    1,01% 76.058 

İncebeyler Giy.San.ve Tic.Ltd.Şti.  1%              62.500    0,83% 62.500 

İrfan Özortaç 1%              60.000    3,67% 275.000 

Çağlar Çağ 1%              54.710    3,44% 258.182 

Cavit Ortaç Özortaç 0%              20.000    1,07% 80.000 

Şahin Volkan Güzelce 0%                      -      1,65% 124.000 

Mustafa Koray Arıcı 0%              35.286    2,02% 151.816 

TGS Dış Ticaret A.Ş. 3%            200.000    2,67% 200.000 

Halka açık 41%         3.097.681    41,30% 3.097.681 

          

Toplam 100% 7.500.000 100% 7.500.000 

     
Şirket hisseleri A ve B grubu olarak iki ye ayrılmıştır. A Grubu hisseler sahibine 15 (onbeş) oy hakkı verirken B grubu hisseler 1 
(bir) oy hakkı vermektedir. Ortakların sahip oldukları hisseler sonucunda oy hakkı dağılımları aşağıdaki gibidir. 

  Oy Hakkı 

Ortak 31.12.2016 31.12.2015 

Burak Tanrıverdi  48,39% 40,86% 

Çağla Polat 37,18% 15,20% 

Ahmet Akcan 0,00% 7,73% 

Sedat Özdemirci 7,13% 7,13% 

İrfan Özortaç 0,12% 6,64% 

Çağlar Çağ 0,11% 6,28% 

Şahin Volkan Güzelce 0,00% 3,76% 

Mustafa Koray Arıcı 0,07% 3,60% 

Cavit Ortaç Özortaç 0,04% 1,86% 

Özgür Teks.Ürn.Paz.San.Ve Tic. 0,15% 0,15% 

İncebeyler Giy.San.Ve Tic.Ltd.Şti.  0,13% 0,13% 

Ali Tanrıverdi 0,01% 0,01% 

TGS Dış Ticaret A.Ş. 0,40% 0,40% 

Halka Açık Kısım                           6,26% 6,26% 

TOPLAM 100,00% 100,00% 
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NOT 1 – ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı) 

 

c) Bağlı Ortaklık 

 
31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle konsolidasyona dahil olan şirketler, konsolidasyon yöntemi ve pay oranları 
aşağıdaki gibidir; 
 

  31.12.2016 31.12.2015 

  
Tutar Pay Oranı (%) Tutar Pay Oranı (%) 

          

TGS Kumaş Ürünleri Pazarlama A.Ş. 495.000  99,00% 495.000  99,00% 

          

Toplam 495.000    495.000    

Değer düşüş karşılığı   -      -    

Genel Toplam 495.000    495.000    

 
 
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 

a) Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

 

Finansal tablolar, bazı duran varlıklar ve finansal araçların  yeniden değerlenmesi veya gerçeğe uygun değerinden gösterilmes i 

haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.  

 

Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.  

 

a.1) Kullanılan “Para Birimi 

 

Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi ) ile 

sunulmuştur. Şirket’in fonksiyonel ve raporlama para birimi geçmiş dönemlerle karşılaştırmalı olarak TL’dir. 

 
a.2) Finansal Tabloların Onaylanması 

 
Şirket’in finansal tabloları, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 06.02.2017 tarihinde yayınlanması için yetki verilmiştir. 

Böyle bir niyet olmamakla beraber, Şirket Yönetimi’nin ve bazı düzenleyici organların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal 

tabloları yayımlandıktan sonra değiştirmeye yetkileri vardır. 

 

a.3) İşletmenin Sürekliliği Varsayımı 

 

İlişikteki finansal tablolar, Şirket’in önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği 

ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

b) TMS’ye 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” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun 

olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) 

tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”)  ile bunlara ilişkin ek ve yorumları esas alınmıştır. 

Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak 

sunulmuştur. 

Finansal tablolar, bazı duran varlıklar ve finansal araçların tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin 

belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır. 

 
c) Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler 

 

Bir işletme muhasebe politikalarını ancak aşağıdaki hallerde değiştirebilir; 

 

• Bir Standart veya Yorum tarafından gerekli kılınıyorsa veya 

• İşletmenin finansal durumu, performansı veya nakit akışları üzerindeki işlemlerin ve olayların etkilerinin finansal tablolarda 

daha uygun ve güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlayacak nitelikte ise. 

 

Finansal tablo kullanıcıları, işletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akışlarındaki eğilimleri belirleyebilmek amacıyla 

işletmenin zaman içindeki finansal tablolarını karşılaştırabilme olanağına sahip olmalıdır. Bu nedenle, bir muhasebe 

politikasındaki değişiklik yukarıdaki paragrafla belirtilen durumlardan birini karşılamadığı sürece, her ara dönemde ve her 

hesap döneminde ayrı muhasebe politikaları uygulanmalıdır. 

 

d) Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 

 

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemle re 

ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır.  Tespit edilen önemli 

muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir.  

 

e) Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi 

 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı 

olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli 

görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

f) Konsolidasyona İlişkin Esaslar 

 
Konsolide finansal tablolar, Şirket ve Şirketin bağlı ortaklıkları tarafından kontrol edilen işletmelerin finansal tablolarını kapsar.  

 
Kontrol, Şirket’in aşağıdaki şartları sağlaması ile sağlanır: 

 

• yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde gücünün olması; 

• yatırım yapılan şirket/varlıktan elde edeceği değişken getirilere açık olması ya da bu getirilere hakkı olması ve 

• getiriler üzerinde etkisi olabilecek şekilde gücünü kullanabilmesi. 

 

Yukarıda listelenen kriterlerin en az birinde herhangi bir değişiklik oluşmasına neden olabilecek bir durumun ya da olayın ortaya 

çıkması halinde Şirket yatırımının üzerinde kontrol gücünün olup olmadığını yeniden değerlendirir.  

 

Şirket’in yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde çoğunluk oy hakkına sahip olmadığı durumlarda, ilgili yatırımın faaliyetlerini tek 

başına yönlendirebilecek/yönetebilecek şekilde yeterli oy hakkının olması halinde, yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde kontrol 

gücü vardır. Şirket, aşağıdaki unsurlar da dahil olmak üzere, ilgili yatırımdaki oy çoğunluğunun kontrol gücü sağlamak için yeterli 

olup olmadığının değerlendirmesinde konuyla ilgili tüm olayları ve şartları göz önünde bulundurur:  

 

• Şirket’in sahip olduğu oy hakkı ile diğer hissedarların sahip olduğu oy hakkının karşılaştırılması; 

• Şirket ve diğer hissedarların sahip olduğu potansiyel oy hakları; 

• Sözleşmeye bağlı diğer anlaşmalardan doğan haklar ve 

• Şirket’in karar verilmesi gereken durumlarda ilgili faaliyetleri yönetmede (geçmiş dönemlerdeki genel kurul 

toplantılarında yapılan oylamalar da dahil olmak üzere) mevcut gücünün olup olmadığını gösterebilecek diğer olay ve 

şartlar. 

Bir bağlı ortaklığın konsolidasyon kapsamına alınması Şirket’in bağlı ortaklık üzerinde kontrole sahip olmasıyla başlar ve 

kontrolünü kaybetmesiyle sona erer. Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların gelir ve giderleri, satın alım 

tarihinden elden çıkarma tarihine kadar konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir.  

 
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin her bir kalemi ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aittir. Kontrol 

gücü olmayan paylar ters bakiye ile sonuçlansa dahi, bağlı ortaklıkların toplam kapsamlı geliri ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol 

gücü olmayan paylara aktarılır. 

 
Gerekli olması halinde, Şirket’in izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların finansal tablolarında 

muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır. 

 
Tüm grup içi varlıklar ve yükümlülükler, özkaynaklar, gelir ve giderler ve Grup şirketleri arasındaki işlemlere ilişkin nakit akışları 

konsolidasyonda elimine edilir.  
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

f) Konsolidasyona İlişkin Esaslar (Devamı) 

 

Şirket’in mevcut bağlı ortaklığının sermaye payındaki değişiklikler   
 
Şirket’in bağlı ortaklıklarındaki sermaye payında kontrol kaybına neden olmayan değişiklikler özkaynak işlemleri olarak 

muhasebeleştirilir. Şirket’in payı ile kontrol gücü olmayan payların defter değerleri, bağlı ortaklık paylarındaki değişiklikleri yansıtmak 

amacıyla düzeltilir. Kontrol gücü olmayan payların düzeltildiği tutar ile alınan veya ödenen bedelin gerçeğe uygun değeri arasındaki 

fark, doğrudan özkaynaklarda Şirket’in payı olarak muhasebeleştirilir.  

 

Şirket’in bir bağlı ortaklığındaki kontrolü kaybetmesi durumunda, satış sonrasındaki kar/zarar, i) alınan satış bedeli ile kalan payın 

gerçeğe uygun değerlerinin toplamı ile ii) bağlı ortaklığın varlık (şerefiye dahil) ve yükümlülüklerinin ve kontrol gücü olmayan 

payların önceki defter değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır. Diğer kapsamlı gelir içinde bağlı ortaklık ile ilgili önceden 

muhasebeleştirilen ve özkaynakta toplanan tutarlar, Şirket’in ilgili varlıkları satmış olduğu varsayımı üzerine kullanılacak muhasebe 

yöntemine göre kayda alınır (örneğin; konuyla ilgili TMS standartları uyarınca, kar/zarara aktarılması ya da doğrudan geçmiş yıl 

karlarına transfer). Bağlı ortaklığın satışı sonrası kalan yatırımın kontrolünün kaybedildiği tarihteki gerçeğe uygun değeri, TMS 39 

Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm standardı kapsamında belirlenen başlangıç muhasebeleştirmesinde gerçeğe uygun 

değer olarak ya da, uygulanabilir olduğu durumlarda, bir iştirak ya da müşterek olarak kontrol edilen bir işletmedeki yatırımın 

başlangıç muhasebeleştirmesindeki maliyet bedeli olarak kabul edilir. 

 
31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle konsolidasyona dahil olan şirketler, konsolidasyon yöntemi ve pay oranları 
aşağıdaki gibidir; 
 

  Etkin pay oranı (%) 

Bağlı ortaklık Yöntem 31.12.2016 31.12.2015 

    
TGS Kumaş Ürünleri Pazarlama A.Ş. Tam Konsolidasyon 99,00% 99,00%  
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

f) Konsolidasyona İlişkin Esaslar (Devamı) 

 
İştirakler ve iş ortaklıklarındaki paylar: 
 
İştirak Şirket’in önemli derecede etkide bulunduğu işletmedir. Önemli derecede etkinlik, bir işletmenin finansal ve operasyonel 

politikalarına ilişkin kararlarına münferiden veya müştereken kontrol yetkisi olmaksızın katılma gücünün olmasıdır.  

İş ortaklığı, bir düzenlemede müşterek kontrolü olan tarafların, ortak düzenlemedeki net varlıklara ilişkin haklarının olduğu ortak bir 

girişimdir. Müşterek kontrol, bir ekonomik faaliyet üzerindeki kontrolün sözleşmeye dayalı olarak paylaşılmasıdır. Bu kontrolün, ilgili 

faaliyetlere ilişkin kararların, kontrolü paylaşan tarafların oy birliği ile mutabakatını gerektirdiği durumlarda var olduğu kabul edilir.

  

 Ekteki finansal tablolarda iştiraklerin veya iş ortaklıklarının faaliyet sonuçları ile varlık ve yükümlülükleri, TFRS 5 standardı uyarınca 

satılmak üzere elde tutulan varlık olarak muhasebeleştirilenler dışında, özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir. 

Özkaynak yöntemine göre konsolide bilançoda iştirakler veya iş ortaklıkları, maliyet bedelinin iştirakin veya iş ortaklığının net 

varlıklarındaki alım sonrası dönemde oluşan değişimdeki Şirket’in payı kadar düzeltilmesi sonucu bulunan tutardan, iştirakte veya 

iş ortaklığında oluşan herhangi bir değer düşüklüğünün düşülmesi neticesinde elde edilen tutar üzerinden gösterilir. İştirakin veya 

iş ortaklığının, Şirket’in iştirakteki veya iş ortaklığındaki payını (özünde Şirket’in iştirakteki veya iş ortaklığındaki net yatırımının bir 

parçasını oluşturan herhangi bir uzun vadeli yatırımı da içeren) aşan zararları kayıtlara alınmaz. İlave zarar ayrılması ancak Şirket’in 

yasal veya zımni kabulden doğan yükümlülüğe maruz kalmış olması ya da iştirak veya iş ortaklığı adına ödemeler yapmış olması 

halinde söz konusudur.    

 Grup şirketlerinden biri ile Şirket’in bir iştiraki arasında gerçekleşen işlemler neticesinde oluşan kar ve zararlar, Şirket’in ilgili 

iştirakteki veya iş ortaklığındaki payı oranında elimine edilir.   

Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle iştiraki veya iş ortaklıklarında payı bulunmamaktadır. 
 
Müşterek faaliyetlerdeki paylar: 
 

 Müşterek faaliyet, bir düzenlemede müşterek kontrolü olan tarafların düzenlemeye ilişkin varlık ve yükümlülüklerin sorumlulukları 
üzerinde hakka sahip olduğu bir ortak düzenlemedir. Müşterek kontrol, bir ekonomik faaliyet üzerindeki kontrolün sözleşmeye dayalı 
olarak paylaşılmasıdır. Bu kontrolün, ilgili faaliyetlere ilişkin kararların, kontrolü paylaşan tarafların oy birliği ile mutabakatını 
gerektirdiği durumlarda var olduğu kabul edilir.  

Bir Grup şirketinin faaliyetlerini müşterek yürütülen faaliyetler kapsamında gerçekleştirdiği durumlarda, müşterek faaliyetleri 

gerçekleştiren Grup, aşağıdakileri müşterek faaliyetlerdeki payı oranında mali tablolarına dahil eder:  

• Müşterek faaliyetlerde sahip olduğu varlıklardaki payı ile birlikte varlıklarını; 

• Müşterek faaliyetlerde üstlenilen yükümlülüklerdeki payı ile birlikte yükümlülükleri;  

• Müşterek faaliyetler sonucunda ortaya çıkan ürün/çıktının satışından payına düşen tutarda elde edilen gelir; 

• Müşterek faaliyetler sonucunda ortaya çıkan ürünün/çıktının satışından elde edilen gelir payı ve 

• Ortak olarak üstlenilen giderler ile birlikte payına düşen tüm giderler.  

Grup, müşterek faaliyet çerçevesinde kendi payına düşen tüm varlıkları, yükümlülükleri, gelirleri ve giderleri ilgili varlık,  

yükümlülük, gelir ve giderleri kapsayan TMS standardı uyarınca muhasebeleştirir. 

Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle müşterek faaliyetlerde payı bulunmamaktadır. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

g) Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 

 

a) Finansal tablolarda raporlanan tutarlar ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan değişiklikler 

 

Bulunmamaktadır. 

 

b) 2016 yılından itibaren geçerli olup, Şirketin finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara 

getirilen değişiklikler ve yorumlar 

 

• 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar 

 

TFRS 11 – Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)  

 

TFRS 11, faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi muhasebesi ile ilgili rehberlik etmes i için 

değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri’nde belirtildiği şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek 

faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin, bu TFRS’de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, TFRS 3 ve diğer TFRS’lerde yer 

alan işletme birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen işletme, TFRS 

3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer TFRS’lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır.  
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

g) Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları - devamı 

 

TMS 16 ve TMS 38 – Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması (TMS 16 ve TMS 38’deki 

Değişiklikler)  

 

TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını yasaklamış 

ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır.  

 

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler)  

 

TMS 16’da, “taşıyıcı bitkiler”in muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. Yayınlanan değişiklikte üzüm asması, 

kauçuk ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı bitkilerin, olgunlaşma döneminden sonra bir dönemden 

fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün verme ömrü süresince tutulduğu belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere 

olgunlaştıktan sonra önemli biyolojik dönüşümden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı 

bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve “maliyet modeli” ya da “yeniden 

değerleme modeli” ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı bitkilerdeki ürün ise TMS 41’deki satış maliyetleri düşülmüş 

gerçeğe uygun değer modeli ile muhasebeleştirilecektir  

 

TMS 27 – Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27’de Değişiklik)  

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), işletmelerin bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve 

iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için TMS 27’de 

değişiklik yapmıştır. Buna göre işletmelerin bu yatırımları:  

• maliyet değeriyle  

• TFRS 9 uyarınca veya  

• TMS 28’de tanımlanan özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir.  

İşletmelerin aynı muhasebeleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Bunun sonucu olarak TFRS 1 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Kez Uygulanmasında da bir değişiklik yapılmıştır. TFRS 1’de yapılan 

değişiklik, ilk kez uygulama yapan işletmelerin, geçmişte gerçekleşen işletme birleşmeleri için yatırımın satın alınması sırasında 

TFRS 1 muafiyetini uygularken bireysel finansal tablolarında özkaynak yöntemini kullanarak yatırımlarını muhasebeleştirilmesine 

izin vermektedir.  

 

TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya Katkıları - Değişiklikler  

 

TFRS 10 ve TMS 28’deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın kontrol kaybını ele almadaki gereklilikler 

arasındaki tutarsızlığı gidermek için TFRS 10 ve TMS 28’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş 

ortaklığı arasında, TFRS 3’te tanımlandığı şekli ile bir işletme teşkil eden varlıkların satışı veya katkısından kaynaklanan kazanç 

veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. Eski bağlı ortaklıkta 

tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar, sadece ilişiksiz 

yatırımcıların o eski bağlı ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir.  
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

g) Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları - devamı 

 

TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması (TFRS 10 ve TMS 28’de Değişiklik)  

 

Şubat 2015’de, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının uygulanması sırasında ortaya 

çıkan konuları ele almak için TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28’de değişiklikler yapmıştır. 

 

TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (TMS 1’de Değişiklik)  

 

TMS 1’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler; Önemlilik, Ayrıştırma ve alt toplamlar, Dipnot yapısı, Muhasebe politikaları  

açıklamaları, Özkaynakta muhasebeleştirilen yatırımlardan kaynaklanan diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu alanlarında da r 

odaklı iyileştirmeler içermektedir.  

 

TFRS 14 – Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları  

 

TFRS 14, TFRS’yi ilk kez uygulayan tarife düzenlemesine tabi faaliyetler yürüten işletmelerin, tarife düzenlemesi ile ilgili önceki 

mevzuata göre kayıtlarına aldıkları tutarları TFRS’ye göre hazırladıkları mali tablolarında taşımaya devam etmelerine izin 

vermektedir. Halen TFRS’ye göre finansal tablo hazırlayan Şirketlerin bu standardı uygulaması yasaklanmıştır. 

 

TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi 

 

KGK, “TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi’ni yayınlamıştır. Doküman, değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan 

standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda beş değişiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları 

aşağıdaki gibidir: - TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler – elden çıkarma yöntemlerindeki 

değişikliklerin (satış veya ortaklara dağıtım yoluyla) yeni bir plan olarak değil, eski planın devamı olarak kabul edileceğine açıklık 

getirilmiştir - TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – bir finansal varlığın devredilmesinde hizmet sözleşmelerinin 

değerlendirilmesine ve netleştirmeye ilişkin TFRS 7 açıklamalarının ara dönem özet finansal tablolar için zorunlu olmadığına ilişkin 

açıklık getirilmiştir - TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar – yüksek kaliteli kurumsal senetlerin pazar derinliğinin, borcun 

bulunduğu ülkede değil borcun taşındığı para biriminde değerlendirileceğine açıklık getirilmiştir - TMS 34 Ara Dönem Finansal 

Raporlama – gerekli ara dönem açıklamalarının ya ara dönem finansal tablolarda ya da ara dönem finansal tablolardan gönderme 

yapılarak sunulabileceğine açıklık getirilmiştir.  

 

Söz konusu değişikliklerin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde hiç bir etkisi olmamıştır. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

g) Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları - devamı 

 

• Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 
 

Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket 

tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe 

yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri 

yapacaktır. 

 

TFRS 9 Finansal Araçlar  

 

KGK, Ocak 2016’da TFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai haliyle yayınlamıştır. TFRS 9 finansal araçlar muhasebeleştirme projesinin 

üç yönünü: sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesini bir araya getirmektedir. TFRS 9 

finansal varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklaşımına 

dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanlı muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir 

‘beklenen kredi kaybı’ modeli ile değer düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model 

kurulmuştur. Buna ek olarak, TFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme opsiyonunu 

seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan 

dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doğuran “kendi kredi riski” denilen konuyu ele almaktadır. Standart 

ayrıca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştiri lmiş bir finansal riskten 

korunma modeli içermektedir. TFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve standardın 

tüm gerekliliklerinin erken uygulamasına izin verilmektedir. Alternatif olarak, işletmeler, standarttaki diğer şartları uygulamadan, 

sadece “gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan” olarak belirlenmiş finansal yükümlülüklerin kazanç veya 

kayıplarının sunulmasına ilişkin hükümleri erken uygulamayı tercih edebilirler. Şirket standardın finansal durumu ve performansı 

üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

 

 

TFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat  

 

KGK Eylül 2016’da TFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını yayınlamıştır. Yayınlanan bu 

standart, UMSK’nın Nisan 2016’da UFRS 15’e açıklık getirmek için yaptığı değişiklikleri de içermektedir. Standarttaki yeni beş 

aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan 

sözleşmelerden doğan hasılata uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan 

varlıkların (örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır. TFRS 15’in 

uygulama tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleridir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 15’e 

geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye 

edilmiş geriye dönük uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlarında 

karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri 

değerlendirilmektedir. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

g) Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları - devamı 

 

• Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından 
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 

 

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış faka t 

cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından 

TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve 

dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. 

 

TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya Katkıları - Değişiklik  

 

UMSK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek üzere, Aralık 2015’te TFRS 

10 ve TMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini süresiz olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen 

izin vermektedir.  

 

Yıllık İyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi  

 

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü  

 

Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin 

önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler derhal uygulanacaktır.  

 

Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi  

 

UFRS 16 Kiralama İşlemleri  

 

UMSK Ocak 2016’da UFRS 16 “Kiralama İşlemleri” standardını yayınlanmıştır. Yeni standart, faaliyet kiralaması ve finansal 

kiralama ayrımını ortadan kaldırarak kiracı durumundaki Şirketler için birçok kiralamanın tek bir model altında bilançoya alınmasını 

gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki Şirketler için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş olup faaliyet kiralaması ile 

finansal kiralama arasındaki fark devam etmektedir. UFRS 16, UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili Yorumların yerine geçecek olup 1 

Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 15 “Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan 

Hasılat” standardı da uygulandığı sürece UFRS 16 için erken uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu 

ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.  
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3.22 Diğer hususlara ilişkin açıklamalar (devamı) 

 

Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı) 

 

UMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleşmemiş Zararlar için Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Muhasebeleştirilmesi (Değişiklikler)  

 

UMSK Ocak 2016’da, UMS 12 Gelir Vergileri standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Yapılan değişiklikler gerçeğe uygun 

değeri ile ölçülen borçlanma araçlarına ilişkin ertelenmiş vergi muhasebeleştirilmesi konusunda açıklık getirmektedir. Değişiklikler; 

gerçekleşmemiş zararlar için ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi hükümleri konusunda, uygulamadaki mevcut 

farklılıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük 

olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Ancak, değişikliklerin ilk kez uygulandığı dönem, karşılaştırmalı 

sunulan ilk dönemin açılış özkaynaklarındaki etki, açılış geçmiş yıllar karları/zararları ve diğer özkaynak kalemleri arasında 

ayrıştırılmadan, açılış geçmiş yıllar karları/zararlarında (ya da uygun olması durumunda bir diğer özkaynak kaleminde) 

muhasebeleştirilebilecektir. Şirket bu muafiyeti uygulaması durumunda, finansal tablo dipnotlarında açıklama yapacaktır. Söz 

konusu değişikliklerin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 

 

UMS 7 Nakit Akış Tabloları (Değişiklikler) UMSK Ocak 2016’da, UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişikliklerini 

yayınlamıştır. Değişiklikler, Şirketin finansman faaliyetleri konusunda finansal tablo kullanıcılarına sağlanan bilgilerin iy ileştirilmesi 

için UMS 7’ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. Dipnot açıklamalarındaki iyileştirmeler, Şirketlerin finansal borçlarındaki 

değişiklikler için bilgi sağlamasını gerektirmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemle ri için 

uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Şirketin bu değişiklikleri ilk kez uygulamasında, önceki dönemlere ilişkin 

karşılaştırmalı bilgi sunulmasına gerek yoktur. Söz konusu değişikliklerin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki 

etkileri değerlendirilmektedir. 

 

UFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırma ve Ölçümü (Değişiklikler)  

 

UMSK Haziran 2016’da, UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler yayınlamıştır. Değişiklikler, belirli hisse bazl ı 

ödeme işlemlerinin nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği ile ilgili UFRS 2’ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. Değişiklikler 

aşağıdaki konuların muhasebeleştirilmesini kapsamaktadır; a. nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemelerin ölçümünde hakediş 

koşullarının etkileri, b. stopaj vergi yükümlülükleri açısından net mahsup özelliği bulunan hisse bazlı ödeme işlemleri, c. işlemin 

niteliğini nakit olarak ödenen hisse bazlı işlemden özkaynağa dayalı hisse bazlı işleme dönüştüren hüküm ve koşullardaki 

değişiklikler. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya 

izin verilmektedir. Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

g) Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları - devamı 

 

UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri (Değişiklikler)  

 

UMSK Eylül 2016’da, UFRS 4 ‘Sigorta Sözleşmeleri’ standardında değişiklikler yayımlamıştır. UFRS 4’de yapılan değişiklik iki 

farklı yaklaşım sunmaktadır: ‘örtük yaklaşım (overlay approach)’ ve ‘erteleyici yaklaşım (deferral approach)’. Yeni değiştirilmiş 

standart: a. Sigorta sözleşmeleri tanzim eden tüm şirketlere yeni sigorta sözleşmeleri standardı yayımlanmadan önce UFRS 9 

Finansal Araçlar standardının uygulanmasından oluşabilecek dalgalanmayı kar veya zarardan ziyade diğer kapsamlı gelirlerde 

muhasebeleştirme hakkı sağlayacaktır, ve b. Faaliyetleri ağırlıklı olarak sigorta ile bağlantılı olan şirketlere UFRS 9 Finansal 

Araçlar standardını isteğe bağlı olarak 2021 yılına kadar geçici uygulama muafiyeti getirecektir. UFRS 9 Finansal Araçlar 

standardını uygulamayı erteleyen işletmeler halihazırda var olan UMS 39 ‘Finansal Araçlar’ standardını uygulamaya devam 

edeceklerdir. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya 

izin verilmektedir. Şirket finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.  

 

UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Transferleri (Değişiklikler) UMSK, UMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” standardında 

değişiklik yayınlamıştır. Yapılan değişiklikler, kullanım amacı değişikliğinin, gayrimenkulün ‘yatırım amaçlı gayrimenkul’ tanımına 

uymasına ya da uygunluğunun sona ermesine ve kullanım amacı değişikliğine ilişkin kanıtların mevcut olmasına bağlı olduğunu 

belirtmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya 

izin verilmektedir. Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. 

 

UFRS Yıllık İyileştirmeler – 2014-2016 Dönemi  

 

UMSK, aşağıda belirtilen standartları değiştirerek, UFRS Standartları 2014-2016 dönemine ilişkin Yıllık İyileştirmelerini 

yayınlamıştır: - UFRS 1 “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması”: Bu değişiklik, bazı UFRS 7 

açıklamalarının, UMS 19 geçiş hükümlerinin ve UFRS 10 Yatırım İşletmeleri’nin kısa dönemli istisnalarını kaldırmıştır. Değişiklik, 

1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. - UFRS 12 “Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin 

Açıklamalar”: Bu değişiklik, işletmenin, UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarınca 

satış amaçlı olarak sınıflandırılan ya da elden çıkarılacak varlık grubuna dahil olup satış amaçlı olarak sınıflandırılan bağlı ortaklık, 

iştirak veya iş ortaklıklarındaki payları için özet finansal bilgileri açıklaması gerekmediğine açıklık getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak 

2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır.  

 

Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.  
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti  

  

İlişkili Taraflar 
 
İlişkili taraflar, finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (raporlayan işletme) ilişkili olan kişi veya işletmedir.  

 

a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkili sayılır: Söz konusu kişinin,  

 

• raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,  

• raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,  

• raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması 

durumunda.  

 

(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile ilişkili sayılır:  

 

• İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, bağlı ortaklık ve diğer 

bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).  

• İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya da iş ortaklığı 

olması halinde.  

• Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.  

• İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu üçüncü işletmenin 

iştiraki olması halinde.  

• İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak 

işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir 

plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir.  

• İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi halinde.  

• bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana 

ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi olması halinde. 

 

 İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülükle rin, bir bedel 

karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 
Hasılat 
 
Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. 

 

Malların satışı 

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.   

 

Hizmet sunumu: 

Hizmet sunum sözleşmesinden elde edilen gelir, sözleşmenin tamamlanma aşamasına göre muhasebeleştirilir. Sözleşmenin 

tamamlanma aşaması aşağıdaki şekilde belirlenir: 

• Kurulum ücretleri, kurulumun tamamlanma aşamasına göre muhasebeleştirilir. Tamamlanma aşaması, bilanço tarihi 

itibarıyla geçen sürenin, kurulumun tamamlanması için tahmin edilen toplam süreye oranı olarak belirlenir,  

• Satılan malların fiyatlarına dahil edilen hizmet ücretleri, önceki mal satışlarında sağlanan hizmetlerin sayısı göz önünde 

bulundurularak, satılan mallara ilişkin sunulan hizmetin toplam maliyetine göre muhasebeleştirilir ve  

•   Harcanan süreye bağlı olan sözleşmelerden elde edilen gelir, çalışma saatleri ve doğrudan giderler oluştukça 

sözleşme ücretleri üzerinden muhasebeleştirilir. 

 

İnşaat sözleşmelerinden elde edilen gelir, aşağıda ayrıntılarına yer verilmiş olan muhasebe politikası uyarınca muhasebeleşti rilir. 

İsim Hakkı: 

İsim hakkından elde edilen gelir, ilgili sözleşmenin özüne uygun olarak tahakkuk esasına göre (Şirket’in ekonomik faydaları elde 

edeceği ve gelirin güvenilir bir biçimde ölçülmesi mümkün olduğu sürece) muhasebeleştirilir. Zaman esasına göre belirlenen is im 

hakları, sözleşme süresi boyunca doğrusal olarak muhasebeleştirilir. Üretim, satış ve diğer ölçümler, isim hakları ile ilgili  

sözleşmenin temel esasına göre belirlenen hükümleri kapsamında kayda alınır. 

Temettü ve faiz geliri:  

Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman (Şirket’in ekonomik 

faydaları elde edeceği ve gelirin güvenilir bir biçimde ölçülmesi mümkün olduğu sürece) kayda alınır.  

Finansal varlıklardan elde edilen faiz geliri, Şirket’in ekonomik faydaları elde edeceği ve gelirin güvenilir bir biçimde ölçülmesi 

mümkün olduğu sürece kayıtlara alınır. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde 

edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk 

ettirilir. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 
Kira geliri: 

Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleşmesi boyunca doğrusal yönteme göre muhasebeleştirilir. 

 

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 ve çoğunlukla ilk-giren-ilk-çıkar 

yöntemine göre değerlenir. 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 kar veya zarar 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. 

 

Maddi Duran Varlıklar 

 

Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar 

üzerinden gösterilirler. Arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmazlar ve maliyet değerlerinden birikmiş değer düşüklükleri 

düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.   

 

İdari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet 

değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır 

hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri aktifleştirilir. Bu varlıkların 

inşası bittiğinde ve kullanıma hazır hale geldiklerinde ilgili maddi duran varlık kalemine sınıflandırılırlar. Bu tür varlıklar, diğer sabit 

varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar. 

 

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal 

amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, 

tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ile riye dönük 

olarak muhasebeleştirilir. 

Finansal kiralama ile alınan varlıklar, sahip olunan maddi duran varlıklarda olduğu gibi beklenen faydalı ömrüne göre amortismana 

tabi tutulur. Eğer finansal kiralama döneminin sonunda sahipliğin kazanılıp kazanılmayacağı kesin değil ise beklenen faydalı ömrü 

ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanına göre amortismana tabi tutulur. 

Bir maddi duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar elde edilmesinin 

beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılır. Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi 

duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark o larak 

belirlenir ve kar veya zarar tablosuna dahil edilir. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Şirket’in kullandığı amortisman süreleri aşağıdaki gibidir; 

 

    

Binalar 15-50 Yıl 

Tesis, makine ve cihazlar 4-20 Yıl 

Taşıtlar 5 Yıl 

Demirbaşlar 3-20 Yıl 

    

 

Finansal Kiralama İşlemleri 

 

Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemi, finansal kiralama olarak sınıflandırılır. 

Diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflanır.  

 

Kiralama -  kiralayan durumunda Şirket 

 

Finansal kiralama alacakları Şirket’in kiralamadaki net yatırım tutarı kadar kaydedilir. Finansal kiralama geliri, Şirket’in finansal 

kiralama net yatırımına sabit dönemsel getiri oranı sağlayacak şekilde muhasebe dönemlerine dağıtılır.  

Faaliyet kiralamasına ilişkin kira gelirleri, ilgili kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile muhasebeleştirilir. Kiralamanın 

gerçekleşmesi ve müzakere edilmesinde katlanılan doğrudan başlangıç maliyetleri kiralanan varlığın maliyetine dahil edilir ve 

doğrusal yöntem ile kira süresi boyunca itfa edilir. 

 
 Kiralama -  kiracı durumunda Şirket 

 

Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü 

değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı olan yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü 

olarak gösterilir.  

Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan anapara ödemesi olarak 

ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan anapara bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını sağlar. Finansal giderler, 

Şirket’in yukarıda ayrıntılarına yer verilen genel borçlanma politikası kapsamında finansman giderlerinin aktifleştirilen kısmı 

haricindeki bölümü kar veya zarar tablosuna kaydedilir. Koşullu kiralar oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir.  

Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için alınan veya alınacak olan teşvikler 

de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kar veya zarar tablosuna kaydedilir), kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kar 

veya zarar tablosuna kaydedilir. Faaliyet kiralaması altındaki koşullu kiralar oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir.  
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar  

 

 Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar 

 

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan sınırlı ömre sahip olanlar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve biri kmiş 

değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman 

yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası  

etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. Satın 

alınan maddi olmayan duran varlıklardan sınırsız ömre sahip olanlar maliyet değerlerinden birikmiş değer düşüklükleri 

düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. 

 

Ticari markalar ve lisanslar 

Satın alınan ticari markalar ve lisanslar, tarihi maliyetleriyle gösterilir. Ticari markalar ve lisanların sınırlı faydalı ömürleri 

bulunmaktadır ve maliyet değerlerinden birikmiş amortismanlar düşüldükten sonraki tutarıyla gösteril irler. Satın alınan ticari 

markalar ve lisanslar, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yönetimi kullanılarak itfa edilir. 

  
 Bilgisayar yazılımı 

Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen sürede oluşan 

maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre (10 yılda) itfa edilir. 

Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna 

kaydedilmektedir. Kontrolü Şirket’in elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım ürünleri ile direk ilişkilendirilebilen ve bir 

yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak değerlendir ilir. 

Maliyetler, yazılımı geliştiren çalışanların maliyetlerini ve genel üretim giderlerinin bir kısmını da içermektedir.  

Duran varlık olarak değerlendirilen bilgisayar yazılım geliştirme maliyetleri, faydalı ömürleri üzerinden itfa edilir (10 yılı geçmemek 

kaydıyla).  

 
 Sözleşmeye bağlı müşteri ilişkileri 

Bir işletme birleşmesiyle elde edilen sözleşmeye bağlı müşteri ilişkileri, satın alım tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle 

muhasebeleştirilir. Sözleşmeye bağlı müşteri ilişkilerinin belirli bir ekonomik ömrü vardır ve maliyet bedelinden birikmiş it fa payının 

düşülmesi ile muhasebeleştirilir. İtfa payı, müşteri ilişkilerinin tahmini ömrü üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanı larak 

hesaplanmaktadır.  
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 
İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar 

İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen ve şerefiyeden ayrı olarak tanımlanan maddi olmayan duran varlıklar, satın alma tarihindeki 

gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilir.    

 

İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında ayrı olarak satın 

alınan maddi olmayan duran varlıklar gibi maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten 

sonraki tutar üzerinden gösterilirler. 

 

İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıklar– araştırma ve geliştirme giderleri 

 

Araştırma masrafları, oluştuğu dönem içerisinde kar veya zarar tablosuna kaydedilir.  

 

Geliştirme faaliyetleri (ya da Grup/şirket içi bir projenin gelişim aşaması) sonucu ortaya çıkan işletme içi yaratılan maddi olmayan 

duran varlıklar yalnızca aşağıda belirtilen şartların tamamı karşılandığında kayda alınırlar: 

 

• maddi olmayan duran varlığın kullanıma hazır ya da satılmaya hazır hale getirilebilmesi için tamamlanmasının teknik 

anlamda mümkün olması, 

• maddi olmayan duran varlığı tamamlama, kullanma veya satma niyetinin olması, 

• maddi olmayan duran varlığın kullanılabilir veya satılabilir olması, 

• varlığın ne şekilde ileriye dönük olası bir ekonomik fayda sağlayacağının belli olması, 

• maddi olmayan duran varlığın gelişimini tamamlamak, söz konusu varlığı kullanmak ya da satmak için uygun teknik, finansal 

ve başka kaynakların olması ve 

• varlığın geliştirme maliyetinin, geliştirme sürecinde güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması. 

 

İşletme içi yaratılan maddi olmayan varlık tutarı, maddi olmayan duran varlığın yukarıda belirtilen muhasebeleştirme şartlarını 

karşıladığı andan itibaren oluşan harcamaların toplam tutarıdır. İşletme içi yaratılan maddi olmayan varlıklar kayda 

alınamadıklarında, geliştirme harcamaları oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir.   

 

Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında, işletme içi yaratılan maddi olmayan varlıklar da ayrı olarak satın alınan maddi olmayan 

duran varlıklar gibi maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üze rinden 

gösterilirler. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Maddi olmayan varlıkların bilanço dışı bırakılması 

 

Bir maddi olmayan duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar elde edilmesinin 

beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılır. Bir maddi olmayan duran varlığın finansal durum tablosu 

(bilanço) dışı bırakılmasından kaynaklanan kâr ya da zarar, varsa, varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan net tahsilatlar ile 

defter değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu fark, ilgili varlık finansal durum tablosu (bilanço) dışına alındığı zaman kâr 

veya zararda muhasebeleştirilir. 

 

Maddi Duran Varlıklar ve Şerefiye Haricinde Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

 

Şirket, her raporlama tarihinde varlıklarında değer düşüklüğü olup olmadığını belirlemek için maddi olan ve olmayan duran 

varlıklarının defter değerini inceler. Varlıklarda değer düşüklüğü olması durumunda, değer düşüklüğü tutarının belirlenebilmesi 

için varlıkların, varsa, geri kazanılabilir tutarı ölçülür. Bir varlığın geri kazanılabilir tutarının ölçülemediği durumlarda Şirket, varlıkla 

ilişkili nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarını ölçer. Makul ve tutarlı bir tahsis esası belirlenmesi halinde şirket varlıkları nakit 

yaratan birimlere dağıtılır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, Şirket varlıkları makul ve tutarlı bir tahsis esasının belirlenmesi 

için en küçük nakit yaratan birimlere dağıtılır. 

 

Süresiz ekonomik ömrü olan ve kullanıma hazır olmayan maddi olmayan duran varlıklar, yılda en az bir kez ya da değer düşüklüğü 

göstergesi olması durumunda değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Geri kazanılabilir tutar, bir varlığın veya nakit yaratan birimin, 

satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri, bir varlık veya nak it 

yaratan birimden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir. Kullanım değerinin hesaplanmasında 

mevcut dönemdeki piyasa değerlendirmesine göre paranın kullanım değerini ve gelecekteki nakit akımları tahminlerinde dikkate 

alınmayan varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılır. 

 

Bir varlığın (ya da nakit yaratan birimin) geri kazanılabilir tutarının defter değerinden düşük olduğu durumlarda, varlığın (ya da 

nakit yaratan birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilir. İlgili varlığın yeniden değerlenen tutarla ölçülmediği hallerde 

değer düşüklüğü zararı doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. Bu durumda değer düşüklüğü zararı yeniden değerleme 

değer azalışı olarak dikkate alınır. 

 

Değer düşüklüğü zararının sonraki dönemlerde iptali söz konusu olduğunda, varlığın (ya da ilgili nakit yaratan birimin) defter 

değeri geri kazanılabilir tutar için yeniden güncellenen tahmini tutara denk gelecek şekilde artırılır. Arttırılan defter değer, ilgili 

varlık (ya da ilgili nakit yaratan birimi) için önceki dönemlerde varlık için değer düşüklüğü zararının ayrılmamış olması durumunda 

ulaşacağı defter değeri aşmamalıdır. Varlık yeniden değerlenmiş bir tutar üzerinden gösterilmedikçe, değer düşüklüğü zararına  

ilişkin iptal işlemi doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. Yeniden değerlenmiş bir varlığın değer düşüklüğü zararının iptali, 

yeniden değerleme artışı olarak dikkate alınır. 

 

Borçlanma Maliyetleri 

 

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar (özellikli varlıklar) söz konusu olduğunda, satın 

alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale 

getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde kar veya zarar 

tablosuna kaydedilmektedir. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Finansal Araçlar 

 

 Finansal varlıklar 

Şirket finansal varlıklarını “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde tutulacak 

yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “krediler ve alacaklar” olarak sınıflandırmıştır. Sınıflandırma, finansal varlığın 

elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında belirlenmektedir. Normal yoldan alınıp satılan finansal 

varlıklar işlem [teslim tarihi] tarihinde kayıtlara alınmaktadır. Finansal varlıklar ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun 

değerinden ölçülür. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılmayan finansal varlık veya finansal yükümlülüklerin ilk 

muhasebeleştirilmesi sırasında, ilgili finansal varlığın edinimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu 

gerçeğe uygun değere ilave edilir.  

 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 

 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara 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 d eğer 

farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. İlgili finansal varlıklar, gerçeğe uygun değerleri ile 

gösterilmekte olup, yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmektedir.  

 

Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar  

 

Şirket’in vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli 

borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar  etkin 

faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz 

yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Satılmaya hazır finansal varlıklar 

 

Satılmaya hazır finansal varlıklar, satılmaya hazır olarak finansal varlık olarak sınıflandırılan ya da (a) krediler ve alacaklar, (b) 

vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar veya (c) gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak 

sınıflandırılmayan türev olmayan finansal varlıklardır.   

 

Şirket tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada işlem gören borsaya kote özkaynak araçları ile bazı borçlanma senetleri 

satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır ve gerçeğe uygun değerleriyle gösterilir. Şirket’in aktif bir piyasada işlem 

görmeyen ve borsaya kote olmayan fakat satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan özkaynak araçları bulunmakta ve 

gerçeğe uygun değerleri güvenilir olarak ölçülemediği için maliyet değerleriyle gösterilmektedir. Kar veya zarar tablosuna 

kaydedilen değer düşüklükleri, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz ve parasal varlıklarla ilgili kur farkı kar/zarar tutarı 

haricindeki, gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve zararlar diğer kapsamlı gelir içinde 

muhasebeleştirilir ve finansal varlıklar değer artış fonunda biriktirilir. Yatırımın elden çıkarılması ya da değer düşüklüğüne 

uğraması durumunda, finansal varlıklar değer artış fonunda biriken toplam  kar/zarar, kar veya zarar tablosuna 

sınıflandırılmaktadır. 

 

Aktif bir piyasada cari piyasa değeri olmayan ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır 

özkaynak araçları ile bu tür özkaynak araçlarıyla ilişkili olan ve ödemesi bu tür varlıkların satışı yoluyla yapılan türev araçları, 

maliyet değerinden her raporlama dönemi sonunda belirlenen değer düşüklüğü zararları düşülmüş tutarlarıyla değerlenir.  

 

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 e tkin 

faiz oranı yöntemine göre hesaplanarak kayıtlara alınır.  

 
Nakit ve nakit benzerleri 

 

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az 

olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli 

yatırımlardır. Şirket’in nakit ve nakit benzerleri ‘Krediler ve Alacaklar’ kategorisinde sınıflandırılmaktadır.  
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Finansal varlıkların kayda alınması ve bilanço dışı bırakılması 

 

Şirket, finansal varlık ve yükümlülükleri sadece finansal araçların sözleşmesine taraf olduğu takdirde kayıtlarına almaktadır. Şirket, 

finansal varlığa ait nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan haklarının süresinin dolması veya ilgili  finansal varlığı ve bu varlığın 

mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları başka bir tarafa devretmesi durumunda söz konusu varlığı bilanço dışı bırakır . 

Varlığın mülkiyetinden doğan tüm risklerin ve kazanımların başka bir tarafa devredilmediği ve varlığın kontrolünün Şirket 

tarafından elde bulundurulduğu durumlarda, Şirket, varlıkta kalan payını ve bu varlıktan kaynaklanan ve ödenmesi gereken 

yükümlülükleri muhasebeleştirmeye devam eder. Şirket’in devredilen bir varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları 

elde tutması durumunda, finansal varlığın muhasebeleştirilmesine devam edilir ve elde edilen gelirler için transfer edilen finansal 

varlık karşısında teminata bağlanan bir borç tutarı da muhasebeleştirilir. Şirket, finansal yükümlülüğü sadece sözleşmede 

tanımlanan yükümlülüğü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman aşımına uğrar ise bilanço dışı bırakır.  

 

Finansal yükümlülükler 

 

Finansal bir yükümlülük ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Gerçeğe uygun değer farkı kâr 

veya zarara yansıtılmayan finansal yükümlülüklerin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında, ilgili finansal yükümlülüğün yüklenimi  ile 

doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave edilir.  Finansal yükümlü lükler sonraki 

dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliye t 

bedelinden muhasebeleştirilir. 

  

 Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi 

 

Gelecekteki nakit akımlarının finansal riskten korunması olarak belirlenen ve bu konuda etkin olan türev finansal araçların gerçeğe 

uygun değerindeki değişiklikler doğrudan özkaynak içerisinde etkin olmayan kısmı ise doğrudan kar veya zarar tablosunda 

kayıtlara alınır.  

 
Bağlayıcı taahhüdün veya gelecekteki tahmini bir işlemin nakit akım riskinden korunması işleminin, bir varlığın veya yükümlülüğün 

kayda alımı ile sonuçlanması durumunda, ilgili varlık ve yükümlülükler ilk kayda alındıklarında, önceden özkaynak içerisinde kayda 

alınmış olan türev finansal araçlara ilişkin kazanç veya kayıplar, varlığın ya da yükümlülüğün başlangıç tutarının ölçümüne dahil 

edilir. Bir varlığın veya yükümlülüğün kayda alınması ile sonuçlanmayan finansal riskten korunma işleminde, özkaynak içerisinde 

yer alan tutarlar finansal riskten korunan kalemin kar veya zarar tablosunu etkilediği dönemde kar veya zarar tablosu içerisinde 

kayda alınırlar. Finansal riskten korunma muhasebesi için gerekli şartları karşılamayan türev finansal araçların gerçeğe uygun 

değerindeki değişiklikler oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna kaydedilir. 

 

Finansal riskten korunma muhasebesine, finansal riskten korunma aracının kullanım süresinin dolması, satılması ya da 

kullanılması veya finansal riskten korunma muhasebesi için gerekli şartları karşılayamaz hale geldiği durumda son verilir. İlgili 

tarihte, özkaynak içerisinde kayda alınmış olan finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kümülatif kazanç veya zarara 

işlemin gerçekleşmesinin beklendiği tarihe kadar özkaynakta yer verilmeye devam edilir. Finansal riskten korunan işlem 

gerçekleşmez ise özkaynak içindeki kümülatif net kazanç veya zarar, dönemin kar zararına kaydedilir.  
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

İşletme Birleşmeleri 

 

İşletme satın alımları, satın alım yöntemi kullanılarak, muhasebeleştirilir. Bir işletme birleşmesinde transfer edilen bedel,  gerçeğe 

uygun değeri üzerinden ölçülür; transfer edilen bedel, edinen işletme tarafından transfer edilen varlıkların birleşme tarihindeki 

gerçeğe uygun değerlerinin, edinen işletme tarafından edinilen işletmenin önceki sahiplerine karşı üstlenilen borçların ve ed inen 

işletme tarafından çıkarılan özkaynak paylarının toplamı olarak hesaplanır. Satın alıma ilişkin maliyetler genellikle oluştukları anda 

gider olarak muhasebeleştirilir.  

 
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ile üstlenilen yükümlülükler, satın alım tarihinde gerçeğe uygun değerleri üzerinden 

muhasebeleştirilir. Aşağıda belirtilenler bu şekilde muhasebeleştirilmez: 

 

• Ertelenmiş vergi varlıkları ya da yükümlülükleri veya  çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin varlık ya da yükümlülükler, 

sırasıyla, TMS 12 Gelir Vergisi ve TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standartları uyarınca hesaplanarak, 

muhasebeleştirilir; 

• Satın alınan işletmenin hisse bazlı ödeme anlaşmaları ya da Şirket’in satın alınan işletmenin hisse bazlı ödeme 

anlaşmalarının yerine geçmesi amacıyla imzaladığı hisse bazlı ödeme anlaşmaları ile ilişkili yükümlülükler ya da özkaynak 

araçları, satın alım tarihinde TFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme Anlaşmaları standardı uyarınca muhasebeleştirilir ve 

• TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardı uyarınca satış amaçlı elde tutulan 

olarak sınıflandırılan varlıklar (ya da elden çıkarma grupları) TFRS 5’de belirtilen kurallara göre muhasebeleştirilir . 

 

Şerefiye, satın alım için transfer edilen bedelin, satın alınan işletmedeki varsa kontrol gücü olmayan payların ve varsa, aşamalı 

olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin daha önceden elinde bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak 

paylarının gerçeğe uygun değeri toplamının, satın alınan işletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen 

tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarını aşan tutar olarak hesaplanır. Yeniden değerlendirme sonrasında satın alınan  

işletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarının, devredilen 

satın alma bedelinin, satın alınan işletmedeki kontrol gücü olmayan payların ve varsa, satın alma öncesinde satın alınan 

işletmedeki payların gerçeğe uygun değeri toplamını aşması durumunda, bu tutar pazarlıklı satın almadan kaynaklanan kazanç 

olarak doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. 

 
Hissedar paylarını temsil eden ve sahiplerine tasfiye durumunda işletmenin net varlıklarının belli bir oranda pay hakkını veren 

kontrol gücü olmayan paylar, ilk olarak ya gerçeğe uygun değerleri üzerinden ya da satın alınan işletmenin tanımlanabilir net  

varlıklarının kontrol gücü olmayan paylar oranında muhasebeleştirilen tutarları üzerinden ölçülür. Ölçüm esası, her bir işleme göre 

belirlenir. Diğer kontrol gücü olmayan pay türleri gerçeğe uygun değere göre ya da, uygulanabilir olduğu durumlarda, bir başka 

TMS standardında belirtilen yöntemler uyarınca ölçülür. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Bir işletme birleşmesinde Şirket tarafından transfer edilen bedelin, koşullu bedeli de içerdiği durumlarda, koşullu bedel satın alım 

tarihindeki gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülür ve işletme birleşmesinde transfer edilen bedele dahil edilir. Ölçme dönemi 

içerisinde ortaya çıkan ek bilgilerin sonucunda koşullu bedelin gerçeğe uygun değerinde düzeltme yapılması gerekiyorsa, bu 

düzeltme şerefiyeden geçmişe dönük olarak düzeltilir. Ölçme dönemi, birleşme tarihinden sonraki, edinen işletmenin işletme 

birleşmesinde muhasebeleştirdiği geçici tutarları düzeltebildiği dönemdir. Bu dönem satın alım tarihinden itibaren 1 yıldan fazla 

olamaz. 

 

Ölçme dönemi düzeltmeleri olarak nitelendirilmeyen koşullu bedelin gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler için uygulanan 

sonraki muhasebeleştirme işlemleri, koşullu bedel için yapılan sınıflandırma şekline göre değişir. Özkaynak olarak sınıflandı rılmış 

koşullu bedel yeniden ölçülmez ve buna ilişkin sonradan yapılan ödeme, özkaynak içerisinde muhasebeleştirilir. Varlık ya da borç 

olarak sınıflandırılan koşullu bedelin Finansal araç niteliğinde olması ve TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm  

standardı kapsamında bulunması durumunda, söz konusu koşullu bedel gerçeğe uygun değerinden ölçülür ve değişiklikten 

kaynaklanan kazanç ya da kayıp, kâr veya zararda ya da diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. TMS 39 kapsamında 

olmayanlar ise, TMS 37 Karşılıklar veya diğer uygun TMS uyarınca muhasebeleştirilir.  

 

Aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde Şirket’in satın alınan işletmede önceden sahip olduğu özkaynak payı 

gerçeğe uygun değere getirmek için satın alım tarihinde (yani Şirket’in kontrolü ele aldığı tarihte) yeniden ölçülür  ve varsa, ortaya 

çıkan kazanç/zarar kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. Satın alım tarihi öncesinde diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleşti rilen 

satın alınan işletmenin payından kaynaklanan tutarlar, söz konusu payların elden çıkarıldığı varsayımı altında kar/zarara aktarılır.   

 

İşletme birleşmesi ile ilgili satın alma muhasebesinin birleşmenin gerçekleştiği raporlama tarihinin sonunda tamamlanamadığı 

durumlarda, Şirket muhasebeleştirme işleminin tamamlanamadığı kalemler için geçici tutarlar raporlar. Bu geçici raporlanan 

tutarlar, ölçüm döneminde düzeltilir ya da satın alım tarihinde muhasebeleştirilen tutarlar üzerinde etkisi olabilecek ve bu tarihte 

ortaya çıkan olaylar ve durumlar ile ilgili olarak elde edilen yeni bilgileri yansıtmak amacıyla fazladan varlık veya yükümlülük 

muhasebeleştirilir.  

 

Şerefiye 

 

Satın alım işleminde oluşan şerefiye tutarı, varsa, değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten sonra satın alım tarihindek i maliyet 

değeriyle değerlenir. Değer düşüklüğü testi için, şerefiye Şirket’in birleşmenin getirdiği sinerjiden fayda sağlamayı bekleyen nakit 

üreten birimlerine (ya da nakit üreten birim gruplarına) dağıtılır.  

 

Şerefiyenin tahsis edildiği nakit üreten birimi, her yıl değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Birimin değer düşüklüğüne uğradığını 

gösteren belirtilerin olması durumunda ise değer düşüklüğü testi daha sık yapılır. Nakit üreten birimin geri kazanılabilir tutarı defter 

değerinden düşük ise, değer düşüklüğü karşılığı ilk olarak birime tahsis edilen şerefiyeden ayrılır, ardından birim içindeki varlıkların 

defter değeri düşürülür. Şerefiye için ayrılan değer düşüklüğü karşılığı, doğrudan konsolide kar veya zarar içinde 

muhasebeleştirilir. Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı sonraki dönemlerde iptal edilmez.  

 

İlgili nakit üreten birimin satışı sırasında, şerefiye için belirlenen tutar, satış işleminde kar/zararın hesaplamasına  dahil edilir. 

Şirket’in iştirak satın alımı sonucu ortaya çıkan şerefiye için uyguladığı politika, İştirakler başlığı altında açıklanmıştır. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Kur Değişiminin Etkileri 

 

Yabancı Para İşlem ve Bakiyeler 

 
Şirket’in her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi 

(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve 

konsolide finansal tablolar için sunum birimi olan Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.  

Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) gerçekleşen 

işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve 

yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirasına çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte 

olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar 

esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler 

yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar. 

Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda muhasebeleştirilirler:  

• Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para birimiyle gösterilen borçlar  

üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları,  

• Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karşı finansal koruma sağlamaya ilişkin muhasebe politikaları 

aşağıda açıklanmaktadır) karşı finansal koruma sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan kur 

farkları, 

• Yurtdışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde muhasebeleştirilen ve net yatırımın 

satışında kar ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan yurtdışı faaliyetlerden kaynaklanan 

parasal borç ve alacaklardan doğan kur farkları. 

 

Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıklar, İş Ortaklıkları ve İştiraklerin Finansal Tabloları 

 

Şirket’in yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide finansal tablolarda bilanço tarihinde geçerli olan kurlar 

kullanılarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, işlemlerin gerçekleştiği tarihteki kurların kullanılması gereken dönem 

içerisindeki döviz kurlarında önemli bir dalgalanma olmadığı takdirde (önemli dalgalanma olması halinde, işlem tarihindeki kurlar 

kullanılır), dönem içerisindeki ortalama kurlar kullanılarak çevrilir. Oluşan kur farkı diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştir ilir ve 

özkaynağın ayrı bir bileşeninde biriktirilir. 

 

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları aşağıdaki gibidir; 

 

  31.12.2016 31.12.2015 

     

ABD Doları / TL 3,5192 2,9076 

Avro / TL 3,7099 3,1776 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 

 

Raporlama döneminden sonraki olaylar; kara 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.  

 

  Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler 

 

Geçmiş  olaylardan  kaynaklanan  mevcut  bir  yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün  yerine  getirilmesinin muhtemel olması 

ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrı lır. 

 

Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla 

yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en güvenilir şekilde tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Karşılığın , 

mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın 

defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.  

Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının  beklendiği 

durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi 

halinde varlık olarak muhasebeleştirilir. 

 

 Zarara sebebiyet verecek  sözleşmeler   

 

Zarara sebebiyet verecek sözleşmelerden kaynaklanan mevcut yükümlülükler, karşılık olarak hesaplanır ve muhasebeleştirilir. 

Şirket’in, sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmek için katlanılacak kaçınılmaz maliyetlerin bahse konu sözleşmeye 

ilişkin olarak elde edilmesi beklenen ekonomik faydaları aşan sözleşmesinin bulunması halinde, zarara sebebiyet verecek 

sözleşmenin var olduğu kabul edilir.   

 

Yeniden yapılandırma 

 

Şirket’in yeniden yapılandırmaya ilişkin ayrıntılı bir resmi planı geliştirmesiyle birlikte yeniden yapılandırma planını  uygulamaya 

koyarak ya da bu plana ilişkin temel özellikleri bundan etkileneceklere açıklayarak, söz konusu plandan etkilenecekler için geçerli 

bir beklenti oluşturması durumunda yeniden yapılandırma karşılığı muhasebeleştirilir. Yeniden yapılandırma karşılığının 

hesaplaması sadece yeniden yapılandırma işleminden kaynaklanan doğrudan harcamalarla ilgili olup, yeniden yapılandırma için 

gereken tutarlar ile işletmenin süregelen faaliyetleriyle ilişkilendirilmeyen tutarları kapsar.  

 

Garantiler 

 

Garanti maliyetleriyle ilgili karşılıklar, Şirket’e ait yükümlülüklerin karşılanması için yönetim tarafından tahmin edilen en uygun 

harcamalara göre, ilgili ürünlerin satış tarihinde muhasebeleştirilir. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

İnşaat Sözleşmeleri 

 

İnşaat sözleşmelerine ilişkin sonuçların güvenilir olarak tahmin edilememesi durumunda sözleşmeden elde edilecek gelir, 

gerçekleştirilen sözleşme giderlerinin tazmin edilebilir kısmı kadar muhasebeleştirilir. Sözleşme giderleri oluştuklarında 

muhasebeleştirilir.    

 

Sözleşme hasılatı, inşaat sözleşmelerinin neticesinin güvenilir olarak tahmin edilebildiği ve sözleşmenin kar getirmesinin 

muhtemel olduğu durumlarda sözleşme dönemi boyunca muhasebeleştirilir. Sözleşmelerdeki değişiklikler, talep edilen ödemele r 

ve teşvik ödemeleri müşterinin kabul ettiği oranda ve güvenilir olarak ölçülebildikleri sürece sözleşme gelirlerine ilave edi lir.   

 

Toplam sözleşme giderlerinin toplam sözleşme hasılatını aşmasının muhtemel olduğu durumlarda, beklenen zarar derhal gider  

olarak muhasebeleştirilir.   

 

Şirket, ilgili döneme ait muhasebeleştirilecek olan uygun hasılat tutarının saptanması için “tamamlanma oranı metodu”nu kullanır. 

Tamamlanma aşaması her bir sözleşme için tahmin edilen toplam maliyetlerin yüzdesi olarak bilanço tarihine kadar olan süre 

içinde oluşan sözleşme giderlerine göre ölçülür.  Sözleşme kapsamındaki geleceğe ilişkin bir faaliyetle ilgili olarak dönem içinde 

oluşan harcamalar tamamlanma aşamasının belirlenmesinde sözleşme giderlerine dahil edilmez. Bunlar niteliklerine bağlı olarak 

stoklar, avanslar veya diğer varlıklar olarak muhasebeleştirilir.  

Şirket, sözleşmeye bağlı işlerden devam etmekte olanlara ilişkin olarak müşterilerden olan brüt alacak tutarını, katlanılan 

maliyetlere sonuç hesaplarına yansıtılan karın ilave edilmesi (zararın düşülmesi) neticesinde elde edilen tutarın hak ediş tutarını 

aşması halinde, varlık olarak sunar. Müşterilerce ödenmemiş olan hak ediş bedelleri ile hak edişler üzerinden teminat olarak 

alıkonulan tutarlar “ticari alacaklar” hesabına dahil edilir. 

 

Şirket, sözleşmeye bağlı işlerden devam etmekte olanlara ilişkin olarak müşterilerden olan brüt alacak tutarını, hak ediş tutarının , 

katlanılan maliyetlere sonuç hesaplarına yansıtılan karın ilave edilmesi (zararın düşülmesi) neticesinde elde edilen tutarı aşması 

halinde, yükümlülük olarak sunar.  

 

  Durdurulan Faaliyetler 

 

Elden çıkarılacak faaliyetler, bir Şirket’in elden çıkardığı veya satılmaya hazır değer olarak sınıflandırdığı, faaliyetleri ile nakit 

akımları Şirket’in bütününden ayrı tutulabilir bir bölümüdür. Elden çıkarılacak faaliyetler; ayrı bir faaliyet alanı veya coğrafi faaliyet 

bölgesini ifade eder, satış veya elden çıkarmaya yönelik ayrı bir planın parçasıdır veya satma amacıyla alınmış bir Bağlı 

Ortaklık’tır. Şirket, elden çıkarılacak faaliyetleri, ilgili varlık ve yükümlülüklerinin kayıtlı değerleri ile elden çıkarmak için katlanılacak 

maliyetler düşülmüş rayiç bedellerinin düşük olanı ile değerlenmektedir.  
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Devlet Teşvik ve Yardımları 

 

Devlet teşviki, işletmenin teşvikin elde edilmesi için gerekli koşulları yerine getireceğine ve teşvikin elde edileceğine dai r makul 

bir güvence olmadan finansal tablolara yansıtılmaz. 

 

Devlet teşvikleri, bu teşviklerle karşılanması amaçlanan maliyetlerin gider olarak muhasebeleştirildiği dönemler boyunca 

sistematik şekilde kâr veya zarara yansıtılır.  Bir finansman aracı olan devlet teşvikleri, finanse ettikleri harcama kalemini 

netleştirmek amacıyla kâr veya zararda muhasebeleştirilmek yerine, kazanılmamış gelir olarak finansal durum tablosu (bilanço)  

ile ilişkilendirilmeli ve ilgili varlıkların ekonomik ömrü boyunca sistematik şekilde kâr veya zarara yansıtılmalıdır.  

 

Önceden gerçekleşmiş gider veya zararları karşılamak ya da işletmeye gelecekte herhangi bir maliyet gerektirmeksizin acil 

finansman desteği sağlamak amacıyla verilen devlet teşvikleri, tahsil edilebilir hale geldiği dönemde kâr ya da zararda 

muhasebeleştirilir. Devletten piyasa faiz oranından düşük bir oranla alınan kredinin faydası, devlet teşviki olarak kabul edilir. 

Düşük faiz oranının yarattığı fayda, kredinin başlangıçtaki defter değeri ile elde edilen kazanımlar arasındaki fark olarak ölçülür.  

 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkuller olup ilk olarak 

maliyet değerleri ve buna dahil olan işlem maliyetleri ile ölçülürler. Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında yatırım amaçlı 

gayrimenkuller, bilanço tarihi itibarıyla piyasa koşullarını yansıtan gerçeğe uygun değer ile değerlenirler. Yatırım amaçlı 

gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç veya zararlar oluştukları dönemde kar veya 

zarar tablosuna dahil edilirler. 

 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkuller olup, maliyet 

değerinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarlar ile gösterilmektedirler. Kabul 

gören kriterlere uyması durumunda bilançoda yer alan tutara, var olan yatırım amaçlı gayrimenkulün herhangi bir kısmını 

değiştirmenin maliyeti dahil edilir. Söz konusu tutara, yatırım amaçlı gayrimenkullere yapılan günlük bakımlar dahil değildir. Yatırım 

amaçlı gayrimenkullerin amortismanında doğrusal amortisman yöntemi kullanılmıştır. Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulü 

bulunmamaktadır. 

 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışından gelecekte herhangi bir ekonomik yarar 

sağlanamayacağının belirlenmesi durumunda bilanço dışı bırakılırlar. Yatırım amaçlı gayrimenkulün kullanım süresini 

doldurmasından veya satışından kaynaklanan kar/zarar, oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna dahil edilir. 

 

Transferler, yatırım amaçlı gayrimenkullerin kullanımında bir değişiklik olduğunda yapılır. Gerçeğe uygun değer esasına göre 

izlenen yatırım amaçlı gayrimenkulden, sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul sınıfına  yapılan bir transferde, transfer 

sonrasında yapılan muhasebeleştirme işlemindeki tahmini maliyeti, anılan gayrimenkulün kullanım şeklindeki değişikliğin 

gerçekleştiği tarihteki gerçeğe uygun değeridir. Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün, gerçeğe uygun değer esasına göre 

gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüşmesi durumunda, işletme, kullanımdaki değişikliğin gerçekleştiği tarihe kadar 

“Maddi Duran Varlıklar”a uygulanan muhasebe politikasını uygular. Faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanan gayrimenkuller, 

yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmamıştır. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 

 

Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin vermediğinden, ekli 

konsolide finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır.  

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.  

 
Cari vergi  

 
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının 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, kar veya zarar tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço 

tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır. 

 
Ertelenmiş vergi 

 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, 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 kar elde etmek suretiyle 

söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, 

ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal 

tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.  

 
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın 

ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar 

ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir 

geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar 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 varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde geçerli 

olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) 

üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla 

varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları 

dikkate alınır. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 
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 ilişkilendir ilmesi ya da 

Şirket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 

 
Dönem cari  ve ertelenmiş vergisi 

 

Vergi, doğrudan özkaynaklar altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, kar veya zarar tablosuna dahil edilir. 

Aksi takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında muhasebeleştirilir.  

 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar  

 

Kıdem tazminatları: 

 
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten çıkarılma durumunda 

ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı  (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki 

ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. 

 

 Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen  

yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal 

kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmiştir.  

 

Kar payı ve ikramiye ödemeleri 

 

Şirket, bazı düzeltmeler sonrası şirket hissedarlarına ait karı dikkate alan bir yönteme dayanarak hesaplanan kar payı ve 

ikramiyeyi  yükümlülük ve gider olarak kaydetmektedir. Şirket, sözleşmeye bağlı bir zorunluluk ya da zımni bir yükümlülük yaratan 

geçmiş bir uygulamanın olduğu durumlarda karşılık ayırmaktadır. 

 

 Nakit Akış Tablosu 

 

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak 

raporlanır. 

 

 Sermaye ve Temettüler 

Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü kararının alındığı dönemde 

birikmiş kardan indirilerek kaydedilir. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

i) Önemli Muhasebe Değerlendirme Tahmin ve Varsayımları 

 

Şirket’in finansal tablolarında kayıtlara alınan tutarlar üzerinde önemli etkisi olan tahminlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilen 

dipnotlarda açıklanmıştır.  

 

NOT 2 - Maddi, maddi olmayan duran varlıkların ve imtiyaza bağlı maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri  

NOT 21 – Varlıklardaki değer düşüklüğü 

NOT 24 – Karşılıklar, koşullu varlıklar ve koşullu yükümlülükler 

NOT 38 – Gelir vergileri 

NOT 46 – Gerçeğe uygun değer açıklamaları 

 

j) Netleştirme / Mahsup 

 

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye 

niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak 

gösterilirler. 

 

NOT 3 – İŞLETME BİRLEŞMELERİ 

 
Yoktur. ( 31 Aralık 2015: Yoktur.) 
 

NOT 4 – DİĞER İŞLETMEDEKİ PAYLAR 

 
Yoktur. ( 31 Aralık 2015: Yoktur.) 

 

NOT 5 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

 
Şirket,  yönetim raporlamasında sunduğu faaliyet bölümlerinin benzer ekonomik özelliklere sahip olduğunu ve bu faaliyet  
bölümlerinin  uzun  vadede  benzer  finansal  performans  gösterdiğini düşünmektedir.  Ayrıca Şirket,  ilgili faaliyet bölümlerini;  
benzer ürün ve hizmet niteliğine,  müşteri türü ve sınıfına, ürün dağıtım ve hizmet sunumuna sahip olduğu ve bunlara ek olarak 
benzer yasal düzenlemelere tabi olduğu için tek bir faaliyet bölümü olarak raporlamaktadır. 
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NOT 6 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

 

a) Kısa Vadeli Diğer Borçlar 

 

31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihleri itibariyle kısa vadeli diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2016 31.12.2015 
   

Burak Tanrıverdi 4.950.000 4.950.000 

      

  4.950.000 4.950.000 

 

b) İlişkili Taraflardan Alışlar, Satışlar 

 

Yoktur. ( 31 Aralık 2015: Yoktur.) 
 

 
c) Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Ücret ve Benzeri Menfaatler  

 

31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihleri itibariyle üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler  detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2016 31.12.2015 
   

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar 610.000 510.000 

      

  610.000 510.000 
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NOT 7 – TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 

 

a) Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 
 

31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihleri itibariyle kısa vadeli ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2016 31.12.2015 
   

Ticari alacaklar 1.017.082.237  759.397.578  

Şüpheli ticari alacaklar 2.855.236  2.855.236  

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (2.855.236) (2.855.236) 

Alacak çekler 1.639.905  1.639.905  

Şüpheli alacak senetleri karşılığı (-) (1.639.905) (1.639.905) 

Gelir tahakkukları 3.636.439  1.517.686 

      

  1.020.718.676 760.915.264 

 

Ticari alacaklar genel olarak yurtiçindeki imalatçı firmaların çalıştığı yabancı firmalardan olan mal bedeli alacaklarını içermektedir. 
Şirket, söz konusu mal bedellerini tahsil ettikten sonra genel olarak aynı gün içerisinde imalatçı firmalara transfer etmektedir. 
Ticari alacaklar ve ihracat bedelleri, bağlantılı oldukları ticari borçlara karşılık geldiğinden, ihracattan kaynaklanan kur değişmeleri 
imalatçılara aynen yansıtılmaktadır. Bu sebeple ihracat alacakları için hesaplanan kur farkı gelir ve giderleri karşılıklı olarak 
satıcılarla ilişkilendirilerek muhasebeleştirilmektedir. 

 

Şüpheli ticari alacak karşılığının, 31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içindeki hareketleri 

aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Açılış bakiyesi (4.495.141) (1.263.455) 

Dönem içinde ayrılan karşılık -- (3.231.686) 

      

Kapanış bakiyesi (4.495.141) (4.495.141) 

 

Şüpheli alacak karşılıkları şirketin yapmış olduğu avans ödemelerinden tahsil edemediği alacaklar ve karşılıksız çıkan temina t 
çek ve senetleri için ayrılmaktadır. 
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NOT 7 – TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı) 

 

a) Kısa Vadeli Ticari Borçlar 
 
31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihleri itibariyle kısa vadeli ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2016 31.12.2015 
   

İmalatçılara İlişkin Borçlar 1.113.464.824 862.404.453 

Diğer Hizmet Alımlarına İlişkin Borçlar                    -      6.384 

      

  1.113.464.824 862.410.837 

   

 

Şirketin ticari borçları yurtdışına ihracatına aracı olunan malların imalatçılarına olan borçlarda oluşmaktadır. Bu tutarlar 
yurtdışından tahsil edilmesine müteakip aynı gün imalatçıya gönderilmektedir. Şirket gümrük gideri, nakliye gideri vb giderle rin 
tamamını imalatçılara yansıtmakta ve imalatçının alacağından mahsup ederek ödeme gerçekleştirmektedir.  
 
NOT 8 – FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR 
 
Yoktur. ( 31 Aralık 2015: Yoktur.) 
 

NOT 9 – DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 

 

a) Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 

 
31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihleri itibariyle kısa vadeli ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Verilen depozito ve teminatlar 30.940 51.730 

      

  30.940 51.730 

 

b) Kısa Vadeli Diğer Borçlar 

 
31.12.2016  ve 31.12.2015 tarihleri itibariyle kısa vadeli diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

İlişkili taraflara diğer borçlar (Not 6) 4.950.000 4.950.000 

Alınan depozito ve teminatlar 1.244.133 1.306.133 

Diğer borçlar 629.423 83.918 

      

  6.823.555 6.340.051 
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NOT 10 – STOKLAR 

 

31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihleri itibariyle stokların detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Ticari mallar 39.370.221 59.385.807 

      

  39.370.221 59.385.807 

 

Ticari mallar, vergi mevzuatı ve KDV uygulaması gereği 31.12 tarihinde ihracat faturası kesildiği halde fiilen ihracatı 

gerçekleşmediği veya gümrükleme işlemleri tamamlanmadığı için stoklarda görünen mal bedellerini içermektedir. Normal 

koşullarda işletmede stok bulunmamaktadır. 

 

NOT 11 – CANLI VARLIKLAR 

 
Yoktur. ( 31 Aralık 2015: Yoktur.) 

NOT 12 – PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER 

 

a) Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler 

 
31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihleri itibariyle kısa vadeli peşin ödenmiş giderlerin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Verilen avanslar 30.523.179 20.087.697 

Gelecek aylara ait giderler 1.812.216 1.317.824 

Verilen iş avansları 100 100 

      

  32.335.495 21.405.621 

 (*)Verilen avanslar, imalatçı firmalara yapılan ön ödemelerdir. KDV iadesi vergi dairesinden tahsil edildiğinde verilen avans 

tarihi ile KDV iadesinin tahsil tarihi arasındaki zamana ilişkin faiz geliri imalatçılardan tahsil edilmektedir.  

b) Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler 

 
31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihleri itibariyle kısa vadeli ertelenmiş gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Alınan avanslar 12.537.190 2.693.361 

      

  12.537.190 2.693.361 

 (*) Alınan avanslar, imalatçı firmaların yurtdışından almış olduğu avanslardır. Avans alındığı tarihte imalatçılara firmalara verilmektedir. 

 

NOT 13 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 
 

Yoktur. ( 31 Aralık 2015: Yoktur.) 
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NOT 14 – MADDİ DURAN VARLIKLAR 

 

31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri ağıdaki gibidir; 

 

                
              Değerleme   

Maliyet 01.01.2015 Giriş 31.12.2015 Giriş Çıkış Transfer etkisi 31.12.2016 

                  

Binalar 3.055.562 489.960 3.545.523 --  -- -- 3.545.523 

Taşıtlar 40.006 90.000 130.006 157.199 (39.882) -- -- 247.323 

Demirbaşlar 260.722 41.588 302.310 -- (1.252) -- -- 301.058 

                  

Toplam 3.356.290   3.977.839     -- -- 4.093.904 

                  

 Birikmiş Amortisman (-)                   

                  

Binalar (6.697) (70.060) (76.757) (71.144) -- -- -- (147.901) 

Taşıtlar (40.006) (14.105) (54.111) (46.905) 40.006     (61.010) 

Demirbaşlar (182.975) (42.244) (225.219) (40.325) 1.128     (264.417) 

                  

Toplam (229.678) (126.409) (356.087)     -- -- (473.328) 

Net Defter Değeri 3.126.612   3.621.752     -- -- 3.620.576 
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NOT 15 – HİZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE ÇEVRE REHABİLİTASYON FONLARINDAN KAYNAKLANAN PAYLAR 

ÜZERİNDEKİ HAKLAR 

Yoktur. (31.12.2015:Yoktur.) 

 

NOT 16 – ÜYELERİN KOOPERATİF İŞLETMELERDEKİ HİSSELERİ VE BENZERİ FİNANSAL ARAÇLAR 

Yoktur. (31.12.2015:Yoktur.) 

 

NOT 17 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 

31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemindeki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

Maliyet 31.12.2014 Giriş Çıkış Transfer 31.12.2015 Giriş Çıkış Transfer 31.12.2016 

                    

Lisans 35.077 2.636 -- -- 37.713 -- -- -- 37.713 

                    

Toplam 35.077 2.636 -- -- 37.713 -- -- -- 37.713 

Birikmiş amortisman (-)                     

                    

Lisans (33.962) (1.481) -- -- (35.443) (529) -- -- (35.972) 

                    

Toplam (33.962) (1.481) -- -- (35.443) (529) -- -- (35.972) 

Net Defter Değeri 69.039 4.117 -- -- 2.270 529 -- -- 1.741 

 

 NOT 18 – ŞEREFİYE 

Yoktur. (31.12.2015:Yoktur.) 

 

NOT 19 – MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

Yoktur. (31.12.2015:Yoktur.) 

 

NOT 20 – KİRALAMA İŞLEMLERİ  

 

Yoktur. (31.12.2015:Yoktur.) 

 

NOT 21 – İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI 

 

Yoktur. (31.12.2015:Yoktur.) 

 

NOT 22 – VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 

 

Yoktur. (31.12.2015:Yoktur.) 
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NOT 23 – DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 

Yoktur. (31.12.2015:Yoktur.) 

NOT 24 – BORÇLANMA MALİYETLERİ 

Yoktur. (31.12.2015:Yoktur.) 

 
NOT 25 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

a) Uzun Vadeli Karşılıklar 

 

31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihleri itibariyle uzun vadeli karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  
  31.12.2016 31.12.2015 

      

Kıdem tazminatı karşılığı 148.213  99.344 

      

  148.213 99.344 

 

Şirketin kıdem tazminatı karşılığı Not 2’de açıklandığı şekilde hesaplanmıştır. 31.12.2016 tarihinde karşılık, her hizmet yılı için 

maksimum 4.297 TL olmak üzere 30 günlük ücret üzerinden ve emeklilik ya da ayrılış tarihindeki oranlar kullanılarak 

hesaplanmaktadır. (31.12.2015: 3.828 TL) 

 

Şirket, 31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihlerinde sona eren dönemlere ait finansal tablolarında yukarıda belirtilen esaslara dayanarak 

beklenen enflasyon oranı ve reel reeskont oranı kullanılarak bilanço gününe indirgenerek hesaplanmış kıdem tazminatı 

yükümlülüğünü finansal tablolarına yansıtmıştır.  

 

Finansal durum tablosu gününde kullanılan temel varsayımlara ait oranlar aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

İskonto oranı 11,00% 10,50% 

Enflasyon oranı 8,00% 6,50% 
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NOT 25 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER - devamı 

 

a) Uzun Vadeli Karşılıklar - devamı 

 

Kıdem tazminatı karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

 

      

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Dönem başı bakiyesi 99.344 70.433 

Hizmet maliyeti 31.174 9.245 

Faiz maliyeti 10.928 7.395 

Dönem içi ödemeler -- -- 

Aktüeryal fark 6.767 12.271 

      

Kapanış bakiyesi 148.213 99.344 

 
TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardına göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kıdem tazminatı 
karşılıklarına ilişkin aktüeryal kayıp/kazancın diğer kapsamlı gelir altında gösterilmesi gerekmektedir.  
 
Aktüeryal Kayıp kazancın hareket tablosu aşağıdaki gibidir. 
 

 

Aktüeryal Kayıp 
Kazanç 

Ertelenmiş  
Vergi Etkisi 

Net 

01.01.2015 (19.163)  3.833  (15.330)  

01.01.2015- 31.12.2015 (12.271)  2.454  (9.817)  

31.12.2015 (31.433)  6.287  (25.147)  

01.01.2016 - 31.12.2016 (6.767)  1.353  (5.414)  

31.12.2016 (38.201)  7.640  (30.560)  
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NOT 26 – TAAHHÜTLER 

 

a) Teminat-Rehin-İpotekler (“TRİ”) 

  31.12.2016 31.12.2015 
   

A. Kendi tüzel kişiliği adına verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı   7.000.000    7.000.000  
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam 
tutarı   -    -  
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla 
verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı   -    -  

D. Diğer verilen TRİ' lerin toplam tutarı   -    -  

i. Ana ortak lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı   -    -  
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine verilmiş olan TRİ' lerin 
toplam tutarı   -    -  

iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı   -    -  

      

Toplam 7.000.000 7.000.000 

      

NOT 27 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR 

31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihleri itibariyle çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçların detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Vergi ve fonlar 577.473 362.155 

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 42.174 47.068 

Personele borçlar 37.988 10.372 

      

  657.635 419.595 
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NOT 28 – NİTELİKLERİNE GÖRE  GİDERLER 

 

a) Genel Yönetim Giderleri 

 

Genel yönetim giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir; 

  01.01.2016- 01.01.2015- 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Personel ücretleri (-) (2.375.452) (2.575.691) 

Yönetim kurulu giderleri (-) (618.000) (510.000) 

Araç giderleri (-) (266.711) (116.074) 

Sigorta giderleri (-) (19.860) (15.503) 

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler (-) (101.028) (98.771) 

Amortisman gideri (-) (132.186) (126.408) 

Elektrik, LPG, doğalgaz gideri (-) (14.469) (15.196) 

Kira gideri (-) (206.123) (189.958) 

Danışmanlık gideri (-) (413.978) (618.630) 

Seyahat giderleri (-) (35.675) (11.338) 

Bakım onarım gideri (-) (32.981) (71.323) 

Vergi, resim ve harçlar (-) (250.627) (33.972) 

Haberleşme giderleri (-) (52.365) (52.696) 

Akaryakıt giderleri (-) (48.259) (42.220) 

Diğer (-) (21.504) (10.746) 

      

  (4.589.218) (4.488.526) 

 

NOT 29 – DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

a) Diğer Dönen Varlıklar 

 
31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihleri itibariyle diğer dönen varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Devreden KDV 91.568 5.140.408 

KDV İadesi Alacakları(*) 71.835.911 46.733.726 

      

  71.927.479 51.874.134 

 

Şirket aracılık ettiği ihracatlar için imalatçılara ödediği KDV tutarlarını teminat mektubu karşılığı vergi dairesinden iade talep 

etmektedir. KDV iadesi alacakları imalatçı firmaların ihracata konu mallarına ait KDV iade tutarlarını içermektedir. Şirket söz 

konusu alacağı tahsil ettikten sonra ilgili tutarı komisyon bedelini düşerek imalatçıya transfer etmekted ir. 
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NOT 30 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ 

 

a) Ödenmiş Sermaye 

 

Şirket’in sermayesi 7.500.000 TL’dir. Şirket ortaklarının ad ve soyadları ile sermaye payları aşağıda açıklanmıştır; 

 

  31.12.2016 31.12.2015 

Hissedarlar Hisse oranı TL Hisse oranı  TL 

          

Ali Tanrıverdi 0%                   728    0,01% 726 

Burak Tanrıverdi  29%         2.142.155    25,25% 1.893.683 

Çağla Polat 19%         1.457.883    9,76% 732.354 

Sedat Özdemirci 4%            293.000    3,91% 293.000 

Ahmet Akcan 0%                      -      3,40% 255.000 

Özgür Teks.Ürn.Paz.San.ve Tic. 1%              76.058    1,01% 76.058 

İncebeyler Giy.San.ve Tic.Ltd.Şti.  1%              62.500    0,83% 62.500 

İrfan Özortaç 1%              60.000    3,67% 275.000 

Çağlar Çağ 1%              54.710    3,44% 258.182 

Cavit Ortaç Özortaç 0%              20.000    1,07% 80.000 

Şahin Volkan Güzelce 0%                      -      1,65% 124.000 

Mustafa Koray Arıcı 0%              35.286    2,02% 151.816 

TGS Dış Ticaret A.Ş. 3%            200.000    2,67% 200.000 

Halka açık 41%         3.097.681    41,30% 3.097.681 

          

Toplam 100% 7.500.000 100% 7.500.000 

     
Şirket hisseleri A ve B grubu olarak iki ye ayrılmıştır. A Grubu hisseler sahibine 15 (onbeş) oy hakkı verirken B grubu hisseler 1 
(bir) oy hakkı vermektedir. Ortakların sahip oldukları hisseler sonucunda oy hakkı dağılımları aşağıdaki gibidir. 
 

  Oy Hakkı 

Ortak 31.12.2016 31.12.2015 

Burak Tanrıverdi  48,39% 40,86% 

Çağla Polat 37,18% 15,20% 

Ahmet Akcan 0,00% 7,73% 

Sedat Özdemirci 7,13% 7,13% 

İrfan Özortaç 0,12% 6,64% 

Çağlar Çağ 0,11% 6,28% 

Şahin Volkan Güzelce 0,00% 3,76% 

Mustafa Koray Arıcı 0,07% 3,60% 

Cavit Ortaç Özortaç 0,04% 1,86% 

Özgür Teks.Ürn.Paz.San.Ve Tic. 0,15% 0,15% 

İncebeyler Giy.San.Ve Tic.Ltd.Şti.  0,13% 0,13% 

Ali Tanrıverdi 0,01% 0,01% 

TGS Dış Ticaret A.Ş. 0,40% 0,40% 

Halka Açık Kısım                            6,26% 6,26% 

Toplam 100,00% 100,00% 
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NOT 30 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ – devamı 

 

a) Sermaye Düzeltmesi Farkları 

31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihleri itibariyle sermaye düzeltmesi farkları detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Sermaye düzeltmesi enflasyon farkları (56.693) (56.693) 

      

  (56.693) (56.693) 

 

b) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 

 

31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihleri itibariyle kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirlerin 

(giderlerin) detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / (kayıpları) (30.560) (25.146) 

      

  (30.560) (25.167) 

 

c)  Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 

 

31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihleri itibariyle kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler aşağıdaki gibidir: 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 764.328 598.660 

      

  764.328 598.660 

 

d) Geri Alınmış Paylar 

 

31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihleri itibariyle geri alınmış paylar aşağıdaki gibidir: 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Geri Alınmış Paylar (-) (1.003.291)  (1.003.291)  

      

  (1.003.291)  (1.003.291)  
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NOT 30 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı) 

 
e) Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 

 

31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihleri itibariyle geçmiş yıl karlarının veya (zararlarının) detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Birikmiş Karlar / ( Zararlar) 5.669.454 3.460.331 

      

  5.669.454 3.460.331 

 

f) Paylara İlişkin Primler/İskontolar 

31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihleri itibariyle paylara ilişkin primler/iskontolar aşağıdaki gibidir: 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Halka arz gelirleri 11.500.000  11.500.000  

      

  11.500.000 11.500.000 

 

NOT 31 – HASILAT 

 

Şirketin hasılat ve satışların maliyeti tutarlarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  01.01.2016- 01.01.2015- 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Komisyon geliri 9.324.841 11.652.643 

Ticari mal satışı -- 1.222.914 

      

Satış Gelirleri (net) 9.324.841 12.875.557 

 

Şirket aracılık eden bir dış ticaret sermaye şirketi olması, ihracata konu ticari mallar ile ihracata konu ihracat bedelleri üzerinde, 

imalatçılarla yapılan sözleşmeler gereği kontrolün olmaması, şirketin imalatçı şirketlerin ihracat ve KDV iadesi işlemlerine aracılık 

etmesinden dolayı, ihracat bedelleri hasılat olarak sınıflandırılmamıştır. Komisyon gelirleri imalatçıların yurtdışı ihracatlarından 

dolayı kendilerine faturalandırılan tutarı ifade etmektedir. KDV iadeleri tahsil edildiği zaman hesaplanan komisyon gelirleri kayıtlara 

alınmaktadır.  

 

Ticari mal satışları ve ticari malın maliyeti değerleri bağlı ortaklık TGS Kumaş A.Ş tarafından yapılan işlemlerdir.   
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NOT 31 – HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ - devamı 

  01.01.2016- 01.01.2015- 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Satılan ticari mallar maliyeti (-)                           -- (1.174.494) 

      

Satışların maliyeti -- (1.174.494) 

 

NOT 32 – İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ 

Yoktur. (31.12.2015:Yoktur.) 

 

NOT 33 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ,  PAZARLAMA GİDERLERİ VE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 

 

Şirketin genel yönetim, pazarlama ve araştırma ve geliştirme giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  01.01.2016- 01.01.2015- 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Genel yönetim giderleri (-) (4.589.218) (4.488.526) 

Pazarlama giderleri (-) -- -- 

Araştırma ve geliştirme giderleri (-) -- -- 

      

  (4.589.218) (4.488.526) 

 

NOT 34 – ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR / (GİDERLER) 

 

Şirketin esas faaliyetlerden diğer gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  01.01.2016- 01.01.2015- 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Diğer Çeşitli Gelirler 448.703 260.802 

      

  448.703 260.802 

   

Şirketin esas faaliyetlerden diğer giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  01.01.2016- 01.01.2015- 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Şüpheli Alacak Karşılıkları -- (3.231.686) 

Diğer Giderler (26.938) (372.326) 

      

  (26.938) (3.604.012) 
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NOT 35 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİR / (GİDERLER) 

 
a) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 

 

Yoktur. (01.01.2015-31.12.2015: Yoktur.) 

 
b) Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 

 

Yoktur. (01.01.2015-31.12.2015: Yoktur.) 

 

NOT 36 – ÇEŞİT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ  GİDERLER 

 
Amortisman İtfa Giderleri 
 
01.01.2016-31.12.2016 ve 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında amortisman itfa giderlerinin çeşit esasına göre 
sınıflandırması aşağıdaki gibidir: 

  
01.01.2016- 01.01.2015- 

31.12.2016 31.12.2015 

      

Genel yönetim giderleri (-) (132.186) (126.408) 

      

  (132.186) (126.408) 

 
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Giderler 
 
01.01.2016-31.12.2016 ve 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin giderlerin çeşit 
esasına göre sınıflandırması aşağıdaki gibidir: 

 

  01.01.2016- 01.01.2015- 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Genel yönetim giderleri (-) (2.375.452) (2.575.691) 

      

  (2.375.452) (2.575.691) 
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NOT 37 – FİNANSMAN GELİRLERİ / (GİDERLERİ) 

 

Şirketin finansman gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  
01.01.2016- 01.01.2015- 

31.12.2016 31.12.2015 

      

Faiz Gelirleri 6.150.685 162.450 

Kur Farkı Gelirleri 182.987 147.182 

      

  6.333.672 309.632 

 

Şirketin finansman giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

  
01.01.2016- 01.01.2015- 

31.12.2016 31.12.2015 

      

Faiz ve Tahvil Giderleri (-) (8.024.022) (662.878) 

Teminat Mektubu Komisyonları (-) -- (153.087) 

Diğer (-) -- (1.067) 

      

  (8.024.022) (817.032) 

 

NOT 38 – DİĞER KAPSAMLI GELİR UNSURLARININ ANALİZİ 

 
Şirketin diğer kapsamlı gelirinin / (giderlerinin) detayı aşağıdaki gibidir: 

  01.01.2016- 01.01.2015- 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Dönem Karı/Zararı 2.838.013  2.371.457  

      

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları (6.767) (12.271) 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler -- -- 

Ertelenmiş vergi gideri/geliri 1.353  2.454  

      

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar - Toplam (5.414) (9.817) 

    
 Kontrol Gücü Olmayan Paylar (2.854) (3.334) 

Ana Ortaklık Payları 2.835.453  2.364.975  

      

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - Toplam 2.832.599  2.361.640  

      

Diğer Kapsamlı Gelir - Toplam 2.832.599  2.361.640  

 

NOT 39 – SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER 

 

Yoktur. (31.12.2015: Yoktur.) 
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NOT 40 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL) 

 
a) Ertelenmiş Vergi 

Şirket’in ertelenmiş vergi aktifi ve yükümlülüğü TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolar ile Şirket’in yasal kayıtları arasındaki geçici farklardan oluşmaktadır. Bu farklar TMS ve vergi 

amaçlı hazırlanan tablolarda gelir ve giderlerin değişik raporlama dönemlerinde vergilendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Finansal durum tablosu tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar 

ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2016 31.12.2015 

    Ertelenmiş Vergi   Ertelenmiş Vergi 

  Toplam Geçici Varlık/ Toplam Geçici Varlık/ 

  Farklar (Yükümlülüğü) Farklar (Yükümlülüğü) 

Ertelenen vergi varlıkları:         

          

Kıdem tazminatı karşılığı 110.013 22.003 67.910 13.582 

Kıdem Tazminatı Karşılıkları (Aktuer Kayıp/Kazanç) 38.201 7.640 31.435 6.287 

Şüpheli alacak karşılığı 1.691.012 338.202 3.837.870 767.574 

Gelir / Gider tahakkuku 3.837.869 767.574 673.806 134.761 

          

Ertelenen vergi varlıkları: 5.677.094 1.135.419 4.611.021 922.204 

          

Ertelenen vergi yükümlülükleri, net         

     
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değer farkları (56.970) (11.394) (83.685) (16.737) 

          

Ertelenen vergi yükümlülükleri, net (56.970) (11.394) (83.685) (16.737) 

Ertelenen vergi varlıkları / (yükümlülükleri), net 5.620.124 1.124.025 4.527.336 905.467 
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NOT 40 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) (Devamı) 

 

01.01.2016-31.12.2016 tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait kar veya zarar tablosunda bulunan vergi gelir / (giderleri) 

aşağıdaki gibidir: 

  01.01.2016- 01.01.2015- 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Dönem başı 905.467 944.501 

Özsermayede yansıtılan ertelenmiş vergi 1.353 2.454 

Ertelenmiş vergi (gideri) geliri 217.205 (41.488) 

      

  1.124.025 905.467 

 

b) Kurumlar Vergisi 

 

Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi 

yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. 

 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi 

matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler 

(varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden 

hesaplanmaktadır. 

 

2016 yılında uygulanan efektif vergi oranı % 20’dir. 

 

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2016 yılı kurum kazançlarının 

geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi 

oranı % 20’dir. 

 

Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın 

hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında (özel  hesap dönemine sahip olanlarda dönem kapanışını 

izleyen dördüncü ayın 1-25 tarihleri arasında) vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler 

ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir. 
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NOT 40 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) (Devamı) 

 

Şirketin 31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihleri itibariyle cari dönem vergisiyle ilgili varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 

   
  31.12.2016 31.12.2015 

     

Cari dönem Kurumlar Vergisi (846.230) (948.982) 

Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) 217.205 (41.488) 

      

  (629.025) (990.470) 

 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik istisnalar bulunmaktadır. Bu istisnalardan Şirket’e ilişkin olanları aşağıda 

açıklanmıştır: 

 

İndirilebilir Mali Zararlar 

 

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından 

indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. 

 

Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası 

 

Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı, kurucu senedi 

ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının %75’i kurumlar vergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanmak için söz konusu 

kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın 

yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir. Menkul kıymet ve taşınmaz ticareti ve kiralaması 

ile uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı 

dışındadır. 

 

Gelir Vergisi Stopajı 

 

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına dahil ederek 

beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı Şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları 

üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj oranı, 23 Temmuz 2006 tarihi itibariyle 

% 15 olarak değiştirilmiştir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir. 24 Nisan 

2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden % 19.8 vergi 

tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesi yatırım harcamalarından Şirketlerin üretim faaliyetiyle 

doğrudan ilgili olanların % 25’i vergilendirilebilir kazançtan düşülebilir. Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından 

vergi tevkifatı yapılmamaktadır. 
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NOT 41 – PAY BAŞINA KAZANÇ 

01.01.2016-31.12.2016 tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait nominal değeri 1 TL olan pay başına kazanç / (zarar) 

aşağıdaki gibidir: 

 

  01.01.2016- 01.01.2015- 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Dönem net karı / (zararı) 2.838.013 2.371.457 

Toplam hisse adedi 7.500.000 7.500.000 

Hisse Başına Kazanç  0,3784017 0,316339 

   
Pay başına düşen basit ve hisse başına bölünmüş kazanç / (zarar) (TL) 0,38       0,32    

 

NOT 42 – PAY BAZLI ÖDEMELER 

 

Yoktur. (31.12.2015:Yoktur.) 

 

NOT 43 – SİGORTA SÖZLEŞMELERİ 

 

Yoktur.(31.12.2015: Yoktur.) 

 

NOT 44 – KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ 

 

Şirket’in ticari alacaklar, ticari borçlar ve alınan avanslar bakiyeleri de yabancı para cinsinden bakiyelerdir ancak söz konusu 

tutarlardan kaynaklanan kur farkı yada zararı imalatçı firmaya aynen yansıtıldığı için Şirket açısından kur riski oluşturmamaktadır. 

(Bknz: Not 48-c) 
 

NOT 45 – YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİDE RAPORLAMA 

 
Yoktur.(31.12.2015: Yoktur.) 

 

NOT 46 – TÜREV ARAÇLAR 

 
Yoktur.(31.12.2015: Yoktur.) 
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NOT 47 – FİNANSAL ARAÇLAR 

 

01.01.2016-31.12.2016 tarihi itibariyle kısa ve uzun vadeli finansal borçların detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2016 31.12.2015    
Kısa vadeli banka kredileri(*) 70.325.159 -- 
Çıkarılmış tahviller(**) 9.897.225 -- 
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye ait kısmı 1.279.917 1.169.964 
Kredi faiz tahakkukları -- -- 
      

Toplam kısa vadeli finansal borçlar 81.502.302 1.169.964    
Uzun vadeli banka kredileri -- 1.202.949 
Uzun vadeli finansal kiralama borçları, net -- -- 
      

Toplam uzun vadeli finansal borçlar -- 1.202.949 

      

Toplam finansal borçlar 81.502.302 2.372.913 

 

 

31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihi itibariyle uzun vadeli finansal borçların anapara ödeme vadeleri aşağıda sunulmuştur:  

 

    31.12.2016 31.12.2015 

        

1 - 2 yıl içerisinde ödenecek   81.502.302 1.169.963 

2 - 3 yıl içerisinde ödenecek   -- 1.202.949 

        

    81.502.302 2.372.912 

 

(*) Şirket banka ile yapmış olduğu proje anlaşması kapsamında Eximbank limitlerini nakit blokaj karşılığında kullanmaktadır. 
Bankadan kredi maliyetleri ve anlaşılan kar marjını içerecek şekilde  komisyon geliri elde etmektedir. Eximbank kredileri çeşitli 
vadelerde olmakla birlikte kredi karşılığı nakit blokaj hesabında tutulmasından dolayı şirket için reel bir yükümlülük 
oluşturmamaktadır. 
 
(**) Şirket 30.11.2016 vadeli TL Tahvilini 13.12.2017 tarihine ertelemiştir. 
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NOT 48 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

 
a) Finansal Araçlar Kredi Riski 

 

  

  Alacaklar     

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Bankalardaki   

Cari Dönem İlişkili Taraflar Diğer İlişkili Taraflar Diğer Mevduat Toplam 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski -- --(*) -- 30.941 73.332.780(**) 73.363.720 

-  Azami riskin teminat ile güvence altına altınmış kısmı             

A- Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış  
-- -- -- 30.941 73.332.780 1.094.082.396 

finansal varlıkların net defter değeri 

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 net defter değeri 

D- Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter 
değerleri 

            

-vadesi geçmiş  -- 4.495.141 -- -- -- 4.495.141 

- değer düşüklüğü -- (4.495.141) -- -- -- (4.495.141) 

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

 

(*) Ticari alacaklar, finansal durum tablosunda 1.020.718.676 TL’dir. Bu tutar, şirketin ticari alacakları değildir. Şirket aracılığıyla dış ticaret gerçekleştiren imalatçı firmaların ticari alacak 

tutarını ifade etmektedir.  

   (**) Şirket banka ile yapmış olduğu proje anlaşması kapsamında Eximbank limitlerini nakit blokaj karşılığında kullanmaktadır.  
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 NOT 48 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ - devamı 

 
a) Finansal Araçlar Kredi Riski - devamı 

 

     

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Bankalardaki   

Geçmiş Dönem İlişkili Taraflar Diğer İlişkili Taraflar Diğer Mevduat Toplam 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski -- --(*) -- 51.731 963.264 1.014.995 

-  Azami riskin teminat ile güvence altına altınmış kısmı             

A- Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış  
-- -- -- 51.731 963.264 761.930.259 

finansal varlıkların net defter değeri 

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 net defter değeri 

D- Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri             

-vadesi geçmiş  -- 4.495.141 -- -- -- 4.495.141 

- değer düşüklüğü -- (4.495.141) -- -- -- (4.495.141) 

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

 

(*) Ticari alacaklar, finansal durum tablosunda 1.020.718.676 TL’dir. Bu tutar, şirketin ticari alacakları değildir. Şirket aracılığıyla dış ticaret gerçekleştiren imalatçı firmaların ticari alacak 

tutarını ifade etmektedir.  
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NOT 48 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ - devamı 

b) Finansal Araçlar Faiz Oranı Riski 

 

Piyasadaki fiyatların değişmesiyle finansal araçların değerlerinde dalgalanmalar oluşabilir. Söz konusu dalgalanmalar, menkul 

kıymetlerdeki fiyat değişikliğinden veya bu menkul kıymeti çıkaran tarafa özgü veya tüm piyasayı etkileyen faktörlerden 

kaynaklanabilir. Şirket’in faiz oranı riski başlıca banka kredilerine bağlıdır. 

 

Faiz taşıyan finansal borçların faiz oranı değişiklik göstermesine karşın faiz taşıyan finansal varlıkların sabit faiz oranı bulunmaktadır 

ve gelecek yıllardaki nakit akışı bu varlıkların büyüklüğü ile değişim göstermemektedir. Şirket’in piyasa faiz oranlarının 

değişmesine karşı olan risk açıklığı, her şeyden önce Şirket’in değişken faiz oranlı borç yükümlülüklerine bağlıdır. Şirket’in bu 

konudaki politikası ise faiz maliyetini, sabit ve değişken faizli borçlar kullanarak yönetmektir. 

 

 

    Defter Değeri 

  31.12.2016 31.12.2015 

Sabit faizli araçlar      

           Finansal yükümlülükler 81.502.302 2.372.912 

Toplam -- -- 

      

Değişken faizli araçlar     

           Finansal yükümlülükler -- -- 

Toplam 81.502.302 2.372.912 

 

  



  TGS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. ) 

 

65 

 

NOT 48 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ - devamı 

 

c) Yabancı para riski 

 

  ABD Doları EURO GBP Toplam 

31.12.2016 TL karşılığı TL karşılığı TL karşılığı TL karşılığı 
     

Nakit ve nakit benzerleri  - - - - 

Müşterilere verilen avanslar - 1.353.474 204.068 1.557.542 

Banka kredileri  - - - - 
     

Net yabancı para 
pozisyonu 

- 1.353.474 204.068 1.557.542 

 

  ABD Doları EURO GBP Toplam 

31.12.2015 TL karşılığı TL karşılığı TL karşılığı TL karşılığı 
     

Nakit ve nakit benzerleri  - - - - 

Müşterilere verilen avanslar - 1.035.978 203.208 1.272.320 

Banka kredileri  - - - - 
     

Net yabancı para 
pozisyonu 

- 1.035.978 203.208 1.272.320 

 

Şirket’in ticari alacaklar, ticari borçlar ve alınan avanslar bakiyeleri de yabancı para cinsinden bakiyelerdir ancak söz konusu 

tutarlardan kaynaklanan kur farkı yada zararı imalatçı firmaya aynen yansıtıldığı için Şirket açısından kur riski oluşturmamaktadır. 
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NOT 48 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

 
c) Finansal Araçlar Likidite Riski 

 
Şirket’in 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri itibariyle likidite riskini gösteren tablolar aşağıdadır; 

 

Cari Dönem Defter değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklı nakit 

akışı 
(I+II+III+IV+V) 

3 Aydan  
Kısa (I) 

3-12 Ay 
Arası (II) 

1-5 
Yıl 

Arası 
(III) 

5 
Yıldan 
Uzun 

Türev olmayan finansal yükümlülükler: 1.202.448.317 1.202.820.818 1.202.820.818 -- -- -- 

Finansal borçlar 81.502.302 81.874.803 348.376 81.526.427 -- -- 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında 
Borçlar 

657.635 657.635 657.635 -- -- -- 

Ticari ve diğer borçlar 1.120.288.380 1.120.288.380 1.120.288.380 -- -- -- 

Türev finansal yükümlülükler: -- -- -- -- -- -- 

Toplam 1.202.448.317 1.202.820.818 1.202.820.818 81.526.427 -- -- 

 
Şirket’in 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri itibariyle likidite riskini gösteren tablolar aşağıdadır; 

 

Geçmiş Dönem Defter değeri 
Sözleşmeden 
kaynaklı nakit 

akışı 

3 Aydan  
Kısa (I) 

3-12 Ay 
Arası (II) 

1-5 
Yıl 

Arası 
(III) 

5 
Yıldan 

Uzun 

Türev olmayan finansal yükümlülükler: 871.543.396 871.841.366 870.563.987 1.277.379 -- -- 

Finansal borçlar 2.372.913 2.670.883 1.393.504 1.277.379 -- -- 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar 
Kapsamında Borçlar 

419.595 419.595 419.595 -- -- -- 

Ticari ve diğer borçlar 868.750.888 868.750.888 868.750.888 -- -- -- 

Türev finansal yükümlülükler: -- -- -- -- -- -- 

Toplam 871.543.396 871.841.366 870.563.987 1.277.379     
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NOT 49 – FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA 

MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) 

 

Makul değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli taraflar arasında alım 

satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal aracın makul değerini en iyi yansıtan 

değerdir. Şirket’in finansal araçların makul değerleri Türkiye’deki finansal piyasalardan ilgili ve güvenilebilir bilgiler 

edinilebileceği ölçüde, tahmin edilmiştir. Burada sunulan tahminler, Şirket’in bir piyasa işleminde edinebileceği tutarları 

yansıtmayabilir. Şirket’in finansal araçlarının makul değerlerinin tahmininde aşağıda belirtilen yöntemler ve varsayımlar 

kullanılmıştır. 

 

Rayiç değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların rayiç değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntem 

ve varsayımlar kullanılmıştır: 

 

Finansal Aktifler 

 

Makul değeri defter değerine yaklaşan parasal aktifler: 

 

-Yabancı para bakiyeleri dönem sonu kuru üzerinden çevrilmektedir. 

-Finansal durum tablosunda maliyet bedeli üzerinden gösterilen bazı finansal aktiflerin (kasa-banka) makul değerlerinin finansal 

durum tablosu değerlerine yaklaşık oldukları varsayılmaktadır. 

-Ticari alacakların makul değerinin, karşılıklar ayrıldıktan sonra, taşındıkları değere yakın olduğu tahmin edilmektedir. 

 

Finansal Pasifler 

 

Makul değeri defter değerine yaklaşan parasal pasifler: 

 

-Kısa vadeli krediler ve diğer parasal pasiflerin makul değerlerinin, kısa dönemli olmaları dolayısıyla, defter değerlerinin yaklaşık 

olduğu varsayılmaktadır. 

-Yabancı para cinsinden olan ve dönem sonu kurları üzerinden çevrilen uzun vadeli borçlarının makul değerinin defter değerine 

eşit olduğu varsayılmaktadır. 

-Üçüncü şahıslara ödenecek tahmini tutarları temsil eden ticari borçlar ile tahakkuk etmiş giderlerin finansal durum tablosunda 

taşınan defter değerlerinin piyasa değerlerine yaklaşık olduğu varsayılmıştır. 

 

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. 

Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem gören borsa 

fiyatlarından değerlenmiştir. 

İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından başka direkt 

ya da indirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir. 

Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan 

piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir. 
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NOT 49 – FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA 

MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) (Devamı) 

 

Finansal durum tablosunda yer alan vadeli mevduatlar makul değerleri ile değerlenen kalemlerdir. Bunun yanı sıra, açıklama 

amaçlı olarak, finansal durum tablosunda işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle taşınan finansal borçlar makul 

değerleriyle sunulmuştur. Açıklama amaçlı olarak hazırlanan finansal borçların makul değerleri, gelecekteki kontrat bazlı nakit 

akışlarının Şirket için uygun olan ve Seviye 2 olarak sınıflandırılan benzer finansal araçlar için olan cari dönem piyasa faiz oranları 

ile iskonto edilmesi yöntemiyle tahmin edilmiştir. Kısa vadeli olmalarından dolayı, ticari alacak ve borçların makul değerleri, 

defter değerlerinden değer düşüklüğü karşılığının düşülmesiyle tahmin edilmektedir. 

 

31.12.2016 tarihi itibariyle finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir; 

 

  Krediler ve İtfa edilmiş değer farkı kar     

  alacaklar (Nakit değerinden veya zarara     

  ve nakit gösterilen finansal yansıtılan Defter   

Cari Dönem benzerleri dahil) yükümlülükler finansal varlıklar değeri Not 

            

Finansal varlıklar           

Nakit ve nakit benzerleri 73.382.115 -- -- 73.382.116 Dipnot: 51 

Ticari alacaklar 1.020.718.676 -- -- 1.020.718.677 Dipnot: 7 

Diğer alacaklar 30.940 -- -- 30.941 Dipnot: 8 

  
 

        

Finansal yükümlülükler 
 

        

Finansal borçlar 81.502.302 -- -- 81.502.303 Dipnot: 44 

Ticari borçlar 1.113.464.824 -- -- 1.113.464.824 Dipnot: 7 

Diğer borçlar 6.823.555 -- -- 6.823.556 Dipnot: 8 

 

31.12.2015 tarihi itibariyle finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir; 

 

      Gerçeğe uygun     

  Krediler ve İtfa edilmiş değer farkı kar     

  alacaklar (Nakit değerinden veya zarara     

  ve nakit gösterilen finansal yansıtılan Defter   

Geçmiş Dönem benzerleri dahil) yükümlülükler finansal varlıklar değeri Not 

            

Finansal varlıklar           

Nakit ve nakit benzerleri 978.223 -- -- 978.223 Dipnot: 51 

Ticari alacaklar 760.915.264 -- -- 760.915.261 Dipnot: 7 

Diğer alacaklar 51.730 -- -- 51.731 Dipnot: 8 

            

Finansal yükümlülükler           

Finansal borçlar 2.372.913 -- -- 2.372.913 Dipnot: 44 

Ticari borçlar 862.410.837 -- -- 862.410.837 Dipnot: 7 

Diğer borçlar 6.340.051   -- 6.340.051 Dipnot: 8 
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NOT 50 – RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

 

Yoktur. (31.12.2015: Yoktur.) 

 

NOT 51 – MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE 

ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 

 

Yoktur. (31.12.2015: Yoktur.) 

 

NOT 52 – TMS’YE İLK GEÇİŞ 

 
Yoktur. (31.12.2015:Yoktur) 

NOT 53 – NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2016 31.12.2015 

      

Kasa 11.336 10.982 

Bankalar 73.370.779(*) 967.241 

Diğer hazır değerler -- -- 

POS hesapları -- -- 

      

  73.382.115 978.223 

 

(*) Şirket banka ile yapmış olduğu proje anlaşması kapsamında Eximbank limitlerini nakit blokaj karşılığında kullanmaktadır. 
Bankadan kredi maliyetleri ve anlaşılan kar marjını içerecek şekilde  komisyon geliri elde etmektedir. Eximbank kredileri çeş itli 
vadelerde olmakla birlikte kredi karşılığı nakit blokaj hesabında tutulmasından dolayı şirket için reel bir yükümlülük 
oluşturmamaktadır. 

 

NOT 54 – ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

Yoktur. (31.12.2015: Yoktur.) 

 



                 

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 31.12.2016 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 faal iyet 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, 06 Şubat 2017 
 
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 

 

 

 

Özkan Cengiz 

Sorumlu Ortak Denetçi, SMMM 

 


