TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
İzahname
Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca ……/……/…………
tarihinde onaylanmıştır.
Ortaklığımızın çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin 15.000.000 TL’den 30.000.000
TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 15.000.000 TL nominal değerli paylarının
halka arzına ilişkin izahnamedir.
İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun
Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, paylara ilişkin bir tavsiye olarak da
kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul’un
herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün
olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu izahname, ortaklığımızın www.tgsas.com ve halka arzda satışa aracılık edecek
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin www.atayatirim.com.tr adresli internet siteleri
ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır.
Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)’nun 10’uncu maddesi uyarınca, izahnamede ve
izahnamenin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan
zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya
edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden
lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının Yönetim Kurulu üyeleri kusurlarına
ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur.
Ancak, izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı,
hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak
ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim,
derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer
almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları
raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPK hükümleri çerçevesinde
sorumludur.

GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR
“Bu izahname, “düşünülmektedir”, “planlanmaktadır”, “hedeflenmektedir”,
“tahmin edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik
açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece
izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok
faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı
sonuçlanmasına yol açabilecektir.”
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KISALTMA VE TANIMLAR
A.Ş.
Aracı Kurum
Avro, Euro
BİST / BİAŞ / Borsa
İstanbul
BSMV
GSYİH
GVK
IBAN
ISIN
KAP
KDV
KVK
Kurul/SPK
Md
MKK
MKS
M2
TGSAS, TGS
SPK veya Kurul
SPKn
Şirket/İhraççı
TCMB
TL
TTK
TÜİK

Anonim Şirket
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Avrupa Birliği Para Birimi

UMS
YBBO
$,ABD Doları veya
ABD$

Uluslararası Muhasebe Standartları
Yıllık Bileşik Büyüme Oranı

Borsa İstanbul A.Ş.
Banka Sigorta Muameleleri Vergisi
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
Gelir Vergisi Kanunu
International Bank Account Number
International Securities Identification Number
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Katma Değer Vergisi Kanunu
Kurumlar Vergisi Kanunu
Sermaye Piyasası Kurulu
Madde
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Merkezi Kaydi Sistemi
Metrekare
TGS Dış Ticaret A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
TGS Dış Ticaret A.Ş.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
Türk Lirası
Türk Ticaret Kanunu
Türkiye İstatistik Kurumu

Amerikan Doları
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I. BORSA GÖRÜŞÜ:
Yoktur.
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II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR:
Yoktur.
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1. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER
Bu izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler
çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını
değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş
olduğunu beyan ederiz.
İhraççı
TGS Dış Ticaret A.Ş. Yetkilisi
Ali TANRIVERDİ
Yönetim Kurulu Bşk.

Sorumlu Olduğu Kısım:

Çağla POLAT
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
İZAHNAMENİN TAMAMI

___29/04/2021

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluşun Ticaret
Unvanı ve Yetkilisinin

Sorumlu Olduğu Kısım:

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

İZAHNAMENİN
TAMAMI
29/04/2021

İzahnamenin bir parçası olan bu raporda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz
tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını
değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş
olduğunu beyan ederiz.
İmzalı sorumluluk beyanları izahname ekinde yer almaktadır.
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sorumlu Olduğu Kısım

Hakan Günaydın

31.12.2018 ve 31.12.2019
Tarihli Finansal
Tablolar Ve İlgili Bağımsız
Denetim Raporları

Sorumlu Denetçi
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Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş
Serdar Asar

Sorumlu Olduğu Kısım
31.12.2020 Tarihli Finansal
Tablolar Ve İlgili Bağımsız
Denetim Raporları

Sorumlu Denetçi
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2. ÖZET
Özet “unsur” olarak bilinen açıklama yükümlülüklerinden oluşmaktadır. Bu unsurlar
aşağıdaki A-E (A.1-E.7) bölümlerinde numaralandırılmışlardır. Bu özet, ilgili sermaye
piyasası aracı türü ve ihraççının niteliğine göre gerekli olan tüm unsurları
içermektedir. Bazı unsurlara sermaye piyasası aracı türü ve ihraççının niteliği
nedeniyle özette yer verilmesine gerek bulunmadığı için, unsurların
numaralandırmasında boşluklar olabilir. Sermaye piyasası aracı türü ve ihraççının
niteliği dolayısıyla özette yer verilmesi gereken unsurlara ilişkin herhangi bir bilginin
bulunmaması mümkündür. Bu durumda, unsurun içeriğine dair kısa bir açıklamayla
birlikte “Yoktur” ifadesine yer verilir.
Başlık
A.1

Giriş ve uyarılar

A—GİRİŞ VE UYARILAR
Açıklama Yükümlülüğü






A.2

B.1
B.2

İzahnamenin
sonraki 
kullanımına ilişkin bilgi

Bu özet izahnameye giriş olarak
okunmalıdır.
Sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım
kararları izahnamenin bir bütün olarak
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
İzahnamede yer alan bilgilere ilişkin
iddiaların
mahkemeye
taşınması
durumunda, davacı yatırımcı, halka arzın
gerçekleştiği ülkenin yasal düzenlemeleri
çerçevesinde, izahnamenin çevirisine ilişkin
maliyetlere yasal süreçler başlatılmadan
önce katlanmak zorunda kalabilir.
Özete bağlı olarak (çevirisi dahil olmak
üzere) ilgililerin hukuki sorumluluğuna
ancak özetin izahnamenin diğer kısımları ile
birlikte okunduğu takdirde yanıltıcı, hatalı
veya tutarsız olması veya yatırımcıların
yatırım kararını vermesine yardımcı olacak
önemli bilgileri sağlamaması durumunda
gidilir.
İhraççı tarafından izahnamenin payların
yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışı
için kullanılmasına ilişkin verilen herhangi
bir izni bulunmamaktadır.

B—İHRAÇÇI
İhraççının ticaret unvanı ve Ticaret Unvanı: TGS Dış Ticaret A.Ş.
işletme adı
İhraççının hukuki statüsü, tabi Hukuki Statüsü: Anonim Şirket
olduğu mevzuat, kurulduğu Tabi Olduğu Mevzuat: Türkiye Cumhuriyeti
Kanunları
ülke ve adresi
Kurulduğu Ülke: Türkiye
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İletişim Adresi: Halkalı Merkez Mah. Basın
Ekspres Yolu No:9 Capital Tower Kat: 1
D:11/12/13/14 Küçükçekmece, İstanbul
İnternet Adresi: www.tgsas.com
Telefon: 0 212 644 58 58
Faks: 0 212 504 63 55
B.3

Ana
ürün/hizmet
kategorilerini de içerecek
şekilde ihraççının mevcut
faaliyetlerinin ve faaliyetlerine
etki eden önemli faktörlerin
tanımı ile faaliyet gösterilen
sektörler/pazarlar hakkında
bilgi

Yürürlükteki Esas Sözleşme’nin “Amaç ve
Konu” başlıklı 3. maddesine göre, Şirket’in
faaliyet amacı özetle, tekstil, giyim, triko, iplik,
deri ürünleri ile bunlardan mamul eşya,
dokumaya ve örmeye elverişli maddeler ile
bunlardan mamul eşya ve bunların yan sanayi
mamulleri dalında ve diğer tüm sektörlerde
imalatçı veya başka surette faaliyet gösteren
tüzel ve gerçek kişilerin özellikle dış pazar
faaliyetlerinde güç birliği oluşturmaktır.
Bu kapsamda Şirket, dış ticaret sermaye şirketi
olma özelliği ile çeşitli sektörlerde imalatçı
olarak faaliyet gösteren firmaların ihracatlarına
aracılık etmektedir. TGS Dış Ticaret A.Ş. bir
dış ticaret sermaye şirketi olarak firmalara
sağlanan Eximbank kredileri, ihracat vergi ve
gümrük mevzuatları yönünden destek ve
kolaylıklardan
faydalanarak
yönetim,
pazarlama, maliyet ve finansman avantajları
elde
etmesi
ve
böylece
ihracata
yönlendirilmelerinin
sağlanması
olduğu
belirtilebilir.
Şirket’in aracılığı ile gerçekleşen ihracat
işlemlerinde yurtdışındaki ithalatçı firma
Türkiye’de bulunan imalatçıya siparişlerini
ilettikten hemen sonra, imalatçı firma
tarafından ithalatçıya ihracat işleminin Şirket
aracılığı ile gerçekleştirileceği bilgisini
vermektedir. İmalatçı tarafından üretilen
ürünler yurtdışındaki ithalatçı firmaya teslim
edildiğinde imalatçı firma tarafından Şirket’e
fatura
kesilerek
ürünlerin
satışı
gerçekleştirilmektedir.
Akabinde
ihracat
evrakları banka aracılığı ile ithalatçı firmaya
gönderilmektedir. Sonrasında ithalatçı firma
tarafından ödenen mal bedeli yine banka
aracılığı ile Şirket’e iletilmektedir. Şirket,
kendisine ulaşan mal bedelini kesintisiz şekilde
imalatçı firmaya iletmektedir.
Şirket, bu faaliyeti kapsamında (i) KDV İadesi
Tahsilat Komisyonu ve (ii) Avans Kullandırım
Hizmeti Gelirleri olmak üzere iki şekilde gelir
elde etmektedir.
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B.4a

B.5
B.6

B.7

İhraççıyı ve faaliyet gösterdiği Şirket’i ve faaliyet gösterdiği sektörü etkileyen
sektörü etkileyen önemli en önemli eğilimler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
 Döviz kurlarındaki değişimler
son eğilimler hakkında bilgi


Covid-19 pandemisi ve buna bağlı olarak
alınan tedbirler ile salgının olumsuz
etkilerini hafifletmek amacıyla dünyada ve
ülkemizde uygulanan politikaları



Türkiye ve dünyada yaşanan demografik ve
sosyolojik değişimler



Ekonomik refah seviyesi ve buna bağlı
olarak değişen birikim ve yatırım kararları

İhraççının dahil olduğu grup Şirket’in dahil olduğu grup bulunmamaktadır.
ve grup içindeki yeri
Sermayedeki veya toplam oy Ortağın Adı Sermayedek Sermayedek
hakkı
içindeki
payları Soyadı
/ i Payı (TL)
i Payı (%)
doğrudan veya dolaylı olarak Ticari
%5 ve fazlası olan kişilerin Unvanı
isimleri/unvanları
ile
her Ali
971.994,56
6,48
birinin pay sahipliği hakkında Tanrıverdi
bilgi
Burak Tanrı 2.378.125,00
15,85
verdi
İhraççının hâkim ortaklarının
farklı oy haklarına sahip olup
Çağla Polat
3.051.578,04
20,34
olmadıkları hakkında bilgi
Dış
400.000,00
2,67
Varsa doğrudan veya dolaylı TGS
olarak ihraççının yönetim Ticaret A.Ş.
8.198.302,40
54,66
hakimiyetine sahip olanların Diğer
15.000.000
100,00
ya da ihraççıyı kontrol Toplam
edenlerin isimleri/unvanları ile
bu
kontrolün
kaynağı Şirket’in %2,67 oranında hissesi TGS Dış
Ticaret A.Ş.’ye aittir.
hakkında bilgi
TGS Dış Ticaret A.Ş.’nin kontrol gücüne sahip
ortakları ise Ali Tanrıverdi, Burak Tanrıverdi
ve Çağla Polat olup, söz konusu ortaklar aynı
zamanda Şirket’in doğrudan hissedarlarıdır.
Ali Tanrıverdi, Burak Tanrıverdi ve Çağla
Polat Şirket sermayesinde doğrudan ve dolaylı
olarak sahip oldukları pay oranı nedeniyle
kontrol gücüne sahiptir
Seçilmiş finansal bilgiler ile Şirket’in net satışları 2018, 2019 ve 2020
ihraççının
finansal yıllarında sırasıyla; 19.638.277 TL, 26.094.665
durumunda
ve
faaliyet TL ve 17.705.030 TL olarak gerçekleşmiştir.
sonuçlarında meydana gelen Şirket’in gelirleri 2019 yılında bir önceki yıla
göre %32,9, oranında artmış 2020 yılında ise
önemli değişiklikler
bir önceki yıla göre %32,2 oranında azalmıştır.
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B.8
B.9
B.10

B.11

C.1

Bununla birlikte, Şirket’in net dönem karı 2018
yılında 10.643618 TL, 2019 yılında 11.547.986
TL ve 2020 yılında ise 3.194.805 TL olmuştur.
Şirketin aktif toplamı yılları itibari ile
31.12.2018- 2.535.97.666 TL, 31.12.20192.753.995.206 TL, 31.12.2020- 2.515.300.995
TL olarak düzenli bir artış gerçekleştirmiştir.
Ayrıca, özkaynakların toplam varlıklara oranı
2018 yılında %1,6, 2019 yılında %1,8 ve 2020
yılında %2,1 olarak gerçekleşmiştir.
proforma Yoktur.

Seçilmiş önemli
finansal bilgiler
Kar tahmini ve beklentileri

Şirket’in kar tahmini veya beklentisi
bulunmamaktadır.
Şirket’in, 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31
Aralık 2020 tarihleri itibarıyla hazırlanan
finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetçi
raporunda olumlu görüş verilmiştir.
İhraççının
işletme
sermayesi
mevcut
yükümlülüklerini karşılamada yeterlidir.

İzahnamede yer alan finansal
tablolara
ilişkin
denetim
raporlarındaki olumlu görüş
dışındaki hususların içeriği
İhraççının
işletme
sermayesinin
mevcut
yükümlülüklerini
karşılayamaması

C—SERMAYE PİYASASI ARACI
İhraç
edilecek
ve/veya Şirket’in 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı
borsada
işlem
görecek içerisinde 15.000.000 TL olan çıkarılmış
sermaye piyasası aracının sermayesi, tamamı nakden karşılanmak üzere
menkul kıymet tanımlama gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımı ile
numarası (ISIN) dahil tür 30.000.000 TL’ye çıkarılacaktır.
ve gruplarına ilişkin bilgi
İhraç olunacak paylara ilişkin bilgiler:
Grup

Tutar (TL)

A

1.200.000

Nama/Ha
miline
Nama

B

13.800.000

Hamiline

ISIN
Kodu
TRETGSD
00028
TRETGSD
00010

Artırılan 15.000.000 TL sermayeyi temsil eden
beheri 0,01 TL nominal değerli, 120.000.000 adet
A Grubu nama yazılı imtiyazlı, 1.380.000.000
adet B Grubu hamiline yazılı olarak ihraç
edilecektir.
Mevcut ortakların yeni pay alma hakları
kısıtlanmayacaktır. Yeni pay alma hakları nominal
değer üzerinden kullandırılacak olup; 0,01 TL
nominal değerli bir payın kullanım fiyatı 0,01 TL
olarak belirlenmiştir.
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İhraç edilecek B grubu paylar borsada işlem
görecektir.
C.2
C.3

C.4

Sermaye piyasası aracının
ihraç edileceği para birimi
İhraç edilmiş ve bedelleri
tamamen ödenmiş
pay
sayısı ile varsa bedeli tam
ödenmemiş pay sayısı

İhraç edilecek paylar Türk Lirası cinsinden ihraç
edilecektir.
Şirket’in mevcut çıkarılmış sermayesi 15.000.000
TL olup, her biri 0,01 TL nominal değere sahip
1.500.000.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış
sermayeyi temsil eden payların tamamı
ödenmiştir.

Her bir payın nominal
Bedeli tam ödenmemiş pay bulunmamaktadır.
değeri
Sermaye piyasası aracının Şirket payları için ilgili mevzuat uyarınca pay
sağladığı haklar hakkında sahiplerine tanınmış olan haklar aşağıdaki gibidir.
bilgi
İhraç edilecek paylar ilgili mevzuat uyarınca pay
sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır. İhraç
edilecek payların sağladığı haklar aşağıdaki
gibidir:
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

Kardan Pay Alma Hakkı (TTK madde 507,
SPKn madde 19, Kar Payı Tebliği II-19.1)
Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (TTK madde
462, SPKn madde 19, Pay Tebliği VII128.1)
Yeni Pay Alma Hakkı (TTK madde 461,
Kayıtlı Sermaye Sistemindeki Ortaklıklar
için SPKn madde 18, Kayıtlı Sermaye
Sistemi Tebliği II-18.1)
Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK madde
507)
Genel Kurul’a Davet ve Katılma Hakkı
(TTK madde 414, 415, 419, 425, 1527,
SPKn madde 29, 30 Vekaleten Oy
Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet
Toplanması Tebliği II-30.1)
Oy Hakkı (TTK madde 434, 435, 436,
SPKn madde 30)
Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (TTK
madde 437, SPKn madde 14 Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği II-14.1)
İptal Davası Açma Hakkı (TTK madde
445, 446, 451 Kayıtlı Sermaye
Sistemindeki Ortaklıklar için SPKn madde
18/6, 20/2)
Azınlık Hakları (TTK madde 411, 412,
420,439, 531, 559
Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK madde
438, 439)
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•

•
•

Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn madde
24, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin
Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği II23.1)
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı
(SPKn madde 27, Ortaklıktan Çıkarma ve
Satma Hakları Tebliği II-27.1)
Şirket’in Esas Sözleşme’sinin “İmtiyazlı
Menkul Kıymetler” başlıklı 9’üncü
maddesine göre A grubu payların Yönetim
Kurulu
üyelerinin
seçiminde
aday
gösterme imtiyazı vardır.

C.5

Sermaye piyasası aracının Sermaye piyasası aracının devir ve tedavülünü
devir
ve
tedavülünü kısıtlayıcı hususlar bulunmamaktadır.
kısıtlayıcı
hususlar
hakkında bilgi

C.6

Halka arz edilen sermaye
piyasası
araçlarının
borsada işlem görmesi için
başvuru yapılıp yapılmadığı
veya yapılıp yapılmayacağı
hususu ile işlem görülecek
pazara ilişkin bilgi
Kar
dağıtım
politikası
hakkında bilgi

C.7

D.1

Şirket’in payları BIST Ana Pazarında işlem
görmektedir.
Sermaye artırımında ihraç edilen paylar yeni pay
alma haklarının kullandırılmaya başladığı birinci
gün itibari ile MKK’da gerekli işlemlerin
yapılmasına müteakip BIST’te işlem görmeye
başlayacaktır.
Şirket’in kâr dağıtım esasları, Esas Sözleşme’nin
“Kârın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 26.
maddesinde
düzenlenmiştir.
Şirket,
TTK
hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı, vergi
mevzuatı ve Esas Sözleşme’nin kar dağıtımına
ilişkin hükümleri çerçevesinde kar dağıtımı
yapmaktadır.
Şirket’in kar dağıtım politikası aşağıda
sunulmuştur.

D—RİSKLER
İhraççıya, faaliyetlerine ve
 Genel
ekonomik
riskler
Şirket’in
içinde bulunduğu sektöre
faaliyetlerini ve finansal performansını
ilişkin önemli risk faktörleri
olumsuz yönde etkileyebilir
hakkında bilgi
 Döviz
kurlarında
yaşanabilecek
dalgalanmalar Şirket’in faaliyetlerini ve
finansal
performansını
olumsuz
etkileyebilecek riskler taşımaktadır
 Üretim sektöründe hammadde ve diğer
üretim
faktörleri
olarak
kullanılan
girdilerin
fiyatlarında
yaşanacak
dalgalanmalar Şirket’in faaliyetlerini ve
performansını olumsuz yönde etkileyebilir
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D.2

E.1

Satışlar içerisinde müşteri yoğunlaşması
Şirket’in
faaliyetleri
ve
finansal
performansını olumsuz etkileyebilir
Müşteriler ve diğer ihracatçı firmalar ile
olan ilişkilerde yaşanacak sorunlar
Şirket’in
faaliyetleri
ve
finansal
performansını olumsuz yönde etkileyebilir.
Sektörde yaşanan rekabet Şirket acısından
riskler barındırmaktadır
Deprem, sel ve benzeri doğal afetler ile
salgın hastalıklar Şirket’in faaliyetlerini ve
finansal
performansını
olumsuz
etkileyebilecek riskler oluşturmaktadır
Çeşitli mevzuat ve düzenlemelerde
meydana gelecek değişiklikler Şirket’in
faaliyetlerini ve finansal performansını
olumsuz
etkileyebilecek
riskler
barındırmaktadır
Vergi oranlarında yapılacak değişiklikler
Şirket için risk oluşturmaktadır
Dava Riski
Genel ekonomik gelişmelerin yurtiçi veya
yurtdışında olumsuz seyretmesi dış ticaret
sektörü için risk oluşturmaktadır
Dış ticarette Türkiye dışındaki ülkelerde
artan alternatif üretici şirketler sektör için
risk oluşturmaktadır

Sermaye piyasası aracına Pay sahipleri temel olarak iki tür gelir elde ederler.
ilişkin önemli risk faktörleri Kâr payı gelirleri: Şirketlerin yılsonunda elde
ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir.
hakkında bilgi
Borsa şirketleri karını nakden veya kâr payının
sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç ederek
dağıtabilirler. Kar oluşmaması ve oluşan karın
Genel Kurul’da dağıtılmamasına karar verilmesi
durumunda kâr payı alamama riski vardır.
Sermaye Kazancı: Sermaye kazancı, payın
fiyatındaki artıştan kaynaklanan ve payın satışı ile
gerçekleşen
kazançtır.
Şirket’in
finansal
performansının beklentilerinin altında kalması
veya Şirket’in finansal performansı veya
gelecekteki gelir beklentilerinden bağımsız olarak
sermaye piyasalarında yaşanacak olumsuzluklar
nedeniyle şirketin hisse fiyatı düşebilir.
E—HALKA ARZ
Halka
arza
ilişkin Halka arzda yeni pay alma haklarının taamının
ihraççının/halka arz edenin kullanılması halinde ihraççının elde edeceği gelir
elde edeceği net gelir ile 15.000.000 TL’dir. Bu tutar yeni pay alma
15

katlanacağı tahmini toplam
maliyet ve talepte bulunan
yatırımcılardan
talep
edilecek tahmini maliyetler
hakkında bilgi

haklarının tamamının kullanılmaması, kalan
payların borsada satılamaması veya kalan payların
nominal değerin üzerinde bir fiyattan borsada
satılmasına bağlı olarak artabilir veya azalabilir.
Sermaye artırımına ilişkin toplam maliyetin
210.650 TL olacağı tahmin edilmektedir. Halka
arza ilişkin toplam maliyet ve pay başına maliyet
tutarları, aşağıdaki tabloda yer almaktadır
Mevcut ortakların halka arzda yeni pay alma
haklarını %100 oranında kullandıkları varsayımı
Açıklama
Tutar (TL)
SPK Kurul Ücreti (sermayenin
30.000
nominal değeri üzerinden %0,2)
Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Ücreti
18.900
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (Halka
15.750
Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
üzerinde %0,1) (BSMV Dahil)
Aracı Kurum Ücreti (Ata Yatırım)
100.000
Rekabet Koruma Fonu (%0,04)
6.000
İlan ve Tescil Giderleri (Tahmini)
20.000
Diğer Giderler (Tahmini)
20.000
Toplam Maliyet
210.650
İhraç Edilecek Pay Toplamı
Pay başına maliyet

E.2a

Halka
arzın
gerekçesi,
halka
arz
gelirlerinin
kullanım yerleri ve elde
edilecek tahmini net gelir
hakkında bilgi

1.500.000.000
0,0140

Sermaye artırımından sağlanacak fon ile, yaklaşık
%66’sının Şirket müşterisi olan imalatçı firmaların
yaptıkları ihracatlar neticesinde oluşan KDV
iadelerinin
erken
finansmanına
yönelik
kullanılması ve buna bağlı olarak KDV komisyon
gelirlerinin prefinansman hizmet geliri elde
edilmesi amaçlanmaktadır. Fonun yaklaşık
%17’lik tutarı ise Şirket’in bağlı ortaklığı olarak
faaliyet gösteren TGS Kumaş Ürünleri Pazarlama
A.Ş. firmasına sermaye artırımı yoluyla kaynak
aktarımı yapılması öngörülmektedir. Geri kalan
yaklaşık %17’lik kısmın ise Şirket’in faaliyetleri
içerisinde en önemli kalemi oluşturan dijitalleşme
yatırımlarına ve işletmenin diğer ihtiyaçlarını
karşılamak adına ayrılması öngörülmüştür.
Şirket’in elde edeceği tahmini halka arz
masraflarının çıkarılması ile hesaplanacak net
halka arz gelirinin 14.789.350 TL olması
beklenmektedir.

E.3

Halka arza ilişkin bilgiler Halka arz edilecek payların toplam nominal değeri
15.000.000 TL olup sermayeye oranı %100’dür.
ve koşulları
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E.4

E.5

Şirketin pay sahipleri, sahip oldukları payların
%100’ü oranında yeni pay alma haklarını
kullanabileceklerdir. Yeni pay alma haklarının
kullanımından sonra kalan paylar Borsa’da halka
arz edilecektir.
Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 15 gün
olacaktır. Bu sürenin son günün resmî tatile
rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım
süresi izleyen iş günü akşamı sona erecektir. Yeni
pay alma hakkının başlangıç ve bitiş tarihleri
KAP’ta (www.kap.org.tr) kamuya duyurulacaktır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra
kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerden
düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil
Piyasa’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulacak
payların nominal tutarı ve halka arz tarihleri
tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile Şirket’in
Kurumsal
İnternet
sitesinde
(www.tgsas.com) ve KAP’ta ilan edilecektir.
Bu sermaye artırımında yeni pay alma haklarının
kullanımımdan sonra kalan paylardan almak
suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin,
duyurulacak satış süreci içinde Borsa İstanbul
A.Ş.’de işlem yapmaya yetkili kuruluşlardan
birine başvurmaları gerekmektedir. Pay bedelleri
yatırım kuruluşları tarafından MKK’nın ilgili
hesabına yatırıldıkça hak kullanım işlemleri
yapılacaktır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra
kalan payların borsada satışa sunulmasından
sonra, süresi içerisinde satılamayan paylar iptal
edilecektir. Halka arz sırasında satılamayan
payların satın alınmasına ilişkin herhangi bir
taahhüt bulunmamaktadır.
İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri
bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki
teslimi yapılmayacaktır.
Çatışan menfaatler de dahil Yoktur.
olmak üzere halka arza
ilişkin ilgili kişilerin önemli
menfaatleri
Sermaye piyasası aracını İhraççı: TGS Dış Ticaret A.Ş.
halka
arz
eden
İhraççı tarafından dolaşımdaki pay miktarının
kişinin/ihraççının
artırılmamasına
ilişkin
verilmiş
taahhüt
ismi/unvanı
bulunmamaktadır.
Kim tarafından ve ne kadar
süre ile taahhüt verildiği
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E.6

hususlarını içerecek şekilde
dolaşımdaki pay miktarının
artırılmamasına
ilişkin
verilen taahhütler hakkında
bilgi
Halka arzdan kaynaklanan
sulanma etkisinin miktarı
ve yüzdesi
Yeni pay alma hakkı
kullanımının söz konusu
olması durumunda, mevcut
hissedarların halka arzdan
pay
almamaları
durumunda
sulanma
etkisinin miktarı ve yüzdesi

Mevcut ortakların halka arzda
yeni pay alma haklarını %100
oranında kullandıkları
varsayımı
Halka Arz Fiyatı
Halka Arz Edilecek Pay Adedi
İhraca İlişkin Maliyet
Halka Arz Hasılatı
Net Hasılat
Özkaynak (31.12.2020)
Çıkarılmış Sermaye
Pay Başına Defter Değeri
Mevcut Ortaklar için Pay
Başına Sulanma Etkisi
Mevcut Ortaklar için Pay
Başına Sulanma Etkisi

Sermaye
Artırım
Öncesi

Sermaye
Artırım
Sonrası

0,01 TL
1.500.000.
000
210.650
TL
15.000.00
0 TL
14.789.35
0 TL
53.035.38 67.824.73
7 TL
7 TL
15.000.00 30.000.00
0 TL
0 TL
3,5357 2,2608 TL
TL
1,2749 TL
%36,06

Yeni pay alma haklarının tamamen kullanılması
durumunda mevcut ortaklar için sulanma etkisi
pay başına 1,2749 TL’dir. (%36,06 negatif)
Mevcut ortakların halka arzda
yeni pay almamaları varsayımı

Halka Arz Fiyatı
Halka Arz Edilecek Pay Adedi
İhraca İlişkin Maliyet
Halka Arz Hasılatı
Net Hasılat
Özkaynak (31.12.2020)
Çıkarılmış Sermaye
Pay Başına Defter Değeri
Mevcut Ortaklar için Pay
Başına Sulanma Etkisi
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Sermaye
Artırım
Öncesi

Sermaye
Artırım
Sonrası
(Borsa'da
satış
7,3800 TL
fiyat ile)
7,3800 TL
1.500.000.
000
210.650
TL
110.700.0
00 TL
110.489.3
50 TL
53.035.38 163.524.7
7 TL
37 TL
15.000.00 30.000.00
0 TL
0 TL
3,5357 5,4508 TL
TL
1,9151 TL

Mevcut Ortaklar için Pay
Başına Sulanma Etkisi
Yeni Ortaklar için Pay Başına
Sulanma Etkisi
Yeni Ortaklar için Pay Başına
Sulanma Etkisi

E.7

%54,17
-1,9292
TL
-%26,14

Yeni pay alma haklarının kullanılmaması
durumunda mevcut ortaklar için sulanma etkisi
pay başına 1,9151 TL’dir. (%54,17 pozitif)
Yeni ortaklar için ise sulanma etkisi pay başına
1,9292 TL’dir. (%26,14 negatif)
Talepte
bulunan Aracı Kurumlar yeni pay alma haklarının
yatırımcılardan
talep kullanılması, mevcut pay sahipleri tarafından
edilecek tahmini maliyetler kullanılmak istenmeyen yeni pay alma haklarının
rüçhan hakkı pazarında satılması ve tüm bu
hakkında bilgi
işlemler ertesinde kalan payların birincil piyasada
halka arz edilmesi işlemlerinde aracılık
yapacakları için söz konusu işlemleri yapan
yatırımcılardan ücret, komisyon ve benzeri
taleplerde bulunabilirler.
Talepte bulunan yatırımcılar başvurdukları aracı
kurumların aracılık komisyonu, masraf, hizmet
ücreti gibi ücretlendirme politikalarına tabi
olacaktır.
Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından bedelli
sermaye artırımı işlemleri neticesinde aracı
kuruluşlara tahakkuk ettirilen hizmet bedeli aracı
kuruluşların
uygulamalarına
bağlı
olarak
yatırımcılardan da tahsil edilebilir.
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3. BAĞIMSIZ DENETÇİLER
3.1. İzahnamede yer alan finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının bağımsız
denetim kuruluşlarının ticaret unvanları ile adresleri (üye oldukları profesyonel
meslek kuruluşları ile birlikte):
Dönem

Bağımsız
Denetim
Firması

Adres

Sorumlu
Ortak
Baş
Denetçi

Üye Olunan
Profesyonel
Meslek
Kuruluşları

01.01.201831.12.2018

HSY
Danışmanlık
ve Bağımsız
Denetim
A.Ş.

Fulya
Mahallesi
Mevlüt
Pehlivan
Sokak Yılmaz İş
Merkezi No: 26 K: 5
Gayrettepe-Şişliİstanbul

Hakan
Günaydın

İstanbul
Serbest
Muhasebeci
Mali
Müşavirler
Odası

01.01.201931.12.2019

HSY
Danışmanlık
ve Bağımsız
Denetim
A.Ş.

Fulya
Mahallesi
Mevlüt
Pehlivan
Sokak Yılmaz İş
Merkezi No: 26 K: 5
Gayrettepe-Şişliİstanbul

Hakan
Günaydın

İstanbul
Serbest
Muhasebeci
Mali
Müşavirler
Odası

01.01.202031.12.2020

Karar
Bağımsız
Denetim ve
Danışmanlık
A.Ş.

Bahçelievler
Mahallesi 35.Cadde

Serdar
Asar

İstanbul
Serbest
Muhasebeci
Mali
Müşavirler
Odası

No:24/8
Çankaya/ANKARA

3.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması,
görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi:
Yoktur.
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4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER
Şirket’in son 3 yıla ait bağımsız denetimden geçmiş seçilmiş finansal bilgiler aşağıdaki
gibidir.
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem

2018

2019

2020

20182019
Değişim
(%)

2.529.529.676

2.749.761.895

2.511.021.030

9%

-9%

Bilanço Tablosu (TL)

20192020
Değişim
(%)

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri

831.125

8.464.031

11.253.253

918%

33%

Ticari Alacaklar

2.382.087.295

2.619.042.001

2.318.771.471

10%

-11%

Diğer Alacaklar

78.560.171

71.191.305

94.610.258

-9%

33%

Stoklar

29.281.051

40.995.518

77.678.841

40%

89%

Peşin Ödenmiş Giderler

36.695.704

9.761.797

7.200.310

-73%

-26%

-

-

876.880

2.074.330

307.243

630.017

-85%

105%

2.529.529.676

2.749.761.895

2.511.021.030

9%

-9%

Duran Varlıklar

5.567.390

4.233.311

4.279.965

-24%

1%

Maddi Duran Varlıklar

3.756.562

3.686.649

3.541.175

-1,9%

-4%

Ertelenmiş Vergi Varlığı

1.810.828

546.662

738.790

-70%

35%

2.535.097.066

2.753.995.206

2.515.300.995

9%

-9%

20192020
Değişim
(%)

Cari Dönem Vergisi İle İlgili
Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Toplam

TOPLAM VARLIKLAR

31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem

2018

2019

2020

20182019
Değişim
(%)

2.494.088.188

2.703.250.508

2.461.731.682

8%

-9%

143.447

1.394.547

-

872%

-100%

2.580.255

473.419

424.718

-82%

-10%

-

11.805

14.545

2.486.267.457

2.690.581.227

2.450.158.201

8%

-9%

Bilanço Tablosu (TL)

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların
Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar

23%

Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar

65.916

97.988

108.410

49%

11%

2.606.307

1.206.133

3.100.282

-54%

157%

Ertelenmiş Gelirler

1.573.347

8.496.279

5.265.684

440%

-38%

851.459

510.302

2.078.159

-40%

307%

-

-

66.042

-

478.808

515.641

Dönem Karı Vergi
Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli
Yükümlülükler
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8%

31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem

2018

2019

2020

2.494.088.188

2.703.250.508

2.461.731.682

20182019
Değişim
(%)
8%

1.181.095

898.118

533.926

-24%

-41%

Uzun Vadeli Borçlanmalar

865.074

422.130

-

-51%

-100%

Uzun Vadeli Karşılıklar

316.021

475.988

533.926

51%

12%

20192020
Değişim
(%)
6%

Bilanço Tablosu (TL)

Toplam
Uzun Vadeli Yükümlülükler

20192020
Değişim
(%)
-9%

31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem

2018

2019

2020

39.827.783

49.846.580

53.035.387

20182019
Değişim
(%)
25%

39.831.700

49.850.506

53.045.579

25%

6%

15.000.000

15.000.000

15.000.000

0%

0%

(56.693)

(56.693)

(56.693)

0%

0%

Geri Alınmış Paylar (-)
Paylara İlişkin Primler
(iskontolar)
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birkmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya
Giderler
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)

(1.003.291)

(1.003.291)

(1.003.291)

0%

0%

11.500.000

11.500.000

11.500.000

0%

0%

(12.760)

(46.947)

(57.945)

268%

23%

1.030.080

1.514.775

1.514.775

47%

0%

2.730.746

11.389.667

22.942.662

317%

101%

Net Dönem Karı / (Zararı)
Kontrol Gücü Olmayan
Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR

10.643.618

11.552.995

3.206.071

9%

-72%

(3.917)

(3.926)

(10.192)

0%

160%

2.535.097.066

2.753.995.206

2.515.300.995

9%

-9%

20192020
Değişim
(%)
-32,2%

Bilanço Tablosu (TL)

ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem

Kar veya Zarar Tablosu

Hasılat

2018

2019

2020

19.638.277

26.094.665

17.705.030

20182019
Değişim
(%)
32,9%

Brüt Kar

19.638.277

26.094.665

17.705.030

32,9%

-32,2%

Genel Yönetim Giderleri (-)

(6.769.163)

(11.369.345)

(11.137.470)

68,0%

-2,0%

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

3.376.801

1.682.781

1.172.944

-50,2%

-30,3%

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
(-)

(4.321.980)

(1.292.297)

(2.691.962)

-70,1%

108,3%
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Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem

Kar veya Zarar Tablosu
2018

2019

2020

11.923.935

15.115.804

5.048.542

(32)

-

-

1.506.411

-

697.319

-100,0%

Finansman Giderleri (-)

(1.376.784)

(836.527)

(662.275)

-39,2%

-20,8%

Sürdürülen Faaliyetler Vergi
Öncesi Karı
Sürdürülen Faaliyetler Vergi
Gelir / (Gideri)
Dönem Vergi Gelir / (Gideri)

12.053.530

14.279.277

5.083.586

18,5%

-64,4%

(1.409.912)

(2.731.291)

(1.888.781)

93,7%

-30,8%

(2.469.163)

(1.458.578)

(2.078.159)

-40,9%

42,5%

1.059.251

(1.272.713)

189.378

-220,2%

-114,9%

10.643.618

11.547.986

3.194.805

8,5%

-72,3%

Esas Faaliyet Karı
TFRS-9 Uyarınca Belirlenen
Değer Düşüklüğü Kazanç
(Zararları)
Finansman Gelirleri (+)

Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri
Dönem Karı

20182019
Değişim
(%)
26,8%

20192020
Değişim
(%)
-66,6%

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

“Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet
sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu izahnamenin 10 no’lu bölümü de
dikkate almalıdır.”
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5. RİSK FAKTÖRLERİ
5.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler:
a) Genel ekonomik riskler Şirket’in faaliyetlerini ve finansal performansını olumsuz
yönde etkileyebilir
Çeşitli sebeplerle yaşanabilecek ulusal veya küresel ölçekli ekonomik krizlerin meydana
gelmesi durumunda, İhraççı ve faaliyetleri olumsuz etkilenebilecektir. Yurtiçi ve yurtdışında
ekonomik büyüme, işsizlik, enflasyon ve bunlar gibi önemli ekonomik göstergelerin
olumsuz seyretmesi üretim ve dış ticarete olan talebin daralmasına ve dolayısıyla, Şirket’in
gelir kaybına ve karlılığının azalmasına sebep olabilecektir.
b) Döviz kurlarında yaşanabilecek dalgalanmalar Şirket’in faaliyetlerini ve finansal
performansını olumsuz etkileyebilecek riskler taşımaktadır
Şirket’in ana faaliyet konusu olan dış ticaret döviz kurlarının değişiminden öncelikli olarak
etkilenen faaliyet alanlarının başında gelmektedir. Dalgalanmalar ihracatçı firmaların
faaliyetlerinde belirsizliğe sebep olabilirken, Türk Lirası’nın Avro ve ABD Doları gibi
kurlar karşısında belirgin şekilde değer kazanması ihracatçı firmaların rekabetçi fiyat
vermesine engel olabilmekte ve satışlarının düşmesine sebep olabilmektedir. Şirket’in
müşterisi konumundaki ihracatçı firmalar da bu riski barındırmakta olup Şirket’in faaliyetleri
ve finansal performansı kurdaki dalgalanmalara karşı risk altındadır.
c) Üretim sektöründe hammadde ve diğer üretim faktörleri olarak kullanılan
girdilerin fiyatlarında yaşanacak dalgalanmalar Şirket’in faaliyetlerini ve
performansını olumsuz yönde etkileyebilir.
Şirket’in faaliyetleri kapsamında hizmet verdiği sektörlerde gerçekleştirilen üretim için
gerekli hammadde ve girdilerin fiyat seviyelerindeki değişimler, Şirket’in hizmet verdiği
ihracata yönelik imalat yapan firmaların üretim maliyetlerini ve dolayısıyla faaliyetlerini,
satışlarını, karlılıklarını önemli ölçüde etkilemektedir. Üretimin en önemli girdilerinden olan
elektrik maliyetlerinin yükselmesi veya imalatta bazı önemli hammadde ve ara mamullerin
fiyatlarının döviz kurlarına bağlı olarak artışları üreticilerin maliyetlerinin ve dolayısıyla
satış fiyatlarının artmasına sebep olabilmektedir. Böyle durumlarda ihracatçı firmalar
uluslararası rekabetlerini kaybedebilmekte ve satış hacimleri düşebilmektedir. Dolayısıyla,
Şirket’in faaliyetleri ve finansal performansı hammadde ve üretim girdi fiyatlarının
değişiminden olumsuz etkilenebilmekte ve bu açıdan risk taşımaktadır.
d) Satışlar içerisinde müşteri yoğunlaşması Şirket’in faaliyetleri ve finansal
performansını olumsuz etkileyebilir.
Şirket’in 2018, 2019 ve 2020 yılları itibarıyla sözleşme yaptığı toplam müşteri sayısı
sırasıyla 320, 329 ve 295’dir. Belirtilen bu yıllarda, Şirket gelirlerinden aldıkları pay baz
alındığında Şirket’in ilk beş müşterisinin Şirket satışlarından aldığı paylar sırasıyla %15,
%17 ve %16 olmuştur. Diğer taraftan Şirket çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren üretici
imalatçı firmalar ile çalışmaktadır. 2020 yılı itibarıyla, Şirket’in gerçekleştirdiği ihracat
içerisinde sektörel yoğunlaşma incelendiğinde başlıca sektörlerin, %51,0 pay ile otomotiv ve
motorlu taşıt yedek parça ve %45,4 pay ile tekstil, deri ve bunlardan mamul sektörleri
olduğu görülmektedir.
Yüksek sayılabilecek toplam müşteri adedi, ilk beş müşterinin gelirlerden aldığı pay oranları
ve sektörel yoğunlaşma seviyeleri birlikte değerlendirildiğinde, Şirket’in dengeli bir müşteri
portföyü olduğundan söz edilebilir. Bununla birlikte, Şirket müşteri yoğunlaşma riski
taşımaktadır. Şirket’in önemli müşterilerinin biri veya bir kısmının, hizmet sunduğu
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sektörlerin biri veya bir kısmının çeşitli sebeplerle olumsuzluklar yaşaması Şirket
faaliyetlerini ve finansal performansının olumsuz etkilenmesine sebep olabilecektir.
e) Müşteriler ve diğer ihracatçı firmalar ile olan ilişkilerde yaşanacak sorunlar
Şirket’in faaliyetleri ve finansal performansını olumsuz yönde etkileyebilir.
Şirket uzun yıllardır faaliyet gösterdiği ihracat alanında kurulduğu günden bu yana toplam
yaklaşık 793 firmanın ihracatına aracılık etmiştir. Müşterileri ve ihracat potansiyeli taşıyan
diğer üretici firmalar ile kurulacak ve yürütülecek sağlık ilişkiler Şirket faaliyetleri açısından
hayati öneme sahiptir. Üretici firmaların, Şirket’in aracılığı ve hizmetleri ile ihracatlarını
gerçekleştiriyor olmaları karşılıklı ticari menfaatin yanı sıra Şirket’in itibarı ve Şirket’e
duyulan güvenin de katkılarıyla mümkündür. Müşterileri ve ihracat potansiyeli taşıyan diğer
üreticiler ile Şirket arasındaki ilişkilerin çeşitli sebeplerle zedelenmesi, Şirket’e duyulan
güven ortamının kaybolması Şirket’in faaliyetleri ve finansal performansını olumsuz şekilde
etkileyebilecektir.
f) Sektörde yaşanan rekabet Şirket açısından riskler barındırmaktadır
Dış ticaret firmaları arasında yaşanan rekabet Şirket’in KDV komisyon oranlarının
düşmesine ve/veya müşteri kaybetmesine neden olabilecektir.
g) Deprem, sel ve benzeri doğal afetler ile salgın hastalıklar Şirket’in faaliyetlerini ve
finansal performansını olumsuz etkileyebilecek riskler oluşturmaktadır.
Şirket ve Şirket’in hizmet verdiği imalatçı firmalar ve bu firmaların ürettiği mamulleri talep
eden ve ithalatını gerçekleştiren yurtdışındaki firmaların tamamı deprem, sel gibi çok çeşitli
doğal afetler ve salgın hastalıklardan olumsuz etkilenebilmektedir. Özellikle ülkemizin pek
çok bölgesi ve ihracata yönelik üretim gerçekleştiren firmaların yoğunlaştığı Marmara
bölgesi öncelikli deprem bölgeleri arasında gelmektedir. Meydana gelebilecek deprem(ler)
bu imalatçı firmaların faaliyetlerinin aksamasına hatta durmasına sebep olabilir. Deprem
haricinde diğer doğal afetlerin de olumsuz etkileri gerek Şirket gerek Şirket’in hizmet
verdiği firmaları olumsuz yönde etkileyebilecektir.
Bunlarla birlikte, içinde bulunduğumuz dönemde yaşadığımız Covid-19 salgınının gösterdiği
gibi tüm ülkeler küresel salgın risklerine açık durumdadır. Hızla küreselleşen dünya ile
birlikte artan ulaşım imkanları ülkeler arası ticari ve sosyal etkileşim seviyesini
yükseltmektedir. Bu durum ilerleyen dönemde Covid-19 benzeri salgınların ortaya çıkmasını
ve muhtemel daha hızla yayılmasını işaret etmektedir. Şirket’in faaliyetleri ve finansal
performansı tüm doğal afetlere ve salgınlara karşı risk altındadır.
h) Çeşitli mevzuat ve düzenlemelerde meydana gelecek değişiklikler Şirket’in
faaliyetlerini ve finansal performansını olumsuz etkileyebilecek riskler
barındırmaktadır
Şirket’in tabi olduğu mevzuata bağlı düzenleyici kanunlar, yönetmelikler veya bunlar gibi
hususlarda zaman içerisinde gerçekleşebilecek değişikliklerin Şirket üzerinde yaratacağı
etkilerinin öngörülebilmesi kolay değildir. Mevcut veya gelecekte çıkartılacak yasal
düzenlemelerdeki kısıtlamalar Şirket’in faaliyetlerini ve/veya finansal performansını
olumsuz şekilde etkileyebilecektir.
Türkiye'nin ihracat politikalarına ilişkin yapılacak olan yasal düzenlemeler Şirket’in hizmet
sunduğu ihracatçıların ihracat miktar ve tutarlarını olumsuz etkileyebilir. Benzer şekilde
yurtdışından talepte bulunan ithalatçı firmaların kararları da yine ihracat kapsamında hayata
geçecek yeni düzenlemelerden etkilenebilecektir. Dolayısıyla, politik kararlar neticesinde
yeni düzenlemelerin uygulamaya konulması gerek yurtiçindeki ihracatçıları gerek
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yurtdışından ithal edenleri etkileyebilecek ve Şirket’in faaliyetleri ile finansal performansını
olumsuz etkileyebilecektir.
Bununla birlikte, ihracat potansiyeli güçlü sektörlere yönelik alınacak politik kararlar da
Şirket açısından risk oluşturabilecektir.
i) Vergi oranlarında yapılacak değişiklikler Şirket için risk oluşturmaktadır
KDV iadesi komisyonlarına matrah oluşturan KDV oranlarında yapılabilecek artış veya
azalışlar, Şirket'in KDV komisyonlarında değişikliklere sebep olabilecektir. Dolayısıyla,
Şirket’in hizmet verdiği sektörler bazında KDV oranlarında ve/veya Türkiye'nin maliye
politikalarında meydana gelebilecek değişiklikler, Şirket’in faaliyetleri ve finansal
performansını olumsuz etkileyebilecektir.
j) Dava Riski
Şirket aleyhinde açılmış veya ilerleyen tarihlerde açılabilecek olan davalar Şirket’in faaliyet
ve finansal performansını olumsuz yönde etkileyebilecektir.
5.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler:
a) Genel ekonomik gelişmelerin yurtiçi veya yurtdışında olumsuz seyretmesi dış
ticaret sektörü için risk oluşturmaktadır
Dış ticaret sektörü, genel ekonomik koşulların etkisine açık bir yapıya sahiptir. Buna paralel
olarak, döviz kuru seviyelerinde meydana gelecek değişikliklerin de en fazla hissedildiği iş
kollarından birisidir. Türkiye ve ihracatta hedeflenen pazarlarda yaşanabilecek işsizlik,
enflasyon, faiz oranları, Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısındaki değeri ve
ekonomik büyüme gibi önemli ekonomik göstergelerin olumsuz seyretmesi dış ticaret
hacminin daralmasına sebep olabilecektir.
b) Dış ticarette Türkiye dışındaki ülkelerde artan alternatif üretici şirketler sektör
için risk oluşturmaktadır
Özellikle Doğu Avrupa’da ve uzak doğudaki bazı ülkelerin üretim maliyetleri, hammadde
temini, pazarlara yakınlık açılardan çeşitli avantajlara sahip olabilmeleri sebebiyle alternatif
üretici ülkeler olarak öne çıkmaları Türkiye’de dış ticaret sektörü için risk oluşturmaktadır.
5.3. İhraç edilecek paylara ilişkin riskler:
Pay sahipleri temel olarak iki tür gelir elde ederler. Bunlar; kâr payı gelirleri ve sermaye
kazancına bağlı gelirlerdir.
Kâr payı gelirleri: Şirketlerin yılsonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen
gelirdir. Borsa şirketleri karını nakden veya kâr payının sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç
ederek dağıtabilirler. Kar oluşmaması ve oluşan karın Genel Kurul’da dağıtılmamasına karar
verilmesi durumunda kâr payı alamama riski vardır.
Sermaye Kazancı: Sermaye kazancı, payın fiyatındaki artıştan kaynaklanan ve payın satışı
ile gerçekleşen kazançtır. Şirket’in finansal performansının beklentilerinin altında kalması
veya Şirket’in finansal performansı veya gelecekteki gelir beklentilerinden bağımsız olarak
sermaye piyasalarında yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle Şirket’in hisse fiyatı düşebilir.
5.4. Diğer riskler:
Yoktur.
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6. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER
6.1. İhraççı hakkında genel bilgi:
6.1.1. İhraççının ticaret unvanı ve işletme adı:
Ticaret Unvanı: TGS Dış Ticaret A.Ş.
İşletme adı: Yoktur.
6.1.2. İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası:
Ticaret Siciline Tescil edilen Merkez Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu
Adresi:
No:9 Capital Tower Kat : 1 D:11/12/13/14
Küçükçekmece İstanbul, Türkiye
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü:
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası

420610

6.1.3. İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi:
Şirket 21.05.1999 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek
“süresiz” olarak kurulmuştur.
6.1.4. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke,
kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax
numaraları:
Hukuki Statüsü

Anonim Şirket

Tabi Olduğu Mevzuat

T.C. Kanunları

Kurulduğu Ülke

Türkiye Cumhuriyeti

Fiili
Yönetim
Adresi

Yeri/Merkez

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu
No:9 Capital Tower Kat : 1 D:11/12/13/14
Küçükçekmece İstanbul, Türkiye

İnternet Adresi

www.tgsas.com

Telefon ve Faks

Telefon: 0 212 644 58 58
Faks: 0 212 504 63 55

6.1.5. Depo sertifikasını ihraç eden hakkındaki bilgiler
Yoktur.
6.2. Yatırımlar:
6.2.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının
önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi:
Yoktur.
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6.2.2. İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi,
coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi:
Yoktur.
6.2.3. İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar
hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer
girişimler hakkında bilgi:
Yoktur.
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7. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
7.1. Ana faaliyet alanları:
7.1.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana
ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi:
Yürürlükteki Esas Sözleşme’nin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesine göre, Şirket’in
faaliyet amacı özetle, tekstil, giyim, triko, iplik, deri ürünleri ile bunlardan mamul eşya,
dokumaya ve örmeye elverişli maddeler ile bunlardan mamul eşya ve bunların yan sanayi
mamulleri dalında ve diğer tüm sektörlerde imalatçı veya başka surette faaliyet gösteren
tüzel ve gerçek kişilerin özellikle dış pazar faaliyetlerinde güç birliği oluşturmaktır.
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 biri 22.12.1995 tarihli ve 95/7623
sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3’üncü maddesinin (k) bendi uyarınca "Dış Ticaret Sermaye
Şirketi" statüsü verilmesidir.
Bu kapsamda Şirket, dış ticaret sermaye şirketi olma özelliği ile çeşitli sektörlerde imalatçı
olarak faaliyet gösteren firmaların ihracatlarına aracılık etmektedir. TGS Dış Ticaret A.Ş. bir
dış ticaret sermaye şirketi olarak Eximbank kredileri, vergi ve gümrük mevzuatları
yönünden yönetim, pazarlama, maliyet ve finansman avantajlarından faydalanarak, bu
alanlarda sağladığı iş ve finansman gücünü ihracat yapan imalatçı firmalara yönlendirmesi
olarak belirtilebilinir.
TGS Dış Ticaret A.Ş sahip olduğu statü ile dış ticaret sermaye şirketlerine sağlanan faydalar
kapsamında verilen tüm imkân ve teşviklerden yararlanabilmektedir. Her sene yenilenmesi
gereken "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü 04/03/2021 tarih ve 31413 sayılı resmî gazete
ile ilan edilerek TGS Dış Ticaret A.Ş 'ye 2021 yılı işlemleri için verilmiştir.
TGS’ye sunulan faydalar aşağıdaki gibidir:


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 imkânı 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 ihracatın aracılık ettiği imalatçılara çeşitli hizmetler ve faydalar sağlamaktadır. Bu
hizmet ve faydalara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
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Şirket, müşterileri adına KDV iade işlemlerini hızlı şekilde takip etmekte,
müşterilerinin KDV alacağınızı devletten tahsil etmektedir, dolayısıyla söz konusu iş
birliği müşteri firmalara zaman avantajı sağlamaktadır.



Şirket, KDV iadesi sürecinde müşteri firmaların yükümlülüklerini onlar adına yerine
getirmektedir. Böylelikle, müşterilerinin KDV tahsilatı sorumluluğu ortadan
kalkmaktadır.



KDV iadesi talebine karşılık, vergi dairesince istenen teminat mektubu şartını TGS
müşteri firmalar adına yerine getirdiğinden müşteri firmaların bankalardaki gayri
nakdi limitlerinde azalma meydana gelmemektedir.



Şirket, firmaların KDV işlemleri için personel ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır.



Müşteri firmaların dış ticaret işlemlerinin denetimi profesyonel kadrolarca yapılıyor
olduğundan müşteriler adına risklerin tespiti ve kontrolü ve söz konusu riskler
hakkında firma yönetimlerinin bilgilendirilmesi mümkün olmaktadır.



Şirket, KDV iadesi yükümlülüklerinin gerektirdiği uluslararası standartlarda finansal
raporlama konusunda da müşterilerine destek verilmektedir.



Şirket müşterileri adına KDV ön ödemesi yaparak, firmaların KDV alacağından
doğan kısmi işletme sermaye ihtiyacını da ortadan kaldırmaktadır.



Şirket ayrıca müşteri firmalara ihracat uygulamaları, KDV ve dış ticaret finansmanı
konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Söz konusu alanlardaki mevzuatlar
firmalar adına takip edilmektedir. Bu bağlamda, ihracatçı firmalar bir araya
getirilerek seminerler, paneller ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.

Şirket’in aracılığı ile gerçekleşen ihracat işlemlerinde yurtdışındaki ithalatçı firma
Türkiye’de bulunan imalatçıya siparişlerini ilettikten hemen sonra, imalatçı firma tarafından
ithalatçıya ihracat işleminin Şirket aracılığı ile gerçekleştirileceği bilgisini vermektedir.
İmalatçı tarafından üretilen ürünler yurtdışındaki ithalatçı firmaya teslim edildiğinde
imalatçı firma tarafından Şirket’e fatura kesilerek ürünlerin satışı gerçekleştirilmektedir.
Akabinde ihracat evrakları banka aracılığı ile ithalatçı firmaya gönderilmektedir. Sonrasında
ithalatçı firma tarafından ödenen mal bedeli yine banka aracılığı ile Şirket’e iletilmektedir.
Şirket, kendisine ulaşan mal bedelini kesintisiz şekilde imalatçı firmaya iletmektedir.
Şirket’in ihracatına aracılık ettiği sektör grupları bazında ihracat büyüklükleri aşağıdaki
tabloda sunulmaktadır:

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FOB
(Milyon ABD Doları)
764.5
633.4
26.5
26.3
26.0
11.1
10.5
5.3
4.7
4.4
3.9
1.2

Sektör / İhraç Ürünü
Otomotiv
Tekstil Konfeksiyon Hazır Giyim
Deri Ve Bunlardan Mamul Eşya
Tekstil Ve Bunlardan Mamul
Motorlu Taşıt Yedek Parça
Kâğıt Veya Karton Mamul
Tıbbi Ürün
Adi Maden Ve Adi Metallerden Eşya
Muhtelif Kablo
Muhtelif Kimyevi
Halı, Kilim, Seccade
Muhtelif Gıda
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Oran (%)
50.3%
41.7%
1.7%
1.7%
1.7%
0.7%
0.7%
0.4%
0.3%
0.3%
0.3%
0.1%

FOB
(Milyon ABD Doları)
0.6
0.6
0.3

Sektör / İhraç Ürünü
Hediyelik Takılar
Muhtelif Plastik
Muhtelif Banyo Ve Mutfak Tezgâhları

No
13
14
15

Oran (%)
0.0%
0.0%
0.0%

Kaynak: Şirket Yönetimi

Şirket, bu faaliyeti kapsamında (i) KDV İadesi Tahsilat Komisyonu ve (ii) Avans
Kullandırım Hizmeti Gelirleri olmak üzere iki şekilde gelir elde etmektedir. Bu gelirlere
ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:
1. KDV İadesi Tahsilat Komisyonu
TGS, müşterileri adına devletten KDV iadesi alacaklarını daha kısa bir sürede ve
daha az maliyetle tahsil edebilmektedir. Bu hizmet ile imalatçı firmalar, banka
teminat mektubu, yeminli mali müşavir raporu ve personel istihdamı gibi
operasyonel masraflara gerek kalmaksızın, TGS aracılığıyla mal bedelinin yürürlükte
olan kanunlar çerçevisinde uygulanan KDV oranı olan %8 veya %18 oranında net
KDV iadesi tutarını tahsil eder. Şirket, bu faaliyetinden "Hizmet Komisyonu" elde
etmektedir.
KDV iadesi tahsilatına ilişkin şema aşağıda sunulmuştur:

2. Avans Kullandırım Hizmet Gelirleri
a) KDV İadesi Alacağı Avans Kullandırım Hizmetine İlişkin Gelir
İmalatçı firmanın, KDV iadesine ilişkin önceden bir tahsilat talebi olması
durumunda, Şirket'in uyguladığı aşağıda listelenmiş kontrollerden sonra imalatçı
firmanın talep etmiş olduğu tutar, vergi dairesinden daha tahsil edilmeden önce
imalatçı firmaya ödenir.


İhracatın fiilen gerçekleşmiş olması (malların yurtdışı edildiğine dair intaç
görmüş olması)



İhracat evrakları ile imalatçı faturasının uygunluğu



KDV iadesi için gerekli olan indirilebilir listelerin daha önceden en az bir defa
Şirket tarafından incelenmiş olması



İmalatçı firmanın daha önce KDV iadesinde kesinti oranlan
Vergi dairesinden KDV iadesi Şirket’e ödendikten sonra; Şirket, imalatçı firmaya
önceden ödediği KDV iadesi kadar olan kısmını tahsil eder ve "Hizmet
Komisyonu kesildikten sonra kalan bakiyeyi imalatçı firmaya ödenmektedir.
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Şirket imalatçı firmaların ihracat işlemlerine aracılık ederek müşterilerine çeşitli avantajlar
sağlamaktadır. Bu avantajlar aşağıda listelenmiştir:
a) İmalatçı firmalar, Şirket üzerinden ihracat yaptıklarında fatura üzerindeki
KDV’nin tamamını alarak yüklenim KDV’de oran avantajı sağlarlar
b) DİİB kapsamında KDV ödemeden ithal edilen girdilerden, üretilen ürünler
DTSŞ’lere KDV’li olarak satılabilir
c) İmalatçı firmalar hızlı KDV iadesi alabilirler
d) İmalatçıların YMM raporu ve teminat mektubu ihtiyacı kalmaz
e) Bir alt firma incelemesine gerek kalmaz
f) İhracatçı firmaların ihracat işleyişlerinde herhangi bir değişiklik yapmadan
işleyen sisteme entegre olmaları sağlanır
g) İmalatçı firmanın ihracattan kaynaklı tüm hakları saklı kalır
h) İmalatçı firma yurtdışı mal bedellerini kendi hesaplarına getirebilir
i) Mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır
j) İmalatçı firma vergi borçlarını mahsup yolu ile kapatabilir
6 kıtada 113 ülkeye ihracat gerçekleştirmiş olan Şirket, ihracat içerisindeki en büyük payı
Avrupa Birliği ülkelerine aittir. Bu ülkeler arasında; Fransa, İngiltere, İspanya ve Almanya
öne çıkıyor. TGS, ilerleyen yıllarda da ihracat aracılık faaliyetlerini büyütüp, Türk imalat
sanayinde üretilen mamullerin dünya pazarlarında daha çok yer bulmasını sağlamayı
hedeflemektedir.
7.1.2. Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile
söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama
hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi:
Yoktur.
7.2. Başlıca sektörler/pazarlar:
7.2.1.
Faaliyet
gösterilen
sektörler/pazarlar
ve
ihraççının
sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi:

bu

Türkiye geçmişten bugüne 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. Bu kapsamda, döviz
ve kambiyo kontrollerinin kaldırılması, ihracata teşvikler sağlanması ve yabancı sermayenin
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serbest dolaşımı için yapılan çalışmalar uluslararası ticarette rekabet edebilme imkânı
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 görülmektedir.
Türkiye, öncelikle eğitimli iş gücü ve modern üretim tesisleri sayesinde üretim kalitesi ile
dünya pazarlarında hem tüketici hem de endüstriyel alanda yüksek talep gören ürünlerin
imal edildiği bir ülke konumundadır. Bununla birlikte, Önemli tüketim pazarlarının başında
gelen Avrupa ülkelerine coğrafi yakınlığı, deniz, hava, kara ve demir yollarıyla dünyadaki
tüm pazarlara hızla ürünlerini ulaştırabilen avantajlı konumu sayesinde önemli ihracatçı
ülkelerden birisidir.
Türkiye’de dış ticaret (ihracat ve ithalat) gelişimi aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Yıllar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

İhracat
(Milyar ABD$)
161.5
166.5
151.0
149.2
164.5
177.2
180.8
169.7
31.0

İthalat
(Milyar ABD$)
260.8
251.1
213.6
202.2
238.7
231.2
210.3
219.5
37.4

Değişim (%)
3.1%
-9.3%
-1.1%
10.2%
7.7%
2.1%
-6.2%
-

Değişim (%)
-3.7%
-14.9%
-5.4%
18.1%
-3.2%
-9.0%
4.4%
-

Kaynak: TÜİK

TÜİK verilerine göre ihracat 2016 yılından 2020 yılına kadar artış içerisindedir. 2016-2019
arasında dolar bazında her yıl ortalama %6,6 oranında artmış ve 2019 yılında Türkiye’nin
toplam ihracatı 180,8 milyar ABD Doları seviyesine ulaşmıştır. 2020 yılında pandeminin de
etkisi ile ülke olarak ihracatımız yaklaşık 170 milyar ABD Dolar seviyesine gerilemiştir.
Türkiye’nin de başlı başına nüfus büyüklüğü ve dahası genç, dinamik ve tüketim odaklı
nüfus yoğunluğu sayesinde global firmaların da üretim merkezi olarak kullanılmaktadır.
Örneğin otomotiv sektörünün büyük küresel oyuncuları Türkiye’de üretim tesisleri kurmuş,
bu fabrikalarda üretilen otomobil, ticari araç ve yedek parçalar tüm dünya pazarlarına ihraç
edilmektedir. Covid-19 salgını, dünyanın pek çok bölgesinde faaliyet gösteren çeşitli
şirketlere, tedarik alanındaki çeşitlendirmenin önemini bir kere daha göstermiştir. Bu sayede,
Türkiye gibi üretim kalitesi yüksek benzeri ülkelerin önümüzdeki yıllarda öne çıkan ihracat
merkezleri olacağı öngörülmektedir. Otomotiv sektörü dışında yine dünya pazarlarında
yoğun talep gören Türk malı tekstil ürünleri de Ülkemizin önemli ihracat kalemlerinden
birisini oluşturmaktadır. Türkiye’de ihracatın ekonomik faaliyetler bazında dağılımı
aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
Ekonomik Faaliyet Alanı (Milyar ABD
Doları)
Tarım, ormancılık ve balıkçılık
Madencilik ve taş ocakçılığı
İmalat
Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi

2013
5.3
3.9
151.5
0.0
0.6

2014
5.7
3.4
156.5
0.1
0.7
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2015
5.3
2.8
142.3
0.1
0.5

2016
5.7
2.7
140.3
0.0
0.5

2017
5.6
3.5
154.7
0.1
0.5

2018
5.8
3.4
167.1
0.1
0.7

2019
5.6
3.2
171.2
0.1
0.6

2020
6.0
2.9
160.0
0.1
0.6

2021
1.2
0.5
29.2
0.0
0.1

Ekonomik Faaliyet Alanı (Milyar ABD
Doları)
Ulaştırma ve depolama
Bilgi ve iletişim
Finans ve sigorta faaliyetleri
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor

2013
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

2014
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

2015
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

2016
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

2017
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

2018
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

2019
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

2020
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

2021
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Toplam

161.5

166.5

151.0

149.2

164.5

177.2

180.8

169.7

31.0

Kaynak: TÜİK

TÜİK verilerine göre, imalat sanayinin Türkiye ihracatında 2020 yılı itibarıyla %94,3 gibi
bir yüksek orana sahip olduğu görülmektedir. Aynı dönemde, imalat sanayini, toplam
ihracattan %3,5’lik pay alan tarım, ormancılık ve balıkçılık ve yine toplam ihracattan
%1,7’lik pay alan madencilik ve taş ocakçılığı takip etmektedir.
İmalat sanayi çerçevesinde gerçekleştirilen ihracat tutarının 2016-2019 döneminde yılda
ortalama %6,9 oranında (YBBO) büyüdüğü görülmektedir. 2020 yılında ise Covid-19
salgınının tüm dünyada etkili olması sebebiyle Türkiye’nin imalat sanayi kapsamındaki
ihracatının
İmalat sanayi kapsamında 2020 yılı Türkiye ihracatı incelendiğinde, öne çıkan ekonomik
faaliyet alanlarının (i) motorlu taşıtlar ve diğer ulaşım araçları üretimi, (ii) tekstil ürünleri
imalatı ve giyim eşyası üretimi ile (iii) gıda ve içecek üretimi olduğu görülmektedir. Bu
faaliyetlerin önemli katkısıyla 2016 yılında 140,3 milyar ABD Dolar seviyesinde olan İmalat
sanayi ihracatı 2019 yılında 171,2 milyar ABD Doları seviyesine yükselmiştir. Bununla
birlikte, 2020 yılında Covid-19 salgınının etkisiyle 160,0 milyar ABD Dolar olarak
gerçekleşmiştir.
Yıllar itibarıyla alt ekonomik faaliyet alanları bazında imalat sanayi ihracatına ilişkin bilgiler
aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
Ekonomik Faaliyet Alanı (Milyar ABD
Doları)
İmalat
Gıda ürünlerinin imalatı
İçeceklerin imalatı
Tekstil ürünlerinin imalatı
Giyim eşyalarının imalatı
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
Ana metal sanayii
Motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler
Diğer ulaşım araçlarının imalatı
Diğer İmalat

2013
151.5
12.3
0.3
12.1
15.8
1.2
17.4
20.0
2.6
69.8

2014
156.5
13.2
0.3
12.6
17.1
1.3
16.5
21.1
3.0
71.3

2015
142.3
12.4
0.3
11.1
15.5
1.1
17.7
20.2
2.5
61.3

2016
140.3
11.6
0.2
11.1
15.5
1.1
17.9
22.8
2.5
57.5

2017
154.7
12.3
0.3
11.5
15.6
1.2
18.9
27.2
3.8
63.8

2018
167.1
12.8
0.3
11.6
16.2
1.4
19.3
29.8
3.1
72.5

2019
171.2
13.4
0.3
11.5
16.4
1.5
16.9
28.7
3.7
78.9

2020
160.0
14.0
0.3
11.5
15.2
1.2
16.5
23.7
3.3
74.3

2021
29.2
2.4
0.0
2.2
2.7
0.2
3.2
4.5
0.4
13.5

Kaynak: TÜİK

İmalat sanayi ihracatını oluşturan faaliyet alanlarından motorlu taşıtlar ve diğer ulaşım
araçları üretiminin 2020 yılında toplam imalat sanayi ihracatından %16,9 pay aldığı
görülmektedir. Bunun yanı sıra, tekstil ürünleri ve giyim eşyaları imalatı %16,7 pay almıştır.
Gıda ürünleri ve içecek imalatı ise %8,9 pay almıştır. Bu veriler de otomotiv ve tekstil
sektörlerinin Türkiye ihracatı için önemini vurgular niteliktedir.
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Diğer taraftan, Türkiye bulunduğu coğrafya itibarıyla Avrupa Birliği ülkelerine yakın
olmasının avantajını ihracat alanında görmektedir. 2012 yılından 2020 yılının sonuna kadar
AB ülkeleri Türkiye ihracatı içerisinden en yüksek payı almış ülke grubu olmuştur.
Ülke gruplarına göre Türkiye’nin ihracat dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
Ülke Grupları Bazında İhracat
(Milyar ABD Doları)
A-Avrupa Birliği (AB 27)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

58.2

62.1

56.5

60.0

68.0

77.4

76.7

70.0

13.3

103.2

104.4

94.5

89.3

96.5

99.7

104.1

99.6

17.7

1-Diğer Avrupa (AB Hariç)

24.1

25.9

25.3

22.1

20.2

23.9

24.4

24.4

3.9

2-Kuzey Afrika

10.9

10.2

8.9

8.1

7.9

9.9

10.8

9.2

1.9

3-Diğer Afrika

4.4

4.3

4.2

3.8

4.3

5.2

5.8

6.0

1.0

4-Kuzey Amerika

7.6

7.9

7.7

8.1

10.4

10.4

10.0

11.2

2.0

5-Orta Amerika ve Karayipler

1.1

1.0

0.9

1.0

1.3

1.6

1.8

1.5

0.3

B-Diğer ülkeler

6-Güney Amerika

2.2

2.0

1.4

1.1

1.3

1.9

1.8

1.9

0.5

7-Yakın ve Orta Doğu

39.1

39.5

34.3

33.9

38.2

32.4

35.0

31.3

5.5

8-Diğer Asya

12.9

12.6

11.0

10.3

11.9

13.3

13.4

12.8

2.4

0.7

0.6

0.6

0.8

0.7

0.8

0.8

0.8

0.2

9-Avustralya ve Yeni Zelanda
10-Diğer Ülke ve Bölgeler
Toplam

0.2

0.3

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.5

0.0

161.5

166.5

151.0

149.2

164.5

177.2

180.8

169.7

31.0

Kaynak: TÜİK

2020 yılında Türkiye’den yapılan ihracatın yöneldiği coğrafyalar incelendiğinde, %41,3 ile
AB ilk sırada yer almaktadır. AB ülkelerini, %18,5 pay ile Yakın ve Orta Doğu, %14,4 pay
ile AB kapsamında olmayan Avrupa kıtasındaki diğer ülkeler takip etmektedir.
Şirket, otomotiv ve tekstil başta olmak üzere çok sayıda sektörde üretim faaliyetinde
bulunan firmaların ihracat işlemlerinde aracılık yapmakta olup bu faaliyetleri ile dış ticaret
sermaye şirketleri arasında ilk sırada yer almaktadır.
TGS’nin dış ticaret sıralamasındaki yeri aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Yıl
2015
2016
2017
2018
2019

Sektör
Sıralaması
1
1
1
1
1

Türkiye
Sıralaması
10
10
12
5
6

İhracat
(Milyon ABD Dolar)
1,004.5
1,013.7
967.0
2,587.0
2,231.0

Kaynak: Şirket, TİM İhracatta İlk 1000 Firma Raporu 2018 (2019 yılı verileri izahname tarihi itibarıyla açıklanmamıştır)

TGS, dış ticaret sermaye şirketi olarak imalatçı firmalara sağladığı hizmetler ile Türkiye
ihracatında önemli rol oynamaktadır.
Şirket’in aracılık ettiği ihracat işlemlerinin Türkiye toplam ihracatı içerisindeki payı
aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Yıl
2006

İhracat
(Milyon ABD Doları)
85,535
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Payı (%)
0.13%

İhracat
(Milyon ABD Doları)
107,272
102,027
102,143
113,883
134,906
152,461
161,480
166,504
150,982
143,838
164,494
177,168
168,023
169,481

Yıl
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Payı (%)
0.13%
0.16%
0.46%
0.59%
0.55%
0.68%
0.73%
0.55%
0.67%
0.68%
0.59%
1.46%
1.23%
0.90%

Kaynak: TÜİK, TİM, Şirket

7.2.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının net
satış tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi:
Şirket, faaliyetlerinin en büyük bölümünü merkez adresi olan İstanbul’da devam
ettirmektedir. İzmir bölge müdürlüğü sayesinde, hizmet verdiği firma sayısını her geçen gün
artırmaktadır. Firma sayısındaki artış ile birlikte Şirket’in ihracat rakamları da artmaktadır.
Komisyon oranları içerisindeki yüzdesel artışta bunun göstergesidir. Bursa bölge
müdürlüğünde ise faaliyetler yeni başlamıştır.
Net Satışlar (TL)
İstanbul
İzmir
Bursa
Toplam

31.12.2018

17.527.980
177.050

%
99,0%
1,0%

31.12.2019

25.572.772
521.893

17.705.030

26.094.665

%
98,0%
2,0%

31.12.2020
19.049.129

490.957
98.191

%
97,0%
2,5%
0,5%

19.638.277

Kaynak: Şirket Yönetimi

7.3. Madde 7.1.1 ve 7.2.’de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme
durumu hakkında bilgi:
İş bu İzahname’nin 7.1.1 ve 7.2’de sayılan faaliyetlerine ilişkin bilgilerin, ortaklığa ve
faaliyet gösterdiği sektöre ilişkin riskler ile ilgili olan 5. Bölümünde detayları ile belirtilen
doğabilecek olası riskler Şirket’in faaliyetlerini etkileme ihtimali vardır.
7.4. İhraççının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınaiticari, finansal vb. anlaşmalar ile ihraççının faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne
ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine ilişkin özet bilgi:
Yoktur.
7.5. İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı:
Yoktur.
7.6. Son 12 ayda finansal durumu önemli ölçüde etkilemiş veya etkileyebilecek, işe ara
verme haline ilişkin bilgiler:
Yoktur.
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8. GRUP HAKKINDA BİLGİLER
8.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet
konuları, ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri:
Şirket, Ali Tanrıverdi, Çağla Polat ve Burak Tanrıverdi kontrolündedir. Şirket’in
%57,33’lük kısmı halka açıktır. Ayrıca, Şirket bir gruba dahil değildir.
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9. MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER
9.1. Maddi duran varlıklar hakkında bilgiler:
9.1.1. İzahnamede yer alması gereken son finansal tablo tarihi itibariyle ihraççının
finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere sahip olduğu ve
Yönetim Kurulu kararı uyarınca ihraççı tarafından edinilmesi planlanan önemli
maddi duran varlıklara ilişkin bilgi:
Şirket’in maddi duran varlıkları binalar, taşıtlar ve demirbaşlardır. Aşağı daki tabloda, ilgili
dönemler itibarı yla Şirket’in maddi duran varlı kları nı n dökümü, net defter değeri olarak
yer almaktadı r:
Maddi Duran Varlıklar (TL)
Maliyet
Binalar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Toplam
Birikmiş Amortisman
Binalar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Toplam
Net Defter Değeri
Binalar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Toplam

31 Aralık tarihinde sona eren mali yılda
2.018
2.019
2.020
3.545.523
3.649.524
3.649.524
612.085
612.085
612.085
380.112
462.372
537.211
4.537.720
4.723.981
4.798.820
(287.962)
(189.085)
(304.110)
(781.157)

(363.934)
(311.451)
(360.695)
(1.036.080)

(437.073)
(420.067)
(400.505)
(1.257.645)

3.257.561
423.000
76.002
3.756.563

3.285.590
300.634
101.677
3.687.901

3.212.451
192.018
136.706
3.541.175

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

Sahip Olunan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler
Kullanım Amacı

İstanbul

Net Defter
Değeri (TL)
3.212.451

-

İstanbul

192.018

Makam Aracı

-

İstanbul,
İzmir

136.706

Şirket Faaliyetleri

Cinsi

Edinildiği Yıl

m2

Mevkii

Binalar

2014-2019

843

Taşıtlar

2015-2021

Demirbaşlar

2002-2021

Ofis

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

Edinilmesi planlanan maddi duran varlıklar ve finansal ya da faaliyet kiralaması yoluyla edinilen
maddi duran varlıklar bulunmamaktadır.
Şirket’in maddi duran varlıkları altındaki yatırım harcamaları aşağıdaki tablo sunulmaktadır:
Yatırım Harcamaları (TL)

2018

2019

2020

Binalar

-

104.001

-

Taşıtlar

364.762

-

-

56.850

44.327

76.091

421.621

148.328

76.091

Demirbaşlar
Toplam
Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu
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Şirket’in yatı rı m harcamaları , 31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihlerinde sona eren
mali yı llarda sı rası yla 421.621 TL, 148.328 TL ve 76.091 TL tutarı ndadı r. Bu tarihler
itibarı yla yatı rı m harcamaları nda önemli bir değişiklik olmamı ştı r.
9.1.2. İhraççının maddi duran varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm
hususlar hakkında bilgi:
Yoktur.
9.1.3. Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek
tutarları hakkında bilgi:
Yoktur.
9.1.4. Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç
değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi:
Yoktur.
9.2. Maddi olmayan duran varlıklar hakkında bilgiler:
Yoktur.
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10. FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
10.1. Finansal durum:
10.1.1. İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
finansal durumu, finansal durumunda yıldan yıla meydana gelen değişiklikler ve bu
değişikliklerin nedenleri:
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem

2018

2019

2020

20182019
Değişim
(%)

2.529.529.676

2.749.761.895

2.511.021.030

9%

-9%

831.125

8.464.031

11.253.253

918%

33%

Ticari Alacaklar

2.382.087.295

2.619.042.001

2.318.771.471

10%

-11%

Diğer Alacaklar

78.560.171

71.191.305

94.610.258

-9%

33%

Stoklar

29.281.051

40.995.518

77.678.841

40%

89%

Peşin Ödenmiş Giderler

36.695.704

9.761.797

7.200.310

-73%

-26%

Diğer Dönen Varlıklar

2.074.330

307.243

1.506.897

-85%

390%

Bilanço Tablosu (TL)

20192020
Değişim
(%)

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri

Toplam

2.529.529.676

2.749.761.895

2.511.021.030

9%

-9%

Duran Varlıklar

5.567.390

4.233.311

4.279.965

-24%

1%

Maddi Duran Varlıklar

3.756.562

3.686.649

3.541.175

-1,9%

-4%

Ertelenmiş Vergi Varlığı

1.810.828

546.662

738.790

-70%

35%

2.535.097.066

2.753.995.206

2.515.300.995

9%

-9%

20182019
Değişim
(%)

20192020
Değişim
(%)

TOPLAM VARLIKLAR

31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem
Bilanço Tablosu (TL)
2018

2019

2020

2.494.088.188

2.703.250.508

2.461.731.682

8%

-9%

143.447

1.394.547

-

872%

-100%

2.580.255

473.419

424.718

-82%

-10%

-

11.805

14.545

2.486.267.457

2.690.581.227

2.450.158.201

8%

-9%

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların
Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar

23%

Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar

65.916

97.988

108.410

49%

11%

2.606.307

1.206.133

3.100.282

-54%

157%

Ertelenmiş Gelirler

1.573.347

8.496.279

5.265.684

440%

-38%

Dönem Karı Vergi
Yükümlülüğü

851.459

510.302

2.078.159

-40%

307%
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31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem
Bilanço Tablosu (TL)

20182019
Değişim
(%)

20192020
Değişim
(%)

2018

2019

2020

-

-

66.042

-

478.808

515.641

2.494.088.188

2.703.250.508

2.461.731.682

8%

-9%

1.181.095

898.118

533.926

-24%

-41%

Uzun Vadeli Borçlanmalar

865.074

422.130

-

-51%

-100%

Uzun Vadeli Karşılıklar

316.021

475.988

533.926

51%

12%

20192020
Değişim
(%)
6%

Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli
Yükümlülükler
Toplam
Uzun Vadeli Yükümlülükler

8%

31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem

2018

2019

2020

39.827.783

49.846.580

53.035.387

20182019
Değişim
(%)
25%

39.831.700

49.850.506

53.045.579

25%

6%

15.000.000

15.000.000

15.000.000

0%

0%

(56.693)

(56.693)

(56.693)

0%

0%

Geri Alınmış Paylar (-)
Paylara İlişkin Primler
(iskontolar)
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birkmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya
Giderler
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)

(1.003.291)

(1.003.291)

(1.003.291)

0%

0%

11.500.000

11.500.000

11.500.000

0%

0%

(12.760)

(46.947)

(57.945)

268%

23%

1.030.080

1.514.775

1.514.775

47%

0%

2.730.746

11.389.667

22.942.662

317%

101%

Net Dönem Karı / (Zararı)
Kontrol Gücü Olmayan
Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR

10.643.618

11.552.995

3.206.071

9%

-72%

(3.917)

(3.926)

(10.192)

0%

160%

2.535.097.066

2.753.995.206

2.515.300.995

9%

-9%

Bilanço Tablosu (TL)

ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

Varlıklar
Şirket’in varlıkları, dönen varlıklar ve duran varlıklardan oluşmaktadır. Şirket’in varlıkları,
31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihlerinde sona eren mali yıllarda sırasıyla,
2.535.097.066 TL, 2.753.995.206 TL ve 2.515.300.995 TL’dir.
Dönen Varlıklar
Şirket’in varlıklarının önemli bölümünü dönen varlıklar oluşturmaktadır. Dönen varlıklar,
nakit ve nakit benzerleri, ticari alacaklar, diğer alacaklar, stoklar, peşin ödenmiş giderler ve
diğer dönen varlıklardan oluşmaktadır.
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Şirket’in dönen varlıkları, 31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihlerinde sona eren mali
yıllarda sırasıyla, 2.529.529.676 TL, 2.749.761.895 TL ve 2.511.021.030 TL’dir.
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde
sona eren mali yıllarda sırasıyla, 831.125 TL, 8.464.031 TL ve 11.253.253 TL tutarındadır.
2019 yılındaki artış esas olarak, vadeli ve vadesiz mevduatlardaki artışın bir sonucudur.
Nakit ve nakit benzerlerindeki, 2020 yılında gerçekleşen %33 oranındaki artışın sebebi ise
vadesiz mevduatlardaki artıştan kaynaklanmaktadır.
Ticari Alacaklar
Dönen varlıkların önemli bir bölümü ticari alacaklardan meydana gelmektedir. Ticari
alacakları oluşturan tutarlar aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:
Ticari Alacaklar
Alıcılar
Şüpheli Alacaklar
Şüpheli Alacaklar Karşılıkları (-)
Alacak Çekler
Şüpheli Alacak Senetleri Karşılığı (-)
Gelir Tahakkukları
Toplam

31.12.2018
2.371.644.209
7.824.232
(7.824.232)
1.539.905
(1.539.905)
10.443.086
2.382.087.295

31.12.2019
2.619.042.001
9.225.577
(9.225.577)
2.619.042.001

31.12.2020
2.318.771.471
10.717.504
(10.717.504)
2.318.771.471

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

Ticari alacaklar 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.
Şirket’in ticari alacakları 31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihlerinde sona eren mali
yıllarda sırasıyla, 2.382.087.295 TL, 2.619.042.001 TL ve 2.318.771.471 TL tutarındadır.
Ticari alacakların varlıklara oranı 31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihlerinde
sırasıyla %94, %95 ve %92’dir.
Diğer Alacaklar
Diğer alacaklar, 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren
mali yıllarda sırasıyla, 78.560.171 TL, 71.191.305 TL ve 94.610.258 TL tutarındadır. Söz
konusu dönemler itibarıyla diğer alacakların en büyük bölümü Şirket’in vergi dairesinden
olan alacaklardan oluşmaktadır.
Stoklar
Şirket’in stokları ticari mallardan oluşmaktadır. Ancak ticari mallar, vergi mevzuatı ve KDV
uygulaması gereği dönem sonunda ihracat faturası kesildiği halde fiilen ihracatı
gerçekleşmediği veya gümrükleme işlemleri tamamlanmadığı için stoklarda görünen mal
bedellerini içermektedir.
31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihlerinde sona eren mali yıllarda Şirket’in stokları
sırasıyla, 29.281.051 TL, 40.995.518 TL ve 77.678.841 TL tutarındadır.
Peşin Ödenmiş Giderler
42

Peşin ödenmiş giderler, 31.12.2018 tarihinde sona eren mali yılda 36.695.704 TL iken 31
Aralık 2019 tarihinde sona eren mali yılda 9.761.797 TL’ye ve 31 Aralık 2020 tarihinde
sona eren mali yılda ise 7.200.310 TL’ye düşmüştür.
31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihlerinde peşin ödenmiş giderler, verilen avanslar ve gelecek
aylara ait sigorta giderlerinden oluşmaktadır. Söz konusu dönemler itibarıyla peşin ödenmiş
giderlerde gerçekleşen azalışın sebebi verilen avanslardaki azalmadan kaynaklanmaktadır.
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.
Diğer Dönen Varlıklar
31 Aralık 2018 tarihinde Şirket’in diğer dönen varlıkları 2.074.330 TL iken 31 Aralık 2019
tarihinde 307.243 TL’ye düşmüş ve 31 Aralık 2020 tarihinde 1.506.897 TL’ye yükselmiştir.
2018 yılında gerçekleşen azalışın sebebi devreden KDV’nin azalmasından
kaynaklanmaktadır. 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 etmektedir.
2020 yılında gerçekleşen artışın sebebi ise cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardan
kaynaklanmaktadır.
Duran Varlıklar
Şirket’in duran varlıkları, maddi duran varlıklardan ve ertelenmiş vergi varlıklarından
meydana gelmiştir.
Maddi Duran Varlıklar
Şirket’in maddi duran varlıkları binalar, taşıtlar ve demirbaşlardan oluşmaktadır. Maddi
duran varlıkların, önemli bölümünü binalar oluşturmaktadır.
31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihlerinde sona eren mali yıllarda Şirket’in maddi
duran varlıkları sırasıyla, 3.756.562 TL, 3.686.649 TL ve 3.541.175 TL tutarındadır. Maddi
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihlerinde sona eren mali yıllarda Şirket’in
ertelenmiş vergi varlığı sırasıyla, 1.810.828 TL, 546.662 TL ve 738.790 TL tutarındadır. Söz
konusu dönemler itibarıyla, ertelenmiş vergi varlığının en önemli kalemi ticari alacak
karşılıklarından meydana gelmektedir.
Kaynaklar
Şirket’in kaynakları, kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerden oluşmaktadır. Şirket’in
varlıkları, 31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihlerinde sona eren mali yıllarda
sırasıyla, 2.495.269.283 TL, 2.704.148.626 TL ve 2.462.265.608 TL’dir.
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde
sona eren mali yıllarda sırasıyla, 2.494.088.188 TL, 2.703.250.508 TL ve 2.461.731.682 TL
tutarındadır. Kısa vadeli yükümlülükler, kısa vadeli borçlanmalardan, uzun vadeli
borçlanmaların kısa vadeli kısımlarından, diğer finansal yükümlülüklerden ticari borçlardan,
çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardan, diğer borçlardan, ertelenmiş
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gelirlerden, dönem karı vergi yükümlülüğünden, kısa vadeli karşılıklardan ve diğer kısa
vadeli yükümlülüklerden oluşmaktadır.
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Kısa vadeli borçlanmalar 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde sona eren mali yılda
sırasıyla, 143.447 TL ve 1.394.547 TL tutarındadır. 31.12.2020 tarihinde kısa vadeli
borçlanmalar bulunmamaktadır. 2019 yılında gerçekleşen artışın sebebi kısa vadeli banka
kredilerin artmasından kaynaklanmaktadır.
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, 31.12.2018 tarihinde sona eren mali yılda
2.580.255 TL iken 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren mali yılda 473.419 TL’ye ve 31
Aralık 2020 tarihinde sona eren mali yılda ise 424.718 TL’ye düşmüştür.
Diğer Finansal Yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler, 31 Aralık 2019 ve 21 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren mali
yıllarda sırasıyla 11.805 TL ve 14.545 TL tutarındadır. 31 Aralık 2018 tarihinde diğer
finansal yükümlülükler bulunmamaktadır.
Ticari Borçlar
Ticari borçlar 31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihlerinde sona eren mali yıllarda
sırasıyla 2.486.267.457 TL, 2.690.581.227 TL ve 2.450.158.201 TL tutarındadır.
Kısa vadeli yükümlülüklerin en önemli bölümü ticari borçlardan oluşmaktadır. Söz konusu
dönemler itibarıyla ticari borçların kısa vadeli yükümlülüklere oranı %99’un üzerindedir.
Bununla birlikte, ticari borçların en büyük bölümü imalatçı firmalara borçlardan
kaynaklanmaktadır.
Şirket’in ticari borçları yurtdışına ihracatına aracı olunan malların imalatçılarına olan
borçlardan oluşmaktadır. Bu tutarlar yurtdışından tahsil edilmesine müteakip aynı gün
imalatçıya gönderilmektedir. Şirket, gümrük gideri, nakliye gideri vb. giderlerin tamamını
imalatçılara yansıtmakta ve imalatçının alacağından mahsup ederek ödeme
gerçekleştirmektedir.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar, 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31
Aralık 2020 tarihlerinde sona eren mali yıllarda sırasıyla 65.916 TL, 97.988 TL ve 108.410
TL tutarındadır. Söz konusu dönemler itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar kapsamına
borçlar tutarı, personele borçlardan ve sosyal güvenlik kesintilerinden oluşmaktadır.
Diğer Borçlar
Diğer borçlar, 31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihlerinde sona eren mali yıllarda
sırasıyla, 2.606.307 TL, 1.206.133 TL ve 3.100.282 TL tutarındadır. Diğer borçlar, alınan
depozito ve diğer çeşitli borçlardan oluşmaktadır. Alınan depozitolar, diğer borçların en
büyük kalemidir. 2020 yılında gerçekleşen artış, diğer çeşitli borçlardaki artıştan
kaynaklanmaktadır.
Ertelenmiş Gelirler
Ertelenmiş gelirler, alınan avanslardan oluşmaktadır. Alınan avanslar, imalatçı firmaların
yurtdışından almış olduğu avanslardır. Avans alındığı tarihte imalatçı firmalara
verilmektedir. Şirket’in ertelenmiş gelirleri 31.12.2018 tarihinde 1.573.347 TL iken 31
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Aralık 2019 tarihinde ise 8.496.279 TL’ye yükselmiş ve 31 Aralık 2020 tarihinde ise
5.265.684 TL’ye gerilemiştir.
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Dönem karı vergi yükümlüğü 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde
sona eren mali yıllarda sırasıyla, 851.459 TL, 510.302 TL ve 2.078.159 TL tutarındadır.
Ertelenen vergi hesaplamasında kısa vadede kapanması beklenen geçici farklar için %22,
diğer geçici farklar için ise %20 oranı esas alınmıştır.
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde Şirket’in kısa vadeli karşılıkları
bulunmamaktadır. 31 Aralık 2020 tarihinde ise kısa vadeli karşılıklar 66.042 TL
tutarındadır. Kısa vadeli karşılıklar, dava karşılıklarından oluşmaktadır.
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Diğer kısa vadeli yükümlülükler, ödenecek vergi ve fonlardan oluşmaktadır. 31 Aralık 2018
tarihinde diğer kısa vadeli yükümlülükler bulunmamaktadır. 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık
2019 tarihlerinde sırasıyla, 478.808 TL ve 515.641 TL’dir.
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler, uzun vadeli borçlanmalar ve uzun vadeli karşılıklardan
oluşmaktadır. Şirket’in 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona
eren mali yıllarda sırasıyla, 1.181.095 TL, 898.118 TL ve 533.926 TL tutarındadır.
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmalar, 31 Aralık 2018 tarihinde 865.074 TL iken 31 Aralık 2019
tarihinde 422.130 TL’ye gerilemiştir. 31 Aralık 2020 tarihinde uzun vadeli borçlanmalar
bulunmamaktadır.
Uzun Vadeli Karşılıklar
Uzun vadeli karşılıklar kıdem tazminatı karşılıklarından oluşmaktadır. Şirket tüm
personelinin fiili emeklilik tarihinde işten ayrılacağını varsayar. Bilanço tarihi itibariyle
kazandığı kıdem tazminatının emekli olacağı tarihe kadar yıllık %8 oranında (çalışanların
ücretine yapılacak zam) artacağını varsayar. Böylece emekli olduğunda, alacağı kıdem
tazminatının, bilanço tarihindeki kıdemine uygun kısmını bulur. Bu tutarda %10 oranında,
emekliliğine kalan süreye uygun şekilde iskontoya tabi tutularak net bugünkü değeri
bulunur. Kıdem Tazminatı almadan ayrılanların oranı ise %0 olarak alınmıştır.
31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde uzun vadeli karşılıklar
sırasıyla, 316.021 TL, 475.988 TL ve 533.926 TL tutarındadır.
Özkaynaklar
Özkaynakların toplam kaynak büyüklüğüne oranı 31 Aralık 2018 tarihinde %1,6 iken, 31
Aralık 2019 tarihinde bu oran %1,8 ve 31.12.2020 tarihinde ise %2,1 olmuştur.
31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren mali yıllarda
sırasıyla özkaynaklar, 39.827.783 TL, 49.846.580 TL ve 53.035.387 TL tutarındadır.
Özkaynaklar artmasının ana sebebi geçmiş yıl karlarının ciddi oranda artmasından
kaynaklanmaktadır.
Şirket’in ödenmiş sermayesi 15.000.000 TL’dir.
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Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler, 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020
tarihlerinde sırasıyla, 1.030.080 TL, 1.514.775 TL ve 1.514.775 TL tutarındadır.
Geçmiş yıllar karı, 31 Aralık 2018 tarihinde 2.730.746 TL iken, 31 Aralık 2019 tarihinde
11.389.667 TL ve 31 Aralık 2020 tarihinde ise 22.942.662 TL seviyesindedir.
Net dönem karı 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sırasıyla,
10.643.618 TL, 11.552.995 TL ve 3.206.071 TL’dir.
Bilanço Kalemlerindeki Değişimler:
31.12.2018 - 31.12.2019
(%)

31.12.2019 - 31.12.2020
(%)

31.12.2018 - 31.12.2020
YBBO (%)

%8,7
-%24,0
%8,6

-%8,7
%1,1
-%8,7

-%0,4
-%12,3
-%0,4

Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

Şirket toplam varlıklarını 31.12.2018 - 31.12.2020 tarihleri arasında önemli bir değişiklik
meydana gelmemiştir. Dönen varlıklar 31.12.2019 tarihinde bir önceki yıla göre %8,8
oranında artarak 2.749.761.895 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 31.12.2020 tarihinde ise bir
önceki yıl sonuna göre %8,7 oranında azalma gerçekleşmiş ve 2.511.021.030 TL seviyesine
gerilemiştir.
Duran varlıklar 31.12.2019 tarihinde bir önceki yıla göre %24 oranında azalmıştır.
31.12.2020 tarihinde ise bir önceki yıla göre %1,1 oranında artış gerçekleşmiştir.
Bilanço Kalemlerine İlişkin Rasyolar:
31.12.2018 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar Şirket’in özkaynakları %28 YBBO
ile artarak 46.749.150 TL seviyesine ulaşmıştır. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Şirket’in
kısa vadeli finansal borcu bulunmamaktadır. Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli
kısımları, 1.326.559 TL tutarındadır. 1.482.650 TL tutarında uzun vadeli finansal borcu
bulunmaktadır. Şirket’in 31.12.2020 tarihi itibarıyla 166.461.969 TL toplam varlıkları
bulunmaktadır. Şirket’in ilgili dönemlere ilişkin finansal rasyoları aşağıdaki tabloda
verilmektedir.

RASYOLAR
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)
Özkaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler / Toplam Kaynaklar
Özsermaye Karlılığı (Net Kar / Özkaynaklar)

31 Aralık'ta sona eren yıllık
dönem
2018
2019
2020
1,01
1,02
1,02
0,02
0,02
0,02
0,98
0,98
0,98
0,27
0,23
0,06

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

Cari oran, özkaynak/yükümlülükler ve kısa ve uzun vadeli yükümlülükler/toplam kaynaklar
oranlarında işbu izahname tarihleri itibarıyla önemli bir değişiklik olmamıştır. Net
kar/özkaynaklar oranında 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren mali yılda önceki yıllara göre
azalma meydana gelmiştir. Bu azalışın sebebi, net kardaki azalmadan kaynaklanmaktadır.
10.2. Faaliyet sonuçları:
10.2.1. İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgi:
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Aşağıda yer alan tablo, Şirket’in 31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihlerinde sona
eren mali yıllarına ilişkin kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu göstermektedir.
Tablo aynı zamanda, söz konusu her bir kalemin bir önceki yıla göre değişimini de
göstermektedir.
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem

Kar veya Zarar Tablosu
Hasılat
Brüt Kar
Genel Yönetim Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Esas Faaliyet Karı
TFRS-9 Uyarınca Belirlenen Değer
Düşüklüğü Kazanç (Zararları)
Finansman Gelirleri (+)
Finansman Giderleri (-)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi
Karı
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir /
(Gideri)
Dönem Vergi Gelir / (Gideri)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri
Dönem Karı

2018-2019
2019-2020
Değişim (%) Değişim (%)
32,9%
-32,2%
32,9%
-32,2%
68,0%
-2,0%
-50,2%
-30,3%
-70,1%
108,3%
26,8%
-66,6%

2018

2019

2020

19.638.277
19.638.277
(6.769.163)
3.376.801
(4.321.980)
11.923.935

26.094.665
26.094.665
(11.369.345)
1.682.781
(1.292.297)
15.115.804

17.705.030
17.705.030
(11.137.470)
1.172.944
(2.691.962)
5.048.542

(32)

-

-

1.506.411
(1.376.784)

(836.527)

697.319
(662.275)

-100,0%
-39,2%

-20,8%

12.053.530

14.279.277

5.083.586

18,5%

-64,4%

(1.409.912)

(2.731.291)

(1.888.781)

93,7%

-30,8%

(2.469.163)
1.059.251
10.643.618

(1.458.578)
(1.272.713)
11.547.986

(2.078.159)
189.378
3.194.805

-40,9%
-220,2%
8,5%

42,5%
-114,9%
-72,3%

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

Hasılat ve Brüt Kar
Şirket’in hasılatı; 2018, 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla 19.638.277 TL, 26.094.665 TL ve
17.705.030 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in hasılatı 2019 yılında bir önceki yıla göre
%32,9 oranında artmış, 2020 yılında ise bir önceki yıla göre %32,2 oranında azalmıştır.
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, Şirket’in 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. Şirket’in satışlarında maliyet bulunmamaktadır. Bu sebeple, gerçekleşen brüt
kar hasılat ile aynıdır.
Genel Yönetim Giderleri
Şirket’in operasyon giderlerini genel yönetim giderleri oluşturmaktadır. Genel yönetim
giderlerinin en büyük kalemlerini personel giderleri ve danışmanlık giderleri
oluşturmaktadır.
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Genel yönetim giderleri kırılımı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:
Genel Yönetim Giderleri
Personel Giderleri
Danışmanlık Giderleri
Diğer Giderler
Toplam

Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem
2018
2019
2020
(2.357.108)
(5.064.332)
(6.424.144)
(1.421.491)
(3.873.727)
(2.772.476)
(2.990.564)
(2.431.286)
(1.940.850)
(6.769.163)
(11.369.345)
(11.137.470)

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

Esas Faaliyet Gelirleri
Şirket’in 2018 yılında esas faaliyetlerden gelirleri vergi gelirlerinden oluşmaktadır ve vergi
gelirleri 3.376.801 TL tutarındadır. 2019 yılında esas faaliyetlerden gelirler, faiz ve muhtelif
gelirlerden meydana gelmektedir. Faiz gelirleri 1.574.301 TL ve muhtelif gelirler 108.480
TL’dir. 2020 yılında esas faaliyetler kur değerleme farklarından, faiz gelirlerinden, konusu
kalmayan karşılıklardan, hava kargo gelirlerinden, cari hesap düzeltmelerinden ve muhtetelif
gelirlerden oluşmaktadır. Söz konusu geçen dönemde esas faaliyetlerin en büyük kısmı cari
hesap düzeltmelerinden meydana gelmektedir ve 694.742 TL tutarındadır.
Esas Faaliyet Giderleri
Esas faaliyetlerden giderleri 2018 yılında, şüpheli alacak karşılıkları ve diğer giderler
oluşturmaktadır. Şüpheli alacak karşılıkları en büyük kalemdir ve 4.220.284 TL’dir. 2019
yılında söz konusu geçen kalemi kur değerleme farkları ve muhtelif giderler
oluşturmaktadır. 2019 yılında esas faaliyetlerden giderlerin en büyük bölümünü 1.042.863
TL ile kur değerleme farkları oluşturmaktadır. 2020 yılında esas faaliyetlerden giderler, kur
değerleme farklarından, karşılık giderlerinden ve muhtelif giderlerden oluşmaktadır. En
büyük iki kalemi kur değerleme farkları (1.271.146 TL) ve karşılık giderleridir
(1.175.956TL).
Esas Faaliyet Karı
Esas faaliyet karı, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla,11.923.935 TL, 15.115.804 TL ve
5.048.542 TL tutarındadır.
Finansman Gelirleri
Şirket’in 2018 yılında elde ettiği finansman geliri 1.506.411 TL’dir ve finansman gelirleri
vadeli mevduat faiz gelirlerinden ve finansman faaliyetlerine ilişkin kur farkı gelirlerinden
oluşmaktadır. 2019 yılında finansman geliri elde edilmemiştir. 2020 yılında finansman
gelirleri vadeli mevduat faiz gelirlerinden oluşmaktadır ve 697.319 TL tutarındadır.
Finansman Giderleri
Finansman giderleri 2018 yılında, faiz giderlerinden, teminat mektubu komisyonlarından ve
diğer giderlerden oluşmaktadır. Faiz giderleri, finansman giderlerinin en büyük kalemidir ve
956.292 TL tutarındadır. 2019 yılında finansman giderleri faiz giderlerinden oluşmaktadır ve
836.527 TL’dir. 2020 yılına gelindiğin faiz giderleri azalarak 624.645 TL’ye gerilemiştir ve
bununla birlikte finansman giderleri kaleminde 37.630 TL tutarında kıdem tazminatı faiz
maliyeti bulunmaktadır.
Dönem Vergi Gelir / Gideri
Dönem vergi giderleri 2018, 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla, 2.469.163 TL, 1.458.578 TL
ve 2.078.159 TL tutarındadır.
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Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri
2018 ve 2020 yıllarında Şirket ertelenmiş vergi geliri elde ederken 2019 yılında ertelenmiş
vergi giderleri bulunmaktadır.
Dönem Karı
Şirket’in dönem kârı 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona
eren mali yıllar için sırasıyla 10.643.618 TL, 11.547.986 TL ve 3.194.805 TL olarak
gerçekleşmiştir. Şirket’in net dönem kâr marjları 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31
Aralık 2020 tarihlerinde sona eren mali yıllar için sırasıyla %54,2, %44,3 ve %18,0 olarak
gerçekleşmiştir.
10.2.2. Net satışlar veya gelirlerde meydana gelen önemli değişiklikler ile bu
değişikliklerin nedenlerine ilişkin açıklama:

Net Satışlar (TL)

31.12.2018
19.638.277

31.12.2019 Değişim%
26.094.665
32,9%

31.12.2017 Değişim%
17.705.030
-32,2%

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

Şirket’in net satışları 2018 yılından 2019 yılına geçerken net %32,9 oranında artış yaşarken
2020 yılında yaşanan Covid-19 pandemisine bağlı olarak net satışlarda %32,2 oranında bir
gerileme yaşamıştır.
10.2.3. İhraççının, izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
meydana gelen faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş
veya etkileyebilecek kamusal, ekonomik, finansal veya parasal politikalar hakkında
bilgiler:
2018, 2019 ve 2020 yıllarında Şirket’in ticari faaliyetlerini etkileyecek mevzuatsal bir
değişiklik olmamıştır. Ancak 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19
pandemisi ile birlikte ihracat rakamlarında daralma yaşanmıştır. Döviz kurlarının yükselmesi
her ne kadar ihracat firmalarının lehine bir durum gibi gözükse de ülkemizde hammadde
girdi fiyatlarının da dövize endeksli olması nedeni ile dalgalı seyreden kur zaman zaman
imalatçıları zorlamaktadır. Firmaların yaşadığı fiyat tutturma zorluğu ihracat rakamlarına da
zaman zaman yansımaktadır. Ancak para piyasalarındaki bu değişime dış ticaret sermaye
şirketleri özelinde bakıldığında; Şirket’in döviz borcunun ve alacaklarının tamamı ile
imalatçı firmalara ait olduğu için Şirket bir kur riski taşımamaktadır. Ayrıca döviz kurunun
yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen imalatçı fatura TL rakamlarındaki kura bağlı artış
nedeni ile KDV iade rakamlarımız artmaktadır. Bu artış ise TGS’nin komisyon gelirlerinin
artmasını sağlamaktadır. Yani özetle kur artışı TGS’nin komisyon gelirlerini doğrudan
olumlu etkilerken imalatçı firmaların maliyet tutturmalarını zorlaştırması nedeniyle dolaylı
olarak olumsuz etkilemektedir.
10.3. İhraççının borçluluk durumu
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren mali yılda, bir önceki yıl sonuna göre Şirket’in kısa
vadeli yükümlülüklerinde %9 oranında azalış ile birlikte 2.461.731.682 TL olarak
gerçekleşmiştir. Bu azalış, ticari borçlardaki azalmadan kaynaklanmaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihinde uzun vadeli yükümlülükleri 533.926 TL tutarındadır.
Uzun vadeli yükümlülükler uzun vadeli karşılıklardan oluşmaktadır.
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Aşağıda yer alan tablo, Şirket’in 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020
tarihlerinde sona eren mali yallara ilişkin borçluluk durumu göstermektedir:
Borçluluk Durumu
Kısa vadeli yükümlülükler
Garantili
Teminatlı
Garantisiz/Teminatsız

31.12.2018
2.494.088.188

31.12.2019
2.703.250.508

31.12.2020
2.461.731.682

2.494.088.188

2.703.250.508

2.461.731.682

1.181.095

898.118

533.926

1.181.095
2.495.269.283

898.118
2.704.148.626

533.926
2.462.265.608

39.827.783
15.000.000
(56.693)
(1.003.291)
11.500.000
(12.760)

49.846.580
15.000.000
(56.693)
(1.003.291)
11.500.000
(46.947)

53.035.387
15.000.000
(56.693)
(1.003.291)
11.500.000
(57.945)

1.030.080
2.730.746
10.643.618
(3.917)
2.535.097.066

1.514.775
11.389.667
11.552.995
(3.926)
2.753.995.206

1.514.775
22.942.662
3.206.071
(10.192)
2.515.300.995

Net Borçluluk Durumu
A. Nakit
B. Nakit Benzerleri
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
D. Likidite (A+B+C)
E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri
G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli
Kısmı
H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar

831.125
831.125
143.447
2.580.255

8.464.031
8.464.031
1.394.547
473.419

11.253.253
11.253.253
424.718

-

11.805

14.545

I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)

2.723.702

1.879.771

439.263

J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri
L. Tahviller
M. Diğer Uzun Vadeli Krediler
N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)
O. Net Finansal Borçluluk (J+N)

1.892.577
865.074
865.074
2.757.651

(6.584.260)
422.130
422.130
(6.162.130)

(10.813.990)
(10.813.990)

Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların
kısa vadeli kısımları hariç)
Garantili
Teminatlı
Garantisiz/Teminatsız
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Paylara İlişkin Primler (iskontolar)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)
Net Dönem Karı / (Zararı)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu
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11. İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI
11.1. İşletme sermayesi beyanı:
Şirket’in 31.12.2020 itibarıyla net işletme sermayesi ihtiyacı, uzun ve kısa vadeli ticari
borçlardan, kısa ve uzun vadeli ticari alacaklar ve stokların çıkarılması suretiyle
hesaplanmaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla sona eren son
üç mali döneminde net işletme sermayesi negatif seyretmiştir.
Şirket’in 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla net işletme
sermayesi sırasıyla, 74.899.111 TL, 30.543.708 TL ve 53.707.889 TL olup, Şirket’in işletme
sermayesi ihtiyacı bulunmamaktadır.
Net işletme sermayesi / hasılat oranlarının yıllar itibarıyla değişimi aşağıdaki tabloda
görülebilir. Şirket’in işletme sermayesi göstergelerini takip etmekte kullandığı tablo aşağıda
ayrıca sunulmaktadır:

Ticari Alacaklar
Stoklar
Ticari Borçlar
İşletme Sermayesi
Hasılat'a Yüzdesi%

31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem
2018
2019
2.382.087.295
2.619.042.001
29.281.051
40.995.518
2.486.267.457
2.690.581.227
74.899.111
30.543.708
381,4%
117,0%

2020
2.318.771.471
77.678.841
2.450.158.201
53.707.889
303,3%

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

Şirket’in net işletme sermayesinin aktifleri, ticari alacaklar ve stoklardan oluşmaktadı r.
Şirket’in net işletme sermayesinin pasifleri ise ticari borçlardan oluşmaktadı r.
Şirket’in uzun ve kı sa vadeli ticari alacakları , 31 Aralı k 2018, 31 Aralı k 2019 ve 31
Aralı k 2020 tarihleri itibarı yla sona eren mali dönemde sı rası yla 2.382.087.295 TL,
2.619.042.001 TL ve 2.318.771.471 TL tutarı ndadı r.
Şirket’in stokları , 31 Aralı k 2018, 31 Aralı k 2019 ve 31 Aralı k 2020 tarihlerinde sı rası yla
29.281.051 TL, 40.995.518 TL ve 77.678.841 TL’dir. Stoklar, ticari mallardan
oluşmaktadı r. Ancak ticari mallar, vergi mevzuatı ve KDV uygulaması gereği dönem
sonunda ihracat faturası kesildiği halde fiilen ihracatı gerçekleşmediği veya gümrükleme
işlemleri tamamlanmadığı için stoklarda görünen mal bedellerini içermektedir.
Kı sa ve vadeli ticari borçlar 31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihlerinde sı rası yla,
2.486.267.457 TL, 2.690.581.227 TL ve 2.450.158.201 TL tutarı ndadı r.
Bu kapsamda, Şirket’in işbu İzahname tarihinden itibaren en 12 aylık bir dönem için yeterli
işletme sermayesi bulunmamaktadır.
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12. EĞİLİM BİLGİLERİ
12.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son
eğilimler hakkında bilgi:
Şirket imalatçı firmaların ihracatlarına aracılık hizmeti vermekte olup, herhangi bir ürün
üretme veya stokta ürün bulundurma konumunda değildir. Resmi rakamlara göre henüz
açıklanmayan ihracat rakamı 1,5 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Dünyayı etkisi altına
alan Covid-19 pandemisinin ticarete etkisi olumsuz olmuştur. Bununla birlikte, dövizdeki
artıştan kaynaklı ihracatçı firmalar olumlu etkilenmiştir. Aracı ihracatçı şirket olan TGS’nin,
üretiminin olmaması ve stoklarının bulunmaması Şirket’in maliyet kaleminin oluşmasını
engellemektedir. Fakat kur fiyatlarının hareketli olması imalatçı firmaların satış rakamlarını
etkilediği için Şirket’in karlılığına dolaylı yönden etkisi görünmektedir.
12.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler,
talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:
2021 yılı ilk çeyrekte Türkiye ihracatı, geçen sene ilk çeyreğe göre %17,3 oranında artmış
ve dış ticaret firmaları için bu durum olumlu karşılanmıştır. Covid-19 pandemi etkisinin
azalması ile birlikte hem ülke ihracatı hem de TGS’nin ihracat rakamlarının arttırılması
hedeflenmektedir.
Şirket ihracatının en büyük kısmını Avrupa ülkelerine yapmaktadır. Bu sebeple, Avrupa
ülkelerinde yaşanan olaylar TGS gibi dış ticaret şirketlerini etkilemektedir. Covid-19
pandemisi etkisinin azaltması ve ticaretin gelişmesi ile birlikte, 2021 yılı ihracat
rakamlarında büyüme hedeflenmektedir.
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13. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ
Yoktur.
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14. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
14.1. İhraççının genel organizasyon şeması:

14.2. İdari yapı:
14.2.1. İhraççının Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgi:
15.10.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Ali Tanrıverdi Yönetim Kurulu Başkanı,
Burak Tanrıverdi ve Çağla Polat, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Engin Nukan,
Yönetim Kurulu Üyesi, Mustafa Özçınar ve Abubekir Doğan Yönetim Kurulu Bağımsız
Üye görevlerine 3 yıl süreliğine (15.10.2023 tarihine kadar) atanmışlardır.

Adı
Soyadı

Görevi

İş Adresi

Halkalı Merkez
Mahallesi, Basın
Ekspres Yolu,
Ali
Yön.Kur.
Capital Tower No:9
Tanrıverdi Başkanı
Kat:1 D:11/12/13/14
Küçükçekmece İstanbul

İcrada
Görevli
Olup
Olmadığı

Son 5 Yılda
İhraççıda
Üstlendiği
Görevler

Görev
Süresi /
Kalan
Görev
Süresi

(TL)

(%)

Görevli

Yön.Kur.
Başkanı

3 Yıl/2 Yıl
5 Ay

971.994
,56

6,48
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Sermaye Payı

Adı
Soyadı

Görevi

İş Adresi

Burak
Tanrıverdi

Yön.Kur.
Bşk.Yrd
mc.

Çağla
Polat

Yön.Kur.
Bşk.Yrd
mc.

Engin
Nukan

Yön.Kur.
Üyesi

Mustafa
Özçınar

Bağımsız
Yön.Kur.
Üyesi

Abubekir
Doğan

Bağımsız
Yön.Kur.
Üyesi

İcrada
Görevli
Olup
Olmadığı

Halkalı Merkez
Mahallesi, Basın
Ekspres Yolu,
Capital Tower No:9
Görevli
Kat:1 D:11/12/13/14
Küçükçekmece İstanbul
Halkalı Merkez
Mahallesi, Basın
Ekspres Yolu,
Capital Tower No:9
Görevli
Kat:1 D:11/12/13/14
Küçükçekmece İstanbul
Halkalı Merkez
Mahallesi, Basın
Ekspres Yolu,
Capital Tower No:9
Görevli
Kat:1 D:11/12/13/14
Küçükçekmece İstanbul
Halkalı Merkez
Mahallesi, Basın
Ekspres Yolu,
Capital Tower No:9 Görevli Değil
Kat:1 D:11/12/13/14
Küçükçekmece İstanbul
Halkalı Merkez
Mahallesi, Basın
Ekspres Yolu,
Capital Tower No:9 Görevli Değil
Kat:1 D:11/12/13/14
Küçükçekmece İstanbul

Son 5 Yılda
İhraççıda
Üstlendiği
Görevler

Görev
Süresi /
Kalan
Görev
Süresi

(TL)

(%)

Yön.Kur.
Bşk.Yrdmc.

3 Yıl/2 Yıl
5 Ay

2.378.1
25,8

15,85

İcra Kurulu
Başkanı

3 Yıl/2 Yıl
5 Ay

3.051.5
78,64

20,34

Muhasebe
Müdürü

3 Yıl/2 Yıl
5 Ay

-

-

Bağımsız Üye

3 Yıl/2 Yıl
5 Ay

-

-

Bağımsız Üye

3 Yıl/2 Yıl
5 Ay

-

-

Sermaye Payı

14.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:
Adı Soyadı

Nesrin
Yıldırımek

Uğur KOÇ

Görevi

İş Adresi

Son 5 Yılda İhraççıda
Üstlendiği Görevler

İhracat Müdürü Halkalı Merkez Mahallesi, İhracat Müdürü
Basın Ekspres Yolu, Capital
Tower No:9 Kat:1
D:11/12/13/14
Küçükçekmece - İstanbul
Yatırımcı
Halkalı Merkez Mahallesi, Yatırımcı İlişkileri
İlişkiler
Basın Ekspres Yolu, Capital Uzmanı
Uzmanı
Tower No:9 Kat:1
D:11/12/13/14
Küçükçekmece - İstanbul
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Sermaye Payı

(TL)

(%)

-

-

-

-

Adı Soyadı

Tansu SİNAĞ

Görevi

Bursa Bölge
Müdürü

İş Adresi

Son 5 Yılda İhraççıda
Üstlendiği Görevler

Odunluk Mah. Adalet Cad.
No:6 Marka AVM ve
Yaşam Merkezi K:15
D:114 Nilüfer/BURSA

Sermaye Payı

(TL)

(%)

-

-

Bursa Bölge Müdür

14.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi:
Şirket son 5 yıl içerisinde kurulmamıştır.
14.2.4. İhraççının mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan
personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık
ilişkileri hakkında bilgi:
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tanrıverdi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Çağla Polat
ve Burak Tanrıverdi’nin babasıdır.
14.3. İhraççının Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin
yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:
Ali TANRIVERDİ – Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür
1953 yılında Adıyaman’da doğmuş olan Ali TANRIVERDİ, Yıldız Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği bölümünde okurken 1978 yılında aynı zamanda Çağla Mefruşat’ı
kurmuştur. 1999 yılında TGS’yi kurmadan önce ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren ve
Türkiye Tekstil sanayii işverenleri Sendikasında 20 yıl boyunca 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.
Çağla POLAT – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1974 yılında doğmuş olan Çağla POLAT, Uludağ Üniversitesi İktisat bölümünden mezun
olduktan sonra iş hayatına 1996-1998 yılları arasında GORUM şirketler grubunda müşteri
ilişkileri departmanında başlamıştır. 1998 - 2001 yılları arasında dış ticaret sektöründe
çalışmıştır. 2001 yılında TGS Yönetimine katılmıştır. Evli ve 1 kız çocuğu vardır.
Burak TANRIVERDİ – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1979 yılında İstanbul’da doğan Burak TANRIVERDİ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar
Matematik bölümünde yüksek öğrenimini tamamlamıştır. Öğrenimi sonrasında Türkiye’nin
önde gelen kuruluşlarında; lojistik dağıtım, işletme müdürlüğü, görevlerinde bulunmuştur.
2005-2011 yılları arasında; Tekstil ihracat ve pazarlama tecrübeleri ışığında
imalatçı/ihracatçı firmalarda Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 2012
yılında TGS yönetimine katılmıştır. Evli ve 2 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 2 kız çocuk babasıdır.

56

Abubekir Doğan – Bağımsız 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.
Mustafa ÖZÇINAR – Bağımsız 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.
Uğur Koç – Yatırımcı İlişkilileri Uzmanı
1991 yılında doğmuş olan Uğur KOÇ, Karadeniz Teknik Üniversitesi dış ticaret bölümü
önlisans bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi işletme bölümünde lisans
eğitimini tamamlamıştır. İlk iş hayatına 2012 yılında TGS Dış Ticaret A.Ş.’de ihracat
bölümünde başlamıştır. 2018 yılında SPL kurumunun düzenlemiş olduğu sınavlara katılarak
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Lisansını alarak TGS Dış Ticaret’te Yatırımcı İlişkiler Uzmanlığı görevine atanmış ve
görevine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Nesrin Yıldırımek – İhracat Müdürü
1981 yılında doğmuş olan Nesrin Yıldırımek, Lise’den mezun olduktan sonra iş hayatına
1998-2002 yılları arasında tekstil firmasında ihracat departmanında başlamıştır. 2003 - 2009
yılları arasında dış ticaret sektöründe çalışmıştır. 2009 yılında TGS Yönetimine katılmıştır.
Tansu Sinağ – Bursa Bölge Müdürü
1965 yılında Bursa’da doğdu. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi bölümünden 1986 yılında mezun olan Tansu Sinağ, 2017 yılında Uludağ
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Pedagojik Formasyon Programını, 2018 yılında
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Anabilim dalında Yüksek Lisansını ve 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Web Tasarımı ve
Kodlama Bölümünü tamamladı.
İş hayatına 1987 yılında Birmot’ta satış danışmanı olarak başlamış, 1989 yılında Özdilek
AŞ’de Halkla İlişkiler Müdürü olarak devam etmiş, 1991 yılında Uludağ İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği’nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, 2009 - 2019 yılları
arasında Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2018
– 2019 döneminde Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Kursları (BUSMEK)’te
dış ticaret eğitmenliği yapmıştır. 2019 yılında TGS Dış Tic. A.Ş.’de Bursa Bölge Müdürü
olarak göreve başlamış, halen Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
14.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da
dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya
ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu
yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip
etmediğine dair bilgi:
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Ali Tanrıverdi

Son Beş Yılda Yönetim ve Denetim
Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı
Olduğu Şirket Unvanı

Görevi

Yönetim ve Denetim
Kurullarındaki
Üyeliğinin veya
Sermaye
Ortaklığının Halen
Payı (%)
Devam Edip
Etmediği

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

6.48

Devam etmektedir.

TGS KUMAŞ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA
A.Ş.

Ortak / Y.Kurulu Başkanı

0,02

Devam etmektedir.

Burak Tanrıverdi

Son Beş Yılda Yönetim ve Denetim
Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı
Olduğu Şirket Unvanı

Görevi

Yönetim ve Denetim
Kurullarındaki
Üyeliğinin veya
Sermaye
Ortaklığının Halen
Payı (%)
Devam Edip
Etmediği

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

15.85

Devam etmektedir.

TGS KUMAŞ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA
A.Ş.

Ortak / Y.Kurulu Üyesi

0,06

Devam etmektedir

Çağla Polat
Son Beş Yılda Yönetim ve Denetim
Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı
Olduğu Şirket Unvanı
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
TGS KUMAŞ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA
A.Ş.

Görevi

Yönetim ve Denetim
Kurullarındaki
Üyeliğinin veya
Sermaye
Ortaklığının Halen
Payı (%)
Devam Edip
Etmediği

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

20.34

Devam etmektedir

Ortak / Y.Kurulu Üyesi

0,02

Devam etmektedir.

Engin Nukan
Son Beş Yılda Yönetim ve Denetim
Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı
Olduğu Şirket Unvanı
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Görevi

Yönetim Kurulu Üyesi
Muhasebe Müdürü
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Yönetim ve Denetim
Kurullarındaki
Üyeliğinin veya
Sermaye
Ortaklığının Halen
Payı (%)
Devam Edip
Etmediği
-

Devam etmektedir.

Mustafa Özçınar

Son Beş Yılda Yönetim ve Denetim
Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı
Olduğu Şirket Unvanı

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Görevi

Bağımsız Yön.Kur. Üyesi

Yönetim ve
Denetim
Kurullarındaki
Sermaye
Üyeliğinin veya
Payı (%) Ortaklığının Halen
Devam Edip
Etmediği
-

Devam etmektedir.

Abubekir Doğan

Son Beş Yılda Yönetim ve Denetim
Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı
Olduğu Şirket Unvanı

Görevi

Yönetim ve
Denetim
Kurullarındaki
Sermaye
Üyeliğinin veya
Payı (%) Ortaklığının Halen
Devam Edip
Etmediği

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Bağımsız Yön.Kur. Üyesi/
Denetim komitesi

-

Devam etmektedir.

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve
Makine San. Tic. A. Ş.

Bağımsız Yön.Kur. Üyesi
/Denetim komitesi başkanı

-

Devam etmektedir

Nesrin YILDIRIMEK

Son Beş Yılda Yönetim ve Denetim
Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı
Olduğu Şirket Unvanı
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Görevi

İhracat Müdürü

Yönetim ve Denetim
Kurullarındaki
Üyeliğinin veya
Sermaye
Ortaklığının Halen
Payı (%)
Devam Edip
Etmediği
-

Devam etmektedir.

Uğur Koç
Son Beş Yılda Yönetim ve Denetim
Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı
Olduğu Şirket Unvanı
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Görevi

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı

Yönetim ve Denetim
Kurullarındaki
Üyeliğinin veya
Sermaye
Ortaklığının Halen
Payı (%)
Devam Edip
Etmediği
-

Devam etmektedir.

Tansu SİNAĞ

Son Beş Yılda Yönetim ve Denetim
Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı
Olduğu Şirket Unvanı
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Görevi

Bursa Bölge Müdürü
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Yönetim ve Denetim
Kurullarındaki
Üyeliğinin veya
Sermaye
Ortaklığının Halen
Payı (%)
Devam Edip
Etmediği
-

Devam etmektedir.

14.5. Son 5 yılda, ihraççının Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan
personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya
değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi
kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma
ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu
hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:
Yoktur.
14.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi
olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek
kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında
bilgi:
Yoktur.
14.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi
olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu
şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
14.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi
olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya
ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından
son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
14.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl
içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları
arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:
Yoktur.
14.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl
içerisinde kurulmuş ise kurucuların Yönetim Kurulu’nda veya üst yönetimde görev
almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan
anlaşmalar hakkında bilgi:
Yoktur.
14.9.2. İhraççının çıkardığı ve Yönetim Kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel
ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası
araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar
hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
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15. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER
15.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının Yönetim Kurulu üyeleri ile
yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü
hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş
ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Ücretler (TL)

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

1.144.236

1.187.767

4.018.605

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ücret ve huzur hakkı ödemelerinden
kaynaklanmaktadır.
15.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının Yönetim Kurulu üyeleri ile
yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri
menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya
tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
içerisinde muhasebeleştirilen kıdem karşılığı toplamı 533.926 TL tutarındadır. (31.12.2019:
475.988 TL)
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16. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI
16.1. İhraççının Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev
süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:
Yönetim Kurulu:
Adı Soyadı

Son 5 Yılda İhraççıda
Üstlendiği Görevler

Ali Tanrıverdi

Yönetim Kur. Başkanı

Görev Süresi / Kalan
Görev Süresi
3 yıl / 2 yıl 5 ay

Burak Tanrıverdi

Yönetim Kur. Bşk. Yard.

3 yıl / 2 yıl 5 ay

Çağla Polat

Yönetim Kur. Bşk. Yard.

3 yıl / 2 yıl 5 ay

Yönetim Kur.Üyesi

3 yıl / 2 yıl 5 ay

Abubekir Doğan

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

3 yıl / 2 yıl 5 ay

Mustafa Özçınar

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

3 yıl / 2 yıl 5 ay

Engin Nukan

Yönetimde Söz Sahibi Personel

Son Beş
Yılda
İhraççıda
Üstelendi
ği
Görevler

İhra
ççıda
Mev
cut
Göre
vini
Üstle
ndiği
Yıl

Adı
Soya
dı

Görevi

Nesrin
Yıldırımek

İhracat Müdürü

İhracat Müdürü

2017

Uğur Koç

Yatırımcı
İlişkileri
Uzmanı

Yatırımcı
İlişkileri Uzmanı

2018

Tansu Sinağ

Bursa Bölge
Müdürü

Bursa Bölge
Müdürü

2019

Sermaye Payı

İş
Adresi

Halkalı
Merkez Mh.
Basın
Ekspres cad.
Capital
Tower No:9
K:1 D:13
K.çekmece/İs
tanbul
Odunluk
Mah. Adalet
Cad. No:6
Marka AVM
ve Yaşam
Merkezi K:15
D:114
Nilüfer/BUR
SA

(TL)

(%)

-

-

-

-

-

-

16.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları
tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona
erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında
bilgi veya bulunmadığına dair ifade:
Yoktur.
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16.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı,
soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Denetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi
Riskin Erken Saptanması
Komitesi / Aday Gösterme
Komitesi / Ücret Komitesi

Başkan

Mustafa Özçınar

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye

Abubekir Doğan

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Başkan

Mustafa Özçınar

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye

Burak Tanrıverdi

(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Üye

Uğur Koç

(Yatırımcı İlişkiler Uzmanı)

Başkan

Mustafa Özçınar

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye

Burak Tanrıverdi

(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Denetimden Sorumlu Komite
Komitenin başlıca görevleri Yönetim Kurulu adına iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim
sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama
sistemlerinin işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim
kuruluşlarının ve bağımsız denetçinin Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön
değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim
kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, mali bilgilerin ve şirket duyurularının
kamuya bildirimini gözetmektir.
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir ve KAP ’ta açıklanır. Komite en az 2 üyeden oluşur ve üyeleri Yönetim
Kurulu üyeleri arasından seçilir. Bu aşamada sadece bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden
seçim yapılır.
Komite yılda en az 4 defa olmak üzere 3 ayda bir, komite üyelerinin en kolay ulaşım
sağlayacağı yerde, toplanır. Komite gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet
edebilir. Komite 2 üyeden oluşuyorsa tamamı ile daha fazla üyeden oluşuyorsa salt çoğunluk
ile toplanıp karar alabilir. Toplantı tutanakları yazılı hale getirilerek Yönetim Kurulu’na
sunulur. Tutanaklarda toplantı tarihi, görüşülen konular ve alınan kararlar belirtilir. Verilen
tutanaklar tavsiye niteliğinde olup nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp
uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama
dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na kurumsal
yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve pay sahipleri ile ilişkiler
biriminin çalışmalarını gözetir. Yıllık olarak Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına
ilişkin rapor hazırlar ve yıllık mali tabloların yayınlanma döneminde kamuya duyurulur.
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir ve KAP ’ta açıklanır. Komite en az 2 üyeden oluşur. Bu aşamada sadece
komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Komite 2 üyeden oluşuyorsa
tamamı daha fazla üyeden oluşuyorsa çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu
üyelerinden oluşur.
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Komite yılda en az 4 defa olmak üzere 3 ayda bir, komite üyelerinin en kolay ulaşım
sağlayacağı yerde, toplanır. Komite gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet
edebilir. Komite 2 üyeden oluşuyorsa tamamı ile daha fazla üyeden oluşuyorsa salt çoğunluk
ile toplanıp karar alabilir. Toplantı tutanakları yazılı hale getirilerek Yönetim Kurulu’na
sunulur. Tutanaklarda toplantı tarihi, görüşülen konular ve alınan kararlar belirtilir. Verilen
tutanaklar tavsiye niteliğinde olup nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur.
Riskin Erken Saptanması Komitesi;
Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların Kurumsal Risk
Yönetimi (“KRY”) yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanması,
değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin
oluşturulması,
Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesi ve
etkinliğinin takip edilmesi,
Şirket’in risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının ve fırsatların uygun
kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması,
konularında çalışmak üzere oluşturulmuştur. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde
hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman
Yönetim Kurulu’na aittir.
16.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun
değerlendirilmesi hakkında açıklama:
Şirket Esas Sözleşmesi’nin 10. Maddesinde yer alan “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum”
maddesine göre “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal
Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan
Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşme’ye aykırı sayılır.
Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde
ve Şirket’in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve
ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime
ilişkin düzenlemelerine uyulur.”
16.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:
Şirket’in Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:
a) Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin
kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
c) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine
sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili
mevzuata, Esas Sözleşme’ye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak
yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
ç) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak
üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine
getirilmesini gözetmek ve izlemek.

64

Adı Soyadı

Unvan

Öğrenim
Durumu

Lisans Türü

Uğur Koç

Yatırımcı
İlişkiler
Uzmanı

Lisans

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Lisansı
Kurumsal
Yönetim
Derecelendirme Lisansı

Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri:
E-Posta

: ugur@tgsas.com

Adres
: Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No:9 Capital Tower Kat :
1 D:11/12/13/14 Küçükçekmece, İstanbul
Telefon

: 0212 644 58 58

Faks

: 0212 504 63 55
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17. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER
17.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya
dönem sonları itibariyle personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile
mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle personelin
dağılımı hakkında açıklama:
Yıllar İtibari İle
Çalışan
Personel Sayısı

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

21

22

20

31.12.2020 tarihi itibarıyla, Şirket’in 14 personeli İstanbul Merkez ofiste, 2 personeli Ege
Bölge Müdürlüğünde ve 1 personeli ise Bursa Bölge Müdürlüğünde görev almaktadır.
Şirket’in 17 personeli dışında 1 Yönetim Kurulu başkanı, 2 Yönetim Kurulu başkan
yardımcısı bulunmaktadır.
17.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:
17.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları
opsiyonlar hakkında bilgi:
Yoktur.
17.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip
oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:
Yoktur.
17.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma
hakkında bilgi:
Yoktur.
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18. ANA PAY SAHİPLERİ
18.1. İhraççının bilgisi dahilinde son Genel Kurul toplantısı ve son durum itibariyle
sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5
ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı
veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

Tablo:1 Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi
Ortağın;

Sermaye Payı / Oy Hakkı
Son Genel Kurul

Son Durum İtibarıyla

15/10/2020

31/12/2020

Ticaret Unvanı/
Adı Soyadı
(TL)
Ali Tanrıverdi

(TL)

(%)

(%)

971.994,56

6,48

971.994,56

6,48

Burak Tanrıverdi

3.309.109,80

22,06

2.378.125,00

15,85

Çağla Polat

3.546.458,64

23,64

3.051.578,04

20,34

400.000,00

2,67

400.000,00

2,67

6.772.437,00

45.15

8.198.302,40

54,66

15.000.000,00

100,00

15.000.000,00

100,00

TGS Dış Ticaret A.Ş.
Diğer
TOPLAM

Şirket’in ortaklarından Ali Tanrıverdi, Burak Tanrıverdi ve Çağla Polat, Şirket’in bir diğer
ortağı olan TGS Dış Ticaret A.Ş.’de bulunan payları dolayısıyla Şirket’te bulunan doğrudan
pay sahipliklerinin yanısıra dolaylı olarak da pay sahibi konumundadırlar.
Dolaylı Pay Sahipliğine ilişkin tablo aşağıdadır:
Tablo:2 Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi
Ortağın;

Sermaye Payı

Ticaret Unvanı/

Son Genel Kurul

Son Durum İtibarıyla

Adı Soyadı

15/10/2020

31/12/2020

Ali Tanrıverdi
Burak Tanrıverdi

(TL)
25.920,00
88.240,00

(%)
6,48
22,06

(TL)
25.920,00
63.400,00

(%)
6,48
15,85

Çağla Polat

94.560,00

23,64

81.360,00

20,34

TOPLAM

208.720,00

52,18

170.680,00

42.67

18.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan
gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya
bulunmadığına dair ifade:
Şirket’in sermayesi 15.000.000 TL (onbeşmilyon Türk Lirası) 1.500.000.000
(birmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirket’in sermayesi beheri 0,01 TL olan
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1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) adet hisseye karşılık gelen 15.000.000 TL
(Onbeşmilyon Türk Lirası)’dir. Bu sermaye, 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) adet A grubu,
1.380.000.000 (birmilyarüçyüzseksenmilyon) adet B Grubu hisseden oluşmaktadır.
Ali Tanrıverdi, %6,48 oranında sermayede paya sahiptir. Ali Tanrıverdi’nin 200.000 TL A
grubu ve 771.994,56 TL B grubu sermayesi bulunmaktadır.
Burak Tanrıverdi, %15,85 oranında sermayede paya sahiptir. Burak Tanrıverdi’nin 500.000
TL A grubu ve 1.878.125 TL B grubu sermayesi bulunmaktadır.
Çağla Polat, %20,34 oranında sermayede paya sahiptir. Çağla Polat’ın 500.000 TL A grubu
ve 2.551.578,04 TL B grubu sermayesi bulunmaktadır.
Şirket’in 1.200.000 TL nominal değerli imtiyazlı A tipi pay bulunmaktadır. Bahsi geçen A
grubu imtiyazlı hisseler Yönetim Kurulu’na aday göstermede ve oy kullanmada imtiyaz
hakkı vermektedir.
Yönetim kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı
Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar
arasından seçilecektir.
Oy Hakkında İmtiyaz
Genel kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahibinin veya vekillerinin her bir (A) Grubu
pay için 15 (onbeş) oy, her bir (B) Grubu pay için ise 1 (bir) oy hakkı vardır.
B grubu paylara ilişkin oy imtiyazı bulunmamaktadır.
18.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:
Şirket’in ödenmiş sermayesi 15.000.000 TL (31 Aralık 2019: 15.000.000 TL) olup her biri
0,01 TL nominal değerli 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) adet hisseden oluşmuştur.
(31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018– 0,01 TL - 1.500.000.000 adet)
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Grubu

Nama/
Hamiline
Olduğu

A

Nama

İmtiyazların türü
(Kimin sahip olduğu)

Bir Payın
Nominal
Değeri
(TL)

(i)
Yönetim kuruluna aday gösterme
0,01 TL
imtiyazı bulunmaktadır.

Toplam
(TL)

Sermayeye
Oranı
(%)

1.200.000 TL

%8

13.800.000 TL

%92

23.750.000 TL

%100

(ii)
Oy imtiyazı bulunmaktadır. (15
Oy hakkı)
B

Hamiline Imtiyaz yok

0,01 TL
TOPLAM

18.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim
hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret
unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek
için alınan tedbirler:
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Sermaye Payı
Ticaret Unvanı/
Adı Soyadı

Ali Tanrıverdi

Tutarı (TL)

Oran
(%)

997.914,56

6,65%

Kontrolün Kaynağı

Tedbirler

Oy haklarının doğrudan ve dolaylı olarak
%6,65’ine sahip olunması (TGS Dış Ticaret
A.Ş.’deki ortaklığı kaynağıyla)

Yoktur

3.397.349,80

Oy haklarının doğrudan ve dolaylı olarak
22,65% %22,65’ine sahip olunması (TGS Dış
Ticaret A.Ş.’deki ortaklığı kaynağıyla)

Yoktur

Burak Tanrıverdi

3.641.018,64

Oy haklarının doğrudan ve dolaylı olarak
24,27% %24,27’sine sahip olunması (TGS Dış
Ticaret A.Ş.’deki ortaklığı kaynağıyla)

Yoktur

Çağla Polat

18.5.
İhraççının
yönetim
hakimiyetinde
anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

değişikliğe

yol

açabilecek

Yoktur.
18.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan
gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:
Sermayedeki veya toplam oy içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası aşan gerçek kişi
ortaklardan Ali Tanrıverdi’nin payı %6,48; Burak Tanrıverdi’nin payı %15,85 ve Çağla
Polat’ın payı ise %20,34’tür. Ali Tanrıverdi, Burak Tanrıverdi ve Çağla Polat’ın babasıdır.
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19. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER
HAKKINDA BİLGİLER
19.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili taraflarla
yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:
Yoktur
19.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı
hakkında bilgi:
Yoktur.
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20. DİĞER BİLGİLER
20.1. Sermaye Hakkında Bilgiler
İzahname tarihi itibarıyla, Şirket’in çıkarılmış sermayesi 15.000.000 TL olup, bu sermaye
her biri 0,01 TL nominal değerde 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) adet A grubu ve
1.380.000.000 (birmilyarüçyüzseksenmilyon) adet B grubu yazılı paya bölünmüştür.
120.000.000
(Yüzyirmimilyon)
adedi
A
grubu
pay
(birmilyarüçyüzseksenmilyon) adet B grubu pay ise hamilinedir.

nama,

1.380.000.000

20.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL’dir.
20.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve
izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle sermayenin
%10’undan fazlası ayni olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:
Ayni Sermaye bulunmamaktadır. Sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.
(Nominal Değer TL)
Fiili Dolaşımda Bulunan
Paylar
Toplam Sermaye
Fiili Dolaşımdaki Pay
Oranı (%)

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

6.704.781,12

6.775.085,12

8.596.907,12

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

%44,69

%45,16

%57,31

20.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği
hakkında bilgi:
Yoktur.
20.5. Varantlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile
değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim
veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:
Yoktur.
20.6. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile
opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon
hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:
Yoktur.
20.7. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan
sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay
grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:
İşbu izahname tarihi içerisinde yer alan 31.12.2018 tarihinde sona eren mali yılda Şirket,
%100 bedelsiz sermaye artırımı yapmıştır.
20.8. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış
suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu
olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:
Yoktur.
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20.9. İhraççının mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda
hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun
bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:
Mevcut durum itibariyle ortaklığın B grubu payları, “TGSAS” koduyla BIST ana pazarda
işlem görmektedir. Ayrıca, Şirket sermayesinin 15.000.000 TL’den 30.000.000 TL’ye
yükseltilecek olması kapsamında oluşacak yeni paylar için ek kotasyon başvurusunda
bulunulacaktır.
20.10. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka
açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından
gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları
hakkında bilgi:
Yoktur.
20.11. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:
Şirket’in Esas Sözleşme’sine Şirket kurumsal web sitesi olan www.tgsas.com ve KAP’ın
internet sitesi olan www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.
Şirket Esas Sözleşme’sinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 9. maddesine göre;
Şirket’in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre seçilecek en az beş en
çok dokuz üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu, Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu ana sözleşme ve
bu hususlarda Şirket’in Genel Kurul’u tarafından alınan kararlarla kendisine verilen
görevleri ifa ve icra eder. Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim
işlerini ve idareyi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya
üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az
olmamak koşulu ile Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına,
hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir
şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenir.
Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan
Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirket’te başkaca herhangi bir
idari görevi bulunmayan ve Şirket’in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil
olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden
oluşur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre bağımsız üyeler seçilir.
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.
Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantılarında, aralarından bir başkan ve yeteri kadar başkan
yardımcısı seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan yardımcılarının tekrar seçilmeleri
mümkündür.
Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir boşalma olması halinde, Yönetim
Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız
üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal
Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye
yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından
seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Bir tüzel kişi
Yönetim Kurulu’na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi
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tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın
yapılmış olduğu, Şirket’in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu
tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyeleri gündemde ilgili
bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı
hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan
tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.
Yönetim kurulu ayrıca üyeleri dışından görev ve yetkilerini belirlemek suretiyle Genel
Müdür, Başkanlık Koordinatörü ile danışmanlar atayabilir. Yönetim Kurulu görev ve
yetkilerini belirlemek şartıyla Genel Müdürün de dahil olduğu bir icra kurulu kurabilir.
Yönetim kurulu lüzumlu hallerde, en az ayda bir kere olmak üzere toplanır. İcra kurulu
kurulmuş ise icra kurulu da haftada en az bir kere toplanır.
Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için de geçerli
olmak üzere, üç yıl olup, süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek
seçilmeleri mümkündür. Genel kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman
değiştirebilir.
Şirket Esas Sözleşme’sinin “Şirket’in Yönetimi ve Temsil ve İlzamı” başlıklı 11. Maddesi
uyarınca;
Şirket’in yönetimi ve hissedarlara, üçüncü kişilere, adli ve idari makamlara karşı temsili
Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim kurulu Şirket’in işlerini ve tüm malvarlığını Türk Ticaret
Kanunu’na, Sermaye Piyasası Kanunu’na, Esas Sözleşme hükümlerine ve ilgili mevzuata
uygun olmak kaydıyla idareye yetkilidir.
Şirket adına işlem yapmak, Şirket’i temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket
adına yazılan ve verilen bütün belge ve kâğıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı
ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirket’i temsil edebilmesi için bunların Yönetim Kurulu
tarafından derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri
usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altında
imzalanmış olması şarttır.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre,
yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye
devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Şirket’in yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan
görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü
olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer
menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı
olarak bilgilendirir.
Yönetim, devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulu’nun tüm üyelerine aittir.
Yönetim kurulunun alacağı karar üzerine, Şirket’in temsil yetkisi tek imza ile Yönetim
Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak
üçüncü kişilere devredebilir. Temsil yetkisinin devri halinde en az bir Yönetim Kurulu
üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil
şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan
edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu’nundaki
düzenlemeler çerçevesinde Yönetim kurulu 367. maddenin 1. fıkrası çerçevesinde
hazırlayacağı iç yönergede açıkça belirtmek suretiyle temsil yetkisini yukarıda belirtilen
temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket’e hizmet
akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak
atayabilir. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm
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ifade etmez, ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine
özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 371., 374. ve 375. maddesi hükmü saklıdır.
Şirket, 02/02/2015 tarih ve 2015/03 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile çıkartılan 1 sayılı
Yönetim Kurulu iç yönergesi ve 23/10/2020 tarih ve 2020/12 sayılı atama kararını dayanak
göstererek Bakırköy 33.Noterliği’nden 06/11/2020 tarihli ve 42219 yevmiye numaralı imza
sirkülerini çıkartmıştır.
20.12. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç
ve faaliyetleri:
Şirket Esas Sözleşme’sinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinde belirlendiği üzere,
Şirket’in amaç ve konusu başlıca şunlardır:
Şirket’in amacı; tekstil, giyim, triko, iplik, deri ürünleri ile bunlardan mamul eşya,
dokumaya ve örmeye elverişli maddeler ile bunlardan mamul eşya ve bunların yan sanayi
mamulleri dalında ve 2 diğer tüm sektörlerde imalatçı veya başka surette faaliyet gösteren
tüzel ve gerçek kişilerin özellikle dış pazar faaliyetlerinde güç birliği oluşturmaktır.
Şirket, bu amacını gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen iş ve işlemleri ilgili yasa ve
düzenlemeler çerçevesinde yapabilir. Şirket, sayılan iş ve işlemleri gerçekleştirirken
Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi
amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.
1. Her türlü tekstil hammaddesi, her türlü iplik ve elyafı ile tekstil ve hazır giyim ve
triko ürünlerinin, dokumaya ve örmeye elverişli maddeler ile bunlardan mamul
eşyanın, her türlü tekstil, triko, giyim ve konfeksiyon yan sanayi ürünlerinin ve
bunlardan mamul süs ve aksesuar eşyasının, tekstil ve hazır giyimde kullanılan
makinelerinin alım ve satımını, ithalat ve ihracatını, reeksport ve pazarlamasını,
fizibilite çalışmalarını ve müşavirliklerini, temsilciliklerini yapabilir, yaptırabilir.
2. Şirket faaliyetleriyle ilgili olarak sektörün alt yapısını oluşturan kadroları,
tasarımcıları, teknisyenleri, makine ustalarını ve makinecileri yetiştirmek üzere
eğitim tesisleri kurabilir, Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı
düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının
yapılması ve yıl içinde verilen bursların Genel Kurul’da ortakların bilgisine
sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde karşılıklı veya
karşılıksız burslar verebilir, gerektiğinde eğitimcileri yurt dışından getirebilir.
3. Gayesinin gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında her türlü kara, deniz, hava ve
demiryolu taşımacılığını organize edebilir, yapabilir, bu amaçla her tür nakil
vasıtasını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, ithal veya
ihraç edebilir, araçlara akaryakıt temini ve satışı için tesisler açabilir, işletebilir,
kiralayabilir ve kiraya verebilir.
4. Şirket yurt içinde, dışında ve serbest bölgelerde her türlü komisyonculuk,
danışmanlık, taahhüt işleri, iç ve dış temsilcilik, depoculuk, aktif depo, özel
antrepoculuk işlerini ve gümrük işlerini organize edebilir veya yapabilir, ihracatçı
birliklerine üye olabilir ve teşvik tedbirlerinden yararlanabilir.
5. İhracatı geliştirmek amacı ile gerek yurt içinde gerek yurt dışında gerekse serbest
bölgelerde ambalajlama, tasnifleme, depolama ve muhafaza tesisleri ile teşhir yerleri
satabilir, satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir veya ortak olarak işletebilir.
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6. Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı
kalmak kaydıyla, her türlü taşınır ve taşınmaz malı, fikri değeri, patenti, lisansı,
markayı, know-how‘ı, diğer sınaî mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir,
kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal veya ihraç edebilir.
7. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından istenecek gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası
Kanunu ve mevzuatı ile belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, Şirket, kendi ve/veya
3. kişilerin, her türlü nakdi, gayri nakdi, maddi ve gayri maddi borçları, almış olduğu
her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletlere ilişkin olarak ve/veya 3.
kişiler lehine teminat vermek veya taahhüt altına girmek amacıyla, Şirket’in maddi
ve gayri maddi, menkul ve gayrimenkul malları, malvarlığı, hakları, alacakları,
gayrimenkul ipoteği, menkul rehin, ticari işletme rehni ve/veya intifa hakkı ve
benzeri şahsi ve/veya ayni haklar tesis edebilir, alacaklarını temlik edebilir, garantiler
verebilir, müşterek ve/veya müteselsil kefil olabilir.
8. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından istenecek gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası
Kanunu ve mevzuatı ile belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, Şirket işleri için iç ve
dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlanabilir, leasing (finansal kiralama),
faktöring ve forfaiting dahil her türlü krediyi temin edebilir ve bu nedenle yukarıda
belirtilen teminatları verebilir ve bunlardan ortaklarını 3. kişileri ve müşterilerini
faydalandırabilir.
9. Konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası fuarcılık faaliyetlerine iştirak edebilir,
ilgili kurum ve kuruluşlardan alacağı izinler doğrultusunda ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’na bilgi vermek ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde
gerekli özel durum açıklamalarını yapmak koşuluyla, yurt içinde veya dışında
temsilcilikler, bürolar, şubeler, irtibat büroları veya mümessillikler kurabilir, dış
ülkelerdeki şube ve temsilcilik faaliyetleri çerçevesinde konusuna giren her türlü
malın alım satımını, ithalat ve ihracatını gerçekleştirebilir.
10. Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı
kalmak ve yatırımcıların bilgilendirilmelerini teminen ilgili mevzuat hükümleri
uyarınca gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt
dışında Şirket konusu ile ilgili başka yerli ve yabancı şirketlere imalatçı olmamak
kaydıyla ortak olabilir ve ortak girişimlere katılabilir; yatırım hizmetleri ve
faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bu şirketlere ve diğer şirketlere ait her türlü
hisse, tahvil, finansman bonosu, devlet tahvili, hazine bonosu, gelir ortaklığı senedi
ve benzeri her türlü özel ve kamusal menkul kıymet ve sermaye piyasası aracını,
hisselerle ilgili intifa ve yeni pay alma haklarını, opsiyon ve benzeri şahsi veya ayni
hakları satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir, bunlar üzerinde her türlü
ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir.
11. Şirket’in konusu ile ilgili olarak her türlü ticari, idari, mali ve hukuki tasarruflarda
bulunabilir, ithalat ve ihracat yapabilir.
12. Şirket’in konusu ile ilgili olarak işyerleri, arsa, arazi ve sair gayrimenkuller ve
menkul mallar, demirbaş satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal
veya ihraç edebilir.
13. Sektörel dış ticaret şirketi statüsü kapsamında, hükümetçe veya yetkili bakanlık ve
kuruluşlarca çıkarılacak kararname, karar ve tebliğlere dayanılarak elde edeceği
teşvik ve destekleri ortaklarına dağıtabilir, aracı olabilir ve bununla ilgili olarak ana
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sözleşmesinde yer alan düzenlemelere uygun olarak ipotek dahil her türlü teminatı
alabilir ve verebilir.
14. Faaliyet konularıyla ilgili olarak ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirmek
suretiyle kalite kontrol laboratuvarları kurabilir, yönetebilir ve işletebilir, teknolojik,
teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü geliştiren kavramdan tasarıma geçiş
sürecinde yer alan laboratuvar çalışmaları vb. çalışmalar, tasarım ve çizim
çalışmaları, prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi, patent ve lisans
çalışmaları ile satış sonrası sorun giderme hizmetlerini kapsayan araştırma ve
geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirebilir.
15. Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık
teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların
üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların
Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu
aksatmayacak şekilde, köylere, vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme
faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu
gibi kişi veya kuruluşlara yardım veya bağışta bulunabilir.
16. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla,
Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre her çeşit vakıf kurabilir,
vakıflara katılabilir.
17. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi hisselerini
iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının Şirket paylarını
iktisap etmesi veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları
yapılır.
18. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve
işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan
teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine
veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır
olmak, aracılık yapmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile belirlenen
esaslara uyulması kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında
bulunabilir.
19. Şirket, sermayesine katıldığı şirketler ile kendisi arasındaki olağan ticari faaliyetlerin
yürütülmesi amacıyla, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan veya diğer kredi
müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri sermaye piyasası araçları veya
mal veya hizmet alımı dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir.
Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir,
vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden
tahsil eder. Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi
veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
20. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, sermaye piyasası aracı, değerli
maden ve emtia üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat
hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarrufta bulunabilir.
Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından
yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası
Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması
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zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından
Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve
işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır. Şirket’in amaç ve konusunda değişiklik yapılması
halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinler
alınacaktır.
20.13. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:
Şirket Esas Sözleşme’sinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 9. maddesine göre;
Şirket’in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre seçilecek en az beş en
çok dokuz üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu, Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu ana sözleşme ve
bu hususlarda Şirket’in Genel Kurul’u tarafından alınan kararlarla kendisine verilen
görevleri ifa ve icra eder. Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim
işlerini ve idareyi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya
üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az
olmamak koşulu ile Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına,
hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir
şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenir.
Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan
Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirket’te başkaca herhangi bir
idari görevi bulunmayan ve Şirket’in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil
olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden
oluşur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre bağımsız üyeler seçilir.
Yönetim kurulunun 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.
Yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantılarında, aralarından bir başkan ve yeteri kadar başkan
yardımcısı seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan yardımcılarının tekrar seçilmeleri
mümkündür.
Yönetim kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir boşalma olması halinde, Yönetim
Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız
üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal
Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye
yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından
seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Bir tüzel kişi
Yönetim Kurulu’na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi
tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın
yapılmış olduğu, Şirket’in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu
tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyeleri gündemde ilgili
bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı
hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan
tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.
Yönetim kurulu ayrıca üyeleri dışından görev ve yetkilerini belirlemek suretiyle Genel
Müdür, Başkanlık Koordinatörü ile danışmanlar atayabilir. Yönetim kurulu görev ve
yetkilerini belirlemek şartıyla Genel Müdürün de dahil olduğu bir icra kurulu kurabilir.
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Yönetim kurulu lüzumlu hallerde, en az ayda bir kere olmak üzere toplanır. İcra kurulu
kurulmuş ise icra kurulu da haftada en az bir kere toplanır.
Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için de geçerli
olmak üzere, üç yıl olup, süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek
seçilmeleri mümkündür. Genel kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman
değiştirebilir.
Şirket Esas Sözleşme’sinin “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 13. Maddesi uyarınca;
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine göre toplanır. Yönetim kurulu,
başkanın davetiyle toplanır ve davete toplantı gündemi eklenir. Başkan, aynı zamanda böyle
bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, Yönetim Kurulu’nu toplantıya
davet eder. Yönetim kurulunun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre
kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce elden veya üyelere gönderilecek
taahhütlü mektup, e-posta, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılır. Yönetim kurulu
toplantıları fiziken ya da elektronik ortamda da yapılabilir. Şirket’in Yönetim Kurulu
toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 1527’nci
maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.
Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel kurulları Dışında Elektronik Ortamda
Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara
elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı
Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.
Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem
üzerinden veya destek hizmeti alınacak 9 sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta
belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Yönetim kurulu Şirket merkezinde veya üyelerin çoğunluğunun onayı ile Türkiye’nin
herhangi bir şehrinde toplanabilir.
Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret
Kanunu’nun ilgili düzenlemelerine riayet edilir. Yönetim kurulu toplantı nisabı, üye tam
sayısının çoğunluğudur. Yönetim kurulu karar yeter sayısı, katılan üyelerin çoğunluğu ile
sağlanır.
Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.
Şirket Esas Sözleşme’sinin “Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler”
başlıklı 12. Maddesi uyarınca;
Yönetim kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının
sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde gerekli komiteler
oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.
Yönetim kurulu tarafından yukarıda belirtildiği şekilde oluşturulacak komiteler, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine de uygun olarak görevlerini ifa ederler.
20.14. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar
hakkında bilgi:
Şirket Esas Sözleşme’sinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 9. maddesine göre;
Şirket’in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre seçilecek en az beş en
çok dokuz üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu, Türk
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Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu ana sözleşme ve
bu hususlarda Şirket’in Genel Kurul’u tarafından alınan kararlarla kendisine verilen
görevleri ifa ve icra eder. Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim
işlerini ve idareyi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya
üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az
olmamak koşulu ile Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına,
hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir
şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenir.
Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan
Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirket’te başkaca herhangi bir
idari görevi bulunmayan ve Şirket’in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil
olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden
oluşur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre bağımsız üyeler seçilir.
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.
Yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantılarında, aralarından bir başkan ve yeteri kadar başkan
yardımcısı seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan yardımcılarının tekrar seçilmeleri
mümkündür.
Yönetim kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir boşalma olması halinde, Yönetim
Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız
üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal
Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye
yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından
seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Bir tüzel kişi
Yönetim Kurulu’na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi
tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın
yapılmış olduğu, Şirket’in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu
tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyeleri gündemde ilgili
bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı
hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan
tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.
Yönetim kurulu ayrıca üyeleri dışından görev ve yetkilerini belirlemek suretiyle Genel
Müdür, Başkanlık Koordinatörü ile danışmanlar atayabilir. Yönetim kurulu görev ve
yetkilerini belirlemek şartıyla Genel Müdürün de dahil olduğu bir icra kurulu kurabilir.
Yönetim kurulu lüzumlu hallerde, en az ayda bir kere olmak üzere toplanır. İcra kurulu
kurulmuş ise icra kurulu da haftada en az bir kere toplanır.
Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için de geçerli
olmak üzere, üç yıl olup, süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek
seçilmeleri mümkündür. Genel kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman
değiştirebilir.
Şirket Esas Sözleşme’sinin “Paylar ve Payların Devri” başlıklı 7. maddesine göre;
(A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu
Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Borsada işlem görmeyen A
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grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kurulu’na
başvurur. Yönetim kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu
pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaşlar arasından talip
çıkmadığı takdirde paydaş payını devredebilir ve bu durumda Yönetim Kurulu onay
vermekten ve pay defterine kayıttan imtina edemez. A grubu payların Borsa dışında bu
maddedeki hükümlere aykırı olarak devri halinde Yönetim Kurulu onayı olmadıkça pay
sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve payların mülkiyeti ile paylara bağlı tüm haklar
devredende kalır.
(B) grubu hamiline paylar ise Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde serbestçe devredilebilir.
Kayden izlenen paylar üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde,
MKK ’ya yapılan bildirim tarihi esas alınır.
20.15. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:
Şirket Esas Sözleşme’sinin “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6. maddesine göre;
Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini
kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02/03/2012 tarih ve 7/256 sayılı izni ile kayıtlı
sermaye sistemine geçmiştir.
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00-TL (EllimilyonTürkLirası) olup, bu sermaye
her biri 1,-Kr (Bir kuruş) itibari değerde 5.000.000.000 (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5
yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa
dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin
almak suretiyle Genel Kurul’dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda kayıtlı sermaye sisteminden çıkılmış sayılır.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 15.000.000,00-TL (OnbeşmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye
her biri 1,- Kr (Birkuruş) itibari değerde; 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) adet (A) grubu
nama yazılı ve 1.380.000.000 (Birmilyarüçyüzseksenmilyon) adet (B) grubu hamiline yazılı
olmak üzere toplam 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. (A)
grubu nama yazılı paylar, işbu Esas Sözleşme’de belirtilen özel hak ve imtiyazlara
sahiptirler. (B) grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.
Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal
edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar
karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının
kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar
ihraç edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol
açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun
olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay
ihraç ederek sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar
almaya yetkilidir.
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Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
20.16. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile
toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:
Şirket Esas Sözleşme’sinin “Genel Kurul” başlıklı 16. Maddesine göre;
Şirket Genel Kurul’u olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının yılda en az
1 defa yapılması zorunludur. Genel kurul toplantı ilanı, Genel Kurul toplantı tarihinden
asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket’in internet sitesinde, Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanır. Şirket’in
internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket’in mevzuat gereği yapması
gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. Finansal
tablolar, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim
Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul’un toplantısından en az üç hafta önce ilan edilir
ve Şirket’in merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bu toplantılara
davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.
Genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve
gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de Genel Kurul toplantısına davet
için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.
Genel kurulun çalışma usul ve esasları, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir İç
Yönerge ile düzenlenir. Genel kurul İç Yönergesi Genel kurul onayından sonra tescil ve ilan
edilir. İç Yönerge hükümlerine uyulması zorunludur.
Şirket Esas Sözleşme’sinin “Toplantı Yeri” başlıklı 17. Maddesine göre;
Genel kurul, Şirket’in yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin
elverişli bir yerinde toplanır. Genel kurul toplantısının Yönetim Kurulu kararı ile Şirket
merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi
zorunludur.
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;
Şirket’in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara,
Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.
Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel kurullara İlişkin
Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik
ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına
imkân tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için
oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul
toplantılarında Esas Sözleşme’nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak
sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını
kullanabilmesi sağlanır.
Şirket Esas Sözleşme’sinin “Toplantıda Temsilci Bulunması” başlıklı 18. Maddesine göre;
Şirket’in olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin
bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililer ile birlikte imzalanması şarttır. Temsilcinin
81

gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını
taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Yönetim kurulu Genel Kurul toplantılarına ait
tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve
Şirket’in internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde kamuya ilan edilir.
Şirket Esas Sözleşme’sinin “Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli” başlıklı 19.
Maddesine göre;
Olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay
sahiplerinin veya vekillerinin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi için yapılacak oylamalar
hariç olmak üzere her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya
vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay
sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller
vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin hususlarda Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirket’te pay sahibi olan vekiller kendi
oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da
kullanmaya yetkilidir.
Paylar Şirket’e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu
takdirde, bunlar Şirket’e karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil
vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından
bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında muteber olur.
Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır
bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri, sermayenin yirmide birine sahip bulunanların
talebi üzerine gizli oya başvurulur.
20.17. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve
engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:
Şirket Esas Sözleşme’sinin “Paylar ve Payların Devri” başlıklı 7. Maddesine göre;
(A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu
Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Borsada işlem görmeyen A
grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kurulu’na
başvurur. Yönetim kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu
pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaşlar arasından talip
çıkmadığı takdirde paydaş payını devredebilir ve bu durumda Yönetim Kurulu onay
vermekten ve pay defterine kayıttan imtina edemez. A grubu payların Borsa dışında bu
maddedeki hükümlere aykırı olarak devri halinde Yönetim Kurulu onayı olmadıkça pay
sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve payların mülkiyeti ile paylara bağlı tüm haklar
devredende kalır.
(B) grubu hamiline paylar ise Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde serbestçe devredilebilir.
Kayden izlenen paylar üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde,
MKK ’ya yapılan bildirim tarihi esas alınır.
20.18. Payların devrine ilişkin esaslar:
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Şirket Esas Sözleşme’nin 7. Maddesine göre; Payların devri Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.
Şirket Esas Sözleşme’sinin “Paylar ve Payların Devri” başlıklı 7. Maddesine göre;
(A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu
Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Borsada işlem görmeyen A
grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kurulu’na
başvurur. Yönetim kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu
pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaşlar arasından talip
çıkmadığı takdirde paydaş payını devredebilir ve bu durumda Yönetim Kurulu onay
vermekten ve pay defterine kayıttan imtina edemez. A grubu payların Borsa dışında bu
maddedeki hükümlere aykırı olarak devri halinde Yönetim Kurulu onayı olmadıkça pay
sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve payların mülkiyeti ile paylara bağlı tüm haklar
devredende kalır.
(B) grubu hamiline paylar ise Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde serbestçe devredilebilir.
Kayden izlenen paylar üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde, MKK ’ya
yapılan bildirim tarihi esas alınır.
20.19. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin Esas Sözleşme’de öngörülen
koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler
hakkında bilgi:
Yoktur.
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21. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER
Şirket’in imalatçı firmaları ile düzenlediği “Aracılı İhracat Sözleşmesi” dışında önemli
sözleşmesi bulunmamaktadır. Ancak ticari işleyişin devamı ve KDV iade işlemlerinin takibi
için YMM Can Galip Sabuncu ile KDV iade sözleşmesi ve tam tasdik sözleşmesi
bulunmaktadır. Yine yasal mevzuat hükümlerine uyum sağlamak adına düzenlenen bağımsız
denetim raporları için de Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.
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22. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA
BİLGİLER
22.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca
hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin
bağımsız denetim raporları:
İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan
31.12.2020, 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihli finansal tabloları ve bunlara ilişkin bağımsız
denetim raporları ihraççının (www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun
(www.kap.org.tr) internet adreslerinde yer almaktadır.
Finansal Tablo Dönemi

KAP’ta ilan edilme tarihi

1 Ocak- 31 Aralık 2018

25 Şubat 2019

1 Ocak- 31 Aralık 2019

6 Mart 2020

1 Ocak- 31 Aralık 2020

11 Mart 2021

22.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi
gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim
kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri
hakkında bilgi:
Finansal
Tablo
Dönemi

Bağımsız Denetim
Kuruluşu’nun
Ticaret Unvanı

Bağımsız
Denetim
Kuruluşu’nun
Sorumlu
Denetçisinin Adı
Soyadı

Görüş/Sonuç

01.01.2020
–
31.12.2020

Karar
Bağımsız
Denetim
ve
Danışmanlık A.Ş.

Serdar Asar

Olumlu

01.01.2019
–
31.12.2019

HSY Danışmanlık ve
Bağımsız
Denetim
A.Ş.

Hakan Günaydın

Olumlu

01.01.2018
–
31.12.2018

HSY Danışmanlık ve
Bağımsız
Denetim
A.Ş.

Hakan Günaydın

Olumlu

01 Ocak 2018-31 Aralık 2018 ve 01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 dönemlerinde HSY
Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. ve 01 Ocak 2020-31 Aralık 2020 döneminde ise
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından Şirket bağımsız denetimleri
gerçekleştirilmiş olup, olumlu görüş verilmiştir. Bu dönemler içerisinde kuruluşun veya
sorumlu ortak denetçinin görevden alınma, ayrılma ve/veya başka bir denetçi görevlendirme
gerçekleşmemiştir.
22.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun
finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler
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(üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de
içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:
Yoktur.
22.4. Proforma finansal bilgiler:
Yoktur.
22.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:
Yoktur.
22.6. İhraççının Esas Sözleşme’si ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer
alan kâr payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo
dönemleri itibariyle kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:
Şirket Esas Sözleşme’sinin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 26. Maddesi’nde;
Şirket’in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket’in genel giderleri ile
muhtelif amortisman gibi Şirket’çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile
Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve
Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net
karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde
dağıtılır:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin
yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
Birinci Kar Payı:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı
dağıtılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul kâr payının bağımsız Yönetim
Kurulu üyeleri hariç Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına ve çeşitli amaçlarla
kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme
hakkına sahiptir.
İkinci Kar Payı:
d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı,
Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret
Kanunu’nun 521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya
yetkilidir.
e) Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i
oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun
519’uncu maddesinin ikinci fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay
sahipleri için belirlenen birinci kâr payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça;
başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında bağımsız
Yönetim Kurulu üyeleri hariç Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına ve çeşitli
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amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kâr payı dağıtılmasına
karar verilemez.
g) Paylara ilişkin kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç
ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım
tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı
gözetilerek Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılır.
h) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde
ortaklarına kâr payı avansı dağıtabilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve
dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
i) Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı
geri alınamaz.
2020 Yılı Kar Dağıtımı
2020 yılı kar dağıtımına ilişkin henüz bir karar alınmamıştır.
2019 Yılı Kar Dağıtımı
Şirket Yönetim Kurulu’nun 10/03/2020 tarih ve 2020/04 sayılı kararı ile Şirket’in
oluşabilecek nakit ihtiyaçları ve ihracatın finansmanı maksadı ile karın dağıtılmayarak Şirket
bünyesinde bırakılması yönünde kar dağıtımı yapılmamasını öngören teklifi görüşüldü ve oy
çokluğu ile kabul edildi.
2018 Yılı Kar Dağıtımı
Şirket Yönetim Kurulu’nun 08.04.2019 tarih ve 2019/4 sayılı kararı ile Şirket’in
oluşabilecek nakit ihtiyaçları ve ihracatın finansmanı maksadı ile karın dağıtılmayarak Şirket
bünyesinde bırakılması yönünde kar dağıtımı yapılmamasını öngören teklifi görüşüldü.
Toplantıda siz alan Şirket ortaklarından Sayın Ali Tanrıverdi Şirket sermayesinin %10’u
tutarında 1.500.000,00 TL kâr payının 31/10/2019 tarihinde ödenmesini teklif etti ve
oybirliği ile kabul edildi.
22.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde
önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki
takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında
ifade:
Şirket’in ve/veya grubun finansal durumu ve karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya
izleyen dönemlerde etkili olabilecek dava, takibat ve tahkim işlemleri bulunmamaktadır.
22.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler:
Yoktur.
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23. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
23.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecek payların ISIN (uluslararası menkul
kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve
gruplarına ilişkin bilgi:
TGS Dış Ticaret A.Ş.’nin 15.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 artırarak
30.000.000 TL ye çıkartacak olması nedeniyle 15.000.000 TL nominal değerli A grubu
imtiyazlı ve B grubu imtiyazsız paylar ihraç edilecektir. A grubu paylar için ISIN:
TRETGSD00028 ve B grubu paylar için ISIN: TRETGSD00010’dır.
Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylar Borsa’da Satış Yöntemi ile halka
arz edilecektir.
Grubu

Nama/
Hamiline
Olduğu

İmtiyazlar Pay Sayısı Pay Sayısının Bir Payın
Grup Pay
Nominal
Sayısına Oranı
(%)
Değeri (TL)

Toplam
(TL)

Sermayeye
Oranı
(%)

A

Nama

İmtiyazlı

120.000.00
0

-

0,01 TL

1.200.000

%8

B

Hamiline

İmtiyazsız

1.380.000.
000

-

0,01 TL

13.800.00

%92

TOPLAM 15.000.000

%100

a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi:
Yoktur.
b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ile
ilgili bilgi:
Yoktur.
c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:
Yoktur.
23.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:
Paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.
23.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:
Şirket’in payları kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak
tutulmaktadır.
23.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:
Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
23.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma
prosedürü hakkında bilgi:
Satışı yapılacak paylar ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları
sağlamaktadır.
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Kardan Pay Alma Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu madde 19; TTK madde 507, Kâr
Payı Tebliği (II-19.1)):
Pay sahipleri, Şirket Genel Kurul’u tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları
çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârdan pay alma hakkına
sahiptir. Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşme'de pay sahipleri için
belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına
ve intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kardan pay
dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kat pay ödenmedikçe bu kişilere kardan
pay dağıtılamaz. Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların
tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kâr payı,
Kar Payı Tebliği'nde öngörülen esaslara uyulmak ve dağıtımına karar verilen Genel Kurul
toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Sermaye
Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan konsolide finansal tablolar dikkate alınarak
hesaplanan net dönem karı ile TTK ve vergi yasaları kapsamında hazırlanan finansal
tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karından düşük olan “net dağıtılabilir
dönem karı” olarak dikkate alınır ve SPK mevzuatı dahilinde kar pay işlemleri
gerçekleştirilir.
Kardan Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgi:
a) Hak Kazanılan Tarih: Sermaye Piyasası Kanunu madde 19 ve Kâr Payı Tebliği (II19.1)uyarınca, halka açık otaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların
tümüne ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
b) Zamanaşımı: Kâr Payı Tebliği'nin (II-19. l) 12. maddesi uyarınca, ortaklar ve kâra
katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kâr payı bedelleri 2308 sayılı "Şirketlerin
Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve pay Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında
Kanun" hükümleri uyarınca dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar
denilmekte idiyse de, 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve
Pay Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun'un 1., 2., 3. ve 4. maddeleri 20 Haziran
2019 tarihinde 30807 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile
iptal edilmiştir. Dolayısıyla bu tarihten itibaren zamanaşımına uğrayan söz konusu bedeller
Hazine'ye
intikal
etmeyecek
olup,
Şirket
tarafından
serbestçe
özvarlığa
dönüştürülebilecektir. Payları, MKK nezdinde ve Yatırım Kuruluşları altındaki yatırımcı
hesaplarında kayden saklamada bulunan ortakların kâr payı ödemeleri MKK aracılığı ile
yatırımcıların hesaplarına aktarılmaktadır.
c) Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurtdışında yerleşik pay
sahipleri tarafından kullanım prosedürü: Hak kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama
bulunmamaktadır. Hak kullanım prosedürü, yurt dışında ve yurt içinde yerleşik pay sahipleri
için aynıdır.
Payları, MKK nezdinde ye yatırım kuruluşları altındaki yatırımcı hesaplarında kayden
saklamada bulunan pay sahiplerinin kâr payı ödemeleri MKK aracılığı ile yatırımcıların
hesaplarına aktarılmaktadır.
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Tanı ve dar mükellef tüzel kişiler, kâr payı almak üzere yapacakları müracaata mükellefiyet
bilgilerini ibraz etmekle yükümlülerdir, Kar dağıtımında, sermaye piyasası mevzuatı ile
belirlenen sürelere uyulur. Kurul'un II-19.1. sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, kâr payı
dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen Genel kurul toplantısının yapıldığı hesap
dönemi sonu itibarıyla başlanması gerekmektedir.
d) Kâr payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif
mahiyette olup olmadığı: Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak TTK, sermaye piyasası
mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki
teklifi üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılır.
Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu madde 24, Önemli Nitelikteki
İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakla Tebliği (II-23.3)):
Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan
ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını Şirket’e satarak
ayrılma hakkına sahiptir.
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu madde 27;
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.3)):
Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak üzere başka bir
şekilde sahip olunan payların Şirket’in oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha
fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay
sahiplerini Şirket’ten çıkarma hakla doğar. Bu kişiler, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı
çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını Şirket’ten talep edebilirler.
Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK madde 507):
Şirket'in sona ermesi hâlinde her pay sahibi, Esas Sözleşme’de sona eren Şirket’in mal
varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda
kalan tutara payı oranında katılır.
Yeni Pay Alma Hakkı (TTK madde 461; kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için
SPKn. madde 18):
TTK madde 461 uyarınca, her pay sahibi, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, yeni
çıkarılan paylan alma hakkını haizdir, Yeni pay almaya ilişkin hakların kullanım işlemleri
MKK tarafından gerçekleştirilir. SPKn madde 18 uyarınca, kayıtlı sermaye sisteminde,
çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal
edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu madde 19;TTK madde 462;
Pay Tebliği (VII-128.1)):
Esas sözleşme veya Genel Kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek
akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları ve mevzuatın bilançoya
konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülerek
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sermaye iç kaynaklardan artırılabilir. Artırımın tescili ile o anda mevcut pay sahipleri
mevcut paylarının sermayeye oranına göre bedelsiz payları kendiliğinden iktisap ederler.
Şirket'in sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Genel Kurul’a Davet ve Katılma Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu madde 29, 30;
Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1);
TTK madde 414, 415, 419, 425, 1527):
Genel kurul, toplantıya Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, Şirket'in internet sitesinde,
KAP’ta, EGKS sisteminde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır.
Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce
yapılır. Genel kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen, hazır bulunanlar
listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Yönetim kurulu, Genel Kurul’a katılabilecek
kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlayacağı
"pay sahipleri çizelgesine” göre düzenler. Bu listede adı bulunan pay sahipleri Genel Kurul’a
katılabilirler. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekâletname ibraz
etmeleri şarttır, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarım
herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.
Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel kurula kendisi katılabileceği
gibi, pay sahibi olan veya olmayan bit kişiyi de temsilcisi olarak Genel kurula yollayabilir.
Genel Kurul’lara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme,
fiziki katılımın, öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereğince Genel
Kurul, Ortaklığın kurumsal İnternet sitesinde ve KAP'ta, Genel Kurul toplantı ilanı ile
birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç
hafta önce 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 437'nci maddesi
çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili
mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar
dikkati çekecek şekilde yatırımcılara ayrıca duyurulur.








Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam
pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa, her bir
İmtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği
hakkında bilgi,
Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek
hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek
yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında
bilgi,
Genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya
seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı
ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve
ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve
önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim
Kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri
hususlar hakkında bilgi,
Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri
Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, Yönetim Kurulu’nun ortakların
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gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret
gerekçeleri, gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim
Kurulu kararı ile birlikte, Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.
Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş
nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların
Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu tarafından MKK dan sağlanan pay sahipleri
listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri
katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek Genel Kurul’a katılırlar.
Genel Kurul'da Müzakerelere Katılma Hakkı (TTK madde 407, 409 ve 417):
TTK madde 417 hükmü uyarınca; Yönetim Kurulu, SPKn'ın 30. Maddesi uyarınca Genel
Kurul’a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, Merkezi Kayıt
Kuruluşu'ndan sağlayacağı "pay sahipleri listesine” göre düzenler. Genel kurula
katılabilecekler listesi, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce
Genel Kurul’un yapılacağı yerde bulundurulur. Listede özellikle, pay sahiplerinin ad ve
soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibari değerleri,
grupları, Şirketlin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya
aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerleri gösterilir, Genel Kurul’a katılanların
imzaladığı liste 'hazır bulunanlar listesi” adını alır.
TTK madde 409 uyarınca; Genel Kurul’lar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı
her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay İçinde yapılır. Bu toplantılarda, organların
seçimine, finansal tablolara, Yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline,
dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin
İbraları ile faaliyet dönemin; ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara İlişkin müzakere
yapılır, karar alınır. Gerektiği takdirde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.
Oy Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu madde 30; TTK madde 432, 433, 434, 435, 436):
Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Pay sahipleri, oy
haklarını Genel Kurul’da, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.
Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir
kişiyi, Genel Kurul’da paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler.
Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması halinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, intifa
hakkı sahibi tarafından kullanılır. Ancak, İntifa hakkı sahibi, pay sahibinin menfaatlerini
hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması dolayısıyla pay
sahibine karşı sorumludurlar.
Oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak veya herhangi bir şekilde etkisiz
bırakmak amacıyla, payların veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin başkasına
verilmesi geçersizdir, Oy hakkı, payın, kanunen veya Esas Sözleşme’yle belirlenmiş bulunan
en az miktarının ödenmesiyle doğar. Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların
ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket
arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da
hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz. Şirket Yönetim Kurulu
üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisi haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra
edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarım kullanamazlar.
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Halka açık ortaklık Genel Kurul’una katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını
herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.
Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu madde 14; Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14-1); TTK madde 437):
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu,
denetleme raporları ve Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi, Genel Kuru’lun
toplantısından en az üç hafta önce, Şirket’in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin
incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl
süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay
sahibi, gideri Şirket’e ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay
sahibi Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu’ndan, Şirket’in işleri; denetçilerden denetimin
yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, Şirket’in bağlı
şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından
özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.
İptal Davası Açma Hakkı (TTK madde 445-451; Sermaye Piyasası Kanunu md. 18/6,
20/2):
Yönetim kurulunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar
aleyhine, Genel Kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu
üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde
ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.
Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerince yükletilebildiği ölçüde
Yönetim Kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi
yapanlar, ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya
mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle
dağıtılan kâr payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay
sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kâr payı
avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan
kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki sorumluluk doğuran hâllerin varlığı hâlinde, pay
sahipleri ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün İçinde,
iptal davası açılabilir.
Genel kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini
tutanağa geçirten, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun
ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini,
Genel Kurul’a katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy
kullandıklarını, Genel Kurul’a katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin
verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların Genel Kurul kararının alınmasında etkili
olduğunu ileri süren pay sahipleri, kanun veya Esas Sözleşme hükümlerine ve özellikle
dürüstlük kuralına aykırı olan Genel Kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay
içinde iptal davası açabilirler.
Azınlık Hakları (TTK madde 411, 412, 439, 531, 559):
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Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulu’ndan, yazılı olarak
gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurul’u toplantıya çağırmasını veya Genel
Kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını
isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri
Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap
verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, Genel Kurul’un toplantıya
çağrılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.
Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin en az yirmide birine sahip
pay sahiplerinin istemi üzerine, Genel Kurul’un bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı
başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır.
Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az yirmide birini
oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibari değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası
olan pay sahipleri üç ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret
mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.
Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az yirmide birini temsil eden payların sahipleri,
Şirket’in merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden Şirket’in feshine
karar verilmesini isteyebilirler. Kurucuların, Yönetim Kurulu üyelerinin, denetçilerin,
Şirket’in kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, Şirket’in tescili
tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin
geçmesinden sonra sulh ve ibra ancak Genel Kurul’un onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla
beraber, esas sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın
onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra Genel Kurul’ca onaylanmaz.
Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK madde 438):
Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi
alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle
açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile Genel Kurul’dan isteyebilir. Genel
kurul istemi onaylarsa, Şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, Şirket merkezinin
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.
İtfa/Geri Satma Hakkı (İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği Seri No: II.5.1):
Pay sahiplerinin itfa/geri satma hakkı söz konusu değildir.
Dönüştürme Hakkı (İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği Seri No: II.5.1):
Pay sahiplerinin dönüştürme hakkı söz konusu değildir.
23.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:
Şirket’in 29 Mart 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
1. Şirket Esas Sözleşme’sinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirket’in
50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 15.000.000 TL olan çıkarılmış
sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 15.000.000 TL nakit (bedelli) olarak
%100 oranında artırılarak 30.000.000 TL ye çıkarılmasına,
2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,
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3. Nakden arttırılan 15.000.000 TL’lik sermayeyi temsil eden payların 1.200.000 TL’lik
nominal değerli kısmı A grubu nama yazılı ve 13.800.000 TL’lik nominal değerli
kısmı B Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,
4. Ortakların nakit olarak artırılan 15.000.000 TL’lik sermayeyi temsil eden paylarına
ilişkin yeni pay alma haklarının 1 adet (= 1 lot) payın nominal değeri olan 0,01 TL'den
15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde,
yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut
pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A grubu
nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,
5. Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının
kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere
Borsa İkincil Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,
6. Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılamayan
paylar olması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1 (a) hükmü
çerçevesinde, satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesine,
7. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların Şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın
kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve
yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
8. Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin aracı
kurum olarak belirlenmesine,
9. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların
yapılması, izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C Sermaye Piyasası
Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C Ticaret Bakanlığı ve
ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin
yapılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine oybirliğiyle karar
verilmiştir.
23.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya
pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına
ilişkin bilgi:
Payların üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını
kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmamaktadır.
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24. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR
24.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve
halka arza katılmak için yapılması gerekenler
24.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:
Sermaye artırımına ilişkin izahname SPK onayına tabi olup, başka bir kurum onayına tabi
değildir.
24.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:
Halka arz edilen payların nominal değeri 15.000.000 TL olup mevcut sermayeye oranı
%100’dür.
24.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi
24.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:
Yeni pay alma haklarının kullanılmasına İzahname’nin ilanından itibaren en geç 10 gün
içerisinde başlanacak olup, mevcut ortaklar için yeni pay alma hakkı kullanım süresi 15
(onbeş) gün olarak belirlenmiştir. Bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde,
yeni pay alma hakkı kullanım süresi izleyen işi günü akşamı sona erecektir.
Yeni pay alma hakkının başlangıç ve bitiş tarihleri KAP aracılığıyla kamuya duyurulacaktır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal
değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan
halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların nominal tutarı ve halka arz tarihleri Tasarruf
Sahiplerine Satış Duyurusu ile Şirket’in Kurumsal internet sitesinde (www.tgsas.com) KAP
’da ( www.kap.org.tr ) de ilan edilecektir.
24.1.3.2. Halka arza başvuru süreci
a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:
Paylar yeni pay alma hakkının kullanımında nominal değerden, yeni pay alma haklarının
kullanımından sonra kalan paylar ise nominal değerin altında kalmamak kaydıyla BİAŞ
Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satılacaktır.
Mevcut Pay sahipleri, yeni pay alma haklarını 0,01 TL nominal pay için 0,01 TL değer
üzerinden kullanacaklardır. Borsa’da işlem birimi 1TL/ 1 Lot olup 1 adet paya denk
gelmektedir.
Tasarruf sahiplerine satışta Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası
Araçlarının Satışı Tebliği’nde yer alan ‘’Borsa’da Satış ‘’ yöntemi kullanılacaktır. Bu
sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi
içinde BİST’de işlem yapmaya yetkili kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir.
b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:
Pay bedelleri T. Garanti Bankası A.Ş. Beyoğlu Ticari Şubesi nezdinde Sermaye artırımında
kullanılmak üzere Şirket adına açılan IBAN: TR72 0006 2001 6710 0006 2987 86 no’lu özel
banka hesabına nakden yatırılacaktır.
Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve payları MKS’de yatırım kuruluşları nezdinde
yatırım hesaplarında muhafaza ve takip edilen ortaklar, yeni pay tutarını, yukarıda belirtilen
banka şubesinde açılan hesaba MKK tarafından aktarılmak üzere, yeni pay alma hakkı
kullanım süresi içerisinde tam ve nakit olarak yatırım kuruluşları nezdindeki hesaplarına
yatıracaklardır.
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Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklar, yeni pay alma
hakkı kullanım süresi içinde bu haklarını satabilirler. Kullanılmayan rüçhan hakkı karşılığı
pay olması durumunda bu paylar, 2 iş günü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere
BİAŞ Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış
süresi içinde Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili kuruluşlardan birine başvurmaları
gerekmektedir. İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından
hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır.
c) Başvuru yerleri:
Sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa
İstanbul A.Ş.’de işlem yapmaya yetkili borsa üyesi aracı kurumlarından birine başvurmaları
gerekmektedir.
BİAŞ’ta işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarının listesi Borsa İstanbul A.Ş.’nin
www.borsaistanbul.com adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. Borsa
İstanbul A.Ş.’nin telefon numarası 0212 2982100, yatırımcı danışma hattı telefon numaraları
0212 282359, 0212 2982348, 0212 29822295, 0212 2952558’dir.
d) Payların dağıtım zamanı ve yeri:
Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.
24.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya
ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair
açıklama:
Halka arzın yeni pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinden önce iptali veya ertelenmesi:
Yasama, yürütme organları, sermaye piyasaları veya bankalar ile karar almaya yetkili
organlar ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan düzenlemeler nedeniyle aracı
şirketin ve/veya Şirket’in aracılık sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine
getirmesini imkansız kılacak veya önemli ölçüde güçleştirecek hukuki düzenlemeler
yapılması, Şirket, Şirket ortakları, Şirket’in bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, Şirket Yönetim
Kurulu üyeleri, Şirket’in ilişkili tarafları ve yönetimde söz sahibi personeli hakkında
payların halka arzını etkileyecek olay, dava veya soruşmanın ortaya çıkmış olması, sermaye
artırımı süresi içinde Şirket’in mali durumunda meydana gelen ve izahnamede yer alan
bilgilerin bundan böyle gerçeğe aykırı hale gelmesi koşullarının oluşması hallerinde halka
arzın iptal edilmesi veya ertelenmesi mümkündür.
Ayrıca SPK’nın II-5.1 sayılı ‘’İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 24.maddesi hükmü
gereği, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce veya satış süresi
içerisinde yatırımcılarım yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların
ortaya çıkması halinde, bu durum ihraççı veya halka arz eden tarafından yazılı olarak
Kurul’a bildirilir. Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, ihraççı,
halka arz eden veya yetkili kuruluşlar tarafından durdurulmaz ise, gerekli görülmesi
durumunda Kurul’ca satış sürecinin durdurulmasına karar verilebilir.
Ülke genelinde olağanüstü durum veya savaş halinin ilan edilmesi, ekonomik kriz
belirtilerinin çok derinleşerek altından kalkılamayacak seviyeye gelmesi gibi nedenlerle
halka arzın ertelenmesi söz konusu olabilir. Halka arzın yukarıda sayılan nedenlerin dışında
iptali söz konusu değildir.
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24.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının
üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:
Yoktur.
24.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi:
Yeni pay alma hakkı kullanımında ortaklar, Şirket’te sahip oldukları pay oranında yeni pay
alma haklarını kullanabileceklerdir.
Yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar halka arz edilecek olup, talep edilecek
pay miktarı 0,01 TL nominal değer/1 Lot ve katları şeklinde olacaktır. Borsa İstanbul’da
asgari işlem tutarı 1 lot (0,01 TL) ve katları şeklinde gerçekleşmektedir.
24.1.7. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:
SPKn’nun 8’inci maddesi uyarınca, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa
başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek
değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde durum ihraççı veya halka arz eden
tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla derhal Kurula bildirilir.
Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde, satış süreci durdurulabilir.
Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde
Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan esaslar çerçevesinde Kurulca onaylanır ve
izahnamenin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.
Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte
bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından
itibaren iki iş günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler.
24.1.8. Payların teslim yöntemi ve süresi:
İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri
bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar azami
iki gün içerisinde teslim edilecektir
24.1.9. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:
Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde
yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü
içerisinde Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca
kamuya duyurulur.
24.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler
a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma
nedenlerine ilişkin bilgi:
Ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmamıştır.
b) Belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı nominal değer ve sayısı:
Yoktur.
c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı
alınıp alınmadığı:
Ortakların yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar Borsa’da
satılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı
alınmamıştır.
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d) Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde Şirket tarafından
daha sonra KAP (www.kap.org.tr) aracılığıyla kamuya duyurulacak tarihler arasında,
15 gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması
halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir.
Bir payın nominal değeri 0,01 TL olup, 1 lot 0,01 TL'den satışa sunulacaktır.
e) Ortakların, ödenmiş/çıkarılmış sermayedeki mevcut paylarına göre yeni pay
alma oranı:
Ortakların yeni pay alma oranı %100’dür.
f) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:
Pay bedelleri T. Garanti Bankası A.Ş. Beyoğlu Ticari Şubesi nezdinde Sermaye
artırımında kullanılmak üzere Şirket adına açılan IBAN: TR72 0006 2001 6710 0006
2987 86 no’lu özel banka hesabına nakden yatırılacaktır.
Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve payları MKS’de yatırım kuruluşları
nezdinde yatırım hesaplarında muhafaza ve takip edilen ortaklar, yeni pay tutarını,
yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan hesaba MKK tarafından aktarılmak üzere,
yeni pay alma hakkı kullanım süresi içerisinde tam ve nakit olarak yatırım kuruluşları
nezdindeki hesaplarına yatıracaklardır.
Pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kullanım süresi 15 gün olarak belirlenmiştir. Bu
sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım
süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir.
Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar ise; 2 iş günü süreyle
nominal değerden düşük fiyatta olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil
Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.
Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin
satış süreci içerisinde BİST’te işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan oluşan Borsa
üyelerinden birine başvuru yapmaları gerekmektedir.
İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak
sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır.
g) Başvuru şekli ve payların dağıtım zamanı ve yeri:
Kaydileştirilmiş Paylara İlişkin Esaslar
i)

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımızdan,

a. Payları dolaşımda olmayanlar yeni pay tutarını hesaplarının bulunduğu aracı
kurumlar veya ihraççı aracılığıyla
b. Payları dolaşımda olanlar ise yeni pay tutarını hesaplarının bulunduğu aracı
kurumlar aracılığıyla
yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır.
ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi
halinde, yeni pay alma hakkı kullanılamayacaktır.
iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız,
yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler.
h) Kullanılmayan yeni pay alma haklarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin
bilgi:
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Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, bu
haklarını yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler. Payları Borsa
İstanbul’da işlem gören şirketlerin nakdi sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri
rüçhan (Yeni Pay Alma) hakkı kullanım süresi içinde söz konusu paylar üzerinde
bulunan rüçhan haklarının alınıp satılması için Borsa tarafından belirlenecek süre
içinde “R” özellik kodu ile rüçhan hakkı kupon sıraları işleme açılır. Rüçhan hakkı
kuponları Pay Piyasası’nda geçerli olan kurallarla işlem görür. Rüçhan hakkı kupon
pazarı açılış günü Yeni Pay Alma Hakkı kullanımının başlangıç günüdür. Rüçhan
hakkı kupon pazarının kapanış (son işlem) günü ise yeni pay alma hakkı kullanım
süresi sonundan önceki 5. iş günüdür. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından
sonra kalan paylar ise; 2 (iş günü süreyle nominal değerden düşük fiyatta olmamak
üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.
24.1.11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, iş adresleri
ve bir payın satın alma fiyatı ile bu kişilerin ihraççı ile olan ilişkisi hakkında bilgi:
Yoktur.
24.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edileceği gazeteler:
Tasarruf sahiplerine satış duyurusu Şirket’in kurumsal internet sitesinde, (www.tgsas.com)
KAP ‘da (www.kap.org.tr) ve Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin internet sitesinde
(www.atayatirim.com.tr) ilan edilecektir.
24.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı,
nemalandırılacaksa esasları:
Nakdi sermaye artışı borsada satış olarak gerçekleştirilecek olup, talep toplama
olmayacağından nemalandırma olmayacaktır.
24.1.14. Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:
TGS Dış Ticaret A.Ş.
Adı Soyadı

Görevi

Ali Tanrıverdi

Yönetim Kurulu Başkanı

Burak Tanrıverdi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Çağla Polat

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Engin Nukan

Yönetim Kurulu Üyesi / Muhasebe Müdürü

Abubekir Doğan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Özçınar

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nesrin Yıldırımer

İhracat Müdürü

Uğur Koç

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı

Tansu Sinağ

Bursa Bölge Müdür
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HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Adı Soyadı

Görevi

Hakan Günaydın

SMMM -Sorumlu Denetçi

Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Adı Soyadı

Görevi

Serdar Asar

Sorumlu Denetçi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Adı Soyadı
Görevi
Murat Demirel

Genel Müdür

Ayşegül Yeşilgün Kodal

Genel Müdür Yardımcısı

Alp Can Gökdeniz

Kurumsal Finansman Direktörü

Gülşen İlayda Özbek

Kurumsal Finansman Uzmanı

24.2. Dağıtım ve tahsis planı:
24.2.1. İhraççının bildiği ölçüde, ihraççının ana hissedarları veya Yönetim Kurulu
üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin yapılacak halka arzda iştirak taahhüdünde
bulunma niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kişinin halka arz edilecek payların
yüzde beşinden fazlasına taahhütte bulunmaya niyetli olup olmadığına ilişkin bilgi:
Yoktur.
24.2.2. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay
miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:
Yoktur.
24.3. Payların fiyatının tespitine ilişkin bilgi
24.3.1. 0,01 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının
katlanacağı maliyetler hakkında bilgi
Paylar yeni pay alma hakkının kullanımında nominal değerden, yeni pay alma haklarının
kullanımından sonra kalan paylar ise nominal değerin alında kalmamak kaydıyla ‘’ BİAŞ’’
Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satılacaktır.
Talepte bulunan yatırımcılar başvurdukları aracı kurumların aracılık komisyonu, masraf,
hizmet ücreti gibi ücretlendirme politikalarına tabi olacaktır.
24.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satış fiyatının belirli
olmaması durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci ile halka arz
fiyatının veya fiyat tespitindeki kriterlerin belirlenmesinde kimin sorumlu olduğuna
dair bilgi:
Bir payın nominal değeri 0,01 TL ‘dir. Yeni pay alma hakları 0,01 TL nominal değerli 1 lot
1 adet pay için 0,01 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, Şirket tarafından
KAP aracılığıyla kamuya duyurulacak olan tarihler arasında 15 gün süreyle
kullandırılacaktır.
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Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylar nominal değerin altında
kalmamak üzere BİAŞ Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan 2 iş günü süreyle halka arz
edilecektir.
Satışta Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-5.2 sayılı ‘’Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı
Tebliği’nde yer alan ‘’Borsa’da Satış’’ yöntemi kullanılacaktır. Halka arz tarihleri tasarruf
sahiplerine satış duyurusu ile Şirket’in Kurumsal İnternet sitesinde (www.tgsas.com) ve
KAP’ta (www.kap.org.tr) internet sitesinde ilan edilecektir.
24.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından
dolayı menfaat sağlayanlar hakkında bilgi:
Yeni pay alma hakları kısıtlanmamıştır.
24.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık
24.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi:
Şirket ile Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. arasında 30/03/2021 tarihinde imzalanan
aracılık sözleşmesi gereğince aşağıda bilgileri yazılı Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
halka arza aracılık edecektir.
Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş
Adresi
Telefon
Fax
İnternet Adresi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349
Beşiktaş, İstanbul
(0212) 310 63 84
(0212) 310 62 59
www.atayatirim.com.tr

24.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının
isimleri:
Halka arz sadece Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirileceğinden, payların takas saklama
ve ödeme İşlemleri İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ve MKK
tarafından gerçekleştirilecektir.
24.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:
Yüklenimde Bulunulan
Payların

Yetkili
Kuruluş
Ata Yatırım
Menkul
Değerler
A.Ş.

Yüklenimde Bulunulmayan
Payların

Oluşturulmuşsa
Konsorsiyumdaki
Pozisyonu

Aracılığın
Türü

Nominal
Değeri (TL)

Halka Arz
Edilen
Paylara
Oranı (%)

Nominal
Değeri (TL)

Halka Arz Edilen
Paylara Oranı
(%)

-

En İyi
Gayret
Aracılığı

-

-

15.000.000

%100

24.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi
Şirket ile Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş arasında 30/03/2021 tarihinde “Bedelli Sermaye
Artırımı Aracılık Sözleşmesi’’ imzalanmıştır. Buna göre; yeni pay alım hakları kullanım
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süresi 15 gün olarak belirlenmiş olup, kullanılmayan yeni pay alma hakları nedeniyle kalan
paylar bu sürenin sonrasında Borsa İstanbul A.Ş.’nin Birincil Piyasası’nda Aracı Kurum
tarafından 2 iş günü süreyle gerçekleştirilecektir. Aracılık Sözleşmesinde “En İyi Gayret”
aracılığına ilişkin standart ifadelere yer verilmekte olup, başkaca özellik arz eden herhangi
bir husus bulunmamaktadır.
Sözleşmeye göre Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. sermaye artırımı nedeniyle halka arz
edilecek payların satışını “En İyi Gayret Aracılığı Yönetimi’’ ile yapacaktır.
24.5. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:
Yoktur.
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25. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER
25.1. Payların Borsada işlem görmesi için başvuru yapılıp yapılmadığı ve biliniyorsa en
erken işlem görme tarihleri:
Payların borsada işlem görmesi, payların ikincil piyasalarda yatırımcılar arasında alınıp
satılmasıdır. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen yeni payların Borsa’da işlem görmesi
için ilgili şartları (kotasyon kriterleri) taşımaları, ilgili pazar listesine kayıt edilmeleri ve
işlem görmelerinin kabul edilmesi, yani Borsa İstanbul kotuna alınmaları gerekir.
Payları Borsa İstanbul kotunda bulunan ortaklıkların bedelli ve/veya bedelsiz sermaye
artırımları nedeniyle ihraç edecekleri paylar, sermaye artırımı sonucu oluşan yeni
sermayenin Ticaret Sicili’ne tescil edildiğinin Borsa İstanbul’a bildirilmesini takiben başka
bir işlem ve karar tesis edilmesine gerek kalmaksızın Borsa kotuna alınır.
Şirket payları TGSAS koduyla Borsa İstanbul Ana Pazarında İşlem Görmektedir.
Sermaye artırımında ihraç edilen paylar, yeni pay alma haklarının kullandırılmaya başladığı
birinci gün itibariyle MKK’da gerekli gerekli işlemlerin yapılmasına müteakip Borsa
İstanbul’da işlem görmeye başlayacaktır.
25.2. İhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem
görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup
bulunmadığına ilişkin bilgi:
Şirket payları, Borsa Istanbul’da 2012 yılından itibaren ‘TGS Dış Ticaret A.Ş.’ unvanı ile,
işlem görmektedir.
25.3. Borsada işlem görmesi amaçlanan paylarla eş zamanlı olarak;
- Söz konusu paylarla aynı grupta yer alanların tahsisli/nitelikli yatırımcılara
satışa konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya,
- İhraççının başka bir grup payının veya sermaye piyasası araçlarının
tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa ya da halka arza konu edilmesi durumunda
bu işlemlerin mahiyeti ve bu işlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının
sayısı, nominal değeri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
25.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları:
Yoktur.
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26. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER
26.1. Paylarını halka arz edecek ortak/ortaklar hakkında bilgi:
Yoktur.
26.2. Paylarını halka arz edecek ortakların satışa sunduğu payların nominal değeri
Yoktur.
26.3. Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin
taahhütler:
a) İhraççı tarafından verilen taahhüt:
Yoktur.
b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler:
Yoktur.
c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler:
Yoktur.
d) Yetkili kuruluşlar tarafından verilen taahhütler:
Yoktur.
e) Taahhütlerde yer alan diğer önemli hususlar:
Yoktur.
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27. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ
27.1. Halka arza ilişkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam
ve pay başına maliyet:
Halka arz edilecek payların nominal değeri 15.000.000 TL olup, Şirket’in ödemesi gereken
tahmini toplam maliyet ve pay başına maliyet aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Mevcut ortakların halka arzda yeni pay alma haklarını %100 oranında kullandıkları varsayımı
Açıklama
SPK Kurul Ücreti (sermayenin nominal değeri üzerinden %0,2)
Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Ücreti
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
üzerinde %0,1) (BSMV Dahil)
Aracı Kurum Ücreti (Ata Yatırım)
Rekabet Koruma Fonu (%0,04)
İlan ve Tescil Giderleri (Tahmini)
Diğer Giderler (Tahmini)
Toplam Maliyet
İhraç Edilecek Pay Toplamı
Pay başına maliyet

Tutar (TL)
30.000
18.900
15.750
100.000
6.000
20.000
20.000
210.650
15.000.000
0,0140

Tahmini toplam maliyet 210.650 TL tutarındadır. Halka arz edilecek payların toplam
nominal değeri ise 15.000.000 TL’dir. Bu durumda halka arz edilecek 0,01 TL nominal
değerli pay başına düşen maliyet tahmini 0,0140 TL’dir.
Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kullanmaları durumunda halka arzdan
elde edilecek tahmini net nakit girişi ile ilgili çalışma aşağıdadır.
Açıklama
Satıştan elde edilecek tahmini brüt gelir
Tahmini toplam maliyet
Halka arzdan elde edilecek tahmini net nakit girişi*

Tutar
15.000.000 TL
210.650 TL
14.789.350 TL

*: Madde 27.2'de yer alan açıklama saklı kalmak kaydıyla bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek
15.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı en az 15.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden
210.650 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 14.789.350 TL kaynak elde edilmesi
planlanmaktadır.

27.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:
Şirket’in 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 15.000.000 TL tutarındaki
çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak suretiyle 15.000.000 TL artırılarak
30.000.000 TL’ye çıkarılacaktır.
Aşağıda yer alan açıklamalar bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek
15.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı en az 15.000.000 TL olması beklenen
sermaye artırımı gelirinden 210.650 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra
14.789.350 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.
Yapılacak sermaye artırımı sonucunda elde edilecek kaynak aşağıdaki şekilde
kullanılacaktır:
Fonun yaklaşık %66’sının Şirket müşterisi olan imalatçı firmaların yaptıkları ihracatlar
neticesinde oluşan KDV iadelerinin erken finansmanına yönelik kullanılması ve buna bağlı
olarak KDV komisyon gelirlerinin prefinansman hizmet geliri elde edilmesi
amaçlanmaktadır. Şirket KDV pre-finansmanını imalatçı firmaların vergi dairesinden
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kesinleşen alacakları üzerinden yapmaktadır. Bu sebeple aylık döngüler halinde tahsilatlarını
tamamlamaktadır. Şirket, pre-finansman sayesinde komisyon gelirlerine ek olarak aylık %3
finansman hizmet bedeli tahsil edecektir.
Fonun yaklaşık %17’lik tutarı ise Şirket’in bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren TGS
Kumaş Ürünleri Pazarlama A.Ş. firmasına sermaye artırımı yoluyla kaynak aktarımı
yapılması öngörülmektedir. Aktarılan kaynağın tekstil imalatçısı olan firmalara hammadde
tedariki sağlanması konusunda kullanılması planlanmaktadır. TGS Kumaş hem TGS’in
imalatçı firmalarına hem de tekstil sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalara hammadde
desteği sağlayacaktır. TGS kumaş hazır giyim sektörünün hammadde ihtiyacını TGS Dış
Ticaret’in imalatçı portföyünün ihtiyaçları doğrultusunda toplu alım sözleşmeleri yaparak
imalatçı firmalara ucuz hammadde sağlamak böylece hem imalatçı firmalara destek olmak
hem de Şirket portföyünün gücünü kullanarak karlılığın artırılması hedeflenmektedir.
Geri kalan yaklaşık %17’lik kısmın ise Şirket’in faaliyetleri içerisinde en önemli kalemi
oluşturan dijitalleşme yatırımlarına ve işletmenin diğer ihtiyaçlarını karşılamak adına
ayrılması öngörülmüştür. Şirket, gelişen dijital yaşam içerisinde tüm birimlerinde tam
otomasyona geçmek ve insan gücünü minimize etmek için yapacağı yatırımları öncelikli
olarak kendi özkaynaklarından karşılanmasına yönelik olarak planlanmaktadır.
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28. SULANMA ETKİSİ
28.1. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi:
Mevcut ortakların halka arzda yeni pay alma haklarını %100 oranında kullandıkları
varsayımı ile sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesinin hesaplanmasına ilişkin olarak
hazırlanmış olan çalışma aşağıda sunulmaktadır.
Mevcut ortakların halka arzda yeni pay alma haklarını
%100 oranında kullandıkları varsayımı
Halka Arz Fiyatı
Halka Arz Edilecek Pay Adedi
İhraca İlişkin Maliyet
Halka Arz Hasılatı
Net Hasılat
Özkaynak (31.12.2020)
Çıkarılmış Sermaye
Pay Başına Defter Değeri
Mevcut Ortaklar için Pay Başına Sulanma Etkisi
Mevcut Ortaklar için Pay Başına Sulanma Etkisi

Sermaye
Artırım Öncesi

53.035.387 TL
15.000.000 TL
3,5357 TL

Sermaye Artırım
Sonrası
0,01 TL
1.500.000.000
210.650 TL
15.000.000 TL
14.789.350 TL
67.824.737 TL
30.000.000 TL
2,2608 TL
1,2749 TL
36,06% (negatif)

Hesaplamalar yukarıdaki varsayımlar/veriler ışığında yapılmış olup, gerçek verilerin ortaya
çıkmasından sonra yapılacak hesaplamalarda bazı farklılıklar olabilecektir.
28.2. Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda (yeni pay alma
haklarını kullanmamaları durumunda) sulanma etkisinin tutarı ve yüzdesi:
Mevcut ortakların halka arzda yeni pay almamaları
varsayımı

Halka Arz Fiyatı
Halka Arz Edilecek Pay Adedi
İhraca İlişkin Maliyet
Halka Arz Hasılatı
Net Hasılat
Özkaynak (31.12.2020)
Çıkarılmış Sermaye
Pay Başına Defter Değeri
Mevcut Ortaklar için Pay Başına Sulanma Etkisi
Mevcut Ortaklar için Pay Başına Sulanma Etkisi
Yeni Ortaklar için Pay Başına Sulanma Etkisi
Yeni Ortaklar için Pay Başına Sulanma Etkisi

Sermaye
Artırım Öncesi

53.035.387 TL
15.000.000 TL
3,5357 TL

Sermaye Artırım
Sonrası (Borsa'da
satış 7,3800 TL
fiyat ile)1
7,3800 TL
1.500.000.000
210.650 TL
110.700.000 TL
110.489.350 TL
163.524.737 TL
30.000.000 TL
5,4508 TL
1,9151 TL
%54,17 (pozitif)
-1,9292 TL
-%26,14 (negatif)

Hesaplamalar yukarıdaki varsayımlar/veriler ışığında yapılmış olup, gerçek verilerin ortaya
çıkmasından sonra yapılacak hesaplamalarda bazı farklılıklar olabilecektir.

Şirket’in 26.04.2021 tarihi itibarıyla kapanış fiyatı 13,76 TL’dir. Bu fiyattan bedelli sermaye artırımına göre en yakın fiyat adımına yuvarlatılmış
bölünmüş fiyatı 7,38 TL’dir. ((13,76 TL+1 TL)/(1+1))=7,38 TL
1
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29. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER
29.1. Halka arz sürecinde ihraççıya danışmanlık yapanlar hakkında bilgiler:
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Şirket’e sermaye artırımı ve halka arz ile ilgili olarak
aracılık hizmeti vermektedir.
29.2. Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kişilerden alınan bilgiler:
Finansal
Tablo
Dönemi

Bağımsız
Denetim
Kuruluşu’nun
Ticaret
Unvanı

Adres

Bağımsız
Denetim
Kuruluşu’nun
Sorumlu
Denetçisinin
Adı Soyadı

Görüş

01.01.201831.12.2018

HSY
Danışmanlık
ve Bağımsız
Denetim A.Ş.

Fulya Mah. Mevlüt
Pehlivan
Sk.
Yılmaz İş Merkezi
No: 26 K: 5
Gayrettepe-Şişliİstanbul

Hakan
Günaydın

Olumlu

01.01.201931.12.2019

HSY
Danışmanlık
ve Bağımsız
Denetim A.Ş.

Fulya Mah. Mevlüt
Pehlivan
Sk.
Yılmaz İş Merkezi
No: 26 K: 5
Gayrettepe-Şişliİstanbul

Hakan
Günaydın

Olumlu

01.01.202031.12.2020

Karar
Bağımsız
Denetim
ve
Danışmanlık
A.Ş.

Bahçelievler
Mahallesi 35.Cadde

Serdar Asar

Olumlu

No:24/8
Çankaya/ANKARA
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/Sonuç

30. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI
Aşağıda özetlenmekte olan hususlar borsada işlem görecek payların elde tutulması ve elden
çıkarılması sırasında elde edilecek kazanç ve iratların vergilendirilmesi hakkında genel bir
bilgi vermek amacıyla işbu İzahname tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan vergi mevzuatı
dikkate alınarak hazırlanmıştır. Özellikli durumlarda yatırımcıların vergi danışmanlarına
danışması gerektiği önemle hatırlatılır. İşbu İzahname tarihi itibarıyla yürürlükte olan vergi
mevzuatı ve vergi mevzuatının yorumlanma biçimi kapsamında verilen bilgilerin ileride
değişebileceğinin hatta mevzuatın geriye yönelik olarak da değişebileceğinin göz önünde
bulundurulması gerekmektedir.
30.1. Genel Bakış
30.1.1. Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi
Gelir vergisi mevzuatı uyarınca, Türk hukukunda vergi mükelleflerinin yükümlülüklerini
belirleyen iki çeşit vergi mükellefiyet statüsü mevcuttur. Türkiye’de yerleşik bulunan (“Tam
Mükellef”) kişiler ve kurumlar Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların
tamamı üzerinden vergilendirilirler. Türkiye’de yerleşik bulunmayan (“Dar Mükellef”)
kişiler ve kurumlar sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden
vergilendirilirler.
GVK uyarınca, (i) Türkiye’de yerleşmiş olanlar (ii) resmi daire ve müesseselere veya
merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese,
teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı ülkelerde oturan Türk vatandaşları, Tam
Mükellef olarak Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden
vergilendirilirler. Türkiye’de yerleşmiş sayılma durumu (i) ikametgâhın Türkiye’de
bulunması veya (ii) bir takvim yılı içerisinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla
oturulması olarak tanımlanmıştır. Buna ek olarak, belli bir görev veya iş için Türkiye’ye
gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları
bunlara benzeyen diğer kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat veya seyahat maksadıyla
Türkiye’ye gelen yabancılar ile tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan
sebeplerle Türkiye’de alıkonmuş veya kalmış olanlar Türkiye’de yerleşik sayılmazlar ve
dolayısıyla Tam Mükellef olarak değerlendirilmezler. Bununla birlikte, yurt dışında mukim
kişilerin Türkiye’de tam veya dar mükellef olup olmadıklarının tespitinde Türkiye ile ilgili
kişinin mukimi olduğu yabancı ülke arasında imzalanmış Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşması hükümlerinin de dikkate alınması gerekmektedir.
Paylara sahip olan kişilerin, söz konusu payların BİST’te elden çıkarılmasından kaynaklanan
değer artış kazançları ve Paylar ile ilgili dağıtılan kâr paylarından elde ettikleri menkul
sermaye iratları, Türkiye’de elde edilmiş olarak kabul edilmektedir.
Gerçek kişilerin 2021 takvim yılında elde ettikleri ücret gelirleri dışındaki beyana tabi
gelirlerin vergilendirilmesinde aşağıda yer alan artan oranlı gelir vergisi tarifesi uygulanır.
Gelir Aralığı

Gelir Vergisi Oranı (%)

24.000 TL’ye kadar

15

53.000 TL'nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası

20
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130.000 TL'nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası

27

650.000 TL'nin 130.000 TL’si için 30.190 TL,
fazlası

35

650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için
212.190 TL, fazlası

40

30.1.2. Kurumların Vergilendirilmesi
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”) uyarınca sermaye şirketleri, kooperatifler,
iktisadî kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler, iş ortaklıkları, kurum
kazançları üzerinden kurumlar vergisine tabidirler. Kurumların vergilendirilebilir kârları
Vergi Usul Kanunu ve diğer Türk vergi kanunlarına göre belirlenmektedir. 2021 yılına ait
kurum kazançlarına da uygulanacak olan kurumlar vergisi oranı %20’dir. KVK’da tam ve
dar mükellefiyet olmak üzere iki tür vergi mükellefiyeti tanımlanmıştır. KVK uyarınca bir
kurumun Tam Mükellef olarak değerlendirilebilmesi için: (i) kanuni merkezinin Türkiye’de
bulunması veya (ii) kanuni merkezinin Türkiye dışında bulunmasına rağmen iş bakımından
işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkez olan iş merkezinin Türkiye’de bulunması
gerekmektedir. Türk vergi mevzuatı çerçevesinde belirtilen bu iki şartı sağlamayan bir
kurum Dar Mükellef olarak değerlendirilir.
Tam mükellef kurumlar gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri
kazançlarının tamamı üzerinden Türkiye’de vergilendirilirler. Dar Mükellef kurumlar ise
sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler.
Dar mükellefiyete tabi kişiler bakımından menkul sermaye iratlarının Türkiye’de elde
edilmiş olarak kabul edilebilmesi için sermayenin Türkiye’de yatırılmış olması
gerekmektedir. Dar mükellefiyete tabi kişiler bakımından değer artış kazançlarının
Türkiye’de elde edilmiş olarak kabul edilebilmesi için söz konusu değer artış kazancını
doğuran işin veya muamelenin Türkiye’de ifa edilmesi veya Türkiye’de değerlendirilmesi
gerekmektedir. “Türkiye’de değerlendirilmesi” ifadesinden maksat ödemenin Türkiye’de
yapılması veya ödeme yabancı bir ülkede yapılmış ise, Türkiye’de ödeyenin veya nam ve
hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır.
30.2. Payların elden çıkarılması karşılığında sağlanan kazançların vergilendirilmesi
30.2.1. Borsada işlem gören payların vergilendirme esasları:
2006 ve 2025 yılları arasında BİST’te işlem gören payların elden çıkarılması sonucu
sağlanan değer artış kazançlarının vergilendirilmesi GVK’nın Geçici 67. maddesi
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. GVK’nın Geçici 67. maddesi kapsamında değer artış
kazançları işlemlere aracılık eden bankalar ve aracı kurumlar ile saklayıcı kuruluşlar
tarafından yapılan tevkifat ile vergilendirilmektedir. GVK’nın Geçici 67. Maddesinin
yürürlük süresinin 31 Aralık 2025 tarihinden sonraya uzatılmaması veya herhangi bir şekilde
kapsamının vergi mevzuatına dâhil edilmemesi durumunda 31 Aralık 2025 tarihinden sonra
aşağıda açıklandığı üzere (Bakınız. 33.2.2 Genel Olarak Pay Alım Satım Kazançlarının
Vergilendirilmesi) (Yatırım Ortaklığı Payları Hariç), BİST’te işlem gören payların elden
çıkarılmasından sağlanacak değer artış kazançları genel hükümler çerçevesinde
vergilendirilecektir.
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Diğerlerinin yanı sıra, BİST’te işlem gören payların alım satımına aracılık ettikleri
yatırımcılar tarafından sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinden yükümlü olan ve
dolayısıyla vergi tevkifatını yapmakla sorumlu tutulan taraflar bankalar, aracı kurumlar ve
saklayıcı kuruluşlardır. Bankalar, aracı kurumlar ve saklayıcı (saklamacı) kuruluşlar tevkifat
yükümlülükleri tahtındaki ilgili vergi beyanlarını, üçer aylık dönemler itibarıyla beyan
edeceklerdir. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.-MKK dışında saklayıcı kuruluşlardan
saklama hizmeti alan yatırımcıların işlemlerinde vergi tevkifatının yapılması esasen ilgili
saklayıcı kuruluşun sorumluluğundadır.
BİST’te işlem gören bir payın başka bir banka veya aracı kuruma naklinin istenmesi halinde,
nakli gerçekleştirecek banka veya aracı kurum nakli istenen kıymetle ilgili alış bedeli ve alış
tarihini naklin yapılacağı kuruma bildirecektir. Bildirilecek tarih ve bedel, tevkifat
matrahının tespitinde dikkate alınacaktır. Söz konusu payların bir başka kişi veya kurum
adına nakledilmesi halinde alış bedelinin ve alış tarihinin ilgili banka veya aracı kuruma
bildirilmesinin yanı sıra işlemin Maliye Bakanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir. Bu
bildirimler, başka bir kişi veya kurum adına naklin aynı banka veya aracı kurumun
bünyesinde gerçekleştirilmesi veya kıymetin sahibi tarafından fiziken teslim alınması
halinde de yapılır.
Saklayıcı kuruluşlar, bankalar ve aracı kurumlar tarafından yapılacak vergi tevkifatı oranı
kanunen %15 olarak belirlenmiştir. Söz konusu tevkifat oranı bankalar, aracı kuruluşlar ve
saklayıcı kuruluşlar tarafından aşağıda yer alan gelirler üzerinden uygulanır:
a)

alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının
alış ve satış bedelleri arasındaki fark;

b) alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının itfası
halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark,
c)

menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının tahsiline aracılık ettikleri
dönemsel getirileri (herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracına
bağlı olmayan),

d) aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç
işlemlerinden sağlanan gelirler
Ancak, GVK ve 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“BKK”) uyarınca, kanunen %15
olarak belirlenen tevkifat oranı: (i) paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli
işlem ve opsiyon sözleşmeleri, BİST’te işlem gören aracı kuruluş varyantları dâhil olmak
üzere paylar (menkul kıymetler yatırım ortaklık payları hariç) ve pay yoğun fonlarının
katılma belgelerinden elde edilen kazançlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ihraç edilen
altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri
tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için %0; (ii)
KVK’nın 2/1 maddesi kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı
hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu
Maliye Bakanlığınca belirlenenler için %0; ve (iii) (ii) numaralı alt kırılımda belirtilen
gerçek kişi ve kurumlar hariç olmak üzere, (i) numaralı alt kırılımda belirtilen dışında kalan
kazançlar için %10 olarak uygulanır.
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Yatırımcılar yukarıda belirtilen oranların ileride değişikliğe uğrayabileceğini göz önünde
bulundurmalıdır.
Paylar değişik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden çıkarılması halinde tevkifat
matrahının tespitinde dikkate alınacak alış bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk çıkar
metodu esas alınacaktır. Payların alımından önce elden çıkarılması durumunda, elden
çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım işlemi esas alınarak söz konusu tutar üzerinden
tevkifat yapılacak tutar tespit edilir. Aynı gün içinde birden fazla alım satım yapılması
halinde o gün içindeki alış maliyetinin tespitinde ağırlıklı ortalama yöntemi
uygulanabilecektir. Alış ve satış işlemleri dolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınır.
282 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçlarına ilişkin türler (i) sabit getirili menkul kıymetler; (ii) değişken getirili
menkul kıymetler; (iii) diğer sermaye piyasası araçları ve (iv) yatırım fonları katılma
belgeleri ve yatırım ortaklıkları payları olacak şekilde belirlenmiştir. Paylar ve pay
endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, menkul kıymetin
dâhil olduğu sınıf içinde değerlendirilecektir. Bu kapsamda pay ve pay endekslerine dayalı
olarak yapılan vadeli işlem sözleşmeleri ile BİST’te işlem gören pay ve pay endekslerine
dayalı olarak ihraç edilen aracı kuruluş varantları paylarının da dâhil olduğu değişken getirili
menkul kıymetler sınıfı kapsamında değerlendirilecektir.
Üçer aylık dönem içerisinde, birden fazla pay ve aynı türden olduğu kabul edilen menkul
kıymet alım satım işlemi yapılması halinde tevkifatın gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek
bir işlem olarak dikkate alınır. Pay ve aynı türden olduğu kabul edilen menkul kıymet alım
satımından doğan zararlar takvim yılı aşılmamak kaydıyla izleyen üç aylık döneme
devredilir ve takip eden dönemlerin tevkifat matrahından mahsup edilir. Takvim yılının son
üç aylık döneminde oluşan zarar tutarının izleyen döneme aktarılması mümkün değildir.
Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası
aracının alış ve satış bedeli olarak işlem tarihindeki Yeni Türk Lirası karşılıkları esas
alınarak tevkifat matrahı tespit edilir. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracının
yabancı bir para cinsinden ihraç edilmiş olması halinde ise tevkifat matrahının tespitinde kur
farkı dikkate alınmaz.
Tam mükellef kurumlara ait olup, BİST’te işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle, Tam
Mükellef ve Dar Mükellef pay sahipleri tarafından, elde tutulan payların elden
çıkarılmasında tevkifat uygulanmaz.
Ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirler, mükelleflerin her türlü ticari ve sınai
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları şeklinde tanımlanan ticari kazanç hükümleri
çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır. Ticari kazancın elde edilmesi sırasında
tevkif suretiyle ödenmiş olan vergiler, GVK’nın ilgili hükümleri kapsamında tevkif edilen
vergilerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde, tevkifata tabi kazançların beyan edildiği
beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir.
GVK’nın Geçici 67. maddesi kapsamında tevkifata tâbi tutulan kazançlar için gerçek
kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık
beyannameye bu gelirler dâhil edilmez. Söz konusu madde hükümleri uyarınca tevkifata tabi
tutulsun tutulmasın dar mükellef gerçek kişi veya kurumlarca Hazine ve Maliye Bakanlığı,
4749 sayılı Kanuna göre kurulan varlık kiralama şirketleri ve tam mükellef kurumlar
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tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan kazanç ve iratlar için
münferit veya özel beyanname verilmez.
Menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarının üçer aylık dönemler itibarıyla tevkifata tabi
tutulacak alım satım kazançlarının tespitinde alım satım konusu işlemlerin (yukarıda
belirtildiği üzere) aynı türden olmasına dikkat edilecektir. Kazançlar, bu türlere göre ayrı
ayrı tespit edilip tevkifata tabi tutulacaktır.
GVK’nın Geçici 67/5 maddesi uyarınca, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da Dar
veya Tam Mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup
olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması yukarıda ayrıntıları verilen
vergilendirme uygulamasını etkilememektedir.
2006/10731 sayılı BKK, 2010/926 sayılı BKK ve 2012/3141 sayılı BKK uyarınca, halka arz
tarihi itibarıyla tevkifat oranı Bakanlar Kurulu’nca %0 olarak belirlenmekle birlikte söz
konusu oranın artırılması durumunda Dar Mükellefler açısından çifte vergilendirme sorunu
gündeme gelecektir. GVK’nın Geçici 67. maddesinde düzenlenmiş olan tevkifat
uygulamalarında, tevkifata konu geliri elde etmiş olan kişinin mukim olduğu ülke ile
yapılmış ve yürürlükte olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümleri önem arz
etmektedir. Söz konusu anlaşma hükümleri, Türk vergi kanunlarından önce uygulanacaktır.
Dar Mükellef gerçek kişi ve kurumların, GVK’nın Geçici 67. maddesi kapsamında
Türkiye’deki finansal araçlara kendileri veya yurt dışındaki portföy yönetim şirketleri
vasıtasıyla yatırım yapabilmeleri için vergi kimlik numarası almaları gerekmektedir.
Vergi kimlik numarası alınabilmesi için (i) Dar Mükellef gerçek kişilerin pasaportlarının
noter onaylı bir örneği ya da vergi dairesi yetkililerince onaylanmak üzere, aslı ve
fotokopisini, (ii) Dar Mükellef kurumların ise kendi ülkelerinde geçerli kuruluş belgesinin
Türkiye’nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı Türkçe bir örneğini veya yabancı dilde
onaylı kuruluş belgesinin tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe bir örneğini ilgili
vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları
için nüfus cüzdanının ibrazı yeterli olacaktır.
Ayrıca, bankalar ve aracı kurumlar ile saklayıcı kuruluşlar kendilerine işlem yapmak için
müracaat eden ancak vergi kimlik numarası ibraz edemeyen yabancı müşterileri için, toplu
olarak vergi kimlik numarası alabilirler.
01/01/2007 tarihinden itibaren mukimlik belgesi ibraz eden dar mükellef kurumlar için
yeniden vergi kimlik numarası alınmasına gerek bulunmayıp, mevcut numaralar kurumun
hangi ülkenin mukimi olduğunu gösterecek şekilde kodlama yapılmak suretiyle revize
edilecektir.
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerinden yararlanılabilmesi için ise ilgili
ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenerek imzalanmış mukimlik belgesinin aslının
ve noter veya ilgili ülkedeki Türk Konsolosluklarınca tasdikli Türkçe tercümesinin ilgili
vergi dairesine, banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla veya doğrudan ibraz edilmesi
gerekmektedir. Bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesi, sadece izleyen yılın dördüncü
ayına kadar geçerli olup, dar mükellef gerçek kişiler tarafından her yıl yenilenmesi, dar
mükellef kurumlar tarafından ise üç yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.
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Tevkifat uygulamasından önce mukimlik belgesinin ibraz edilmemesi halinde Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümleri dikkate alınmadan %15 (hâlihazırda
2012/3141 sayılı BKK uyarınca %0 oranında uygulanmaktadır) oranı uygulanmak suretiyle
tevkifat yapılacaktır. Ancak bu durumda dahi sonradan söz konusu mukimlik belgesinin
ibrazı ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümleri ve iç mevzuat hükümleri
doğrultusunda varsa yersiz olarak tevkif suretiyle alınan verginin iadesi talep edilebilecektir.
Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
hükümlerinden yararlanacak kişi ve kurumlardan, alım-satımını yaptıkları veya getirisini
tahsil ettikleri Türk menkul kıymetleri bakımından, uygulanacak anlaşma hükümlerine göre
gerçek hak sahibi olduklarına dair ilgili ispat edici belgelerin ibrazını da isteyebilecektir. Bu
belgeleri Maliye Bakanlığının tayin edeceği sürede ibraz etmeyen veya bu belgeler ile veya
başkaca bir suretle gerçek hak sahibi olmadığı tespit edilenler bakımından zamanında
tahakkuk ve tahsil edilmeyen vergiler için vergi ziya doğmuş sayılacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin bugüne kadar akdettiği Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
ve anlaşmaların Türkçe metinleri Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr web
sayfasında yer almaktadır.
30.2.2. Genel olarak Pay Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi
Bu bölümde GVK’nın Geçici 67. maddesinin dışında kalan durumlara ilişkin genel
açıklamalar yer almaktadır.
30.2.2.1 Gerçek Kişiler
30.2.2.1.1 Tam Mükellef Gerçek Kişiler
Pay alım satım kazançları, GVK’nın Mükerrer 80’inci maddesi uyarınca gelir vergisine tabi
olacaktır. Ancak anılan madde uyarınca, “ivazsız olarak iktisap edilen pay senetleri ile tam
mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan pay senetlerinin elden
çıkarılması durumunda elde edilen kazançlar vergiye tabi olmayacaktır. Pay senetlerinin
elden çıkartılmasında da kamu menkul kıymetlerinin satışında olduğu gibi, GVK’nın
Mükerrer 81’inci maddesi uyarınca iktisap bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere
Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından belirlenen toptan eşya fiyat artış oranında artırılarak
dikkate alınabilecektir. GVK’nın Mükerrer 81. Maddesi uyarınca mal ve hakların elden
çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç
olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış
oranında artırılarak tespit edilir. Bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının %10
veya üzerinde olması şarttır.
GVK’nın Madde 86/1 (c) uyarınca tam mükellef gerçek kişilerin tevkif sureti ile
vergilendirilmiş menkul sermaye iratları GVK’nın 103’üncü maddesinin ikinci gelir
dilimindeki tutarı aşıyor ise (bu tutar 2021 yılı için 53.000 TL’dir.) beyan edilmesi gerekir.
30.2.2.1.2 Dar Mükellef Gerçek Kişiler
GVK madde (86/2) çerçevesinde dar mükellefiyette vergiye tabi gelirin tamamı, Türkiye’de
tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve
gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlardan oluşuyorsa yıllık beyanname
verilmez. Dar mükellef gerçek kişilerin tevkif sureti ile vergilendirilmemiş gelirleri mevcut
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ise, GVK madde (101/2) uyarınca, bu kazançların mal ve hakların Türkiye’de elden
çıkarıldığı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirilmesi zorunludur. Ancak
Türkiye ile ilgili kişinin mukimi olduğu yabancı ülke arasında imzalanmış Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümlerinin de dikkate alınması gerekmektedir.
30.2.2.2 Kurumlar
30.2.2.2.1 Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktifine Kayıtlı Payların Elden
Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar
Ticari faaliyete bağlı olarak işletme bünyesinde elde edilen alım satım kazançları ticari
kazanç olarak beyan edilip vergilendirilecektir.
30.2.2.2.2 Tam Mükellef Kurumlar
Öte yandan, KVK’nın 5/1-e maddesi uyarınca kurumların aktiflerinde en az iki tam yıl
süreyle yer alan iştirak paylarının satışından doğan kazancın %75’lik kısmı kurumlar
vergisinden istisna tutulmaktadır. Ancak bu istisnadan yararlanabilmek için satış kazancının
satışın yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar bilançonun pasifinde özel bir fon
hesabında tutulması; satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna
kadar tahsil edilmesi ve satışı yapan ve dolayısı ile istisnadan yararlanacak kurumun menkul
kıymet ticareti ile uğraşmaması gerekmektedir.
Burada, söz konusu istisnanın amacı, kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde
daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin
güçlendirilmesidir. Bu bağlamda, aranan şartlar arasında bağlı değerlerin başka bir bağlı
değere dönüşmüyor olması yer almaktadır.
İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir
hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze
aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler
ziya uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (KVK’ya göre yapılan devir ve
bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır.
30.2.2.2.3 Dar Mükellef Kurumlar
Dar Mükellef kurum, Türkiye’de bir işyeri açmak suretiyle veya daimî temsilci vasıtasıyla
devamlı menkul kıymet alım satım işi yapan kurum statüsünde ise alım satım kazançları
ticari kazanç olarak vergiye tabi olacak ve vergileme Tam Mükellef kurumlarda olduğu
şekilde gerçekleşecektir. Yukarıda belirtildiği üzere, devamlı olarak menkul kıymet ticareti
ile uğraşanların %75’lik kurumlar vergisi istisnasından faydalanmaları mümkün değildir.
Türkiye’de bir işyeri açmadan veya daimî temsilci vasıtasıyla menkul kıymet alım satım
kazancı elde eden Dar Mükellefler açısından da ilgili kazancın Türkiye’de vergilendirilmesi
söz konusu olabilir. Dar mükellef kurumların vergilendirilmesi açısından Türkiye’nin
imzalamış olduğu yürürlükte bulunan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının
hükümleri önem arz etmektedir. Söz konusu anlaşma hükümleri, Türk vergi kanunlarından
önce uygulanacaktır.
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30.2.2.3 Yabancı Fon Kazançlarının ve Bu Fonların Portföy Yöneticiliğini Yapan
Şirketlerin Vergisel Durumu
1 Ocak 2006 tarihinden itibaren Kurul’un düzenleme ve denetimine tabi fonlara benzer
yabancı fonlar da sermaye şirketi sayılarak kurumlar vergisi mükellefi olacaklardır. KVK’ya
6322 sayılı Kanunun 35’inci maddesiyle, 15 Haziran 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmek üzere, “Yabancı fon kazançlarının vergilendirilmesi” başlıklı 5/A maddesi
eklenmiştir. Bu maddede, yabancı fonlar ile bu fonların aracılık işlemlerini yürüten portföy
yöneticiliği yetki belgesine sahip Tam Mükellef portföy yöneticisi şirketlerin vergisel
durumları düzenlenmiştir.
KVK’nın 2/1 maddesinde belirtilen yabancı fonların, portföy yöneticisi şirketler aracılığıyla
organize bir borsada işlem görsün veya görmesin; (i) her türlü menkul kıymet ve sermaye
piyasası aracı; (ii) vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi; (iii) varyant; (iv) döviz; (v) emtiaya
dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi; (vi) kredi ve benzeri finansal varlıklar; ve (vii)
kıymetli maden borsalarında yapılan emtia işlemleri ile ilgili elde ettikleri kazançları için
KVK’nın 5/A maddesinde sayılan şartların sağlanması durumunda; portföy yöneticisi
şirketler, bu fonların daimi temsilcisi sayılmayacak ve bunların iş yerleri de bu fonların iş
yeri veya iş merkezi olarak kabul edilmeyecektir.
Dolayısıyla, yabancı fonların bu kapsamda elde ettikleri kazançları için beyanname
verilmeyecek ve diğer kazançlar nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar
beyannameye dâhil edilmeyecektir.
Bu uygulamanın, yabancı fonların Türkiye kaynaklı gelirleri üzerinden yapılacak vergi
kesintisine etkisi yoktur.
Türkiye’de bulunan, aktif büyüklüğünün %51’inden fazlası taşınmazlardan oluşan şirketlere
ait hisse senetleri veya ortaklık payları veya bunlara ilişkin vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmeleri, elde edilen kazançlar bu uygulama kapsamında değerlendirilmeyecektir.
30.3. Paylara ilişkin kar paylarının ve kâr payı avanslarının vergilendirilmesi
GVK’nın 94/6-b maddesine 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, tevkifat kârın
dağıtılması aşamasına bırakılmıştır. Bu kapsamda GVK’nın 4842 sayılı Kanunla değişik
94/6-b maddesi uyarınca, Tam Mükellef kurumlarca; (i) Tam Mükellef gerçek kişilere; (ii)
gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayanlara; (iii) gelir ve kurumlar vergisinden muaf
olanlara; (iv) Dar Mükellef gerçek kişilere; (v) Dar Mükellef kurumlara (Türkiye’de bir
işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç); ve (vi) gelir ve kurumlar
vergisinden muaf olan Dar Mükelleflere dağıtılan kâr payları üzerinden 2009/14592 sayılı
BKK uyarınca %15 oranında tevkifat yapılacaktır (girişim sermayesi yatırım fonları ve
ortaklıkları için bu oran %0 oranında uygulanır). Tam Mükellef kurumlarca; (i) Tam
Mükellefler kurumlara ve (ii) işyeri ve daimî temsilci vasıtasıyla faaliyette bulunan Dar
Mükellef kurumlara dağıtılan kâr payları tevkifata tabi değildir.
30.3.1. Gerçek Kişiler
30.3.1.1. Tam Mükellef Gerçek Kişiler
GVK’ya 4842 sayılı Kanunla eklenen 22/2 maddesi uyarınca Tam Mükellef kurumlardan
elde edilen, GVK’nın 75/2 maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr
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paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. Kurumlar kâr payı dağıtırken, gelir
vergisinden istisna edilen kısım olan yarısı (%50’si) dâhil olmak üzere dağıtılan kâr payının
tamamı (%100’ü) üzerinden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmaktadır. Kâr payının
yıllık vergi beyannamesinde beyan edilmesi halinde, söz konusu vergi tevkifatı yıllık vergi
beyannamesinde hesaplanan gelir vergisi tutarından mahsup edilir. GVK’nın (86/1-c)
maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlardan elde edilmiş, tevkif yoluyla vergilendirilmiş
bulunan ve gayrisafi tutarları; 2021 yılı gelirleri için 53.000 TL’yi aşan kâr payları için
beyanname verilmesi gerekecektir. Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir
vergisinden, kurum bünyesinde kârın dağıtımı aşamasında yapılan %15 oranındaki vergi
kesintisinin tamamı (istisnaya tabi olan kısım dâhil) mahsup edilecek olup, mahsup sonrası
kalan tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilecektir.
Ayrıca, kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz. Kâr payı avansları da kâr payları
ile aynı kapsamda vergilendirilmektedir.
30.3.1.2 Dar Mükellef Gerçek Kişiler
GVK’nın 94/6-b-ii maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca dar mükellef gerçek kişilere
dağıtılan kâr payları üzerinden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda (bugün için bu oran
%15’tir) tevkifat yapılacaktır. Türkiye’nin taraf olduğu bazı çifte vergilendirmeyi önleme
anlaşmalarında daha düşük tevkifat oranları belirlenebilmektedir. Ancak, çifte
vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerinden yararlanılabilmesi için ilgili ülkenin
yetkili makamları tarafından düzenlenerek imzalanmış mukimlik belgesinin aslının ve noter
veya ilgili ülkedeki Türk Konsolosluklarınca tasdikli Türkçe tercümesinin ilgili vergi
dairesine, banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla veya doğrudan ibraz edilmesi gerekmektedir.
Bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesi, sadece o yıl için izleyen yılın dördüncü ayına
kadar geçerli olup, dar mükellef gerçek kişiler tarafından her yıl yenilenmesi gerekmektedir.
Dar mükellef gerçek kişiler açısından kâr paylarının tevkifat suretiyle vergilendirmesi nihai
vergileme olup, dar mükelleflerce bu gelirler için gelir vergisi beyannamesi verilmesine
gerek bulunmamaktadır.
Diğer taraftan GVK’nın 101. maddesinin 5 no’lu fıkrası gereğince dar mükellef gerçek
kişilerin vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratlarını, Türkiye’de elde
edildiği yerin vergi dairesine münferit beyanname ile beyan etmeleri gerekmektedir.
30.3.2. Kurumlar
30.3.2.1 Tam Mükellef Kurumlar
Ticari faaliyete bağlı olarak ticari işletme bünyesinde elde edilmesi halinde tevkifat
yapılmayacak söz konusu gelirler ticari kazanç olarak beyan edilecektir. KVK’nın 6.
maddesinde kapsamındaki “safi kurum kazancı, GVK’nın ticari kazancı düzenleyen
hükümlerine göre belirlenecektir. Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde
elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden %20 oranında uygulanır.
Ancak, KVK’nın 5/1-a maddesi uyarınca, Tam Mükellef başka bir kuruma iştirak nedeniyle
elde edilen kâr payları, tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma
payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar
payları, kurumlar vergisinden müstesnadır. Diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma
payları ve hisse senetlerinden elde edilen kar payları bu istisnadan yararlanamaz.
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30.3.2.2 Dar Mükellef Kurumlar
KVK’nın 30/3 maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca dar mükellef kurumlara dağıtılan
kâr payları üzerinden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda (bugün için bu oran %15’tir)
tevkifat yapılacaktır. Türkiye’nin taraf olduğu bazı çifte vergilendirmeyi önleme
anlaşmalarında daha düşük tevkifat oranları belirlenebilmektedir. Ancak, çifte
vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerinden yararlanılabilmesi için ilgili ülkenin
yetkili makamları tarafından düzenlenerek imzalanmış mukimlik belgesinin aslının ve noter
veya ilgili ülkedeki Türk Konsolosluklarınca tasdikli Türkçe tercümesinin ilgili vergi
dairesine, banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla veya doğrudan ibraz edilmesi gerekmektedir.
Bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesi, sadece o yıl için izleyen yılın dördüncü ayına
kadar geçerli olup, dar mükellef kurumlar tarafından ise üç yılda bir yenilenmesi
gerekmektedir.
Dar mükellef kurumların, Türkiye’de bir işyeri veya daimî temsilci aracılığı olmaksızın elde
ettikleri kâr payları için tevkifat suretiyle vergilendirme nihai vergileme olup, dar
mükelleflerin bu gelirler için Türkiye’de beyanname vermelerine gerek bulunmamaktadır.
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31. İHRAÇÇI VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN VERİLEN İZİN
HAKKINDA BİLGİ
31.1. İhraççı veya halka arz eden tarafından izahnamenin kullanılmasına ilişkin verilen
izin ve izin verilen herhangi bir yetkili kuruluşun payların sonradan tekrar satışına
dair kullandığı izahnamenin içeriğinden de ilgili kişilerin sorumlu olmayı kabul
ettiklerine dair beyanları:
Yoktur.
31.2. İzahnamenin kullanımına izin verilen süre hakkında bilgi:
Yoktur.
31.3. Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışa sunulabileceği dönem
hakkında bilgi:
Yoktur.
31.4. Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışa sunulması kapsamında
izahnamenin kullanılabileceği ülkeler hakkında bilgi:
Yoktur.
31.5. İzahname kullanım izninin verilmesinin şartı olan diğer açık ve objektif koşullar
hakkında bilgi:
Yoktur.
31.6. Yetkili kuruluşlarca payların sonradan tekrar satışının gerçekleştirilmesi
durumunda, satışın koşullarına ilişkin bilgilerin yetkili kuruluş tarafından satış
esnasında yatırımcılara sunulacağına dair koyu harflerle yazılmış uyarı notu:
Yoktur.
31A İZAHNAME KULLANIM İZNİNİN BELİRLENEN BİR VEYA DAHA FAZLA
YETKİLİ KURULUŞA VERİLMESİ DURUMUNDA VERİLECEK İLAVE
BİLGİLER
31A.1 İzahname kullanım izni verilen yetkili kuruluşların listesi ve kimlik bilgileri
(ticaret unvanları ve adresleri):
Yoktur.
31A.2 İzahname, arz programı izahnamesi veya arz programı sirküleri onay tarihi
itibariyle yetkili kuruluşlara dair belli olmayan yeni bilgilerin kamuya nasıl
duyurulacağı ve ilgili bilgiye nereden ulaşılabileceği hakkında açıklama:
Yoktur.
31B İZAHNAME KULLANIM İZNİNİN TÜM YETKİLİ KURULUŞA VERİLMESİ
DURUMUNDA VERİLECEK İLAVE BİLGİLER
İzahnameyi kullanacak her bir yetkili kuruluşun kendi internet sitelerinde izahnameyi
verilen izin ve koşullar dahilinde kullandıklarına dair beyanlarına yer vermeleri
gerektiğine dair koyu harflerle yazılmış uyarı:
Yoktur.

120

32. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER
Aşağıdaki belgeler TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi Halkalı Merkez Mahallesi, Basın
Ekspres Yolu, Capital Tower No:9 Kat:1 D:11/12/13/14 Küçükçekmece İstanbul
adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi
(www.tgsas.com) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin
incelemesine açık tutulmaktadır:
1) İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile
değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili
kuruluşlarca hazırlanan raporlar, Esas Sözleşme, vb.)
2) İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tabloları
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33. EKLER
Ek 1-Şirket Esas Sözleşme’si
Ek 2-Bağımsız Denetim Kuruluşu Beyanı
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