20l6 Şirketin l8l1112016 tarih ve 434 sayılı Yönetim Kurulu Kaıan gereğince; Şirket merkez
adresinin "Abdunahmaııgazi Mahallesi Bahriye Sokak N8 Sancaktepe/İstanbul" adresinden,
"Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak Nl3 Üsküdar/İstanbul" adresine taşınmasına
karar verilmiştir.

2017 Konsolidasyona tabi şirketlerinden Reysaş Gairiı{enkul Yatınm ftaklığı A.Ş. nin 3l
Aralık 201 6 Yılsonu Mali Tabloları 22/02120|7 tarihinde kaınuoyuna açıklamış olduğu llzere,
Muhasebe Politikası Değişikliğine gidildiğindcn, Yatınm Amaçh Gayrimenkuller ve Maddi
Duran Varlıklannr maliyet bedeli ile ölçmekien
gerçeğe uygun değer yöntemiyle
değerlemiştir. TFRS 10 Konsolide Finansal Tablola
müasebe standaıdına göre; Reysaş
gruba dahil diğer işletneler
Taşımacılık ve Lojistik Tic. A.Ş.'nin konsolidasyonu
gayrimenkullerini maliyet bedeli ile değerlemiş
için bu ilkeyle uyumlaştırmak
maksadıyla Reysaş Gayrimenkul Yatınm Oriaklığı
.'ye ait gayrimenkuller de maliyet
bedeline dönüştürülmek suretiyle konsolidasyona dahil

2019 Reysaş İleri teknoloji ile donatılmış soğuk hava ve tekstil depolannda barkod ve RF
(radyo frekans) sistemleri ile depo yönetimi
mt§terilerine hizrıet vermektedir.
otomotiv sektöriinde, JIT(Just In Time) dağ,t111 uu
operasyonlan geİçekleşthi*en
müşteri ve müşterinin tedarikçileri ile intemet
uygulamalar (oplog-optimization
Logistics) kullanarak elektronik ortamda bilgi tan§feri
ve araçlyük optimizasyonu
yaparak maksimum kapasite kullanım ve performansı
. Aynca kullandığ
si,irücü takip sistemi @oliroute) ile silrilcü, ytlkleme
boşaltna silrelerinin performansını
izlemektedir. 8'li, 4'lü, 2'1i oto taşım4 soğutnalı,
askılı, hidrolik liftli, martı kanat gibi
yaşı oldukça düşük olan çBkicileriyle
özelliklerde ve çeşitli hacimlerdeki dorseleri,
ve diğer ticari araçlanyla Reysş, farklı özelliklerde talepleri karşılayabilmekte ve büyi.ik
kuruluşlara geniş çaplı taşımacılık hizmeti
. Reysaş, teknoloji yatrnmına önem
veren bir firma olarak sektörde, araç takibinde uydu si§temi kullaııan ilk fimıadır. Kullanılan
uydu sistemleri ile sür{icülerle eleküonik ortamda y*ışuak bağlantı kurulmaktı" sevkiyat,
mesafe ve maliyetler bilgisayar ortamında tespit edilm{ktedir.

6.1.6.Depo sertiiikasını ihrıç eden hakkındıld bİlg{or
Yoktur.

6.2. Yahrımlar:

6.2.t.

İzıhnamede yer almısı gcrekon finınııl {iıblo dönemleri itibıriyle
ihraççının önemli yıhnnlan ve bu yıhndınn linınsmın şokilleri
hıkkında biigi:

FiNANSAL YATIRJMLAR
RnA.ş.
No:

8hk
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Gerçeğe Uygun Değer

Fırlg Kır/Zırarı Yııı§ıtilırıkÖtçülen

BRL Likit Fon
Toplım

Dtğer

Finınsıl Vırtlklır

sO.ııız.zq

31.Arı.19

984.783
:984.783

|43

l43

30 Haziran 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde sona }ren dönenıler içinde yatınm amaçh
gayrimenkullere ilişkin gerçekleşen hareketler aşağrdaki ğibidir;

Mıliyet

3l.r2.20l9

Alımlır Çıkış lır Trınsferler

2l7.650.372
589.0l0.068

2l7.650.372

Arazi ve Arsalar
Binalar
Tesis, Makina ve
Cihazlar
Taşıtlaı
Demirbaşlar
Toplam

588.244.284

30.6.2020

G)

765.184

2371.660

2.37|.660
49.194

49.194

I

5.100.773

5.100.773

Btrikmiş

3|.|2.2019

Amortlsmınlır
Binalar
Tesis, Makina ve
Cihazlar
Taşıtlaı
Demirbaşlar

|22.1,15;744

Toplım

127.558.559

Net Defter Değeri

685.8s7,724

814.|8z.067

76s,784 l

813.416.283

Dönem Çıkışlar
30.6.2020
Trınsferler
Gideri
G)
133.847.485
1|.671.741
l01.100

960.689

1.061.789

49.|94

49.194

4,372.932

4,724.663

351.73l
|2.|24,372

139.683.r3ı
674.498.936

{

6.2,2.İhrıççı tarafından yapıtmıktı olın yıhrınlır{nın nltcüğ,
derecesi, coğrafi dağılımı ve flnınsman şekli hıklıınüı bllgi:

Yoktur.

tımımlınnı

]

6.2.3İhraççının yönetim orgını tırıfından geloceğe,yönelik önemli yatrnmlır
hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarık ılının kırırlır, yapılın sözleşmeler ve
diğer girişimler hıklunda bilgi:
Yoktur.

hıkliındı bilgi:

6.2.4.İhraççıyla ilgiti teşvik ve sübvan§iyonlır vb. llb bunlınn koşullın
Grup'

20l8

ı

içerisinde
TlK

süip
a

olduğu

bir adbt Yatınm Teşvik Bel
(

TicARFİA. ç.
Mah.
No:1

s

D

8lok

isT

40

bulunmakta olup, teşvik belgesine ilişkin detaylaı aagıdalİi gibidir;

BolteTı.lhl

Bol8ı ı{o

Konusu

06.06.2014 Fl7o97g5

Dğmlryolu

Yrtlrım

Taşlmüçıhğı

Taılh

Yatırlm Bıt|ş
Tarlhl

Toplam Yatırlm

t4.03.2014

8.830.915

13

12 Nisan 2013 tarih ve Bl|09795 saplı Yahnm
Taşımacılığı A.Ş., demiryolu taşımacılığ için vagon
yatınm teşvik belgesi ile Şirket, faiz desteği, indirimli
faydalaııacaktır. Bu yatırım teşvik belgesi kapsamında
ndeki tek sanayi yatınmı oıan TÜDEMSAŞ' a 60
Vagon alımları için leasing finansman yönteminin
yatırım bedeli 3.5l0.000 Euro olacaiiır. Reysaş
tarihinde 9.066.916 TL tutanndaki 60 adet Vagonu tesl
Firmanın 20.12.20|3 taıih ve 1116785 sayılı m
kayıtlı olan sabit yatırım tutannrn 8.830.915 TL
sayıh Karar ve söz konusu Karann uygulanmasına
hükmü çerçevesinde uygun görtllmt§t{lr.

Firmanıı 14.01.2014 tarih ve 4524 sayılı m

tarihine kadar (bu tarih dahil) Yatınm Teşvik
7o10'u oranında yatınm harcaması yapılarak yatınma

Tutarl

Belgesi ile Reysaş Demiryolu
yatınm kararı almıştır. Bu
vergisi ve diğer istisnalardan

C.D.D.'nin Doğu Anadolu Bölgesi'
vagon slparişi vermiştir.
lması planlanmış olup, toplam
lu Taşımacılığı A.Ş. 10 Eylül 20l3
almıştır.
istinaden 7.500.000 TL olarak
şekildo r€viz§ edilmesi 201213305
20l28/l sayılı Tebliğ'in l7.maddesi
incglenmesi neticesinde 3l.|2.2013
kayıtlı sabit yatınm tutannın en az
aıılaşılmıştır.

Firmanrn l1.04.2014 tarih ve 33073 sayılı milracaatı ve 12.03.2014 tarih ve YMM.232||706t 5 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Yatınm Teşvik Belgesi Kapama raponına istinaden
yatınmm tamamlama vizesi yapılmıştır.
Özetle, teşvik belgesinin konusu vagon yatınrı}ı olup, Şirket faiz desteğ, indirimli
kurumlar vergisi ve diğer istisnalar konulannda teşvik|erden yaraılanmaktadır. Yararlanılan
teşvik konularından, faiz desteği teşviği 2016 yılı içeri{inde tamamlanmıştır. Şirketin, anılan
teşvik belgesi kapsamında hesaplanan, fıili yatırım jharcaması nedeniyle hak kazanlan
yattrıma katkı tutan toplamı 3.532,366 TL olup; 30.0{.2020 tarihi itibariyle devreden katkı
tutarı toplamı 3.4l 5.7 61 TL'dir. (3 1. 12.20 l 9: 3.4 1 5.761| TL)

7.FAALİYETLER HAKKIıIDA GENEL BİLGİLEt
7.1Anı fııliyet ılınlın:
REYSAş TAŞIMACILIK VE LoJİsTİ( Tİcenrr a|ıoMv şRKETİ'nin (şirket) faaliyet
konusu her t{iı vasıtalarla kara, deniz ve havada İll{ taşıöaoılı& yapmaktıı. Şirket aynca

sahibi olduğu depolar vasıtasıyla depolama hianeti faa|iyeti ile de iŞigal etrnektedir.

Şirket'in bağlı ortaklığı REYMAR TÜTÜN ı,ıaı.,ıÜiıgRİ DAĞITIM VE PMARLAMA
LTD. ŞTİ. (Reymar) 'nin faaliyet konusu ttlt{ln mamillPriıin dğtımı ve pazarlamasıdır.
1STASYoNLARI İşLETIM
Şirket'in bağlı ortaklığı REYSAŞ TAŞIT
faaliyet konusu özelleştirilen aıaç
ANONİM ŞlRKETl (Reysaş Taşıt Muayene)
muayeneleri istasyonlarının işletmeciliğini yapmaktır.

Şirket'in bağlı ortaklığ REYSAŞ GA
ŞiRKETi (Reysaş GYO)'nun faaliyet konusu

YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM
Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul

Ji§TlKilcARETAş.

çüt

s0
8,

4L
D

yatınm ortall*lan'na ilişkin dilzenlemeloinde j,azılı o,ıaç ve konulaıla iştigal etmek ve

esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermpye piyasası araçlanna" gayrimenkul
projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatınm yÜnaktr. 30 Haziran 2020 itibari ile
arahk 2O1b:17o'38,06) olup ilgilihisse s€netleri,
Şirket'in halka açıklık oıanıo/o llİ,Oo (
Borsa lstanbul A.Ş'ye (BİST) kote edilmiş olup, Ana lPazar'da işlem görmektedir. Şirket
kayıtlı sermaye sistemine

ll

tabidİr.

i

Reysaş Gayrimenkul Yatınm ortaklığı A.Ş'nin iştiraki Qlan ARI LoJİsTİK iNŞAAT sAN.
VE TİC. ANoNiM ŞİRKETİ' nin (An Lojtstik) fa{|yot konusu, her tülü taşıt aıacınrn
iktisap edilmesi ve araçlaı ile taşımacılık yapı,lması, iŞiğal konusu ile ilgili komisyonculuk,
mümessillik, acentalık, bayilik ve distribütörlük yrp.u-k| emtia$ın nakliyle depolanıa işlerini

sağlamaktr.

ı

Reysaş GYO, yönetim kurulu karan ile 28 Mart 201 tarihi itibariyle ana ortağı Reysaş
Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin işüıaki An
İnşaat Saıayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesinin o/o 33,33' üne isabet eden toplaın 3,050
TL nominal bedelli hissesini yapıları
bağımsız şirket değerleme çalışmasr ile belirlenen 16. 6.000 TL değer tlzerinden Reysaş
Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'den satuı almıştır.
alım sonrası Reysaş Taş. ve Loj.
Tic, A.Ş'nin An Lojistik İnş. §an.ve Tic. A .Ş' de hissesiikalmamrş olup, Reysaş Gayrimenkul
Yatınm Ortaklığı A.Ş.'nin ortaklık payı ise % 50'ye ul{mışır.
Şirket'in bağlı ortaklıklarından REYSAŞ D EMİRYoLU TAşIMACILIĞI A.Ş., sahip olduğu
vagonlar ile yurt içi yük taşımacılığı konusunda aktif olarak faaliyette bulunmaktadır.
REYSAŞ DEMİRYOLU YATIRIMLARI A.Ş. ise grubun uzun vadeli demiryolu
yatırımlannı gerçekleştirmek amacıyla faaliyette bulunıııaktadır.
Şirketin bağlı ortaklıklarından sermayesine %l00 oranhda süip olduğu Reysaş Demiryolu
Taşımacılığı A,Ş. ile sermayesine %l00 oranındı s*ıip §ldugu R.eysaş Demiryolu Yatınmlan
A.Ş.'nin yapılan 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul rİıplantılan sonucunda kolay birleşme
yöntemi ile Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. btlny.İxiıde blıleşmeleri onaylaımış olup,
17.05.2018 tarih ve 9580 sayılı Ttlrkiye Ticaıet Sicill §aeşrcşi'ude tescil edilıniŞir. Bileşme
işleminin konsolide finansal tablolaı ilzerinde hoıhangt bir etisi olınamştı.
Şirket,in bağlı ortaklığı REYSAş TuRİzM YATIRn/fl,ARI vE TİCARET VE LTD. ŞTİ.,
2014 yılında Erzincan Hilton Oteli İnşaatı yatınmına başlaııuştır, 2015 yılında otel inşaatı
tamamlaııınış olup faaliyete geçmiştir.
]

Reysaş Turizm Yatınmlan ve Ticaret Ltd. Şti.,27 l(asım 2015 tarihinde yönetim kurulu
kararı alarak nominal sermayesini l3,000.000 Tl'den $.000,000 TL futanna artınnaya kaıar
vermiştir ve şirketin yeni sermayesi ll Aralık 20!5 tarihli 8966 sayılı Ticaret Sicil
gazetesinde tescil edilmiştir.Aıtınlan 25,000.000 T{. sermayenin tamamı ortak Reysaş
Taşımacılık ve l-ojistik A.Ş. cari hesabından mahsup edllorok karşılanmıştır.

Reysaş GYO, l8 Aralık 2015 tarihli yönetim kurülu topıantı§ınd4 arra ortağı Reysaş
Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin serma
%100' tlne sahip olduğu, ReysE
Turizm Yatınmlan ve Tic. Ltd. Şti' ndeki his
%34,21'in\ satuı almak için kaıar
almıştır. Türkmen Bağımsız Denetim ve YMM A,Ş.
diİzenlenen l 5.12.201 5 tarih
ve Y MM. Ö4.46 6. | 61 8.437 l 02t değerleme raporunda
Turiuıı Yatınmlan ve Tic. Ltd.
ket söz konusu değerleme raponınu
Şti'nin değeri 40.295.922 TL olarak belirlenmiştir.
esas alarak 2l .|2.20|5 tarihi itbariyle Reysaş
Yatııımlan ve Tic. Ltd. Şti'nin
hisselerinin Vo34,21'ine isabet eden kısm olan 13.78 .441 TL bedelle satın almışhr. Şirket,
iştiraki olan Reysaş Turizm Yatınmlan ve Tic. Ltd. Ştii'nin flnansal tablolannı özkaynak yolu
ile konsolidasyona tabi tutnuştur. Söz konusu iştirtkin sennayesi 38.000.000 TL, olup,
Şirket'teki maliyet bedeli ise l3.785.447 TL'dır.
ı(

,0.

İcAnETA,ş,

A.
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Sermaye Piyasası Kurulu, Reysaş Turizm Yatuımları ve Tic. Ltd.Şti'nin satın alınmasınn
Cayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğin 28 inci madde hükiiınlerine göre
uygun olmadığını ve bu hususun şirketi zaraıa uts!ı1ıafuak şokilde 3 ay içerisinde aıulan
Tebliğ'in 28 inci madde hükümlerine görc uyguh bir iİtirak hale gedrilmosini t0.03.20l6
ıarih ve 91287 sayılı toplantısında karara bağamıştır.
Reysaş GYO, tarafındarı yapılan çalışmalar noticosinde iRoysaş Turizırı Yahnmlİn ve Tic.
Ltd. Şti.'nin Nisarı/2O 16 döneminde anılan Tebliğ'iı 2t tnci madde kapsaıııına uygun biı
iştirak haline getirmiş olup bu hususla ilgili tevsik edici{bilgi ve belgeleri Semıaye Piyasası
Kurulu'na

sunulmuştur.

:

Reysaş GYO 29.12.2017 tarih ve 4l5 sayılı Yönetim r|ırulu rıran doğrultusunda; %34,21
oranında bağlı ortaklığı olan Reysaş Turizııı Yatınmlan ı{e Tic.Ltd.Şti.'nin sermayesinin kalan
0/o65,79'nun 21.416.710 TL bedel ile Reysaş TşımSılık vc Lojistik Tic.A.Ş.'den satın
alınmasına karar verilmiştir. Grup'un pay oranında bİr d$isiklik olmamıştır.
30.05.2018 tarih ve 502 sayılı Yönetim Kwulu Karan
%o89,96 oranında sahip olduğu bağlı ortaklığ RE
Şİn«Erİ,'nin tarnaml, 2.574.559 TL bedcl ile Durmuş
itibariyle Bağh Ortakhk kapsamındım

çıkııııştır,

ğulfusunü; Şirketin sermayesine
YATIRIM HOLDİNG ANONİM

'e satılmıştır. 30 Haziran 2018

İ

ını

]

gerekcn finınııl tıbto|dönomlori itibıriyle
ürün/hizmet kıtegorilerini de içerecek şeH|do thrı}eı fııüyotlerl hakkmdı
gldç
goürler
7.1.1. İzıhnamede yer

bilgi:

ılmısı

Konsolide rapordı

| cdilen
ve Pızırlını

Tışımıcılık/Lojistilı,Depolımı,Tışıt Muıyone,Türlm
faaİiyetlerinden

otuşmıktıdır.

İ

BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup yoğun olarak üç ana konuda faaliyet göstermiştir . Grup'un ana faaliyet konusu;
Gayrimenkul, Taşımacılık, Depolama ve Lojistik Hizİnet faaliyetloidir. Grup'un bir diğer
faaliyet konuları ise Taşıt Muayene Hizmetleri,Tanü ve Hayvancıl*,Turizın ile Tüt{in
Mamülleri Dağıtımı ve Pazarlaması 'dır.

Gayrlmenkul

Kirılım&

01.0 t_30.06.2020

Taşıt,
Muıyene
Ilizm.
Faaliyetleri

Taşıınıcılık
Depol.

Lojist.Hizm.
Fıallyetleri
Hasılat
Satışların Maliyeti

Brüt Kar

(

()

(Zarır)

Tlltün Mııiul
Dığ. Ve P|z-

Toplım

Fı.liyetldri

2E3.823.356
-l13.320.|7 5

45.933.93l

"l6.592.265

-42,6E8.429

rl0.503.18r

3.245,302

lılorsiı

30.06.2020

GgIir

Tıblosu

-27.418.744

37E.930.808

-75.65ü,253

406.349.552
.291,666.857

26.643.083

934,0ı2

||4.682,693

-773.gl

a65.023.774
ıı3.907.034

ılcAİşTA,ş,

iıı

Ellnlnısyon

No:

2o
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Araşttrma ve Geliştirme

3ideı,leri

()

l)azarlaına Giderleri

()

3enel yönetim
Gider|eri

Di

()

r Faaliyet Gelirleri

Diğer Faaliyet Giderleri
(_)

Esas Faaliyet

karı/zararı

_3.489.

-3.489.097

3.089,698

-399.399

-4.3l6.379

-62.44l

-165,904

-4.544.724

l.M5."l99

-3.498.925

9.066.36l

422.099

4l8.1: |.7

9.906.587

-l l3.400

9.793.187

-l0.373.074

-5.097 .416

-

ı.0l4.020

_l6.484.5l0

104.880.089

-1,492.236

-33ı6.ü2

1@.070.951

3,246.436

ı03.3t7.387

1.3E5.590

1.385.590

192.736

1.578.326

l5.578

-315.578

-l6.484.5l0

a

Yatırım
Faaliyetlerinden
Ge lirler
Yaİlrım
Faaliyetlerinden
G iderler
Ozkaynak Yöntemiyle

-3

_3

l5.57E

Değerlenen

yatırıınlarln
karlarından /
zararlarıı,ıdan pa lar

Finansman Gelir ve
Giıleri Öncesi Faaliyet

Karl(Zıran')

Finansınan Gelirleri
I"inansınan Giderleri (_)
sü rd ürülen

!-aaliyctlcr Vergi

()ncesi

Karı (Zarırı)

!

.075.337

1.075.337

-l49.024

926.313

105.506.448

i

i

ı07.025.438

-|,492.236

-3 3|6,882

102.216300

3.290.ı48

14.673.433

1.224.862

l4a,577

_4.155.305

-172.067 -84l

496,237

.002

l6.038.872
.l71.725.606

6.103.564

-165.622.042

-3.330.307

-s3,470.434

5,23t,407

48.232.o27

_1

ı
_50.36E.970

22E.E43

1

1.883.567

sürdürülen
Faaliyctler Vergi
GeIir/ Gide
_Dönem Vergi

Gelir/(Gideri)

-Ertelenmiş Vergi

Gelir(Gideri)

-l,713,674
2.223.470

-1.508.220

-1.713.674

-1.713.67 4

744.258

744.258

l9.008
!

NET DÖNEM

KARI/ZARARI

- Vaılıklar Toplamı

-49,859.|74

-1.279377

-33l 11.299

-54.439.850

1.867.998.304

55.207.783

31.7 58.035

1.954.964.122

,ş
Mah.
D 8lok

-49.201.443

s.23E,401

404.469.444 1.550.494.678

M

.

Kaynaklar Toplamı

-1.526.090.652

-34.619.660

-

l4.341.488

3E.897.244

575.052.000

1

1.536.154.756

]

ÖZKAYNAKLAR
toPLAMI

341.907.652

20.387.923

Gıyrimenkul

Kirılımı,

]1.01-30.06.20ı9

Tışıt,

Taşımacrlık
Muıyene
Depol.
Hizm.
Lojist,Ilizm. Fıaliyetleri

Fıılİyetleri

Hasl lat

()
Kar ( (Zırır)

Satışların Maliyeti

Brüt

17.416.*

11

3 79.9l2.122

TOtlln

MımuI.
Dığ. Ve

To plıD Eliminasyon

Pız.

|4.339,922

-365.572.2o0

Gelir
Tıblosu

30.6,2019

Fııliyetlerl

235.648.755 44.153.992 52.394.132
-l43.647,626 44.911.968 -5|.782.106
-751.976
92,0o'..|29
612.026

,32.196.879

-9.7||.94|

322.484.938

240.341.700

l5.336.97ı

a25.004.729

91.855.179

5.625.030

97,4E0.209

-2.714.436

-2.774.436

432,55E

-2.34l..E78

-3,|79.512

84,5ı9

-3.094.993

_1.648.186

21.937.059

Araştırma ve Geliştirme
Giderleri (-)
l)azarlama Giderleri (_)

Genel yönetim Giderleri
(_)

-3.074.619

-50,493

_54.400
İ

Diğer Faaliyet Gelir|eri

21.727,807

588.95l

1.268.487

23,585.z45

Diğer Faaliyet Giderleri (-)

-l7.2|4.233

_645.630

-230.El0

-l8,090.673

93.440.084

_86S.1,18

-ı.u9.r33

9ı395.803

4.493.921

95,889,724

26.6|9

95.764

Esas Faaliyet

Kanlzaran

-l8.090.573

Yatırıın Faaliyetlerinden
Gelirler

69.145

69.145

Yatırım Faaliyetlerinden
Giderler G)

-205

-205

4.4l7.504

4.4|7.504

-3.052.103

1.365.40l

-205

Özkaynak Yöntemiyle
Değerlenen Yatınmların

karlarından /
Zararlarından Paylar

t'inansman Gelir ve
Gitleri Öncesi Faıliyet

97.926.s2E

-865.ı48

-ı.179.ı33

9ğ,8E2,24 7

1.468.437

97.350.684

ı6.3l9.997
-l34.020.968
-l9.774,443

1.955.400

8E.073

l8.363.470

-5.530.6El

|2,832.789

-1.944.836

-337.323

-136.303.127

5.52?.201

-l30.775.920

_854.584

-1.42E383

-22.057,410

1.464.963

-20.392.u7

Karl(Zararı\

l]inaıısınaır Gelirleri
li

iııaı,ısınaıı Giderleri (_)

-

r,ş,

4s

§ürdürülen Faıliyetıer
Vcrgi Oncesi Kırı
'_Zarırı\
Sürdürülen Fııliyetler
Vcrgi Gelir(Gideri)
-Dönem Vergi

-2.254.999

3elir(Gideri)

-Ertelenmiş

3elir(Gideri)

Vogi

\ET DÖNEM
KARI/ZARARI

-2.254.999

-2.254,999

4E2.200

633.6E2

-|.124.970

9.0EE

482.200

aL39s,760

-1.979.554

-|.4l9.293

.24.794.609

1.464,963

-2ı329.646

I

-

Varlıklar Toplamı

- Kaynaklar Toplamı

OZKAYNAKLAR
I,()PLAMI

l .697
l

.939.5l3

.336.064.785

361.874,728

56.798.843
_34.109.539

_

35.844,689

1.790.583.045

452.488.009

1.338.095.036

l5.700,435

ı.bgs,tzı.zss

82.349.273

_1.303.525.486

fuol,ıoe.ıw -370.ı38.735

34.569.550

ı

22.689.304

20.1u.254

l

7.1.2. Araştırma ve geliştirme §üreci devam gden ğnemli nitelikte ürün ve hizmetler ile
§öz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araşhrmr vd gellştlrme sürecinde golinen aşıma
hakkında ticari sırrı açığa çıkarmıyıcık nitolikte klmuyo duyurulmuş bilgi: Yoktuı.
7.2

Bışlıca sektörler/pazarlır:

ULAŞTIRMA/LoJİSTİK, DEPoLAMA, TURİZM, TARIM VE TAŞIT MUAYENE,
PAZARLAMA
7.2.1 Fıalİyet gö§terilen §ektörler/pızıflır ve lhrı|rçının bu sektörlerdeki/pızırlırdıki
yeri ile ıvantaj ve dezıvıntıjları hıkkııdı btlgi j
Reysaş Lojistik'in geçtiğimiz dönemde yapmış oldu$ı yatrrunlar veya sermayesi göz öntınde
bulundurulduğunda sektörilniin en büyük oyuncusu o{aıak tne çıkmaktadır. Sektör{ındeki ilk

ve tek halka açık firma olduğu için de diğer fr|ıalann açıkladığı fınansal rakamlann
doğruluğu herhangi bir şekilde kontrol edilememekledr.

Milk-run / Just-in-time Lojistik açısından sektör lideıÜ, Depolama kapasitesi açısrndan seldör
lideri., otomobil nakliyesi açısırıdan sektör lidori, yü*ş Demiryolu Taşımacılığı açısından
sektör lideri, Yurtiçi Demiryolu Taşımacüğ açısıhdat ilk 3te buluna4 Raf Kapa§itesi
açısındarı sektör lideri, Taşıt Muayene İstasyonu il
İaıılrliği sayısı açısından sektör ikincisi,
CNG ve LNG naklyesi açısından ilk 3'te bulunan, Qptı usttl GES ltretim kapasitesi açısından
sektör lideri, Demiryolu Konteyneri süipliğ açısınd{n sektör lideri vb.

yüzdesel olarak

bu

oranlarrn çıkartılınası İdigcı rakiplerin kesin rakarnlanru

açıklamamalarından ötitrü kesin olarak hesaplanmamİıktadır.
RFfA.ş.

Mah.

0

t-
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7.2.2. İzahnımede yer alma§ı gereken finınsıl
satış tutarının faıliyet ılanına ve pızını coğ,rı{İ

(onrolide

s.hör

§at§l;/:

lçeslsIndekl Pıyt

M8mları

|ç

dünomleri itibıriyle ihraççının net
g610 düğrhmı bıkkındı bilgi:

Atadgı,,l|

Lojistık

37,

5096

lü

1ü

w.

Depolama

30,096

50y.

159{

1ğ/"

Ta§t Muavene

n,w"

Lğ"

4ğ.

Paıa.lama

18,5%

1O16

Tuaiım

1,9%

75ı"

Tanm

o,1%

Toplam

w"
1ğ"

g*

59(

2s%

5r(

ü3

ltr#"
1mr6

u)%

|w"
E%

lürL

1mr6
1m96

10,016

7.3.Madde ?.t.l ve 7.2.'de sayılan bilgllerin olığınüstıı un§urlırden etkilenme durumu
hakkında bilgi:
lzahnamenin S.Bölilmiinde bahsedilen riskleıe bağlı olarak
şiıket faaliyetleri olumlu ve

olumsuz etkilenebilir.

!

7.4.İhraççının ticari fıaliyetlcri ve kırlüS ıçı§rndhn önemli olın pıtent lisıns. sınıiticıri, finansal vb. anlışmılar ile ihnççının fııfiy|ıtbrinin ve finınsıl durumıııun o"
ölçüde bu ınlaşmalıra bığlı o|duğunı yı dı yenl üİ,|etin sü,rogıorıno itişkin özıt bilgi:
Yoktur.

7.5.ıhraççının rekabet konumunı ilişkin

yüzdesel olarak
aç

bu

olırık

y{phğı

ıçıklımılann dıyınığr:

oranların çıkartılması diğer rakiplerin kesin ıakarrılarını

ıklamamalarından ötiiürü kesin olarak hesaplaımamalctadır

7.6.personelin ihraççıyı fon sağlımasını mümküı{
bilgi:

kılın hçr tlirlü ınlışmı hıkiundı

Yoktur.

7.7.son 12 ayda finınsıl durumu önemli ölçüde dtkilomiş veyı etkileyebilecek, işe
verme haline ilişkin bilgiler:

ırı

Yoktur.

E.GRUP HAKKINDA BİLGİLER

8.l.İhrıççının dahil olduğu grup hıkkındı özot bÜgı, gnıp
şlrkotlertnln
faaliyet konulırı, ihraççıylı olın ilişkl|eri ve ihrıÜİııın grup içindoki yorl:
30.6.2020

Lo
(uçü

§
B

l

ETA.ş,

ı1.12.2019

l
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Pıy
Tutın

P"y
Oranı

Pıy
Tutın

Pıy Orını

Halka Açık
Durmuş Döven

76.456.399
21.388.404

64,060/o

76.456.399
21.3 88.404

64,060/o

Rıfat vardar

l4,551.5 ı 8

12,19§/o

l4.551.5l8

12,19%

6,953.679
119.350.000

5,83ş/o

6.953.679

100,00%

119.350.000

5,83%
100,00%

Diğer

Toplım

Giyrimenkul

Reysış

Reymar Tütün
Ticaret Ltd. ti.

Pıy

a

I

Tutan

(o/"l

93.6l8.300

38,066lo

38,060/o

l52.381 .690

61,94o/o

93.618.300
l52.381.690

ll

0,0o%

ll

0,0ü/o

246.000.001

l0Qo/o

246.000.00r

l00oh

Tuiın

Top

31.12.2019

(Y")

Psy

1

|1,92o/o

Pıy Orını

Tutın
oJ

(Y.)

Pıy

yı ve

Reysas aşımacılık ve
Ticaret A.
Durmuş Döven

|7,92%

30.6.20?0

Yıtınm Oİtaklığı A.Ş.

Halka Açık*
Reysas
macl ı Ve
Ticaret A.
ı ğer
Top am

(%|

P|y
Orı'nı

61,94%

30.6.2020

3|.|2,2019

Pıy

Pıy Pıy Orını

Oı{ını

25,492.500

(%)
99%

257.500
25.75o:iDtr

100%

l%

Tutın

(o/o)

25.492.5a0

99%

257,{00
25.750.000

1%

|00oh

I

-30rrf0z0-

ş T aş ıt M u a ye n e
o n l a rı letim A.

Pıy
Tutın

Reysas şımacılık ve
Ticaıet A
Egemen oven

ıs

ğer

Toplım

Pıy Pıy Orını

jPay

Oionı
,(%)

l 1.4l8.800

95il60/o

576.200
5.000
12.000.000

4ı80%
0l04%

lp0%

Pıy

,ı.

i

Tutın

(%)

1.4l8.800

95,160/o

576.200
5.000
l2.000.000

4,80o/o

1

l
30.6:2020

Reys a ş D em t ry o u
T ı ı m ac t ı A.

\

3l.|2.20|9

l

0,04o/o

|00"h

ıIlrffi
Pıy Pıy Orını

Pay

Orını

lcAİtT A,ş,
;hlı

Meh,
D
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Reysas
Ticaret

ve

laİıınacılık
Toplım

Lojiatr

Reysış Turizm Yatırımhn
ve Ticıret Ltd. Ştı.

Reysaş Gayrimurkul
Ortaklı ğı A.Ş.

Tutırı

(%\

Tutın

(%j

5.700.000

l00%

5.700.000

100%

5.700.000

r00%

5.700.000

100%

Pıi

Pöy

Pıy

Pıy Oranı

(Y,d

Tutın

(%')

38.000.000

|0V/o

38.000.000

|00%

38,000.000

l00P/o

38.000.000

10006

Orahı

Tutın
atınm

Toplım

3|.|2.2019

30.6.2or0

ı

8.2.İhrıççının doğrudan veya dolıylı önemli bığtı ortıklülınnın dökümü:
8a8İ o(akİklar. rinansal Duran Varİklar lle FlnansnlYaİnmbl

şirİ.lln F..lly.l l(onğ.u

R.yraş Geyrrn..*ul Y!ıi.m
onrküdl A Ş

Gaynnookül Yallım oaıeldı{l

öd.nml{ç!İ.nlmq

]

ıa6.0o0.00.l

-*i
Rar,rş ırr{ Muay.ns

R.ynİ

Tülaür

u.mÜıgfi

oalttln v. Par.n.mı

] Tinü

Lıd.Şll.

Raytal oan*yü,

Iğımıdıo A9.

uİnİİrl Dağtın w
Pa.üm.

ooıııYoüU lşlaüna.ü|ğl

Şlııaöo a.nnıyrd.İi

ı-ay.o"*, p"ı

P.r. Bn.nl

152J8l6E9,6ı l

IRY

61.94

l şı,ırt,

---f .----.

,

35 00o,00o

2atl8.8o0

ıRY

7ağ

25.75o.00o

25 a92.6l)0

İltY

99

5,700000

a.700.000

Tıw

1o

g.MADDİ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER
9.1.İzahnamede yer alması gereken son finansa| tıblo tarihi itibariyle ihraççının fınınsal
kiralıma yolu ile edinilmiş butunanIır dıhil oImı|« üzere sıhip olduğu ve yönetim kurulu
kararı uyarınca ihraççı tarafından edinilmesi plaflınan önemli mıddi durın varlık|ıra
iliŞkin bilgi:tojistik tarafında Konteyner, Forkliftler, GYO tarafında Çatı Üstü GES'leri , depo yangın
sistemleri ve raf sistemleri Leasan8e konu edilmektedif.

Edinilmesi plınlınan maddl durın vı.rlıkldri i|şkin ullgl,ıor: Artaıı yuıtiçi ve yurtdşı
lojistik faaliyetlerine paralel konteyner,vagoaçekic| ve Dome alııuı ptanlanmatıadır.
Finansal yada

;

fııliyet kirılanısı yoluylı edinlof nıddi duran vırlıklırı il§kln
f,[TA.§
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bilgiler: Lojistik tarafında Konteyner,Forkliftler , GİQ tarafında Çaü Ü§tü GES'leri , depo
yangın sistemleri ve raf sistemleri Leasinge konu edilm{<tedir,
Finansal

Kirılıma Yoluylı Edinilen Mıddi Durın Vlrhtılın İltşXı Bilgiler : Lojistik

tarafında Konteyner,Forkliftler, GYO tarafında Çah Üsfu GES'leri, depo yangın sistemleri
ve raf sistemleri Leasinge konu

edilmektcdir.

,

9.2.İhraççının maddi duran varlıklırınrı kullınıdını etkileyecek çevre ile itgiti tüm
hususlar hakkında bilgi:
Yoktur.

9.3.Maddi duran varlıklır üzerinde yer
hakkında bilgi:

ı!ın lusıtladılır, ıyni hıklır

ve ipotek

tutırlın

Aşağıdaki gibidir;
:ı{ı.06rğı

Todıtı

Tcminıt. Rıhin- İootcft rı

T.!İinııır.

Kcfıbdcı

Rıhiolcr/Kıfrlcııcr

!E

TIJ

liııılılLı

32r.m

l1,1.1{8189

Ela

ıL

ı1590.610

İL5l2.1İ2

2.3{E.r91},1rJ 7ıl.ıl16.0(D 26200.000

İpoıG!{.(

Tçlım

',J;llBa2il

7,1.7,11.00 r7,79ej30

lj04lrnfin

lJl6j8r,l52 .

9.4.

Maddi duran varlıklırın rıyiy'gerçeğe uyggn değerinln bilinmesl halinde rayiç
değer ve dayandığı değer tespit raporu hıkl«ndı bÜgi:

Hem faaliyetlerde kullanılan ArazilArsa./Binalann Eldm ayında hem de Çekici / Konteyner
N agon/ Dorse/Forklift vb. taşıtların değerleme çalışm|sı Kasım ayı iübariyle başlatılmış olup
yılsonu finansallannda gerçeğe uygıın değerleri [espit edilmiş olacaktıı.Bu durumun
bilançolara olumlu etkisi olacaktır.Raporlar hen{lz son{ıçlanmamıştıı.

Maddi Duran Vırlıklırın Rıyiç Değerleri E{lüındı Bilgi : Konsolide bllınço
raporundı MDV'lır mıliyet değerlerl ile tık$ odtlrektedlr.Ekim 2020 itibariyle
faaliyetlerde kullanılan bina/arsa ve Kasım 2020 iü$riyle de tşıtlann değerleme çalışma§r
başlaülmıştır.Rayiç değerleri yılsonu finansallaruıa yıfısıyacaktır,
i

I0.FAALiYETLERE vE FİNAN§AL DtJRt MA pİşıdx nnĞnnıENDİRMELER
:

l0.1

.Finansal durum:
(

İicARET A,ş.

İi

li,tittl,{ru

D

is
50

İhrıççının izahnamede yer ılmısı gercken, f,nınsat tıblo dünemleri itibıriyle
finansal durumu, finınsıl durumundo yıldın yrlıİ meydiını gelen doğşiklikler ve bu
10.1.1.

değişikliklerin nedenleri:

DÖNEN VARLIKLAR:

3l.Arı.l9

31.Arı.l8

31.Arı.l7

3|3,776.307 2|3.035.074 134.305.154

262.875.497

30.Hız20

Not
Dönen
Varhklar

,

i

Nakit ve benzerleri: Grubun konsolide bankalar hes4bı yllar itibariyle stabil l00-140mio tl
seviyesindedir.İhtiyatlı likidite prensibi kapsamında bankalaıda değerlendirilen serbest
mevduatlardan oluşmaktadır.

3l.Arı.1 9

30.Hız.20

Not

3l.Arı.lE

31.Arı.l7

l

Nakit ve
Nakit
Benzerleri

207.633,0ı t

7

13

t.453.544

l47,l52.444

97,277,40|

I

Ticari Alıcak|ır

: İlişkili taraf dışı alacaliat hizıııet |-,erilen dağnık müşterilenrlen oluşmakta
olup vadeler 30-90 giln aralığında değişmektedir. i

30.Hız.20

Not

31ıAra.19

31.Ara.18

3l.Arı.l7

I

Ticari
Alacaklar

79.706.576

53.732.485

63.787.324

42.067.836

6

12.98,1.893

7i264.5|6

7.991.935

6.795.8lA

1l

66.7l8.683

46.467.969

55.795.389

35.271.992

Jlişkili
Taraflardan
Ticari
Alacaklar

Jlişkili
Olmayan
Taraflardan
Ticari

Alacaklaı

\
ı,

ncA RErA.ş

,I

;l

D

Blo

II

İ

L
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Diğer
Alacaklar

3.557,928

5,7|2.207

-İlişkili

35.3l6.465

31.057,72l

33.278.03l

29.360.720

2,038.434

1.697.001

ı

Taraflardan
Diğer
Alacaklar

-İtişkili
Olmayan
Taraflardan
Diğer
Alacaklar

4.8ıt.l0t

ı.838.486

6

l

l2

1.719.442

891.106

Sioklar:

StokIaİ

Not

30.Hız.20

31.Arı.19

31.Arı.18

31.Aıı-17

14

5.150.784

4.782.452

|.985.976

|.626.652

DURAN VARLIKLAR : Grubun maddi duran varh$an Taşıtlaı (Çekici / Forklift / Doıse /
Konteyner / Vagon vb.) Binalar ile Arazi ve Arsalarldan oluşmaktadır. Müasebe politikast
gereği ilgili varlıklar maliyevdefter değerleri ile biıançoda İzlenmekte olup 2020 yılı son
çeyreğinde politika değişikliğine gidilerek Reysaş T{şunacılık ve Lojistik A.ş. ve konsolide
firmalarda faaliyetlerde kullanılan ArazilBina ]ve Taşıtlann doğerleme çalışması

başlatılmıştır.Bu durum yılsonu finansallannda hem
{ktiflerin toplamına İem de Özıaynak'a
GYo tarafinda 2.5m|a TL MDV Değeri vatken bu futaı
müasebe politikası sebebiyle konsolide rapora aktarfamamakladır. Bu durum hem aktif hem

olumlu yansıyacaktır.Sadece

de

özkaynak tarafinda grubu konsotide {ihnçoOa olduğundan daha zayıf

göstermektedir.yapılacak değerleme çalışması ile bu Eurum kısmen ortadan kaldınlacaktır.

Duran

varlıklaı

KISA VADELi

30.Hız.20

31.Arı.19]

31.Arı.l8

31.Arı.l7

|.236.718.369

1.2|4.008.6|2

l.|42.756.7|7

1.041.366.054

yÜrÜıııÜı,ÜxıBnı

Grubun lgsa vddeli borçlanmalan özellikte GYO
tarafindaki uzun vadeli kredilerin kısa vadeye düşen
ımlarından oluşmaktadır.Grup politika
gereği kısa vadeli değişken faizli borçlanmayı
etİnemeldediİ.Borçlanmanın %90'hk
kısmı GYO firmasından gelmektedir ve konsolide
%70'lik kısmı TL, %30'luk
kısmı YP kedilerden oluşmaktadır.YP krediler
ı Makine Ekipman Leasingleri,Exim
Reesko kedileri ve bir kısım uzun vadeli yp
Kredileri'nden oluşmaktadır.

y
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Not

vadeli
yiikiiırnlülükler

K.ısa

30.Hız.20

3l.Atı.19

31.Arı.l8

31.Arı.l7

553.581.8l7

667.4oı.o72

538,025.357

M|.659.935

i

UZUN VADELİ YÜKÜMr.ÜLÜKr.nn,-Grubun ı$un vadöli borçlanmalaıı özellikle GYO
tarafındaki Depo Yatırunlan amacıyla kullaıılan lkrudlloraen ve Leasing işlemlerinde
oluşmaktadır.Reysaş Lojistik özelinde araç alunı amacıyl{ uaın vadoli kıedi kullanılınaktıdr.Iftedi
para birimi konsantrasyonu Kısa vade ile

aynıdır.

Uzun Vadeli

yükiimlültikler

İ

30.Hız.20

31.Arail9

3l.Ara.l8

31.Arıl7

882.572.939

696.256.15s

780.791.593

692.380.826

ÖZX.IYXaXI,AR: Geçmiş yıllardaki yatınmlaıın {o[ı ile

bağlantılı olarak YP krediler ile
finanse edilmesi artan kurlar sebebiyle fiktif kambiy$ zararlanna sebep olmuşur.Ancak 2018
yılında Regülatörlerin aldığ kararlaı sebebiyle yerlt firmalar ile yapılan kira kontratlannın
TL'na dönmesi açık pozisyon oluşturmuş ve kamöiyo zstarlaıı ile oluşan bilanço zaran
neticesi sabit sennaye yapısında Özkaynak azalnışİır.Bu durum kaşısında şirketin gerçek
gücünü ortaya koyabilmek adına Reysaş Taşımacılı{ ve grup flrmalannda MDV değerleme
çalışmalarının başlatılması ve sermaye artınmı *lışması başlatılmıştır.Yıllar içerisinde
kredilerdeki TL kredi payının artış göstermesi ileİ kur baskısı e.a|tılmış ve öntimtizdeki
dönemde sağlanacak sermaye artışı ile oldukça güçlü lbiı özkaynak yapısı sağlanacakiır.

30.IIaz.20

}

31.Aİa.l9

31.Arı.18

31.A,rı.l7

58.244.92l

170.200.790

j

ı

özxayNaxren
l0.2,
l0.2.ı.

14.339.920

63.378.856

Fıaliyet sonuçlırı:

İhrıççının izahnımede yer ılması gereten finınsıl tıblo dönemleri itibıriyle
Jisll[ TlçAEn A,ş,

ğ
r

1917.1
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faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgiı
Şirketin mali oranlan 30.06.2020, 3I.|2.20l9,31.12.2018 ve 3l.|2.20|7
tabloda verilmiştir.

ylı

için aşağıdaki

Hasılıt: Grubun hasılatının büyük kısnı tojffi vo depoculuk

faaliyetlerinden
Taşıt Muayene,Yurt dışı Tren ve
Reymar Tütün faaliyetleri de mevcuttuı.Yıllaı $ibariyle aı,tan trendde olan hasılat
gözlenmekte olup bunun yanında%25-30 seviyelerinde kadılık korunmaktadu.lfurlıhk büy{lk
oranda GYO,yiçi/ydışı Lojistik ve Taşil Muayene İfaaliyetlerindcn sağlanmaka olup bu
sektörlerdeki karlı büyümeye ayrıca önem verilmekte{İr.
gelmektedir.Bunun yanında konsolide hasıtatın iç€ıiğinde

0ı.01.Hasılat

30.06.2020

01.01.30.06.20l9

378.930.808

322.484.938

oı.oı.-

31.1r.20r9
662.Lbü43

01.01.-

01.0ı._
31.12.2018

3|.|2,2017

541.498.55E

449,649.155

Maliyet:

Satışların

Maliyeti (-)

Esas Faaliyet

01.0l.-

01.01.30.06.2020

30.06.2019

01.01.3 |2.2019

3r.ı2.20ıE

3l,|2.2017

-265.023.774

-225.004.729

449.991j20

_388.859.046

-342.352.835

01.0l.31,,l2.20|9

0t.01.31.L2.20L8

01.01.-

30.06.2020

01.0l._
30.06.2019

3|.l2.20l7

l03.3l7.387

95,889.724

203.162.694

l55.546.749

l|0.942.909

01.0ı._
3|,L2.20|7

01.01.-

-25.280.457

01.01._

KarılZırııı
01.01._

Esas Faaliyet
Karı l Zararı (-)

Sürdürülen ['ııliyet ve Vergi Öncesl

siiırdürülen
Faaliyetler
Vergi Öncesi

l

Kırı/Zırın

l

01.0l.-

01.0ı.-

01.0ı.-

30.06.2020

30.06.2019

51.12.2019

01.01.31.12.2018

48.232.027

-20.592.447

9.306.841

-106.755.423

K6ıılZarurı
TicARşİAş,
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Dönem Karı/Zararı

01.0l.Dönem

I(:inlzaıarı

0ı.01.-

30.1}6.2020

01.01._
30.06.2019

3lil2.20l9

49.20l.M3

-23.329.646

4:512.362

;

10.2.2.Net sıtışlır veyı gelirlerde meydını
değişikliklerin nedenlerine illşkin ıçıklımıı

gelen

01.0l._
31.12.2018
-1l0.615.808

0ı.01.31.12.2017
-29.858.836

önemll dğşiklikler

ile

bu

Satışlar 2020 Haziran dönemi 20l.9 Haziraı döneminP göre % 13,5 artış, 2019 yılında 2018
yılına göre Vo 20 aıtış,20l8 yılında 2017 yılına göre Vo 2l artış,2017 ylında ise 2016 yılına
göre o/o |7 artış göstermiştir. Bu artışlar normal i$ yapışın bir sonucudur, enflasyon ve
ekonomik aktivitenin artış hızından etkilenmektedir.

l0.2.3.İhraççının, izahnımede yer ıIması gereke{ Iinınsıl tablo dönenleri itibıriyle
meydana gelen fııliyetlerini doğrudın veya dolaylı|olırak önomlt derocede etkilem§ veyı
etkileyebilecek kamusal, ekonomik, finınsıt veyı p|rısıl politikılır hıkkında bilgiterı

l0.3.İhrıççının borçluluk durumu (§on durur ittbİrt ilo)
Şirketin son durum itibari ile boçluluk durumu aşağıddki gibidiı.
Bll.nçoı(mn

üDl6lo

*l._

l(AYtl^t[AR
xl§a

ı09/ti.l

v.dell Yİküm|ü|ükleİ

653.58r!P.

Fınan§al Borçlar

]

Dlğe. gorçlar

Müşteli sözleşmelerinden ooğan Yük,
Finans sektö.ü Faaliyetlerinden gorçlar
Devlet Teşviİ ve Yardlmlan

0.00

0,_@

9|00

s1,4pr85]

@.214.49

48.290-13

45.759,r7,

47.üa,77

51.

0,@

0,00

0,@_

0,m

0,m
rı.eıo,_ız'

ErteIenmiş 6ellrler
Dirnem karl Ver8i Yüıümlüıüğü

Diğel K§a Vadeli Yüküm|ülüıler
653.

oİtaklara Dağıtllmak 0ıere ve sAErD!

uıuİ vad.Il YükOmlülükl.,

_.

FinansalBordar

ü1

7

i, g5.a9İL.

8$.m,54l
o,ol

Diğer Finansal Yükaimlülükler

TicariBorçlar
Diğer Borçlar
Müşt€ri

a2

Finan5 sektörü FaaliYetlerinden Borçlar
Devlel Teşvik ve Yaİdlmları
E(eIenmiş Gelirler
{Jıun vadell karşllıklar
Çalışanlara saĞlanan Fayd. ilişkin Xarr,
Enele mIş Verti Yükümlülüğü
Diğer
n VadeIl Yükümlü|ükler

3,|%

7oa

_38İ
1j7*)

ı1

4lr('|
15rt

_

7EıDL5_q

ü *_!ğ!qe§j_-

0,0

-.

o,@l

_!,_d_

Lal,p

.8»lI

74}l

§!x

rL.!24,o2

,q?1

ı}.&}4,18

54'{

0,@

0,00

4.115,54

l

Wı
zlx

j,599,38

0,0

-?9x

-1rl

21.366,88

4.3?4,q9

31.4

u.E85,47

5ü.Tn 81
735.

66,,
0.b0|

söıleşmelerinden Doöan Yük,

ry

2216

0,00

ı1.748,02l
26r,

8orç Kar5llIklan
(Ala Toplam)

I

ş66"717,81 5l&0?5!36
441.612,15 42j,439,Sa

Dıılrhi

Dağlşlİn

ürrfizl

541.231B3,

oiğel tinan5al Yüki]mlülükler

İca.i8o.çlal

q,r,

i

şİi

3,

0,m

-6:}9( i

?jy.

1ü

-rl,,x

tcJisTll( İcARnA,ş.
A.Ş

Mah.

:§

,lx
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lr.

İHRAÇÇININ FoN KAYNAKLARtr

l 1.1.İşletme sermıyesi beyını:
Finansal kalemler
Dönen varlıklar
klsa vadeli yükümlülükler
Net İşletme

Sermayesi

9/6M

2o2ol 5M
373,776.3l
653,58ı.82

-339,805.51

aolgryE

213,035

L87,

.7z

234,305,15

667,408

556 777.8t

538,025.36

-454,373.

Yıllar itibaıiyle grubun Net İşletme

Sermaye§i yüksek
yatırımları/Lisans bedeli ödemesi sebebiyle negatif
yılsonu-2Ol8 başında ve Taşıt Muayene lstasyon
başında tamamen bitmiştir ve geri dönüşü başlamlştır.

-379,612.1o

-303,720.20

Depo ile Taşıt Muayene İsta§yon
izlemektedir.Depo Yatınmlan 201 7
Bedeli ödemesi 2019 yılı

Ancak özellikle 2018 yılı Ağustos ayında başlayan kur hareketleri sebebiyle Regüasyon
tarafından 32 Sayılı Ttirk Parasını Koruma Kanunu kapsamında çıkarhlaıı geçici Tebliğ ile
yerli müşterilerde YP Depo kiralannrn Ocak 2018 ayındaki kuılaı ile TL'na dönmesi gelir
tarafında negatif etki yaratmıştır.
Ayrıca FX-TL gelir ile dengeli olarak yatnmlıınn
da ağırlıklı olarak aynı para
gelir/gider dengesinde açık pozisyon
biriminde (FX) yapılmştır.Yani yatınmlar yapıl
yaratılmamıştır.Tebliğ ile değişen gelir yapısından kaynaklı gelir/gider dengesinde açık
pozisyon oluşturmuş ve hem gelir tarafında azalma
de artan kurlar ile finansman gideri
döneminde kurların da olağanüstü
tarafında artış sağlamıştır.Değişen Tebliğ ve 20l8yükselmesi 20l8 yılından itibaren artıya geçmesi
Net lşletme Sermayesi'ni olumsuz
etkilemiştir.
Grup olarak son yıllarda depo yatınmlannın sııuıh
iş hacmi ve yeni müşteri kazanımlan ,Taşıt Muayöne
net işletme sermayesi açığı azaltılmaktadıı.Aynca
yüksek açığa sebep olan Tebliğ kaynaklı oluşaıı
kısmırun zaman içerisinde TL'na dönülmesi ve
olarak yapılması ile tamamen kapahlması öniimüzdeki

özellikle Lojistik tarafinda artan
yaratılan pozitif Nakit ahşı ile
lS-2020 yılları arasında MS'de en
poziyonun Mevcut kedilerin bir
gelir ile uyumlu TL
pozitif yansıyacaktr.

Bu

kapsamda grup olarak hem faaliyet
yapılabilmesi hem de NİS'nin pozitif anlamda
gidilmesine karar verilmiştir.

|2.

sekiörlerde fırsat yatınmlannın
için Bedelli sennaye artınmına

EĞİLİM BİLGİLERİ

l2.l.Üretim, satış, stoklır, mıtlyetter
hakkında bilgi:

ve

sıtış

fyıthhndı

göriton Enemü en son

İçinden geçtiğimiz pandemi siireci e-ticaret'in
göstermiştir. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik A.Ş.

ğlimler
lacağını
intemet

bazlı alışveriş sitesiyle direkt olarak çüştığı için bu slıİeçteD geçerken ve bu yeni stİrece
adapte olurken hiç zorlanmamıştır.Aynca bu
in getireceği daha fazla lojistik ve
ilerleyen dönemde şirketimize ol
anlamda yansıyacaktır.
Mah.
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l2.2

.İhrıççının beklentilerini önemli ölçüde
talepler, tııhhütler veyı olaylır hık}ındı
sebebiyle özel|ikle büyiik şehirlerde ilave depo

eğllmlor, belirsizlik|er,
E-ticaıet alrşverişinin artnası

yacı bulunmaktadıı.Pandemi siireci

dolayı demiryolu taşunacılığına hızlı
adna 202| yılında bu sektörlere

sebebiyle sınır kapılannda yaşanan olumsuz

bir geçiş süreci yaşanmaktadır.Bu taleplere cevap
yatınm planlanmaktadıı.

ı3.KAR TAHMİxıBni VE BEKLENriLERİ
l3.1.İhraççının kar beklentileri tle içinde bulunü lıin
ilişkin kar tahminleri:Yoktur.

yı

da takip eden hesıp dönemlerine

l3.2.İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine e§ıs teşkil eden var§aytmlar:
İlave yapılacak depo yatırımları ve demiryolu taşımacılığırun artmasına paralel Vaftik'te artış
beklenmektedir.

l3.3.Kar tıhmin ve beklenttlertno illşkiı

baSnııı ğüvence rıporu:

Yoktur.

l3.4. Kar tıhmini yeyı beklentilcrinln, chhrş f,nıngıl

karşılıştırılıbilecek şekilde hızırlındıSnı il§kln *çıklımıı

Yoktur.

bllgilerle

İ

l3.5. Da hı

önce yapılmış kar tıhminleri ilo
tarihi itıb ariyle hala doğru olup olmadığı

bilgi:

lşbu izıhnıme

Yoktur.

ı4.İDARİ YAPI, YöNETİıvı

oncıııını

vB üşr DÜZEY YÖNETİCİLER

l4.1 İhraççının genel orgınizısyon yıpı§r
Jİf
ü..,

)
3
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|4.2 .İdari yapı:

Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu seçimi Sermaye
Piyasası Kurulu Seri IV No: 56 sayıh Kurumsal Yöıietim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin
Tebliği'nde belir.tilen kriterler dahilinde 04.05.2018 ıarihli 20l7 yılı Olağan Oenel
Kurulu'nda 3 (üç) yıl si,ire için yapılmıştır.
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l4.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hıklond| bilgi:
Yönetim kurulu üyelerimizin ortaklıklan aşağıdaki gbidir.
oRİAxlıR

REYr§
lorsT|x

ımAş

AHo lM

^ı{oİ{lM
şlRl(ğf

şlRIEf
DuRMUŞ oÖVE
EG€MEi,I

DÖVEN

GVo

2ı.488.ı(M,28
6.075.455,20

L,47
10,29

RIFATVARDAR

14.55ı.517,52

DlĞER

77.234.623,ü

R[YsA§T§|MAcluK

REYIAŞ TAŞıT

;

RElırAR İÜtOıı

MuAYlı{E

^ııo

li, şİRtGı!

ÜMıİrD

2.5o,00

şln§,

DEMlRYo!U

,§

Al{otülM

şlıırr

576.2m,00 'i

94.782.g52,88

ı51.217.63o36

ı1,4ı8.80o,oo

25.492.s00,00

]

5,70o.0(n,00
38.000.00o,0o

ı19.350.000,00

14.2.2 Yönetimde söz

Önceki maddede

slıxET

2s7s00,00

REYs§ GAYRlMENxUL

5ERMAYE İuTARI

REYSAş

TURlıM
dMİrrD

ı46.(xıo.001,o0

12.@lı.ü,0,oo

25.r5o.oqı,oo

sıhibi olın per§onel hılikmiİl

belirtilmiştir.

5.7qı,üı0,oo

38.qxı.qıo,oo

bİ|gi:
:

14.2,3 İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucu!ın hakkındı bitgi:

Yoktuı.

İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sıhibi olın personel ile
ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kuruculğrın birbirlyle ıkrıbılık tlişkileri
hakkında bilgi: Egemen Döven, Yönetim Kurulu Başkatı Durmuş Döven'in oğluduı.
l4,3.İhraççının yönetim kurulu üyelerl t|e yönetfundo |üz
ve uzmanlık deneyimleri hıkkındı bilgi:
Durmuş Döven
Reysış Yönetim Kurulu

ııhlbt olın personelln y6netim

Bışkını

t980 yılında iş yaşamına atılan Durmuş Döven" önce Hacı|ttepe Üniversitesi İşletne Fakültesi
ardından da Anadolu Üniversitesi lş İdaresi Bölilınilnt bitlrmiştir. Maltepe Üniversitesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi iizerine de Yülİsek Lisans yapmışhr. l990 yılında
Reysaş Lojistik ve Taşımacılık firmasıru kuran Durmuşi Döveı,, lojistik sektöründen önce
inşaat, ithalat, üretim gibi alanlarda faaliyet göstermiştir. Su arada dikey entegıasyon ilkesine
bağlı olarak birçok yeni yatırımı gerçekleştirmiştir. 18 N|san 1961 yılında Ankara da doğan
Durmuş Döven evli ve 2 çocuk babasıdır. lngilizce bilen Qurmuş Döven, uçaklaıla çok ilgili,
piIotluğu ise bir tutkusu olarak tanımlamaktadır.

Dr. Hasın Rısih B oztepe
Reysaş önetim Kurulu Başkın Yrd.
ri[ Tİ0ARETAş

'r2.-

Msh,
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l

Mayıs 1966 yılında doğan Hasan Rasü
l988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Master
ürün yönetimi bölümünde Doktorasını
Holding'te proje mühendisi olarak başlamıştır. B
çalışan Boztepe, 200l yılından bu yana Rey
Yaıdımcısı olarak görev yapmaktadır.
l

kuleli Askeri Lisesini bitirdikten sonra
iği böıiimtınü bitirmiştir. l99l
, 1992 yılında da İstanbul Üniversitesi
. İş yaşmına 1989 ylında Işıklar
otomotiv fırmasında yönetici olarak
Lojistik'te Yönetim Kurulu Başkan

Behzıt Kıplan
Reysış Yönetim Kurulu Üyesi

4 Eylül

1971 yılında doğan Behzat Kaplan 1999 yıluıda Selçuk Üniversitesi Makine
Mühendisliğini bitirmiştir. Çeşitli kurumlarda y&laşık 23 sene Mekanik ve İnşaat
Koordinatörlüğü yapan Kaplan, İngilizce ve Flembnkçe bilmektedir. Reysaş Lojistik ve
Reysas GYO Yönetim Kurulu Üyesi olan Behzat Ka$an evli ve l çocuk babasıdır.
Ekrem

Burcu

'

Rey§aş Yönetim Kurulu Üyesi

l0

Temmuz 1960 yılında doğan Ekem Burcu
Üniversitesi İşletme böltimiinü
bitirmiştir. Bayındırlık Bakanlığı ve bağlı b
sra§ıyla uzman, şube müdür{l ve daire
başkan vekilliği yapmıştır.2003 yılında kendi
ile Bayındırlık B akanlığındaıı emekli
olmuşfur. 2003 yılında Reysaş Lojistik grubunda
başlayan Ekrem Burcu, Ankara
Bölge Müdürlüğü ve Pğe Koordinatörlüğü yapmıştıı Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi
olan Burcu, 2 çocuk babasıdır.

Cem Akgün
Reysış Bığ.Yönetim Kurulu Üyesi

20 Haziran 1984 yılında lstanbul'da

doğan

Üniversitesi'nde İşletme bölilmiinü bitirmiş
İşletme bölümünden mezun olmuşnır. 2008-2009
Ajansında Satış ve Marka temsilcisi olarak,2009Peırol A.Ş.'de Proje Analisti olarak çalışmış, 201 l yı
Finans Uzmanı olarak çalışmaktadır. Cem Akgiin iyİ

Akgün, 2003 yılında Connecticut
2007 yıluıda da Koç Üniversitesi
aıasında wMc outdooı Reklam
yıllan
1l
arasında da Shell&Turcas

itibaren de Eczacıbaşı Holding'te
İngi[izce bilmektedir.

Şeref Cın Buladoğlu
Reysaş Bağ.Yönetim Kurulu Üyesi
17.04.1982 yılında İstan bul'da doğan Şeref Can Buladoğlu, Saint-Benoit Fransız Lisesi'nden
mezun olduktan sonra Lisans öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletıne Faktlltesi
Ekonomi-İşletme böltimiinde tamaııılamrşt[. Sııasıyla Anel Grup Finans departmanında ve
İstanbul Turizm ve Mağazacılık A.Ş. Yönetim böl
tamamlayıp yine lstanbul
. 2009 yılında Dorukefe Gıda Ticaıet
Turizm ve Mağazacılık A.Ş.'de iş yaşantısına
Ltd. Şti.'de yönetici olarak yeni göıevine
. 2013 yılında kardeşiyle birlihe
kurdukları Hurma Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. ve
Kimya Şirketleri btinyesinde halen
resta ant ve market işletmeciliği, temizlik tlrUnleri
ve kimyasal madde tiretimiyle
yöneticiliğe
devam etmektedir.
veren
birl
oto
r alanlannda hizmet
şıİ
§Ti( TlcARErA,ş.
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İngilizce ve Fransızca bilen Şeref Can Buladoğlu evli ve l çocuk babasıdır.

l4.4.Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz ı
olmak üzere son beş yılda, yönetim ve dgnetim
otduğu bütün şirketlerin unvanlın, bu şlrkeilord
denetim kurullırındıki üyellğinin veyı o
bilgi:
oRTAK[AR

ntYsAş [oJisTlx

REYSAŞ GYO

ANoNİM şlR(Er

AaıoıüiM şlnkET

DuRMuş DöVEN

21.48a,4o4,28

E6€MEN

6.075.455,20

DöVEN

|,47

14.551.517,52

DlĞER

77.234.623,@

REYSAş

R€YMAi TüIüN

j

liMiİEDşlR(Er

Al.ıoııiM ŞlRK!T

DEMlRYoıu
ANoNlM şıR(Eİ

şlRI(ET

I

25.492.500,00

11.418.800,m

5.7@.@0,m

REYsAş

38.o00.000,00

GAYRIM€NKuL

sERMAYETuTAnl

nEYSAş

TuRlzM
tlMİTtD

TA§

257.500,00

2.500,00

94.782.352,8E

151.2ı7.63o36

TAŞlMAclLl(

TAs(

tıulytııe

576.2@,00

10,29

RlFATVARDAR

REY9Aş

olın peirsonelin son durum dı dahil
llınnda bulundıığu veyı ortağı
§erüıyc pıyları ve bu yönetim ve
hılen devam edip etnedi$ne dıir

ı19.350.0oo,oo

246.(X)o.()lı1,00

12.oqı.oo0,00

25.750.om,(xı

:

5.70o,000,oo

38.dr0.lxD,(x)

YöNEtlM KuRU|-u
yönetim kurulu
Başkanl
yönetim xurulu yard

ouRMuş DövEı.a
H.RAsıH

BozTEPE

OURMUŞ DÖVEN

DuRMuş DÖVEN

EGEMEN oövEt{

eoeı,reN

Yönetim Kurulu üyesi

BEHZAT KAPLAN

BEHzAT (Ap|.AN

Yönetim Xurulu üYesi

EKREM SURCU

EKREM BURCU

Yönetim xurllu üyesi

cEM AKGOıü

EREM ERSOY

şEREF cAİ{

şEREFcjN
ButADoĞru

Yön€tim

Kurulu üY6ri

BuLADoĞtU

DuRMUş
DöV€N

DunMUş
DöVEN

DuRMuŞ
DöVEN

€GtMEN

odvıı
!

DöVEı,ı

YArgN §UüAK

l4.5.Son 5 yılda, ihraççının yönetim kuıulu üyeleri
alınan, ilgili kişiler hakkındı serm&ye piyasısı m
ve/veya Türk Ceza Kınununun 53 üncü mıd
kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl vcyo
zimmet, irtikip, rüşvet, hırszlık, dolandrrıc dı, §
iflas, ihaleye fesat
kartlarının kötiiye
suçlarından dolayı
ile ilgili olarak tarı
bulunup bulunmad

ı

yönetimde yetkili olın personelden
5411 sıyü Bankacrlık Kanunu
bellrtllen süreler geçmlş olsa bile;
fazlo süreyle hıpis cezısına ya da
güvoni kötiiye kullanma, hileli

ve./veya kesinleşmiş

hüküm

Yoktur.

l4.6.Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kuruliı üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
p ersonele ili şkin yargı makamlarınca, kamu idıırelerinco veyı meslek kuruluşlırrnca
ka uyad
tmuş davılar/suç duyurulırı ve y4[tınmlır hıkkınd b
ıit§REfA.ş.

TlRlİirt lü,lfl,|

a Mah.
2 8lok
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Egemen Döven'e 30/0912020 ıwih 2020161 sayıı,' sPK Bülteninde yayınlandığı üere;
*3|/l2/20l9
tarihli mali tablolann kamuya duyıuulnİasına ilişkin işlem yapılamaz dönemde
içsel veya sürekli bilgi sahipleri ile ilgili kişttor}a işlertı gerçekle$iriimcsi" sebebiyle
SPKanunu VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebllği!ıin + UncU maddesinin üçtıncü fıkrasına
göre RysAs ve RyGyo pay piyasasında getçekleşfrdigi işlemler sebebi ile spk taıafindan
toplam 93.9l6-TL idari para cezası uygulanmasına kaİar verilıniştir.
,'

14.7.Son 5 yıtdı, ortakiğın mevcut yönetin kurul{ üyotori ite yönotimde söz sıhibi olın
personelin, yönetim ve dgnetlm kurulu üyeleri ile y|notimde söz sahibi olduğu şirketterin
iflıs, kayyuma devir ve tısfiyeleri hıkhndı ıyı.ıntİlı blg:

Yoktuı.
i

yıldı, ortıklrğın mevcut yönetfuo kurulı| üyoteri ile yönetlınde söz sıhibl olın
personelin herhangi bir ortıklıktıki yönctlm
lvo denetim kurulu üyoli$nc veyı
ihraççıdıki diğer yönetim görevlerine, mıhkomelcı voyı kımu otoritoloıi tırıiındın son
verilip verilmediğine dair ıyrıntılı bilgi:
14.8.Son 5

,

Yoktur.
l

l4.9.Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sıhtbi |ononol ile ihrıgçı son 5 yıl içerislnde
kurulmuş isc kuruculınn ihrıççryı kışı görovleti ile şıhıl ç*ırlın,ırısındıki gkır

çatışmılınnı ilişkin

bitgi:

;

Yoktur.

t4.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetlmdo söz lıhİbi penonel ile ürıççı son 5 yıl
içerisinde kurulmuş ise kuruculınn yönotlm kı|rulunda veyı üst yönotlmde göıcv
almalan için, ını hisscdırlır, müşteı"iier, tedıı|kçilor veyı bışkı klşllerle yıpün
anlaşmalar hakkında

Yokıur.

bilgi:

.

;

|4.g.2, İhrıççının çıkardığı ve yönetlın kurılu ü}eleri, yönetimde söz sıhibi personel
ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucftınn sıhlp olduğu §€nnıye piyısısı
araçlarının satışı konusunda belirli bir süre içiü bu kişilere getiritniş sınırİımılır
hakkrnda ayrıntılı bilgi:
Yoktur.

I5.ÜCRET VE BENZERi

MENT,AATLER

]

l5.l.Son yılhk hesap dönemi itibıriyle ihrıççınıı yönetlm kurulu üyolori ile yönctimde
söz sıhibİ personellnin; ihrıççı ve bağtı oı,,tıltlılılıı,{ıı vordtklorl hçr türlü hlzmotler için
söz konusu kişilere ödenen ücretler (şırta bığlılveyı ertolenmiş ödemeler dıhil) ve
sağlanan benzeri menfaatler:

24/0 /2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da;

(l

Mrh.

2D

I
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Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'na 0l Mayıs 2020 tarihinden itibaren 30.04.202l tarihine
kadarki bir yıl sthe ile "Yönetim Kuniu Üyeliği HuZur Hakkı" olaıak ücret ödenmemesine,
bunun dışında her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyosine 0l Mayıs 2020 tarihinden itibaren
30.04.202l. tarihine kadarki 1 yıllık siire için aylık net 2.000-TL ücret ödenmesine oybirliği
ile karaı verilmiştir.
l5.2.Son yıllık hesıp döneml itibı riyle
söz sıhibi personeline emoklilik ıylığı,
ödeyebilmek içln ihrıççının veya bığlı
ettirdikleri toplım tutırlır:

kurulu üyeleri ile yönetimde
voyı beızeri menfaıtİeri
ıyınnış olduğu veya tahıkkuk

30 Haziran 2020 tarihi itibariyle üst diizey
tutan 155.146 TL olup, tamamı ücret ve huzur hakkı
2019:203.014 TL).
l

fayda ve ücretlerin toplam
oluşmaktadır (30 Haziran

6.YÖNETiM KURULU IIYGULAMALARI

16.1

İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetfndo söz oıhibi olın personelin görev
süresi ile bu görevde butunduğu dönene ilişkln bilgİhrı

Durmuş Döven

Yönetlm Kurulu Başkanl

3

yıl

ıl

Hasan Rasih Boztepe

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd

3

yıl

11yll

Behzat Kaplan

Yönetlm Kurulu Üyesl

3

yll

4

yll

Ekrem Burcu

Yönetlm Kuruıu Üyesl

3

yıl

8

yll

c€m Akgün

Yönetlm Kurulu Üyesl - Bağımsız

3y|

3

yıl

Şeref can BuIadoğlu

Yönetim Kurulu Üyesl - 8ağımsız

3 yll

2

yıl

I

yll

l6.2.Tamamlanan son finansal tablo dönoml itlÜprtyle lhrxççı ve bığlı ortıklıklın
tarafından, yönetim kurulu üyelerinc ve yönettınd{ söz sıhlbi pçnıonole, iş ilirklsi sonı
erdirildiğinde yıpılıcak ödemoloro/soğlınıcık fı5Öılıra illşktı sözloşmoler hıkkındı
bilgi veya bulunmadığına dıir ifıde:
Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket ile iş ilişkisinin sona ermesi halinde kendilerine sağlanacak
bir fayda ve ödenmesi gereken bir tuar bulunmamaktadır.

l6.3.İhraççının denetlmden sorumlu komitc üyoled Üo üğet komite üyelerlnin ıdı, soyıdı
ve bu komitelerin görev tanımlın:
Şirket,

K

sal Yönetim İlkeleri dogrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi kurmuştur;
ll1

!

Mah.

2D
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Başkın

ŞerefCan Buladoğlu

CemAkgün

l

ŞerefCan Buladoğlu

üy.

Cem Akgiin

Hakan

Aluı

,

Ekem Burcu

Kurumsal Yönetim

yöoetlm ilkelerinin uygulanıp
Komiteşi:
uygulanmadığını, uygulanmıyor ise
prensipleıe tam olarak uymama
dolayısıyla meydana gelen çıkaı çatışmalannr
t edet ve yönetim kuruluna kurumsal
yönetim uygulamalannr
leri bölüıniiniin
lik pozisyonlan
çalışmalarını gözetir. Yö
için uygun adaylann saptanması, değeıl
ve eğitilmesi konulannda şeffaf bir
sistemin oluşturulması ve bu hususta politika
stratejiler belirlenmesi konulannda
yapar.
Yönetim
ve
Kurulu
Üyelariıin
i
sorumluluğu bulunan yöneticilerin
çahşmalar
ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve u
şirketin uzun vadeli hedeflerini
dikkate alarak belirler. kurumsal yönetim koınitesi ayda bt toplanır ve Yönetim Kunılu'na
raporlama yapu. 2020 yılında Kurumsal Yönetim
i 1 kere toplanmış ve Yönetim
Kurulu'na l adet rapor sunmuşlardır.

Şirketin 20105/2019 tarih ve 531 sayılı YKK doğrultusunda Finans Direktörü ve Yatınmcı
İlişkilerl Yöneticisi olarak Sn.Hakaıı Alan işo başlaını§ olup, SPK II-17.1 sayh Kurumsal
Yönetim Tebliği'nin l l. maddesi çerçevesinde, Kururhsal Yönetim Komitesinde de üye olarak
yer alacaktır.

Denetimden Sorumlu Komite: Şirketin m
sistemi, finansal bilgilerinin kamuya
açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontıo ve iç
şııun ve
etkinliğinin gözetimini yapaı. Bağımsız doqetim
denetim
sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim
ve
denetim
bağımsız
başlıitılması
kuruluşunun her aşamadaki çalışmalaı,ı
sorumlu komitenin gözetiminde
gerçekleştirilir. Denetimden Sorumlu Komite 3
bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na
raporlama yapat. 2020 yıhnda Denetimden
Komite 4 kere toplanmış ve Yönetim
Kurulu'na 4 adet rapor sunmuşlardır.

Riskin Erken Saptanmısı Komitesi: Şirketin varlğuu, gelişmesini ve devamıru telılikeye
düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen riİklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması
ve riskin yönetilmesi amacıyla çahşmalaı yapmakla şorumludurlar, Riskin Erken Saptanması
Komitesi 2 ayda bir toplanı ve Yönetim Kunılu'ni tapoılarna yapaı. 2020 yılnda Riskin
Erken Saptanması Komitesi 3 kere toplanmlş
Yönetim Kurulu'na 3 adet rapor

ie

l6.4.İhraççının Kurulun kurumsıl yönetilı

değerlendirilmesi hıkkrnda açıklama:

ilkeleri karşısındıki durununun

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. Sermaye
Kurulu taıafından belirlenen,
Kurumsal Yönetim tebliğinin uygulanmasına
andırrhada, 3. Grup şirketleı
arasında bulunmaktadır. Reysaş Taşımacılık ve
Tic.A.Ş. Sermaye Piyasası Kwulu
an ya
'kurumsal yönetim İlkeleri' uymak için dilzenli olaıak bu yöndeki
Bu bağlam da 03.01.201 tarihinde yayınlanarak yilrilrlüğe giren
çalı
üARETA,ş
il
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kurumsal yönetim tebliği (il-17.1) uyannoa zorunlu:ilkelere uyum
çahşmaları tamamlanmış
ve zorunlu olmayan diğer ilkerlere ise uyum için çalı$nalat halen devam etınaktedir.
düzenlemeleri uyırrnca kurulhı§ı zo{unıu olıın lhiıççının pıy sıhiplerl lle
.t6.5.Kurul
ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneti[ist hıkiııdı btlgl:
-Geçmiş yıllaıda yapılmış olan sermaye artınmı, his*e senedi değişim ve kar payı ödemeleri
ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,
]

-sermaye piyasası kanunu ile ilgili mevzuatta moyğna gelen değşikliklerin takip edilmesi
ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması. l

Finans Direktörü : Hakan Aları
Tel :.02l6 564 20 00
Faks :0216 5642099
E-mailı hakan.alan@reysas.com
Lisans : SPF Düzey 1 Lisansı

l7.

PERSONEL

HAKKINDAEİıGİıER

i

l7.l.izahnamede yer alması gereken flnınsal tobıp dönenteri ttibıriyle personel sıysı,
belli başlı faaliyet alanIan ve coğrafi bölge itibırtylö dı$lımı lle bu sıyıdı göriilen önemli
değişiklikter hakliırnda ıçıklamı:

,7!

isTANBUL
EsKlşEi!ıR
KASTAMONU

46

BARTlN

KARABÜK
KDz ERE Li

i

18

1

t7
15

ZONGULDAK
ADANA

15
8

İ

TosYA
ANKARA
siVRiHlsAR
MERslN
izMiT

7

i5

1

236

l7,2

y sahipliği ve pay opsiyonlanı
lc.{.ıETA.ş,

ltİ

0eıilı

M

D

l

ı
I
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pıylınnı

l7.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının

opsiyonlar hakkrndı bilgiı

yöneük

ııhip

olduklın

Yoktur.

17.2.2. Yönetimde söz sıhibi olan personelln ihraççının
oldukIarı opsiyonlar haklunda bilgi:

pıylannı yönelik sıhip

Yoktur.

l7,2.3. Personelin ihraççıya fon sığlımısını lnUmkün kı|ın her tlirlü ınlışma

haklrında bilgi:
Yoktur.

I8.ANAPAYSAHİPLERi

,

l8.l.İhrıççının bilgisi dıhilinde son genel kuru| toplıntısr ve §on durum itibıriyle
sermayedeki veya toplım oy hıkkr içindeki pıylıırl doğrudın veyı dolıylı olırık 7o5 ve
fazlası otan gerçek ve tltzıl k§iler ıyn olırık gös$rllınek kıydıylı ortıklrk yıpuı veya
böyle kişiler yoksı bulunmıdığını dılr lfıdeı
3)110/2020 tAihli ortaklık yapısı (www.kap.otg.t'de İ,er alan Merkezi

verisidir

Ikyıt Kuıuluş

!5c rmoyedekl Pıyı

oy Hakk| oranl

(nı

(%l

(%l

LTD.

23.395.000,00

19,50

19,50

DuRMUş DöVEN

21.4ı8.404,28

18,00

18,00

RlFAT VARDAR

ı4.551.517,52

L2,\9

|2,|9

EGEMEN DÖVEN

6.075.455,20

5,09

5.09

DlĞER

53.839.623,00

45,ı2

4s,|2

ToPtAM

119.350.000,00

ı(Xı,00

100,00

ortağtn Ad| sovad |/tlcaİat

0nvanı

s€rmayedekl

Payl

PABRAl lNVESTMENT FUND 3,

24 l

06/2020 twihli ortaklık yapısı (www.kap,oıg.tr'de jrer alan Merkezi

kayıt kuruluşu

verisidir)

ortağln Adl soyadl/flcarğt
ünvanı

s..mıy.d.kı Pıyl lSeımaygdekl Payı

oY Hıkk orrnl

(nı

l%l

(rı

DURMUŞ DÖVEN

27.4l8,4o4,28

18,00

18,00

RlFAT VARDAR

14.551.517,52

I2,7g

12,L9

EGEMEN DÖVEN

6.075.455,20

5,09

5,09

'

Mah,

No

2
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DlĞER

77.234.623,0l

64,77

64,7l

ToPtAM

1ı9.350.000,00

ı00,00

100,00

l8.2.Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki d oğrudin pıylın 7o5 vo fızlışı olan
gerçek ve tüzel kişi ortıkların sahip olduklın fa rklr oy hıklınnı ilişkin bllgi veyı
bulunmadığına dıir ifıde: Yokfur.
l8.3.Sermayeyi temsil eden paylar hakkrnda bilgiı
Beher Payn

Paylann

Nomlnal Değerl

ı{omlnal

(TLı

Dcğerl

Nama

1

6.683.600

5,6

B

Nama

1

1.670.900

ı,4

c

Hamİline

1

110.995.500

9|

P.y
Gİubu

Nama/Hamlllne

Sermiyeye

onnl

lorsada
lmtlyaı Türü

lşbm Görüp
6öİmedlğı

yönetlm kurulu

lşlem

seçlmi

Görmüyor

yönetlm kurulu

lşlem

5eçlmi

Görmüyor

Yok

işlem
Görüyor

18,4İhraççının bilgisi dahilinde doğrudın veyı| dolıyh olırık ihrıççınrn yönetim
hakimiyetine sıhip olanlırın ya dı ihraççıyı kontro| edonlorin ıdı, soyıdı, ticaret unvını,
yönetim hakimiyetinin kaynığı ve bu gücün kötüyet«ulinrlmısını ohgellemek için ılrnan
tedbirler:
Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Tilık Ticaıpt Kanunıİ'nda yer alan baz h{lktimler yönetim
kontroliinü kötüye kullarulmasını engelleyici nitelikte olup, şirket yönetimi bu kanunlara

tabidir.

.

r8.5

,İhrıççının
yönetim hıkimiyetindö değtşik|iğe
anlışmılır/düzenIemeler hıkkrndı bilgl:
l

yot

ıçıbitecek

7o5 vo

fıztısı olın

Yoktur.

t8.6 .sermayedeki veye toplım oy hıkkı lçiıdekt |doğrudıh
gerçek ve tllzel kişi ortıklınn birbİri lle ıkrıbılık i|İşkİleri:

pıylın

Egemen Döven, Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş D&en'in oğluduı.
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:

l9.l.İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyte
yapılan işlemler hakkındı UMS 24 çerçeve§lnde üinüfilı eçıklama:

ilişkili

taraflarla

30.06.zo2o
ilişkili taraflardan alacaklar

15.165.228,00

ilişkİlİ taraflara borçlar

34 18 86.086,00

Toplam

19.720.858,0o

ilişkili taraflardan yapılan alımlar

35847.468,00

ilişkili taraflara yapılan satışlar

11343.452,oo

Toplam

24.504.006,00

İlişkili taraflaıa ilişkin açıklamalar Reysaş Taşımacılı} ve Lojistik Ticaret A.Ş. (''Şirket'') için
konsolide finansal tablo hazırlanması zorunluluğu nedeniyle Şirket'in bağlı ortaklıklannın
(birlikte "Grup" olarak anılacaktır) konsolide bakiyelerini ve işlemlerini göstermektediı.

l9.2.İtişkili taraflarla yapılın işlerin ihrıççının net sıtış hısılatı içindeki

payı hakkında bilgi:
Net satlş Hasllatl

ilişkili

Ta rafla

45.933.931,00

ra Yapılan Satışlar

irrvı

Net Satış Hası|atı İçindeki Payı

Net sat|ş Hasllat|

76.592.263,oo

ilişkili Taraflara Yapllan satlşlar

4t.952,54

Net Satış Hasılatı İçindeki Payı

o,ooo547739

I

Net satlş Hasllatl

ilişkiliT

§

t7.826.717,0o

flara Yapılan Satışlar

§ETA.ş.
YAl|Rl^4

Mah.

ıD
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ı

Net Satış Hasılatı lçİndekl Payı

0

Net satlş Hasllatl

1.560,101,46

ilişkili Taraflara Yapllan satlşlar

1.560.101,46

t@%

Net satlş Hasılatı lçindeki Payı

Net satlş Hasllatl

Turlım

125.336,960,00

ilişkili Taraflara yapIlan sat§lar

4.982.478,3o

Net Satış Hasılatı İçindeki Payı

4%

Net satlş Hasılatl

cYo

139.459.679,00

ilişkili Taraflara Yapılan Satışlar

4.758.929,91

Net satış Hasılatı içindeki Payı

3%

tdjl§tlk

20.DİĞER BİLGİLER

20.1

.Sermaye Haklunda Bilgiler

Şirketin çıkarılmış sermayesİ 119.350.000 (yüzondokulmilyonüçyüzellibin)

TL olup, söz

konusu

çıkarılmış sermaye muvazadan ari şekilde tamamen ödeninlştlr. Bu sermaye miktarı her biri 1- TL (blr
Türk Lirası) itibari değerle 119.350,000 (yüzondokuzmilyonüçyüıellibin) adet paya bölünmüştür.

20.2.Kayıth Sermaye Tavını: 600.000.000 TL
20.3.Dönem başı ve dönem sonundıki fii|l dolaİımdıki pıy §ayı§ınrn mutıbıkıh ve
izahnamede yer alması gereken finınsıl tıblo, dönemleri itibıriyle sermüyeniı 7o
10'undan fazlası ayni olarık ödenmiş§e konu hakllrndı bilgi:
30.06.2020

31.ı2.İOı9

31.ı2.20ı8

ı,.,12.2ol7

75.667.554,53

76.ıı41.388,54

76.355.813,2l

76.455.813,25

Filll oolaşlmdaki

Paylar
Toplam sermaye

119.350.000

119.Ö5o.ooo

119.350.000

63,39

64,04

63,97

119.350.000

Filli Dolaşlmdakl Pay

oranl

(%)

ay

20.4.

i temsil etm ey en kurucu ve intlfı J.ınotlerl vb. hisselerin sıyısı ve niteliğ
\İETA.ş

ıilı

lil i{t
Mah.

29
]

64,06
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hakkında bilgi:
Yoktur.

20.S.Varantlı §ermıye piyısası arıçlırı, pıyF dönüştllrülebilir tahvit, pay ile
değiştirilebilir tahvil vb. §ermaye piyasası ırıçlarııın miktın ve dönüştürme, değişim
veya talep edilme esaslarrna ilişkin bilgiı
Yoktur.

20.6.Grup şirketterinin opsiyona konu olan veya |roşullu yı dı koşul§uz bir ınlışma ile
opsiyona konu olması kararlaştırılmış §ermıye plyasısı areçları ve söz konusu opsiyon
hakkında ilişkili k§ileri de içeren bilgi:
Yoktur.

20.7.iiahnamede yer alması gereken finınsıl tabtfo dönemleri itibariyle yapıtan §ermaye
artırımları ve kıynakları ile sermaye ızalhmlani yırıhlaı/iptal edilen pay gruplın ve
pay sayısrnda değişikliğe yol açın diğer §lemlere İlişkin bitgi:
Yoktur.

20.8.İhraççının son on iki ay içinde halka arz, iahsisli veya nitelik|i yıtırımcıya sat§
suretiyle pay ihracrnrn bulunması halinde, bu işleıxlerin niteliğine, bu işlemlere konu oıan
payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıkiamaları
Yoktur.
20,9. İhraççının mevcut durum itlbariyle pıylın!ın bor*ıda lşlem görmesi durumundı
hangi payiırın borsada İşlem gördüğüne vcya tiu hueusldrı tl§ldn bir bışvurusunun

bulunup bulunmadığını ilişkin

bilgi:

,

Şirketin paylan Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pa4ı'ıÖda işlem gömıektedir. İş bu izahııame
kapsamında ihraç edilecek paylar için de Borsa İstinuı e.ş. Ana pazar'ında işlem görmek
üzere ilave kotasyon başvurusu yapılacaktır.

20.10. İzahnamenin hazrrlandığı yıl ve bir öncokt yılda oğçr üraççı hallhazırda hılka

açık bir ortaklık ise ihraççının paylın
gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri
hakkında bilgi:

ile

üzerinde üçünçü
söz konusu tektiflerin

kişiler tarıfındın

iiyıt ve

sonuçları

Yoktur.
20.11. Esas sözleşme ve iç yönergeye il§ıcın onedı uügİ|er:
Şirket Esas Sözleşmesi ile Genel Kurul Çalışma §sas ve Usulleri Hakkında İç Yöneıge'ye
şirket intemet sitesi adresinde (Jnryw.reysas.com) büılunan Yatlnmcı ilişkileri Şirket Bilgileri
adresinden ulaşılabilir.
böli.iüın'
lltApETA.ş.

tı4
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ilgili

20.l2.Esas sözleşmenin

ihraççının amaç ve faaliyetleriı

s

mıddosiıin

verilmesi suretiyle

Şirketin amaç ve faaliyetleri Esas Sözleşmenin "Sıtetin Amaç ve Konusu"
Maddesinde diizenlenmiştir. Şiıkeün kunıluş amacı vğ çalışma konusu şunlodr;
Her tü vasıtalarla kar4 deniz ve havada yük ve
vasıtalaıı kiraya vermek, araç kiralamak ve bunlarla
vasıtalan acenteliği ve bayiliğ yapmalq nakil
vasıtalarının bakım ve onanmlannı, petol ve
stoklanması bayiliği, akaryakıt istasyonlatı
ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı nakliyesini yapmak.

bşlıklı

3.

lcu taşmacıİığı yapmak, satın aldığı
ve yolcu taşımacılığı yapmak, nakil
ticareti ile uğaşmak, karayolu
alınması saülması dağıtılması
petöl
vo akaryakfin ve tiim
,

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyetl{rde bulunrnak. karayolu yurtiçi lojistik
işletmeciliği yapmak. Ayrıca taşınabilir mallann yu{t içi ve yü4 dışı taşınııası uluslararası
nakliyecilik, fueloil ve madeni yağ atım salımı, da$tımı, bayiliÜ, rckstil, olektonik, deri,
mobilya, kağıt ve bilumum ürilnler almak, satnft. Karayolu taşımacılığı ve kaıayolu
vasıtalarının bakım ve onanlruru yapmak.
',

ve komisyonculuk yapar, taahhüt
Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olmak şartı ile m
ilgili ithalatı, dihili ticareıi ve
ile
ihalelere
eder.
lŞigal
işleri ile uğaşır,
iŞirak
mümessilliğini yapfiğı makine, alet ve cihazlann
çalışmasını sağlamak amacı ile
ve işletir. Yabancı seünaye
gefekli
göriir.
kiralar
bakım hizmetleri
Bu işler için
tesislof
,
. İthalat ve ihracat ve dihili ticaıeüni
mevzuatı çerçevesinde yatınm mukavelelçıi
yaptığı hammaddede yan mamul ve mamul
orinin iç ve dış pazarlaıda düa iyi
pazarlanabilmesi için her çeşit organizasyonlar kurar
kurulmuş organizasyonlara katılır.
lr,uiıirak işlomeye yUkleniı, Geıçek ve

Konusu ile ilgili her ttlrlü iiretim ve danışma
tüzel yerli ve yabancı şirketler kurar kuıulmuş
Kanunu'nun 2lll maddesi hükmü saklıdır.

iştirak eder. Sermaye Piyasası

teçhizat vasltılan satın aİır, kiralar,
Konusuna giren işler için gerekli her tilrlü tesi
ve kiraya verir, şirket mallannın
kiıa|aı
gayrimenkul satın alır, inşa eder, satar ve bşkal
bu faaliyetleri için faydalı know-how
teşhiri için teşhir ve satış yerleri açar, mevzuu ile
gibi haklan ihtiva eder, kullanır ve
izin ruhsatname, ihtira beratı, imtiyaz, alameti
üçüncü şüıslara kısmen ya da tamamen kiıalar,
, başkalanna ait olanlan devralır,
kuracağı tesis için gerek iç ve dış kredileri; ddlıilt vP harici finaısman kurumlan ile yerli ve
yabancı işletmelerden temin eder ve bunlaı için gğekli her türlü tasanufta bulunur. Nakil
vasıtalarr acenteliği ve bayiliği yapar. Bilgi lşlcm ma}inelcri alıri satar, dağnmıo yapar.
1

şirket, yukanda sayılan iş ve hizrıetleri, alım ve saümın,
yetkili
i

kıluımıştır.

dğtmın

paketlenmosini yapmaya

ilir, kiraya verebilir ve bunlan
Şirket, gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir,
ıehinleri kaldırabilir, gerek doğrudan
tekrar kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş
gerekse üçüncü kişilerden ipotek alabillr,
çdilnıiş olan ipotekleri kaldırabilir,
Sermaye Piyasası Kurulu' nca
yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özçl haller
bulunan varlıklaı üzerinde,
aranacak gerekli açıklamalann yapılması kaydıyla
gerek doğrudan gerekse üçiincü kişiler lohine rehin
ipotek verebilir; üçtincü kişiler lehine
inşaat holıkı tesis edebilir, devir ve
tasamıfta bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, {lst
haricinde, gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine sözleşmeden doğan
edebi
Kanun
vaadi sözleşmeleri ve
vefa
haklan ile gayrimenkul
t
A.ş.
7!
td

8lok

.is

olarak diğer ayni haklar tesis edebilir, yola veya yeşile terk, elrkl lerk,
hükümlerine uygun
'c'ins
tashitıi, iiaz, 6irleştirme (tevhit),.parselasyon, bğşlama işlemleti dahil
taksim, takas,
gereken ttim-işlemleri yapabilir, bu haklan tescil, dpür ve ferağ edebilir, hukukun_ cevaz
ierdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu haklan tesis edebilir, tesis edilmiş olan haklan
kaldırabilir.
vermesi veya ipotek
Şirketin kendi adına ve üçiincü kişiler lehine garanti, kofalet, teminat
piyasası
kanunu mevzuatı çerçevesinde
dahil rehin hakkı tesis etrnesi husuilannda sermaye
bel

irlenen esaslara uyulur.

ile uluslararası_e.şya ve
Şirket, karayolları ile uluslararası yolcu ve eşya taşultacılığı, karayolu
yapabiliı.
iolcu iaşımacılıgl acenteliği ve karayolu ile uiuslararabı naktiye komisyonculuğu

Aracılık faaliyeti ve portfty yöneticiliği niteliğinde olrnamak kayıt ve şartıyla her türlü hisse
senedi, ı,ahvi{ bono, vesaii sermay" piyas^, araçlarıiı İMKB, de veya İMKB dışında resmi
ve özel şirket ve kurumlardan alabilir veya satabiliı.
,

piyasası kanunu'nun örtülü
sermaye piyasası Mevzuatı çerçevesindb, sermaye
şirket aynca
'ukt**ı
ddzenlemelerine aykınlık teşkil etrneyecek şekilde, geıekli özel .durum
t**ç
açıklarnalarının yapılması ve genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç
u. kor,.,runu aksaimayacak §ekilde, her türlü tüzel veya hakiki ş6hsa bağış ve yardımda
bulunabiliı. Yapılacak bağışlaıın üst sınrn genel kıirulca belirlenir ve yapılan bağlş futan
dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

ve Sermaye Piyasası
Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması için ilgili Bakanhğın
Kurulu' nun izinlerinin alınması gereklidir.
i
20.12. Yönetim kuruluna ve komitelere lltşkln öndmll hükümlerin özetleri:

yönetim kurulu:
MADDE (7):
kanunu hiikıimleri
şirketin idaresi, üçılncü kişilere karşı temsil ve iizamı, Tihk Ticaıet
ve Sermaye
Kanunu
Ticaret
çerçevesinde Genei Kuruı tarafından 3 (üç) yıl için {eçilen Tilrk
iiy^*, Mevzuatr, nda belirtilen şartlan haiz ? (ydi) uyeden oluşan bir Yönetim Kııruluna
aittir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Tük Ticaret Kanunu, S [rmaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer
mevzuat ile öngörülen şartları taşımalan gerekir.
plerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar
Yönetim kurulu üyelerinin 3'ü A Grubu pay
adaylar arasından olmak iizere
arasından, 2'si B grubu pay süiplerinin çoğunlukla
ise
Sermaye Piyasası Mevzuatı'
2' si
genel kunıl tarafindan seçilir. Yönetim kurulu
dıyla Genel Kurul tarafından seçilir.
nın öngördüğü bağımsızl*la ilgili esaslara uyulması
Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunld degildir.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim ıKurulu üyesi olan tüzel kiŞi, kendi adına
tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.
-

yönetim kurulu üyeleri, seçilmelerini izleyen

ilk

toplantıda bir başkan ve bir başkan

yardrmcısı seçer.

Y

k

ile icra kurulu başkanı/
.

lirii

l ,.t.ş,

l müdiirün görev alanları ayndır.
72

Ancak yönetim kurulu başkanı ile icra kurulu başI$nı/genel müdtırtın ayru kişi olmasına
karar verilmesi durumunda söz konusu husus gerekSsiyle birlikte genel kurulü ortıklann
bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda gerekçeli aç*l{naya yei vçrilir.
Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayın
çoğunluğu icrada göıevli olmayan üyelerden oluşuı.

bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin

sayısıırın üçte birinden az
yapabilme niteüğine sahip

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri

olmamak itzere görevlerini hiçbir etki ılhnda
bağımsız üyeler bulunur.

Bağımsız yönetim kurulu üyelcrinin görev sliresi azarni

3 (üç) yıl olup

tekrat aday

gösterilerek seçilmeleri milınkilnd{tr.

Ancak Şirketin yönetim kurulunda son on yl içeriıinde alU yıldan fazla yönetim kuıulu
üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üyb olarak atanamaz.
Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklannrn sağhklı bir biçimde yerine getirilmesi için
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin
Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluştufulur.

Komitelerin sayısı, görev alanlan, çalışma esaslan;ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim
kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açülanır.
Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamr, diğer komitelerin ise başkaııları, bağımsız
yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
İcra başkanı / genel müdiir komitelerde görev alamaz,

yönetim kurulunun Müddetiı

MADDE (8)

:

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin
görev süresi ise azami 3 yıldır.
Görev süresi sonunda görevi biten her iki tip yönetlm kurulu üyesinin de Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer ırievzuatlaıda belirtilen kriterler dahilinde
yeniden seçilmesi mümkilndiir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle 6oşalması

halindeı, yönetim

kurulu Ttırk Ticaıet kanunu

ve Sermaye Piyasası Mevzuatı' nda bellrtilen şartlau haiz bİr kimseyi geçici olarak bu yere
üye seçer ve ilk Genet Kurulun onayına srıııaı. BPylece seçilen üye eski üyenin silresini
tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafindan her zaman görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri seçiminde A ve B gnıbu pay sahipleri 8.madde-a fikrası uyarınca
imtiyaz hakkına sahiptir.
Yönetim Kurulu

MADDE (9)

Toplıntılını

:

yönetim kurul u, Şirket işleri açısından gcrekli ğönllen zamanlarda başkan veya başkan
veki

n

la toplaıur.

,TtAişTA.ş.
i]
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Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de, başkan veya başkan vekiline, toplantı tarihinden en
az 2 iş giinü önce yazılı olarak başvurup Kunrlunl t9p1611ıya çağılmasını talep edebilir.
Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplan$ya çağrmazsa üyeler de re'sen çağn
yetkisine sahip olurlaı.
,

Toplaııtılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy lİalıltı şahsen kullanılır. Üyelerden biri
toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir ü|enin yaptığ öneriye, diğer üyelerin
muvafakatlannı yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de }aıar alı,ıabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı gilndemi YOnetim iğırulu başkanı tarafindan tespit edilh.
Yönetim Kurulu karan ile gtlndemde değişiklik yapıl&ilir.
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde
de toplanabilir.

Yönetim kurulu en az 4 kişi ile toplanır ve kararlaını toplanhya katılanlann çoğunluğu ile
alır.
Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bıtakılır. Bu toplantıda da eşit oy

alan öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kulhnılır. Red oyu veren, karann altına rtd
gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim Kurulu Üyelerine imzalatılmak suretiyle alınan Yönetim Kurulu Kararlannda

toplantınrn yapıldığı tarih, toplantıya katılan yönetin kurıılu üyelerinin isimleri ve toplantıda
alınan her karann metni yer alır. Bu şekilde tamaırılpnan Yönetim Kurulu Kararlan Şirketin
Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştınlır.

Tiirk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyannca

ortamda da yapılabilir. Şirketin Yönetim Kurul
süip olanlar bu toplantılara, Tiirk Ticaret
ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlednde
Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında
bu toplantılara elektronik ortamda katılınalanna
Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu
hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Ş
kurulmuş olan sistem iizerinden veya dcstek
sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklannı T
kullarıabilmesi sağlanır.

kurulu toplantılan, elektronik
ler kurulu toplaııtısına katılma hakkına
ilgili maddesi uyannca elektronik
Şiıket Genel Kurullan Dışında
hükilınleri uyüınca hak süiplerinin
ve oy vcnnolerine imkan tanıyacak
için oluşturulmuş sistemlerden de
sözleşmesinin bu hükmü uy.ırınca
alınacak sistem iizerinden hak
hükiimlerinde belirtilen çerçevede

Yönetim kurulu toplantılan ta:mamen elektonik orİamaa yapılabiloceği gıbi, bazı üyeloin
fiziken mevcut bulundülan bir toplantıya bir kısıİı üyelerin elektronik ortaında katılması
yoluyla da icra edilebilir.
Yönetim Kurulunun görev ve Yetkileri:

MADDE (1l):
Şirketin

timi ortaklarla üçtlncü kişilere kaısl tçrbili Yönetlm Kunılu'na aittir.
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yönetim kurulu gerek kanunlar ve gerekse ana sözleşme ile Genel kurul' un kararını
gerektirmeyen şirketin çalışma kanunlanna ilişkin büt{ln işleri ve hukuki işlemlerin tiirnü için
karar almaya, uygulamaya ve şirketi temsil ve ilzam etneye yetkilidir.
Şirketin SPK' nca belirlene ilişkili taıaf işlemleri ve:üçilncü kişileı lehine teminat, rehin ve
ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlannda bağımsız üyelorin çoğunluğunun onayı
aranlr.

Bağımsız üyelerin söz konusu işlemi onaylamaması halinde bu durum işleme ilişkin yeterli
bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma dilzenlemPleri çerçevesinde kamuya duyunılur ve
işlem toplantı nisabı aranmaksızın yapılacak genel kurul toplantısında oylamaya sunulıır.
Bu maddede belirtilen genel kurul toplantı[aıında, işlqmin taraflan ve bunlarla ilişkili kişilerin
oy kullanamayacağı bir oylamada karar alınarak diğör pay sahiplerinin oylamaya katılımları
sağlanır.

Bu toplantılarda oy hakkı bulunanlann adi çoğunluguiile karaı alınır.
Bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak alınmay$n yönetim kurul ve genel kurul kararlan
geçerli sayılmaz.
20.14.Her bir pay grubunun sıhip olıiuğu imtiyıflır, bığlam vo sınrrlamalır hıkkrndı
bilgi:
Şirketin çıkarılmış sermayesi 119.350.000 TL (yilz on dokuz milyon üç yila elli bin Ttirk
Lirası) olup, söz konusu çıkanlmış sermayesi muvizadan ari şekilde tamamen ödenmiŞtir.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL (bir Ttirk Lirası) nominal değerde 6.683.600 adet
A Grubu (İmtiyazlı), 1.670.900 adet B Grubu drntiyazlı), !10.995.500 adet C Grubu
(İmtiyazsız) olmak üzere toplam l t9.350.000 (yiizion dokuz milyon üç yilz elli bin) adet
paydan oluşmaktadır.

Her biri l .-]'L nominal değerde olan
hamiline yazılıdır.

A

Grubu,

Ü

GruUu paylar nam4

C

Grubu paylar

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuat+ gereğince gerekli tün izinlerin alınması
ile A 6rubu pay süipleri, Şirkete
ve gerekli ana sözleşme değişikliğnin yapılması
larını C Grubu paylara dönüştilrebilirler
yapacakları talep sonucunda her zamaıı; A Grubu
her zaman, B Grubu paylan C
ve B Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacaklan talep
her pay sahibi, şirketteki pay
Grubu paylara dönüşttirebilirler. Sermaye
oranında arttınlan sermayeden pay alma hakkıha sal[ptlr.

C Grubu hisse senetleri, mevzrüıt çerçevesinde serbe|Çe devredilebilir.

A

ve B Grubu hissedarlar hisselerini oyn, gnfoun diğer hisse sahiplerine seıbestçe
devredebilir. Bu devirler hiçbir kayda bağlı olrnal$ızın Şirkctçe pay defterine kaydolunur.
Şirketteki hisselerini kendi bağlı kuruluşu olmayan.fe üçUnoü bir taıafa ('iDewalan') satsnak
veya devretmek isteyen A Grubu veya B Grubu bicsbdaı C'Devredsn"), _söz konusu hisselerle
ilgili olarak aynı hisse grubunda yer alan diğeı hissodarlaıa (ı'Diğer Hissedarlar") aşağdaki
şekilde ön alım hakkı verecektir.
Yönetl

Kurul

en seçiminde A ve B grubu paf süipleri imtiyaz hakkına sahiptir.
İ
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20.1S.pay sahiplerinin hıklarının ve imtiyazlarınınideğiştirllmoslne

ilişkin esaslar:

Yoktur.
J

20.16. Olağan ve oIağınüstü genel kuftl toplın dısının
toplantılara katılım koşulları hakkında bilgl:
Esas §özleşmenin l2.mıddesi

yepılmısını ilişkin u§uller ile

uyıüncı;

Genel Kurullar olağan veya olağaniist{i toplanır.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Tiiik Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine uygun olaıak miimkiin olan Ön fazla sayıda pay süibine ulaşlayı
sağlayacak, elektronik haberleşme dihil, her t{irlü iletişim vasıtası ile genel kurul toPlantı

olağan Genel kurul, sirketin hesap döneminin bitimini izleyen üç ay içinde ve yılda en az bir
defa toplanır.

olağanüstü Genel Kurul toplantıları sirket isleriniri icab eüİıdiğİ hallerde ve zamanlarda
kanun ve bu ana sözlesmede yazılı hükiimlere göre toplanrr ve geıeken kararlan alır.
Sirketin hisselerinin en az %S'ini elinde bulunduraiı herhangi bh hissedann talebi üzerine
Olağanüstii Genel Kurul ayrıca toplanabilir.

ııgiıi Bakanhk yönetmeliği uyannca Genel kurul tdplaııtıları, Şirket merkezinin
İSTANBUL ilinde veya şubelerin bulunduğu illerde yap ır.

bulunduğu

piyasası
Genel kurul Toplantılan ve toplantı nisaplan Ttır[ Ticaret kanunu ve sermaye
Mevzuatı hükiimlerine tabidiı.

olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılannda hazıı bulunan hissedarların veya vekillerin
her hisse için bir oyu vardır.

Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendileriii diğer hissedarlar ve hariçten tayin
edeceklerivekilvasıtasıylatemsilettirebilirler.

.t

Bu vekil, hissedar tarafindan verilmis bir vekal etnarıieye süip olacaİİır ve Sermaye Piyasası
Kurulunun vekaleten oy kullanmaya iliskin düzehlemeleri çeıçevesinde hazırlanmıs bir
vekaletııame ile oy kullanacaktır.
Sirkete hissedar olan vekiller kondi oylanndan bışka tomsil ettikleri hişsedarlann süip
olduğu oyları da kullanm4ya yetkilidirler,
Sermaye Piyasası Kurulu' nun vekaleten oy kullanrlııiasına iliskin di2enlemelerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Baskanı baskanlık eder, baskanın bulrrnmaması
halinde bu görevi baskan vekili yapar.
Baskan vekili de yok ise Baskan Genel Kwulca seçilir. Genel Kurulda ayrıca bir katip bir oy
toplayıcı üye seçilir. Böylece baskanlık divanı, tesekkül eder.
Ge nel Kurul top lantılannda hazır bulunan hissedarlirın veya vekil ve miimessillerin isimleri
ile
leri, hi sseleri ve oylarınrn miktannı gö §tere4 bir cetvel diDenlenerek, toplantıda hazır
imza edilir.
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