EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PHILSA CAD. NO:36 TORBALI/İZMİR
30 Temmuz 2021
İlgi:

Borsa İstanbul tarafından Kotasyon Yönergesi 7. Maddesinin (5) Bendi, 8. Maddesinin e Bendi
uyarınca talep edilen hukukçu raporudur.
BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“SPKn”) 4. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Seri: VII,
No: 128.1 sayılı Pay Tebliği (“Pay Tebliği”) 6. ve 7. Maddeleri hükmü çerçevesinde, EUROPAP TEZOL
KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin (“Tezol” veya “Şirket”) çıkarılmış sermayesinin
20.000.000 TL’lik kısmını temsil eden, mevcut ortaklardan
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Şükrü Erhan Tezol’a ait 7.704.000 TL nominal değerli 7.704.000 adet B grubu pay,
Mehmet Ersin Tezol’a ait 7.702.000 TL nominal değerli 7.702.000 adet B grubu pay,
Mine Makbule Kuşçu’ya ait 1.666.000 TL nominal değerli 1.666.000 adet B grubu pay,
Müge Kuşçu’ya ait 1.666.000 TL nominal değerli 1.666.000 adet B grubu pay,
Emine Nesrin Tezol’a ait 1.096.000 TL nominal değerli 1.096.000 adet B grubu pay,
Ayşe Selda Tezol’a ait 83.000 TL nominal değerli 83.000 adet B grubu pay, ve
Ömer Şükrü Tezol’a ait 83.000 TL nominal değerli 83.000 adet B grubu pay

olmak üzere toplam 20.000.000 TL nominal değerli 20.000.000 adet B grubu payın halka arzı ve Borsa
İstanbul Anonim Şirketi’ne (“Borsa İstanbul”) kote edilmesi çalışmaları kapsamında işbu hukukçu
raporu (“Hukukçu Raporu”) tarafınıza, Borsa İstanbul’a ve talep edilmesi halinde SPK’ya sunulmak
üzere arz edilmektedir.
İşbu Hukukçu Raporu hazırlanırken,
(i) incelediğimiz tüm belgeleri imzalayan tarafların usulüne uygun olarak kurulmuş ve faaliyette
bulundukları ve söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin usulünce
yetkilendirildiği;
(ii) incelediğimiz tüm belgelerdeki imzaların gerçek olduğu;
tarafımıza Borsa İstanbul Hukukçu Raporu Kılavuzu uyarınca asılları sunulamayan ve tasdikli şekilde
veya suret olarak sunulan tüm belgelerin doğru eksiksiz ve orijinalleri ile aynı olduğuna, bu belgelerde
tahrifat veya değişiklik yapılmadığına ilişkin Şirket’ten beyan alınmıştır.
Şirket ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunmayan bağımsız hukukçu sıfatıyla işbu Hukukçu Raporunu
verebilmek için yapmış olduğumuz hukuki inceleme çalışmalarında Ek 3’te (İncelenen Belgeler) bir
listesi sunulan belgeler (“İncelenen Belgeler”) tarafımızca incelenmiştir.
İşbu Hukukçu Raporu, Şirket beyanı esas alınarak ve Şirket tarafından sunulan İncelenen Belgeler
incelenerek ve bunlara dayanılarak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile düzenlemeleri çerçevesinde
hazırlanmıştır.
Hukukçu Raporu, tarihi itibarıyla Şirket'in mevcut hukuki durumunu yansıtmaktadır. Yatırımcıları
yönlendirme ve teşvik amacıyla hazırlanmamış olan Hukukçu Raporumuzun Şirket tarafından halka arz
kapsamında hazırlanacak İzahname’nin bir parçası olarak kullanılması durumunda, yatırımcılar yatırım
kararlarını söz konusu İzahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda vermelidirler.
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Bu kapsamda, yukarıda bahsedilen belgelerin incelenmesi neticesinde aşağıda belirtilen sonuçlara
varılmıştır.
1. ŞİRKET BİLGİLERİ
Şirket, (eski para ile) 1.200.000,00 TL kuruluş sermayesi ile 1.2.1969 tarihinde İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü’nde 31362 sicil numarası ile tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş gazetesi 05.03.1969 tarihli
ve 3596 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (“TTSG”) yayımlanmıştır.
İşbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla Şirket, Torbalı Ticaret Sicili’ne 4889 sicil numarası ile kayıtlıdır.
1.1. İştirakler
Şirket’in işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla, doğrudan iştirak ettiği üç şirket bulunmaktadır.
TZE Global
Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 5416 numara ile kayıtlı, Yedi Eylül Mahallesi, Philsa Caddesi,
No.36/3, Torbalı, İzmir adresinde kain, 50.000 TL sermayeli TZE Global Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin
(“TZE Global”) paylarının tamamına Şirket doğrudan sahiptir. Tarafımıza sunulan 30.03.2021
tarihinde Torbalı 3. Noteri tarafından 3093 yevmiye numarası ile tasdik edilen TZE Global pay defteri
nüshalarına göre 30.03.2021 tarihi itibarıyla Şirket, TZE Global’in %100 pay sahibi haline gelmiş ve tek
pay sahipliği bildirimi 30.03.2021 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce tescil edilerek
31.03.2021 tarihli ve 10299 sayılı TTSG’de yayımlanmıştır.
ENDA Enerji
İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde Merkez-66068 numara ile kayıtlı, Şehit Nevres Bulvarı No: 10
K: 7 Montrö Konak/İzmir adresinde kain, 800.000.000 TL değerindeki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde
çıkarılmış sermayesi 345.477.486 TL olan ENDA Enerji Holding Anonim Şirketi’nin (“ENDA Enerji”),
İzmir 27. Noteri tarafından 15577 yevmiye numarası ile tasdik edilen pay defterine göre sermayesinin
toplam 1.453.808 TL A Grubu ve 3.454.775 TL B Grubu nominal değerli paylarına Şirket sahiptir.
Şirket’in ENDA Enerji sermayesindeki pay sahipliği oranının %1 olması sebebiyle, işbu Hukukçu Raporu
kapsamında ENDA Enerji’ye ilişkin olarak detaylı bilgiye yer verilmemiştir.
Egenda Ege
İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde Merkez-82673 numara ile kayıtlı, Şehit Nevres Bulvarı No: 10
K: 7 Montrö Konak/İzmir adresinde kain, 300.000.000 kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış
sermayesi 210.000.000 TL olan Egenda Ege Enerji Üretim Anonim Şirketi’nin (“Egenda Ege”), İzmir 27.
Noteri tarafından 15578 yevmiye numarası ile tasdik edilen pay defterine göre sermayesinin toplam
825.889,00 TL nominal değerli paylarına Şirket sahiptir. Şirket’in Egenda Ege sermayesindeki pay
sahipliği oranının %0,39 olması sebebiyle, işbu Hukukçu Raporu kapsamında Egenda Ege’ye ilişkin
olarak detaylı bilgiye yer verilmemiştir.
1.2. Şirkette Meydana Gelen Unvan ve Tür Değişiklikleri
Şirket, (eski para ile) 1.200.000,00 TL kuruluş sermayesi ile 1.2.1969 tarihinde İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü’nde 31362 sicil numarası ile tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş gazetesi 05.03.1969 tarihli
ve 3596 sayılı TTSG’de yayımlanmıştır.
Şirket beş adet pay sahipli ile kurulmuştur, kuruluştaki pay sahipleri, Alaattin Tezol, Erdoğan Tezol,
Turhan Tezol, İnal Tezol ve Nesrin Tezol’dur. Şirket’in mevcut ortakları Şükrü Erhan Tezol, Mehmet
Ersin Tezol, Mine Makbule Kuşçu, Müge Kuşçu, Emine Nesrin Tezol, Ayşe Selda Tezol ve Ömer Şükrü
Tezol’dur.
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Şirket’in unvanı 29.03.2002 tarihli ve 5516 sayılı TTSG ile Tezol Tütün İhracat Dahili Ticaret ve İthalat
Anonim Şirketi’nden Tezol Tütün Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.
Şirket’in 05.07.2013 tarihli ve 8357 sayılı TTSG’de ilan edilen esas sözleşme değişikliği uyarınca merkezi
Torbalı’ya taşınmıştır, Şirket’in adres değişikliğine ilişkin ilan Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden
01.11.2013 tarihli ve 8384 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.
Tezol Tütün Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirket’in ortaklarının temizlik kağıtları sektöründe faaliyet
gösteren şirketi Europap Kağıt ve Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 30.11.2016 tarihi itibarıyla
birleştirilmiş ve birleşmeden doğan şirketin ticari unvanı, halihazırdaki unvanı olan Europap Tezol Kağıt
Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 30.11.2016 tarihinde tescil ettirilmiştir.
1.3.

Faaliyet Konusu

Genel Bilgi
Şirket’in 02.06.2021 tarihli faaliyet belgesine göre faaliyet konusu “kağıt ve mukavva imalatı” olarak
belirlenmiştir.
Şirket’in esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 4. maddesi uyarınca faaliyet konuları aşağıdaki
gibidir:
Şirket, her türlü temizlik, ambalaj ve filtre kağıtlarının üretimi, alımı, satımı, ithalat ve ihracatı,
pazarlaması faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuş olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”),
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri ve
sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.
Şirket’in başlıca amaç ve konusu şunlardır:
1- Şirket’in faaliyetleri ile ilgili olarak, yardımcı, ham, yarı mamul ve mamul madde ile ambalaj
maddelerinin alımını, satımını, ihracat ve ithalatını yapmak.
2- Şirket konusu ile ilgili olarak:
a) Her nevi ticari eşyanın alım ve satımı, ithali, ihracını gerçekleştirmek.
b) Her nevi komisyon, ticari temsil ve vekâlet işlerini yapmak.
3- Her türlü temizlik kağıtları, kâğıt mendil, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı, peçete, hijyenik pedler, çocuk
bezleri, kâğıt tabaklar, masa örtüleri ve benzeri ürünlerin üretimi, alımı, satımı, ithalat ve ihracat
ve pazarlamasını yapmak,
4- Her türlü ambalaj kağıtlarının üretimi, alımı, satımı, ithalat ve ihracatı, pazarlamasını yapmak,
5- Her türlü filtre kâğıdı ve benzeri endüstriyel kağıtların üretimi, alımı, satımı, ithalat ve ihracatı,
pazarlamasını yapmak,
Şirket, temizlik kağıtları alanında, İzmir – Torbalı ve Mersin – Tarsus OSB’de üretim tesislerine sahip,
yurt içi ve yurt dışına bitmiş ürünler ile kağıt bobin satarak faaliyet göstermektedir.
Ana Ürün Grupları ve Üretim Tesisleri
Şirket’in sahip olduğu tesislerde üretim ve satışını gerçekleştirdiği ürünler “temizlik kağıtları” olarak
sınıflanmaktadır. Temizlik kağıtları ana sınıflamasının altında ise; yarı mamül sınıfındaki “kağıt bobin”
ve bitmiş ürün sınıfındaki çeşitli temizlik kağıtlarının üretim ve satışı gerçekleştirilmektedir.
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Kağıt Bobin; selüloz ve/veya atık kağıttan oluşan hammaddeden üretilmiş, kağıt bobin formunda olan
ve henüz bitmiş ürüne çevrilmemiş temizlik kağıdı ürünlerini ifade etmektedir.
Bitmiş Ürün; selüloz ve/veya atık kağıttan oluşan hammaddeden üretilmiş temizlik kağıdı bobinlerinin
bitmiş ürün üretim (“converting”) tesislerinde çeşitli işlemlere tabi tutularak tüketicilere sunulabilecek
forma getirilen temizlik kağıdı ürünlerini ifade etmektedir.
Şirket, İzmir – Torbalı’da ve Mersin – Tarsus OSB’de iki üretim tesisine sahiptir.
Ürünler
Şirket tarafından tarafımıza sunulan bilgilere göre üretim ve satışı gerçekleştirilen ana ürün grupları,
kağıt bobin ve bitmiş ürünler altında yer alan ürün grupları; kağıt havlu, tuvalet kağıdı ve kağıt
peçetedir. Bununla birlikte Şirket’in, talep gelmesi halinde kağıt bobin ana grubu altındaki ürünlere
kağıt mendili de ekleyebildiği belirtilmiştir.
Kojenerasyon Tesisi
Şirket’in fabrikasında üretim tesisi olarak kurduğu toplam 6,862 MWm / 6,712 MWe kurulu gücündeki
lisanstan muaf Europap Tezol Kojenerasyon Santrali bulunmaktadır. Kojenerasyon tesisinin kurulumu
ve işletimine ilişkin olarak Tres Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (“Tres Enerji”) ile imzalanmış
protokoller ve ek protokoller bulunmaktadır. Şirket ile Tres Enerji arasında kojenerasyon tesisine
ilişkin olarak 08.08.2019 tarihinde kira süresinin sonu 28.07.2022 olan bir kira sözleşmesi de
akdedilmiştir. Kojenerasyon tesisi ile sözleşmelerin ve mevzuatsal konuların değerlendirmelerine işbu
Hukukçu Raporu’nun ilgili kısımlarında yer verilmiştir.
1.4. Esas Sözleşme
Şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemelerine ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi amacıyla, SPK’nın 24/05/2021 tarih ve
E-29833736-110.03.03-6505 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından
28/05/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064258894 sayılı onay yazıları ile onaylanmış ve ilgili esas
sözleşme değişiklikleri Şirket’in 09/06/2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile
onaylanmıştır. Esas sözleşme değişikliklerine göre, Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beş yüz
milyon) TL olup, beheri 1 (bir) TL itibari değerde 500.000.000 (beş yüz milyon) adet paya ayrılmıştır.
Söz konusu olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar, 16.06.2021 tarihinde Torbalı Ticaret
Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş olup 17.06.2021 tarih ve 10351 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde
ilan edilmiştir.
1.5. Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Paylar
(a) Kuruluş Sermayesi
Şirket, (eski para ile) 1.200.000,00 TL kuruluş sermayesi ile 1.2.1969 tarihinde İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü’nde 31362 sicil numarası ile tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş gazetesi 05.03.1969 tarihli
ve 3596 sayılı TTSG’de yayımlanmıştır. Bu sermaye her biri (eski para ile) 1.000 TL itibari değerde 1.200
hamiline yazılı paya ayrılmıştır.
(b) Sermaye Değişiklikleri
Şirket’in kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye artırımları ve azaltımlarına ilişkin bilgi aşağıda yer
almaktadır.
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Ticaret
Siciline Tescil
ve TTSG İlan
Tarihi
01.02.1969 05.03.1969

Artırım Öncesi
Sermaye (TL)

Artırım Sonrası
Sermaye (TL)

Bedelli
Artırım (TL)

Bedelsiz
Artırım (TL)

Artırım
Kaynağı

-

1.200.000,00

-

-

Kuruluş - Nakit

18.12.1992 14.01.1993

1.200.000,00

2.500.000.000,00

127.468.708,00

2.371.331.292,00

Amortismana
tabi
kıymetlerin
yeniden
değerlendirilm
esi sonucu
husule gelen
değer artış
fonundan
sermayeye
ekleme, Nakit

18.06.199709.10.1997

2.500.000.000
,00

5.000.000.000,00

2.500.000.000,00

-

Nakit

31.05.2002 07.06.2002

5.000.000.000
,00

1.000.000.000.00
0,00

-

995.000.000.000,00

24.12.2003 08.01.2004

1.000.000.000
.000,00

2.000.000.000.00
0,00

-

1.000.000.000.000,
00

23.03.2004 31.03.2004

2.000.000.000
.000,00

2.500.000.000.00
0,00

500.000.000.000,
00

-

05.07.2005 17.08.2005

2.500.000.000
.000,00

4.600.000,00 (*)

-

2.100.000,00

24.01.2006 30.01.2006

4.600.000,00

2.760.000,00

-

-

23.06.2006 30.06.2006

2.760.000,00

3.200.000,00

-

440.000,00

3.200.000,00

5.000.000,00

-

5.000.000,00

15.000.000,00

-

10.000.000,00

15.000.000,00

100.000.000,00

-

85.000.000,00

10.06.2008 16.06.2008
19.12.2013 27.12.2013
25.02.2021 26.02.2021

1.800.000,00

Gayrimenkul
satış karı,
Olağanüstü
yedekler
Gayrimenkul
satış karı,
Olağanüstü
yedekler
Nakit
Enflasyon
düzeltme
farkları
Sermaye
Azaltımı
Enflasyon
düzeltme
farkları,
Dağıtılmamış
kar
Olağanüstü
yedekler
Olağanüstü
yedekler
Olağanüstü
yedekler

*31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası’ndan altı sıfırın atılmıştır.
(c) Güncel Sermaye
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 100.000.000,00 (yüz milyon) Türk Lirasıdır. Hüseyin Sağlam (Kuzey YMM
ve Bağımsız Denetim A.Ş.) tarafından hazırlanan 12 Nisan 2021 tarihli sermayenin ödendiğinin tespitine
ait yeminli mali müşavir raporu uyarınca söz konusu sermaye tamamen ödenmiştir. Şirket’in kayıtlı
sermaye tavanı 500.000.000 (beş yüz milyon) Türk Lirasıdır. Şirket’in 09/06/2021 tarihinde
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gerçekleştirilen son genel kurul toplantısında ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı
içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak pay sahipleri, Şükrü Erhan Tezol, Mehmet Ersin Tezol,
Mine Makbule Kuşçu, Müge Kuşçu, Emine Nesrin Tezol, Ayşe Selda Tezol ve Ömer Şükrü Tezol’dur.
Şirket’in yönetim hakimiyetine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan tek bir gerçek veya tüzel kişi
bulunmamaktadır.
(d) Paylar, Pay Grupları ve İmtiyazlar
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 100.000.000,00 (yüz milyon) Türk Lirası kıymetinde olup, muvazaadan ari
bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL değerinde 100.000.000 (yüz milyon)
adet paya ayrılmış olup, bunlardan 30.000.000 (otuz milyon) adedi nama yazılı A Grubu ve 70.000.000
(yetmiş milyon) adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır.
Şirket’in Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 7. maddesi uyarınca A Grubu payların toplamının
Şirket’in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın en az %20 (%20 dahil) olması şartıyla, A Grubu
payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu
payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşme’nin ilgili
yerlerinde belirtilmiştir. A Grubu payların toplamının Şirket’in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği
oranın %20 sınırının altına düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin
gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy
imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun
gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında esas sözleşme tadil edilerek pay grupları
ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.
Şirket’in Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 10. maddesi uyarınca Şirket’in işleri ve
idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK’nın
düzenlemeleri çerçevesinde en az 5 (beş) en fazla 10 (on) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından
yürütülür.
A grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim
Kurulu’nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan
Yönetim Kurulu’nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz)
üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nun 4 (dört) üyesi ve 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nun 5 (beş)
üyesi A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.
Şirket’in esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 16. maddesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul
toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (Beş) oy hakkı
bulunmaktadır.
Şirket’in pay sahipliği yapısının pay gruplarına ve imtiyaza göre dağılımı aşağıdaki tabloda
sunulmaktadır.

Ortağın Unvanı

Pay sahipliği

Pay Grubu
TL

Şükrü Erhan Tezol

A

%
15.000.000

15,00

6

B

23.520.000

23,52

A

15.000.000

15,00

B

23.510.000

23,51

Mine Makbule Kuşçu

B

8.330.000

8,33

Müge Kuşçu

B

8.330.000

8,33

Emine Nesrin Tezol

B

5.480.000

5,48

Ayşe Selda Tezol

B

415.000

0,42

Ömer Şükrü Tezol

B

415.000

0,42

100.000.000

100,00

Mehmet Ersin Tezol

Toplam

(e) Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK’nın 20.05.2021 tarih ve
26/768 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 24/05/2021 tarih ve E-29833736-110.03.036505 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 28/05/2021 tarih ve E50035491-431.02-00064258894 sayılı onay yazıları ile onaylanmış ve ilgili esas sözleşme değişiklikleri
Şirket’in 09/06/2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile onaylanmıştır. Esas
sözleşme değişikliklerine göre, Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beş yüz milyon) TL olup,
beheri 1 (bir) TL itibari değerde 500.000.000 (beş yüz milyon) adet paya ayrılmıştır. Söz konusu
olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar, 16.06.2021 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili
Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş olup 17.06.2021 tarih ve 10351 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan
edilmiştir.
SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir
tavan tutarı için, SPK’dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre
için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla
sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, TTK ve SPKn ve sermaye
piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına
kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması ile imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay
sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve
nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay
alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 100.000.000,00 (yüz milyon) Türk Lirası kıymetinde olup, muvazaadan ari
bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL değerinde 100.000.000 (yüz milyon)
adet paya ayrılmış olup, bunlardan 30.000.000 (otuz milyon) adedi nama yazılı A Grubu ve 70.000.000
(yetmiş milyon) adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır.

(f) Güncel Pay Sahipliği Yapısı
Şirket’in güncel pay sahipliği yapısı, 09/06/2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı hazır
bulunanlar listesi ve Torbalı 3. Noterliği tarafından 8 Temmuz 2021 tarih ve 6947 yevmiye numarası ile
onaylanmış Şirket pay defterine göre aşağıdaki gibidir:
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Adı Soyadı

09.06.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı
itibarıyla

(TL)

(%)

Şükrü Erhan Tezol

38.520.000

38,52

Mehmet Ersin Tezol

38.510.000

38,51

Mine Makbule Kuşçu

8.330.000

8,33

Müge Kuşçu

8.330.000

8,33

Emine Nesrin Tezol

5.480.000

5,48

Ayşe Selda Tezol

415.000

0,42

Ömer Şükrü Tezol

415.000

0,42

100.000.000

100

TOPLAM

(g) Şirket pay defteri
Şirket paylarının 30.000.000 (otuz milyon) adedi nama yazılı A Grubu ve 70.000.000 (yetmiş milyon)
adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır. Tarafımıza sunulan bilgi ve belgeler kapsamında Borsa
İstanbul’da işlem görecek payların devrinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Sermaye piyasası
mevzuatı uyarınca Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmesinden önce tüm paylar
kaydileştirilerek Merkezi Kayıt Sisteminde kayden izlenecektir.
2. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER
Şirket’in yukarıda 1.1 bölümünde belirtilen bağlı ortaklığı TZE Global’e ilişkin detaylı bilgilere aşağıda
yer verilmiştir. Şirket’in Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 31 Mart 2021,
2020 ve 31 Aralık 2020, 2019, 2018 tarihleri itibarıyla konsolide finansal tablolar ve özel bağımsız
denetçi raporu uyarınca, Şirket'in başka bir bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
2.1.

TZE GLOBAL

2.1.1. Kuruluş ve Unvan
TZE Global 5416 ticaret sicil numarası ile 13.04.2015 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili tarafından tescil
edilerek kurulmuştur. Kuruluş esas sözleşmesi TTSG'nin 22.04.2015 tarih ve 8806 sayılı nüshasında ilan
edilmiştir.
2.1.2. Faaliyet Konusu
İncelenen Belgeler’de yer alan 02.06.2021 tarihli faaliyet belgesine göre TZE Global faaliyet konusu ana
sözleşmesinde yazılı maksat ve mevzular olarak belirlenmiştir.
TZE Global esas sözleşmesinde belirtilen başlıca iştigal konuları aşağıdaki gibidir:
Her türlü selüloz ve atık kâğıttan üretilmiş mamul kağıtlar, her türlü temizlik kağıtları, kağıt
mendil, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, peçete, hijyenik pedler, çocuk bezleri, kağıt tabaklar, masa
örtüleri, her türü ıslak mendil ve havlu vb. ürünlerin fason olarak ürettirilmesi, alımı, satımı,
ithalat ve ihracatı ve pazarlamasını yapmak,
Her türlü ambalaj kağıtlarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatı, pazarlamasını yapmak,
Her türlü Kraft imitasyon Kraft, oluklu mukavva yapımında kullanılan kağıtlar, oluklu mukavva
kutular, krafttan mamul torbalar çimento torbalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatı,
pazarlamasını yapmak,
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Her türlü sınai ürünlerin alımı, satımı, ithalat ve ihracatı, pazarlamasını yapmak.
Tarafımıza sunulan bilgilere göre, TZE Global Şirket’in yurt dışı satışlarının çoğunluğunun yapıldığı bir
aracı ihracatçı olarak faaliyet göstermektedir.
2.1.3. Sermayesi, Sermaye Artırımları ve Mevcut Pay Sahipliği
TZE Global, 13.04.2015 tarihinde 50.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Başlangıç sermayesi her biri 100
TL itibari değerde 500 adet paya ayrılmıştır.
TZE Global, kuruluşundan bu yana sermaye artırımı gerçekleştirmemiştir.
TZE Global’in kurucu pay sahipleri Şükrü Erhan Tezol ve Mehmet Ersin Tezol’dur.
TZE Global’in esas sözleşmesinin “Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. maddesi uyarınca
sermayesi her biri 100 TL itibari değerde 500 adet paya ayrılmıştır.
TZE Global’in pay defterinin Torbalı 3. Noterliği tarafından 30 Mart 2021 tarihinde 3090 yevmiye
numarası ile onaylanan sayfalarına göre tek ortağı Şirket olup, güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi

Sermaye Tutarı

Pay Sahipliği Oranı

Europap Tezol Kağıt Sanayi
ve Ticaret A.Ş.

50.000 TL

%100

▪
Paylar Üzerinde Takyidat
TZE Global pay defterinin Torbalı 3. Noterliği tarafından 30 Mart 2021 tarihinde 3090 yevmiye numarası
ile onaylanan sayfalarına ve Şirket tarafından tarafımıza sunulan beyana göre TZE Global’in paylarının
üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.
▪
Pay Grupları ve İmtiyazlar
TZE Global esas sözleşmesine göre payları herhangi bir pay grubuna ayrılmamıştır ve herhangi bir pay
grubuna tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.
▪
Yönetim Kurulu
TZE Global esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. maddesi uyarınca işleri ve idaresi
genel kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek üyeden oluşan bir yönetim kurulu
tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasıdır.
TZE Global’in 22.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında yönetim kurulu
üyeliklerine 22.05.2022 tarihine kadar görev yapak üzere Mehmet Ersin Tezol ve Şükrü Erhan Tezol
seçilmiştir.
TZE Global’e ait son 3 yıllık yönetim kurulu kararları incelenmiş ve ve burada aktarılanlar dışında
aktarılması gereken başkaca bir hususa rastlanmamıştır. İncelenen Yönetim Kurulu kararlarının TTK
hükümleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’ne uygun şekilde oybirliği ile alındığı, kararlarda üyelerden bir veya
birkaçının kararlara ilişkin çekimser kalma, şerh vb. durumlarının olmadığı tespit edilmiştir

3. ŞİRKETİN YÖNETİM YAPISI
3.1. Yönetim Kurulu
(a) Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri
Şirket’in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı
hükümleri ile SPK’nın düzenlemeleri çerçevesinde en az 5 (beş) en fazla 10 (on) kişiden oluşan bir
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve
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nitelikleri SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası
mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek
Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Şirket’in Esas
Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 7. maddesi uyarınca A Grubu payların toplamının Şirket’in çıkarılmış
sermayesinde temsil ettiği oranın en az %20 (%20 dahil) olması şartıyla, A Grubu payların yönetim
kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim
Kurulu’nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan
Yönetim Kurulu’nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz)
üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nun 4 (dört) üyesi ve 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nun 5 (beş)
üyesi A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

09/06/2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Sözleşmesi’nin
“Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı onuncu maddesi uyarınca, en az 5 (beş) en fazla 10 (on) üyeden
oluşması gereken Yönetim Kurulu’nun 5 (beş) üyeden oluşmasına, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine,
•

Semavi Yorgancılar’ın,

• Reha Haznedaroğlu’nun,
diğer yönetim kurulu üyeliklerine,
• Mehmet Ersin Tezol’un,
• Cem Akpınar’ın,
• Haluk İsmet Köymen’in,
seçilmelerine ve söz konusu üyelerin karar tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile 09 Haziran 2024
tarihine kadar görev yapmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
Aşağıda Şirket’in mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler yer almaktadır:
Adı-Soyadı
Mehmet Ersin Tezol
Cem Akpınar
Av. Haluk İsmet Köymen
Semavi Yorgancılar
Reha Haznedaroğlu

Görevi
Görev Süresi
YK Başkanı
09.06.2024
YK Üyesi
09.06.2024
İcracı olmayan YK 09.06.2024
Üyesi
Bağımsız YK Üyesi
09.06.2024
Bağımsız YK Üyesi
09.06.2024

3.2. Yetki Devri, Temsil ve İlzam
Şirket’in Esas Sözleşmesi’nin “Şirket’in Yönetimi ve Temsili” başlıklı 11. maddesi uyarınca Şirketin
yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Kanuni hükümler saklıdır. Yönetim Kurulu,
TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile Ana Sözleşme uyarınca genel kurulun
yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket’in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her
çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Devredilmediği takdirde, Şirket’in yönetimi ve
dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.
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Yönetim Kurulu, TTK Madde 367 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya
tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu
iç yönerge şirketin 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.
Bu doğrultuda Şirket, 28.10.2019 tarihli ve 9939 sayılı TTSG’nin 110. ve 111. sayfalarında ilan edilen,
17.10.2019 tarihinde Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilen ve TTK’nın 367. Ve 371/1.
maddeleri ile Şirket’in Esas Sözleşmesi uyarınca 07.10.2019 tarihli ve 2019/07 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ile 20.09.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı iç yönergeyi (“İç Yönerge”) kabul etmiştir. İç Yönerge’de
imza yetkileri 1. derece ve 2. derece olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Şirket, söz konusu İç Yönerge
uyarınca, temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla 10.06.2021 tarihli ve 2021/16 sayılı Yönetim Kurulu
kararını kabul etmiş ve imza sirküleri 22.06.2021 tarihinde T.C. Torbalı 3. Noterliği tarafından 5912
yevmiye numarası ile onaylanmıştır (“İmza Sirküleri”).
Şirket’in işbu Hukukçu Raporu tarihi itibariyle İç Yönerge uyarınca çıkartılan İmza Sirküleri’ne göre
Şirketi 3. şahıslara karşı temsil ve ilzam etmeye yetkili imza yetkilileri yetki detayları ile birlikte aşağıdaki
şekildedir:
Adı-Soyadı
Görevi
Mehmet Ersin Tezol YK Başkanı
Şükrü Erhan Tezol
Hazine Bölüm
Başkanı
Cem Akpınar
Finans
Direktörü
Tamer Demirbağ
Genel
Koordinatör
Metin Avcı
Genel Müdür
Ahmet Şenyaşa
Fabrikalar
Direktörü
Mustafa Sağıroğlu
Kağıt
Üretim
Müdürü
Müge İnan
Çevre
Mühendisi
Musa Alican
Bilgi Sistemleri
Müdürü
Özge Karameşe
İnsan Kaynakları
Müdürü
Şennur Şenöz
Muhasebe
Müdürü
Ruhan Aysen
İnsan Kaynakları
ve İdari İşler
Yöneticisi

Yetki Şekli
Münferiden
Münferiden

Yetki Süresi
09.06.2024
09.06.2024

1. derece

Aksi karar alınıncaya kadar

1. derece

Aksi karar alınıncaya kadar

1. derece
1. derece

Aksi karar alınıncaya kadar
Aksi karar alınıncaya kadar

1. derece

Aksi karar alınıncaya kadar

2. derece

Aksi karar alınıncaya kadar

2. derece

Aksi karar alınıncaya kadar

2. derece

Aksi karar alınıncaya kadar

2. derece

Aksi karar alınıncaya kadar

2. derece

Aksi karar alınıncaya kadar

3.3. Yönetim Kurulu Kararları
Şirket’e ait son üç yıllık yönetim kurulu kararları incelenmiş ve burada aktarılanlar dışında aktarılması
gereken başkaca bir hususa rastlanmamıştır. Şirket’e ait incelenen Yönetim Kurulu kararlarının TTK
hükümleri ve Şirket esas sözleşmesine uygun şekilde toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak alındığı,
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kararlarda üyelerden bir veya birkaçının kararlara ilişkin çekimser kalma, şerh vb. durumlarının
olmadığı tespit edilmiştir.

3.4. Yönetim Kurulu Komiteleri
Şirket’in Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 10. maddesi doğrultusunda, TTK ve
sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim
Kurulu’nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn,
SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre
gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği
konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.
Şirket’in 14.06.2021 tarihli ve 2021/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri
çerçevesinde Riskin Erken Saptanması, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, ilgili
komitelerde görev yapacak kişiler belirlenmiş ve çalışma esasları kabul edilmiştir.
Komitelerin görev tanımları ve çalışma esaslarına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır. Yönetim
Kurulu Kararı uyarınca bahsi geçen komiteler, Şirket paylarının halka arzını takiben SPKn’nın II-17.1
sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyum çerçevesinde ve bu Tebliğ’de belirtilen sürelere uyularak
faaliyete geçecektir.
Denetim Komitesi
Denetim Komitesinin amacı Şirket’in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması,
bağımsız denetimi ve Şirket’in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimidir.
Komite en az iki üyeden oluşacak ve tüm üyeler bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olacaktır.
Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip
olmalıdır. Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları
tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı
yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP’ta açıklanır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Komitenin amacı Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken
teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir. Komitenin en
az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesi bulunması
halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması
zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu
üyesi olmayan konusunda uzman kişiler komiteye üye olabilir. Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır
ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutar. Komite çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve
toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı
yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP’ta açıklanır.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Komitenin temel amacı Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının,
uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar
çatışmalarının tespit edilmesi, yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici
tavsiyelerde bulunulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesidir. Kurumsal
Yönetim İlkeleri mümkün kıldığı üzere, Şirket’in yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday
gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmadığından, Komite Kurumsal Yönetim İlkelerinde
belirtilen aday gösterme ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirir. Komitenin en az iki üyeden
oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesi bulunması halinde
üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur.
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Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan
konusunda uzman kişiler komiteye üye olabilir. Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm
çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutar. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu
tarafından belirlenir ve KAP’ta açıklanır. Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin komite üyesi olarak
görevlendirilmesi zorunludur.
3.5. Genel Kurul
Şirket’in Esas Sözleşmesi’nin “Genel Kurul” başlıklı 16. maddesi uyarınca Genel Kurul toplantılarına
aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının
ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.
Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce
yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan
ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay
sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda
SPKn’nun 29/1 hükmü saklıdır.
b) Toplantı Vakti: Genel kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul,
şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az 1 defa; olağanüstü
genel kurullar ise, şirket işlerinin, TTK’nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin
gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
c) Oy verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A
grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (Beş) oy hakkı, B grubu pay
sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı, vardır. Genel kurula katılma ve oy
kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini
Şirket’e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Genel
kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri
vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil
ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnameler ve
vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli
nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur. TTK Madde 479 3/a
uyarınca genel kurulda ana sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılamaz.
d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye
piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK’nın genel
kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara
duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul
toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile
SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.
e) Toplantı yeri: Genel kurul, şirket merkez adresinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin
elverişli bir yerinde toplanır.
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f)

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantısına katılma
hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak
Elektronik Genel Kurul Sistemi 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 sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta
belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

g) Toplantıya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi: Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına
ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul
tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerini dikkate
alarak hazırlanan iç yönerge, kanunların izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula
katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez
nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilerini
sınırlandıran veya ortadan kaldıran özel hükümler içeremez.

Şirket’e ait son üç yıllık olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanakları incelenmiş ve burada
aktarılanlar dışında aktarılması gereken başkaca bir hususa rastlanmamıştır. Şirket’e ait incelenen
Genel Kurul kararlarının TTK hükümleri ve Şirket esas sözleşmesine uygun şekilde alındığı kararlarda
üyelerden bir veya birkaçının kararlara ilişkin çekimser kalma, şerh vb. durumlarının olmadığı tespit
edilmiştir.
4. RUHSATLAR VE İZİNLER
4.1. Şirket ve İştiraklerinin Tabi Olduğu Mevzuat
Şirket’in faaliyet gösterdiği imalat sektörü, NACE.2 Sanayi Kolları sınıflamasına göre 17.22.02 numaralı
Kullanıma hazır tuvalet kağıdı, kağıt mendil, temizlik veya yüz temizleme için kağıt mendil ve havlular
ile masa örtüsü ve peçetelerin imalatı (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli
ağlardan yapılmış) başlığı altında yer almaktadır. Şirket’in sahip olduğu tesislerde üretim ve satışını
gerçekleştirdiği ürünler “temizlik kağıtları” olarak sınıflanmaktadır. Temizlik kağıtları ana sınıflamasının
altında ise; yarı mamül sınıfındaki “kağıt bobin” ve bitmiş ürün sınıfındaki çeşitli temizlik kağıtlarının
üretim ve satışı gerçekleştirilmektedir.
Kağıt Bobin; selüloz ve/veya atık kağıttan oluşan hammaddeden üretilmiş, kağıt bobin formunda olan
ve henüz bitmiş ürüne çevrilmemiş temizlik kağıdı ürünlerini ifade etmektedir.
Bitmiş Ürün; selüloz ve/veya atık kağıttan oluşan hammaddeden üretilmiş temizlik kağıdı bobinlerinin
bitmiş ürün üretim (“converting”) tesislerinde çeşitli işlemlere tabi tutularak tüketicilere sunulabilecek
forma getirilen temizlik kağıdı ürünlerini ifade etmektedir.
Şirket’in yukarıda anılan faaliyetlerini yürütebilmesi için çevre mevzuatı tahtındaki yükümlülüklerini
yerine getirmesi gerekmektedir. Şirket’in üretim faaliyetlerindeki kalite değerlerini ve standartları
koruduğunu tevsik edici sertifikaları da bulunmaktadır. Şirket’in üretim tesisleri bakımından tabi olduğu
ek mevzuata da aşağıda yer verilmiştir.
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Şirket İştiraki TZE Global ise, tarafımıza sunulan bilgilere göre Şirket’in yurt dışı satışlarının
çoğunluğunun yapıldığı bir aracı ihracatçı olarak faaliyet göstermektedir. TZE Global genel anlamda dış
ticaret mevzuatına tabi olup, bunun dışında özel olarak tabi olduğu bir mevzuat ve/veya denetimi
altında bulunduğu bir resmi otorite bulunmamaktadır. TZE Global’in sahip olduğu ruhsat/izin ve
sertifikalara aşağıda yer verilmiştir.
o
Çevre Mevzuatı
Şirket’in üretim tesislerini işletilebilmesi çevre mevzuatı kapsamında bazı ek izin ve onayların
alınmasına bağlıdır. Söz konusu mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ihlali, tesisteki faaliyetlerin geçici
veya kalıcı olarak durdurulmasına ve/veya idari para cezası verilmesine neden olabilecektir. 2872 sayılı
Çevre Kanunu (“Çevre Kanunu”), çevreyi korumak için teşebbüsler tarafından alınması gereken
tedbirlerin genel hatlarını ve bu tedbirlere uymamanın sonuçlarını düzenlemektedir. Çevreyi kirletme
riski taşıyabilecek faaliyetlerde bulunan işletmeler, 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (“ÇED Yönetmeliği”) uyarınca Çevresel Etki
Değerlendirmesi (“ÇED”) raporu almak ve çeşitli çevre lisansları ve ikincil mevzuatlar kapsamında
gereken ilgili diğer lisansları almakla yükümlüdür.
10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (“Çevre
İzin ve Lisans Yönetmeliği”), çevre izin ve lisanslarına tabi işletmeleri iki kategoride sınıflandırmaktadır.
Bunlar: çevre üzerinde kirlilik yaratma etkisi fazla olan faaliyetlerde bulunan işletmeler ve çevre
üzerinde kirlilik yaratma etkisi olan faaliyetlerde bulunan işletmelerdir. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
gereği, şirketlerin faaliyetleri uyarınca belirlenecek şekilde: “Çevre İzin Belgesi” (emisyon, deşarj ve
gürültü kontrol izinleri gibi izinlerden oluşan); veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” (yukarıda belirtilen
çevre izni ve atıkların toplanması, geri dönüştürülmesi ve boşaltılması için gereken izinlerden oluşan)
almak için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne müracaat etmesi gerekmektedir.
“Çevre İzin Belgesi” ve “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” veriliş tarihinden itibaren 5 yıl süre boyunca
geçerlidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Kanunu’nda veya ikincil mevzuatta belirtilen
yükümlülüklere uymayan işletmelere uyarıda bulunabilir ve meydana gelen ihlalin giderilmesi için ilgili
işletmeye süresi 1 yılı aşmayan bir düzeltme süresi verebilir. İhlalin devam etmesi halinde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı işletmenin faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının, geçici veya kalıcı olarak
durdurulmasına karar verebilir. 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerini ihlal eden işletmeler her ihlalin
niteliği doğrultusunda değişiklik gösteren miktarda idari para cezalarına tabi tutulabilir. Buna ek olarak,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan bir denetim sırasında denetçilere yanlış veya yanıltıcı
bilgi verilmesi, sorumlulara altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilmesine neden olabilir.
Şirket, üretim faaliyetlerini Philsa Caddesi, No.36, Torbalı, İzmir’de PM1 ve PM2 üretim tesislerini
bünyesinde bulunduran ve Mersin Tarsus OSB Gelişme Alanı, Rasim Dokur Bulvarı, No.9
Akdeniz/Mersin’de PM3 ve yatırımı devam eden PM4 üretim tesislerini bünyesinde bulunduran iki
üretim tesisi üzerinden yürütmektedir. Mersin’de bulunan üretim tesisi Şirket’in Mersin şubesi olarak
Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde kayıtlıdır.
İzmir Üretim Tesisi
İzmir’de bulunan üretim tesisi bakımından çevre mevzuatı gereği alması gereken izinler, çevre izin ve
lisans belgeleri ve ÇED yazısıdır. Şirket’in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel
Müdürlüğü tarafından verilen 46794755-150/E.8297 sayılı, 19.02.2021 tarihli ve 23.12.2024 tarihine
kadar geçerli bir çevre izin ve lisans belgesi bulunmaktadır. Tarafımıza sunulan 09/10/2002 tarihli ve
15823 karar numaralı ÇED Belgesi uyarınca “Kağıt Fabrikası” faaliyeti ile ilgili olarak “Çevresel Etki
Değerlendirmesi Olumlu” kararı verilmiştir. İlaveten, 23.06.2021 tarihli ve 499 karar numaralı T.C. İzmir
Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen “İlave 120 ton/gün kapasiteli Kağıt Üretim
Fabrikası” için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” da bulunmaktadır. Daha sonra,
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kapasitenin 41.672 ton/yıla çıkması sebebiyle kapasite artırımına ilişkin olarak ÇED Yönetmeliği
kapsamında herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığına ilişkin T.C. İzmir Valiliği İl Çevre ve
Orman Müdürlüğü’nün 17 Mayıs 2013 tarihli yazısı da incelememize sunulmuştur. Şirket’in İzmir’deki
üretim tesisi kapsamında faaliyet gösteren kojenerasyon tesisine ilişkin olarak da İzmir Valiliği Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 05.02.2016 tarih ve 48657465 220-02 E-201644 sayı ile verilmiş
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı bulunmaktadır. Sonrasında, kağıt hazırlama
(üretim) kapasitesinin 54.685 ton/yıl olduğu ve tesiste hamur hazırlama ünitesi ilavesi olmayacağı
değişikliklerine istinaden T.C. İzmir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün 11.10.2018 tarihli
48657465-220.02-E.34984 sayılı yazısıyla ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılacak bir işlem
bulunmadığına ilişkin yazı da incelememize sunulmuştur.
Mersin Üretim Tesisi
Mersin’de bulunan üretim tesisi bakımından çevre mevzuatı gereği alması gereken izinler, çevre izin ve
lisans belgeleri ve ÇED yazısıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
tarafından verilen 230725740.0.1 sayılı, 22.10.2019 tarihli ve 22.10.2024 tarihine kadar geçerli bir
çevre izin ve lisans belgesi bulunmaktadır. Şirket’in Mersin’de bulunan PM3 tesisine ilişkin olarak T.C.
Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden verilen 07.08.2013 tarihli ve 2220.02/1255/8132
sayılı “Kağıt Üretim ve Paketleme Tesisi Projesi” ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli
Değildir” kararı da bulunmaktadır. Şirket’in Mersin tesisine ilişkin olarak yapılması planlanan “Doğalgaz
Kazanı (6.05 MW)” projesi için de T.C. Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden verilen
31.05.2018 tarihli ve 23645791-220.03-E.5097 sayılı kapsam dışı olduğunu gösterir yazısı
bulunmaktadır. Şirket’in Mersin’de bulunan konverting ünitesine yeni bir peçete makinesinin
alınmasının planlanması ile ilgili olarak Kağıt Kesme ve Paketleme Bölümü Kapasite Artışı Projesine
istinaden ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olduğuna ilişkin T.C. Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’nden verilmiş 11.08.2020 tarihli ve 23645791-220.02-E.28782 sayılı yazısı bulunmaktadır.
Şirket tarafından yatırımı planlanan PM4 tesisine ilişkin olarak Kağıt Üretim Tesisi Kapasite Artışı
Projesi” konulu bir ÇED başvuru dosyası incelememize sunulmuştur ve Şirket tarafından başvurunun
henüz yapılmış olduğu ve sonuç beklendiği beyan edilmiştir.

o
Atık Yönetimi
Şirket, olağan operasyonları ile üretim faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan atıkların muhafazası ile
bertarafını 31 Aralık 2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği (“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”) ile 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği (“Atık Yönetimi Yönetmeliği”) hükümlerine uygun şekilde
yürütmek ve çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimini sağlamakla yükümlüdür. Şirket’in Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin
korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması adına su kirlenmesinin önlenmesini
sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve
teknik esaslara uyması gerekmektedir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, atık su üreten tesislerin
evsel/endüstriyel atık sularını boşaltmaları veya bir alıcı su ortamına veya kanalizasyon sistemine
bağlamaları gerekmektedir. Bu kapsamda, Şirket’in atık sularını boşaltmak veya bir alıcı su
ortamına/kanalizasyona bağlamaları için bir bağlantı lisansı veya boşaltma izni bulundurması
gerekmektedir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen bu yükümlülüklere aykırılık halinde ilgili
şirkete verilecek ek süre sonunda da aykırılıkların devam etmesi halinde ilgili şirketin faaliyetlerinin
kısmen veya tamamen durdurulması ve idari para cezası uygulanması söz konusu olabilmektedir.
Şirket’in İzmir’deki üretim tesisine ilişkin olarak T.C. İzmir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
tarafından verilmiş 16.02.2006 tarihli ve 270 sayılı ve 03.02.2010 tarihli ve 694 sayılı Desarj İzni
Belgeleri bulunmaktadır. İlaveten, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
tarafından verilmiş 13.10.2015 tarihli iki farklı Atıksu Artırma Tesisi Kimlik Belgesi de bulunmaktadır.
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Şirket’in Mersin’deki üretim tesisine ilişkin olarak Mersin Tarsus OSB Gelişme Alanı (2. Bölge) Atıksu
Deşarjı İçin Kanalizasyona Bağlantı İzin Belgesi bulunmaktadır.
Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında atık üretiminin ve atığın tehlikelilik özelliğinin; (i) doğal
kaynakların olabildiğince az kullanıldığı temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması; (ii) üretim,
kullanım, geri kazanım veya bertaraf aşamalarında çevre ve insan sağlığına en az zarar verecek şekilde
ürünlerin tasarlanması, pazarlanması; ve (iii) daha dayanıklı, yeniden kullanılabilir ve geri
dönüştürülebilir ürünlere odaklanan teknolojiler ile atık üretimine ve atık içerisinde bulunan zararlı
maddelere yönelik, ürün çevresel tasarım yaklaşımının oluşturulması suretiyle önlenmesi ve azaltılması
amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda, Şirket, atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almak, atıklarını
ayrı toplamak ve geçici depolamak, ürettiği atıklar için Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda
kayıt tutmak ve uygun ambalajlama ve etiketleme yapmak, üretildikleri yerlerde çevre ve insan sağlığını
bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza ederek, toplamaya hazır etmek, özellikli atıkları
belgelemekle ve lisanslı atık işleme tesislerine göndermekle ve bu işleri yürüten personelinin eğitimini
sağlamak, sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Şirket’in yukarıdaki
yükümlülüklerine ilişkin kronolojik kayıt tutmak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirleyeceği çevrimiçi
sistemlere kaydolarak bildirim yapmak, bilgi vermek ve tutulan kayıtları en az beş yıl süreyle muhafaza
etmesi gerekmektedir. İlgili mevzuata aykırılık halinde Çevre Kanunu kapsamında çeşitli idari para
cezaları ile yaptırımlar uygulanması öngörülmektedir. Tarafımıza sunulan belgeler arasında Şirket’in
çevre mevzuatına uyumluluğuna halel getirecek herhangi bir belgeye rastlanmamıştır.
Şirket’in, ayrıca, yürüttüğü tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, ara depolanması, geri kazanımı,
yeniden kullanılması, bertarafı ve işlemeden kaynaklanan tehlikeli atıkların geçici depolanması
faaliyetleri nedeniyle oluşacak kazalar dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı
“tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu malî sorumluluk sigortası” yaptırması gerekmektedir.
Şirket’in İzmir tesisine ilişkin olarak İncelememize sunulan T.C. İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü tarafından verilen 09.04.2019 tarihli ve 11141585-100-E.38278 sayılı yazı uyarınca, tesisin
Endüstriyel Atık Yönetimi Planı, tesiste yapılan incelemede ilgili mevzuata uygun bulunmuş ve
onaylanmıştır. Atık yönetim planı, onay tarihinden itibaren üç yıl geçerlidir.
Şirket’in Mersin tesisine ilişkin olarak İncelememize sunulan T.C. Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü tarafından verilen 18.08.2019 tarihli ve 27907008-145.99-E.31593 sayılı yazı uyarınca,
tesisin Endüstriyel Atık Yönetimi Planı, tesiste yapılan incelemede ilgili mevzuata uygun bulunmuş ve
onaylanmıştır. Atık yönetim planı, onay tarihinden itibaren üç yıl geçerlidir.
Tarafımıza sunulan bilgi ve belgeler kapsamında Şirket’in atık yönetimi ile ilgili herhangi bir mevzuata
aykırılığına rastlanmamıştır. İleri tetkik amaçlı, Şirket’in fiili olarak faaliyetlerini atıklarının kontrolü
mevzuatına uygun şekilde yürütmekte olup olmadığı sorgulanmış ve Şirketin 30.07.2021 tarihli beyanı
uyarınca, işbu Hukukçu Raporu tarihi itibariyle, Şirket’in atıklarının çevre ve insan sağlığına zararlı
olabilecek etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri aldığı ve olağan operasyonları ile üretim
faaliyetleri kapsamında mevzuata uygun şekilde hareket ettiği teyit edilmiştir.
o
Veri Koruma
Türkiye’nin ilk veri koruma kanunu olan KVKK 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. KVKK, 95/46/AT
sayılı Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi örnek alınarak hazırlanmıştır ve 07.10. 2016 tarihi itibarıyla
kişisel verilerin yasadışı yollarla toplanması, işlenmesi ve iletilmesi durumunda Türk Ceza Kanunu
tahtında idari para cezaları ve cezai yaptırımlar getirilmiştir. KVKK aşağıdaki önemli hükümleri
içermektedir:
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•
•
•
•

kişisel bilgiler sadece veri sahibinin açık rıza vermesi halinde işlenebilir;
veri sahipleri kendi kişisel verilerine erişme ve veri sorumlusuna başvurma hakkına sahiptir;
ülke dışına veri transferi için veri sahibinin açık rızası gereklidir; ve
kuruluşlar bilgi güvenliği sağlamak için gerekli güvenlik önlemlerini almak zorundadır.

Şirket’in kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumu süreci ile ilgili sürecinin devam etmekte olduğu
ve işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla mevzuat ile uyumlu olduğu, ayrıca Şirket’in ve TZE Global’in
kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum çalışmalarının Köymen Erden Hukuk Bürosu’ndan alınan
danışmanlık hizmeti ile yürütüldüğü Şirket tarafından beyan edilmiştir. Şirket’in ve TZE Global’in KVKK
hükümleri uyarınca Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yaptırma yükümlülüğü mevcut olup, ilgili
kayıt işlemleri de tamamlanmıştır.
o
Diğer Lisanslar ve İlgili Sertifikalar
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyeri sıhhi
müessese olarak adlandırılmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu müesseseler: (i) geçerli bir işyeri açma
ve çalışma ruhsatı kapsamında faaliyet göstermeli ve (ii) tesisin günlük faaliyetlerinden sorumlu olmak
üzere gerekli profesyonel niteliklere sahip bir yönetici atamalıdır. İlgili belediyeler, hijyenik ve hijyenik
olmayan tesisleri denetlemeye ve bu tesislerin kamu sağlığı ve çevre bakımından tehlike arz etmesi
halinde, söz konusu tesisin faaliyetlerinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması dahil olmak üzere
gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.
Şirket’in İzmir’deki tesisine ilişkin olarak önceki tarihli işyeri açma ve çalışma ruhsatları bulunmasına
rağmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesini talep eden
14.05.2019 tarihli bir dilekçe incelememize sunulmuştur. T.C. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından muhtelif zamanlarda
yapılan denetimlerde birtakım eksikliklerin tespit edildiğine ilişkin ihtarlar bulunmaktadır. T.C. İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü
tarafından verilen 02.09.2019 tarihli yazıya istinaden, Şirket’e ilgili eksikliklerin tamamlanması için ilave
süre verilmiştir. Ancak işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla Şirket tarafından İzmir üretim tesisine
ilişkin olarak güncel tarihli bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı incelememize sunulmamıştır.
İzin, Belge Adı
Sanayi Sicil
Belgesi (İzmir
Tesisi)
İşletme
Belgesi (İzmir
Tesisi)
İşyeri Açma ve
Çalışma
Ruhsatı
(Mersin Tesisi)
Sanayi Sicil
Belgesi
(Mersin Tesisi)

İlgili Kamu
Kuruluşu
T.C. Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı
T.C. Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı

Belge No

Belge Tarihi

517129

06.08.2004

Geçerlilik
Tarihi
-
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23.01.2006

-

17.09/274.1409

04.04.2017

-

687830

31.03.2016

-

Mersin Tarsus
OSB
T.C. Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı
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10 Şubat 2013 tarihli ve 28555 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İşletme Belgesi Hakkında
Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile işletme belgesi zorunluluğu yürürlükten
kaldırılmıştır. Bu doğrultuda, Mersin Tesisi 2018 yılında faaliyete geçtiğinden, Mersin Tesisi için işletme
belgesi alınmamasına gerek bulunmamaktadır.
TZE Global ise Torbalı belediyesi tarafından verilen 23.06.2021 tarihli ve 199 sayılı işyeri açma ve
çalışma ruhsatı ile 31.12.2021 tarihine kadar geçerli olan 23.06.20201 tarihli ve 124 numaralı ulusal
bayram tatili çalışma ruhsatına sahiptir.
Muhtelif Sertifikalar
Şirket, üretim faaliyetlerini belirli uluslararası standartlara göre icra ettiğini gösterir FSCSTD-40-004
(Version 3.0) EN, FSC-STD-40-007 (Version 2.0) EN and FSCSTD-50-001 (Version 2.0) EN for FSC® Chain
of Custody Certification sertifikası, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001-2013 ve ISO 450012018, IFS HPC Version 2, April 20216 sertifikaları alınmıştır.
TZE Global ise, Şirket’e ait ürünlerin ihracatını gerçekleştirmesi nedeniyle satış faaliyetlerini belirli
uluslararası standartlara göre icra ettiğini gösterir FSC-STD-40-004 V3 sertifikasına sahiptir.

4.2. Sonuç
Şirket’in ve TZE Global’in işyeri açma çalışma ruhsatı ile işletme kayıt belgeleri başta olmak üzere
faaliyetlerini devam ettirmek için elinde bulundurduğu izin ve ruhsatlara aşağıda yer verilmiştir.
Şirket
İzin, Belge Adı

İlgili Kamu Kuruluşu

Belge No

Belge Tarihi

İşletme Belgesi
(İzmir Tesisi)
İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatı
(Mersin Tesisi)
Çevre İzni (İzmir)

T.C. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı

17

23.01.2006

17.09/274.1409

04.04.2017

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ÇED İzin ve
Denetim Genel
Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ÇED İzin ve
Denetim Genel
Müdürlüğü
T.C. İzmir Valiliği İl
Çevre ve Orman
Müdürlüğü

46794755-150/E.8297

19.02.2021

15823

09/10/2002

499

23.06.2021

T.C. İzmir Valiliği İl
Çevre ve Orman
Müdürlüğü
İzmir Valiliği Çevre ve
Şehircilik İl
Müdürlüğü

-

17.05.2013

48657465 220-02 E201644

05.02.2016

Çevresel Etki
Değerlendirmesi
Olumlu kararı
(İzmir)
Çevresel Etki
Değerlendirmesi
Gerekli Değildir
Kararı (İzmir)
İlave Kapasite
ÇED Yazısı (İzmir)
Çevresel Etki
Değerlendirmesi
Gerekli Değildir

Mersin Tarsus OSB
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İzin, Belge Adı
Kararı (İzmir
Kojenerasyon
Tesisi)
ÇED Yönetmeliği
kapsamında
yapılacak bir
işlem
bulunmadığına
ilişkin yazı
(Tesiste değişiklik
- İzmir)
Çevre İzni
(Mersin)

Kağıt Üretim ve
Paketleme Tesisi
Projesi Çevresel
Etki
Değerlendirmesi
gerekli Değildir
Kararı
Mersin Tesisi
Doğalgaz Kazanı
(6.05 MW)”
projesi ÇED
Kapsam Dışı
Yazısı
Kağıt Kesme ve
Paketleme
Bölümü Kapasite
Artışı Projesi ÇED
Yönetmeliği
kapsamı dışı
yazısı (Mersin)
Desarj İzni
Belgesi
Desarj İzni
Belgesi
Atıksu Artırma
Tesisi Kimlik
Belgeleri (İzmir
Tesisi)
Mersin Tarsus
OSB Gelişme
Alanı (2. Bölge)
Atıksu Deşarjı
İçin

İlgili Kamu Kuruluşu

Belge No

Belge Tarihi

48657465-220.02E.34984

11.10.2018

230725740.0.1

22.10.2019

2220.02/1255/8132

07.08.2013

T.C. Mersin Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü

23645791-220.03-E.5097

31.05.2018

T.C. Mersin Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü

23645791-220.02E.28782

11.08.2020

270

16.02.2006

694

03.02.2010

-

13.10.2015

-

-

T.C. İzmir Valiliği İl
Çevre ve Orman
Müdürlüğü’nün

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ÇED İzin ve
Denetim Genel
Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü

T.C. İzmir Valiliği İl
Çevre ve Orman
Müdürlüğü
T.C. İzmir Valiliği İl
Çevre ve Orman
Müdürlüğü
T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü
Mersin Tarsus OSB
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İzin, Belge Adı
Kanalizasyona
Bağlantı İzin
Belgesi
Endüstriyel Atık
Yönetimi Planı
Onayı (İzmir)
Endüstriyel Atık
Yönetimi Planı
Onayı (Mersin)
Kabul Tutanağı

İlgili Kamu Kuruluşu

T.C. İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
T.C. Mersin Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
T.C. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

Belge No

Belge Tarihi

11141585-100-E.38278

09.04.2019

27907008-145.99E.31593

18.08.2019

-

09.12.2020

Belge No

Belge Tarihi

199

23.06.2021

124

23.06.2021 (31.12.2021
tarihine kadar geçerlidir)

TZE Global
İzin, Belge Adı
İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatı
Bayram Tatili
Çalışma Ruhsatı

İlgili Kamu Kuruluşu
Torbalı Belediyesi
Torbalı Belediyesi

İşbu Hukukçu Raporu tarihi itibariyle Şirket ve TZE Global, mevcut hizmet faaliyetlerini yerine getirmek
için gereken izin ve lisanslara sahiptir. Şu kadar ki, Şirket’in İzmir Tesisi için yukarıda belirtilen işyeri
açma ve çalışma ruhsatı incelememize sunulmamıştır, ancak Şirket tarafından alınan yazılı beyan
uyarınca işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin sürecin devam ettiği, birleşme nedeniyle yenilenmesi
gereken ruhsatın başvuru sürecinde değişen yönetmeliklere uygun olarak fabrikada yapılması gereken
yangın algılama ve söndürme, yangın su deposu vb. konularda ek yatırımlar yapılması gereği doğduğu
ve bunları tamamlamanın belirli bir süre aldığı belirtilmiştir. Yeni yatırımların gerektirdiği süre dışında
Covid salgını etkilerinin de yeni ruhsat sürecinin uzamasında etkili olduğu, İtfaiye Müdürlüğü’nün talep
etmiş olduğu eksikliklerin de hemen tamamının gerilmiş durumda olduğu ve raporun beklendiği, ayrıca
raporun alınmasını takiben yeni ruhsatın Eylül-Ekim aylarında alınmış olmasının planlandığı Şirket
tarafından beyan edilmiştir.
İş yeri açma ve çalışma ruhsatının alınmamış olması halinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik’in 6. maddesi uyarınca bu ruhsat olmadan açılan iş yerleri kapatılır. Ancak İzmir Tesisi için
süreç belediyenin kontrolü ve bilgisi dahlinde devam etmektedir. Süreçlerin belediyenin kontrolünde
ve bilgisi dahilinde devam etmesi halinde Şirket’in beyanı doğrultusunda iznin alınabilecek ve iş yerinin
kapatılması riski söz konusu olmayabilecektir.

5. ŞİRKET’İN AKTİFİNE KAYITLI VARLIKLAR VE BU VARLIKLAR ÜZERİNDEKİ KISITLAMALAR
Şirket’in aktifinde bulunan taşınmazlara aşağıda yer verilmiştir yer verilmiştir.
Taşınmaz
İl/İlçe
Ada/Parsel Mahalle/Köy Şerhler
Bilgisi
İzmir Fabrika İZMİR/TORBALI
1043/21
Torbalı Mah. Beyan: TORBALI 2. ASLİYE HUKUK
Mahkemesi’nin 11/02/2021 tarih
arazisi
ve
2020/55 ESAS sayılı Mahkeme
binası

Müzekkeresi numaralı dosyasında
davalıdır.
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Şerh: Torbalı 2. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 14/05/2020 tarih
2020/55 ESAS sayılı İlgili İdarenin
Yazılı Talebi yazıları ile 2942 Sayılı
Kamulaştırma Kanununun 31/b
maddesi gereğince şerh (İrtifak
hakkına yönelik).
(Şablon: 2942 Sayılı Kamulaştırma
Kanununun 31/b maddesine göre
şerh (İRTİFAK).)
Beyan: 2942 Sayılı Kamulaştırma
Kanununun 7. maddesine göre
belirtme.
(Şablon: 2942 Sayılı Kamulaştırma
Kanununun 7. maddesine Göre
Belirtme)
İrtifak: İrtifak hakkı vardır. (Özel
Koşullar : TEDAŞ lehine 289.93m²’lik
irtifak hakkı tesisi vardır.) (Şablon:
Diğer İrtifak Hakkı)
İrtifak: A M: TEDAŞ Genel
Müdürlüğü lehine 738,86 m2 lik
saha üzerinde daimi irtifak hakkı
(şablon: diğer irtifak hakkı)

Mersin
Fabrika
arazisi
binası

MERSİN/AKDENİZ 134/5

Burhan Mah.

ve

Beyan: Katılımcılara geri alım hakkı
şerhi kaldırılarak tapu verilmesi
durumunda tapu kaydına taşınmazın
icra yoluyla satışı dahil 3. kişilere
devrinde OSB den uygunluk görüşü
alınması zorunludur. Bu durumda
eski katılımcının vermiş olduğu
taahhütler Yeni alıcı tarafından da
aynen kabul edilmiş sayılır.

Belirtilen ipoteğe ilişkin detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Taşınmaz
Bilgisi

Kısıtlamanın/
Ayni Hakkın
Türü

Kimin Lehine
Verildiği

Mersin
Fabrika
arazisi ve
binası

İpotek

Ziraat
Bankası

Nedeni

Kredi
kullanımı
karşılığı

Veriliş
Tarihi

29.12.2020

Tutarı

60.000.000
TL

Şirket tarafından verilen beyana göre, TZE Global’in aktifinde kayıtlı herhangi bir taşınmaz
bulunmamaktadır.
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6. FİKRİ MÜLKİYET
Şirket’in fikri mülkiyet hakları Şirket’in markalarından oluşmaktadır.
06.03.2021 tarihi itibarıyla Şirket’in sahibi olduğu markalara ilişkin detaylı bilgi Destek Patent A.Ş.
tarafından incelememize sunulan imzalı marka raporu ile belgelenmiştir. İlgili marka raporuna işbu
Hukukçu Raporu’nun EK 2’sinde yer verilmiştir.
7. SİGORTA
Şirket’in üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası,
bireysel tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası, oto dışı – endüstriyel
tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi, yangın sigorta poliçesi
bulunmaktadır. Şirket tarafından Şirket sigorta poliçelerinin kapsamının ilgili mevzuat ve piyasa
standartları uyarınca yeterli olduğu ve zorunlu sigortaların tamamının yaptırıldığı beyan ve taahhüt
edilmiştir.
Şirket tarafından aktifinde kayıtlı bulunan duran varlıklara ilişkin olarak sunulan sigorta poliçelerinin
listesi aşağıda sunulmuştur.
Poliçe Türü

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası

30.11.2020

30.11.2021

Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası

05.12.2020

05.12.2021

Bireysel tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali
sorumluluk sigortası

20.11.2020

20.11.2021

Oto dışı – endüstriyel tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık
zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi

21.12.2020

21.12.2021

Yangın sigorta poliçesi

30.11.2020

30.11.2021

8. İSTİHDAM
Şirket’in 31 Aralık 2020 itibarıyla çalışan sayısı 586’dır. Şirket ile mavi yaka ve beyaz yaka çalışanları
arasında imzalanan belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri örnekleri tarafımızca incelenmiştir.
Şirket tarafından çalışanları ile bugüne kadar herhangi esaslı bir iş uyuşmazlığı yaşanmadığı beyan ve
taahhüt edilmiştir.
Şirket, işyeri kazalarını engellemek için gerekli önlemleri almasına rağmen, iş kazaları meydana
gelebilmektedir. İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talepleri ile açılan ve Şirket’in
taraf olduğu davalar Ek 1’de yer alan dava listesinde yer almaktadır.
9. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER
Tedarik ve Fason Üretim Sözleşmeleri
Şirket’in faaliyetleri yürütmesi için hammadde ve hizmet tedarikine ihtiyacı bulunmaktadır. Yurt içi ve
yurt dışı piyasalardan, selüloz ve atık kağıt tedariki için sözleşmeler imzalanmaktadır. Yurt içi bitmiş
ürün satışlarının büyük kısmı özel markalı ürünlerden gelmekte olup, Şirket yurt içi pazardaki özel
markalı ürün üreticilerinden biridir. Şirket özel markalı üretim yapmakta olduğu büyük zincir mağazalar
ile genel satın alma şartları ve özel satın alma şartları, fason üretim ve tedarik sözleşmesi, tedarik
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sözleşmesi ve satınalma anlaşması gibi sözleşmeler akdetmiştir. Söz konusu sözleşmeler zincir
mağazaların genel işlem koşullarını haiz standart sözleşmelerdir.
Şirket ayrıca, TZE Global ile imzaladığı sözleşme uyarınca ürünlerin ihraç kayıtlı olarak satışını
sağlamaktadır.
Yatırımlara İlişkin Sözleşmeler
Şirket, Mersin Tarsus OSB’deki fabrikasında başlatmış olduğu yeni kağıt üretim tesisi (PM4) yatırımına
ilişkin olarak, Madanoğluyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 11.12.2020 tarihinde inşaat
işlerinin her türlü proje ve etüt işleri dahil olmak üzere malzemeli işçilik olarak yapılması işinin konu
olduğu bir birim fiyatlı inşaat yapım sözleşmesi akdetmiştir. Söz konusu sözleşmenin süresi proje-etüt
çalışmaları için 3 (üç) ay, inşaat ve uygulama işleri için ise inşaat ruhsatı tarihinden itibaren 12 (on iki)
ay olup toplam 15 (on beş) aydır.
Şirket, yine PM4 yatırımına ilişkin olarak, Toscotec S.p.A. ile 23.12.2020 tarihinde kağıt makinesiyle
ekipmanlarının satın alınması ile bunlar için mühendislik hizmetleri, kurulum gözetimi ve devreye alma
hizmetleri alınması için bir sözleşme akdetmiştir.
Şirket, İzmir’deki bitmiş ürün üretim hattı (converting) yatırımına ilişkin olarak Fabio Perini S.p.A. ile
14.04.2020 tarihinde ve 05.05.2020 tarihinde üretim, paketleme ve ambalajlama ünitelerinin satın
alınması için iki ayrı sözleşme akdetmiştir.
Finansal Edimli Sözleşmeler
Genel Kredi Sözleşmeleri
Şirket, TZE Global veTZC Kimya, kendi işletme ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olması halinde kredi
kullanmak üzere bazı bankalarla genel kredi sözleşmeleri akdetmiştir. Bu üç şirketin birbirleri ile,
birbirlerine kredi kullandırma anlamında bir finansman ilişkisi bulunmadığı Şirket tarafından beyan ve
taahhüt edilmiştir. Anılan genel kredi sözleşmeleri, ilgili bankaların standart kredi sözleşmeleri olup;
genel olarak bankalara, kredi verdikleri şirketin finansal durumunun olumsuz yönde değişmesi, ilgili
şirketlerce üçüncü kişiler lehine kefalet ve garantiler verilmesi, ilgili şirketlerin malvarlığı üzerinde
önemli ölçüde tasarruflarda bulunulması ve takyidatlar yaratılması, şirketlerin borçluluğunun
artırılması, izinsiz kâr payı dağıtımı yapılması gibi hallerde tüm kredileri muaccel hale getirme, geri
ödeme talep etme, temerrüt faizi işletme gibi geniş hak ve yetkiler tanımaktadır. Söz konusu kredi
sözleşmeleri olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi nedeniyle imzalanmış olup, münferiden
değerlendirildiğinde Şirket üzerinde önemli bir etkiye sahip değildir. Söz konusu genel kredi
sözleşmelerinin bir bölümü, çeşitli müteselsil kefaletlerle teminat altına alınmıştır.
Yukarıda anılan genel kredi sözleşmelerinden biri kapsamında, Şirket 20.04.2020 tarihinde imzalanmış
kredi sözleşmesi tahtında T. Vakıflar Bankası T.A.O.’dan Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu Kefaleti
teminatlı 20.000.000 TL tutarında, 36 ay vadeli, %7,5 faiz oranlı İşe Devam Destek Kredisi’ni makine
yatırımlarının finansmanı amacıyla almıştır.
Yukarıda anılan genel kredi sözleşmelerinden biri, Şirket ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
(“Ziraat Bankası”) arasında 22.10.2020 tarihinde akdedilen, 30.000.000 TL tutarlı ivme yatırım kredisi
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şeklinde kullanılan genel kredi sözleşmesidir. Bu kredi sözleşmesinin teminatını teşkil etmek üzere
Şirket’e ait Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Burhan Mahallesi O33A15B4B Pafta, 134 Ada, 5 Parsel’deki Arsa
niteliğindeki taşınmazı üzerinde Ziraat Bankası lehine 60.000.000 TL değerinde birinci derece ipotek
29.12.2020 tarihinde tesis edilmiştir.
Yine yukarıda anılan genel kredi sözleşmelerinden diğeri ise, Şirket ile QNB Finansbank A.Ş.
(“Finansbank”) arasında akdedilen 02.04.2021 tarihli bir kredi sözleşmesidir. Bu kredi sözleşmesinin
teminatını teşkil etmek üzere Şirket’e ait Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Burhan Mahallesi O33A15B4B Pafta,
134 Ada, 5 Parsel’deki Arsa niteliğindeki taşınmazı üzerinde Finansbank lehine 3.360.000 Euro
değerinde serbest dereceden istifade etme hakkına sahip ikinci derece ipotek 29.06.2021 tarihinde
tesis edilmiştir.
Şirket’in Haziran 2021’de kullanmış olduğu kredisi için 13.07.2021 tarihinde İzmir İli, Torbalı İlçesi, 30NIIB Pafta 1043 Ada, 31 Parsel’deki 2 adet fabrika binası idari bina arıtma tesisi olan arsa niteliğindeki
taşınmazı üzerinde ING Bank A.Ş. lehine 9.640.530,15 Euro tutarında ve birinci derece ipotek tesis
edilmiştir.
Finansal Kiralama Sözleşmeleri
Şirket’in faaliyetleri kapsamında kullandığı çeşitli makinelere ilişkin çeşitli finansal kiralama
kuruluşlarıyla finansal kiralama sözleşmeleri akdetmiştir. Şirket’in akdetmiş olduğu finansal kiralama
sözleşmeleri benzer finansal kiralama işlemlerinde kullanılan standart nitelikte finansal kiralama
sözleşmeleridir. Taksitler tamamlandığında kiralanan malvarlıkları Şirket’in mülkiyetine geçecektir.
Türev Araç Sözleşmeleri
Şirket’in çeşitli finansal kurumlar ile, gelecekteki kur riskinden kaynaklı nakit akışlarını yönetmek
amacıyla, vadeli döviz türev araçları sözleşmeleri bulunmaktadır. Söz konusu sözleşmeler, ilgili hesap
dönemlerine ilişkin açık döviz pozisyonlarına ilişkin riskleri yönetmek için yapılmış olup, gerektiğinde
yenilenmektedir. Anılan sözleşmeler, ilgili finansal kurumların standart türev araç/türev araç çerçeve
sözleşmeleri olup; genel olarak ilgili finansal kurumlara geniş hak ve yetkiler tanımaktadır. Söz konusu
sözleşmeler, kur riskinden kaynaklı nakit akışlarını yönetmek amacıyla imzalanmış olup, münferiden
değerlendirildiğinde Şirket üzerinde önemli bir etkiye sahip değildir.
Şirketin yukarıda belirtilen finansal edimli sözleşmeleri tahtında her bir banka uygulaması ve sözleşme
hükümlerine göre farklılık göstermekle birlikte, Şirket ile ilgili finansal kuruluşlar arasındaki sözleşmeler
tahtında Şirketin planlanan halka arzına engel bir durum olmadığına veya bu durumun ilgili finansal
edimli sözleşmeler tahtında herhangi bir temerrüt hali yaratmayacağına ilişkin olarak her bir ilgili
finansal kuruluştan yazılı onay talep edilmiştir. Ziraat Bankası İzmir Kurumsal Şube, Yapı ve Kredi
Bankası A.Ş. Ege Ticari Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İzmir Kurumsal Şubesi, Türkiye İş Bankası
A.Ş. İzmir Ticari Şubesi, İş Finansal Kiralama A.Ş., T. Garanti Bankası A.Ş. İzmir Ticari Şubesi, Denizbank
A.Ş. Ege Ticari Şubesi, BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. Pınarbaşı Ticari Şubesi,
Akbank T.A.Ş. Ege Kurumsal Şube, ING Bank A.Ş. Ege Tüzel Bankacılık Şubesi, QNB Finansbank A.Ş.
Pınarbaşı Şubesi’nden söz konusu yazılı onaylar alınmıştır. İşbu Hukukçu Raporu’nun tarihi itibariyle
bahsi geçen bankalardan alınan yazılı onaylara istinaden, Şirketin halka arzına ilişkin olarak ilgili
bankaların taraf olduğu kredi sözleşmeleri tahtında Şirketin paylarının halka arzına engel bir durum
bulunmamaktadır.
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Elektrik Üretim Sözleşmesi
Şirket’in Tres Enerji ile 01.04.2015 tarihinde akdettiği sözleşme ve bu sözleşmeye ek 31.12.2019 ve
31.12.2020 tarihli protokoller uyarınca, Şirket’in İzmir fabrikasında Tres Enerji tarafından işletilen ve
Şirket’e elektrik sağlayan bir kojenerasyon santrali bulunmaktadır. Toplam gücü 6,7 MWe olan tesis,
Şirket’in İzmir fabrikasının arazisi üzerine kuruludur. Şirket ile Tres Enerji arasında kojenerasyon
tesisine ilişkin olarak 08.08.2019 tarihinde kira süresinin sonu 28.07.2022 olan bir kira sözleşmesi de
akdedilmiştir.
10.DAVALAR
Son 12 ay içerisinde, Şirket aleyhine karara bağlanması halinde, Şirket’in faaliyeti, faaliyet sonuçları
veya mali durumu üzerinde tek başına veya hep birlikte önemli derecede olumsuz etkisi olabilecek
herhangi bir idari işlem, dava, tahkim veya sair idari takip bulunmamaktadır. Şirket, faaliyetlerin
olağan akışı çerçevesinde, zaman zaman müşterilerle, yüklenicilerle, tedarikçilerle, vergi daireleriyle
ve işçileriyle ilgili davalara taraf olmaktadır. Şirket, faaliyetlerinin olağan akışı dâhilinde zaman zaman
iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalara maruz kalmaktadır. İş kazaları sebebi ile açılan
davalardaki talep meblağları yüksek olmamakla birlikte, iş kazalarından kaynaklı davaların SGK
boyutları da göz önünde bulundurulduğunda, Şirket’e idari yaptırımlar uygulanması söz konusu
olabilecektir, ayrıca konu Şirket’in itibarı üzerinde de olumsuz etkilere sebep olabilir. Şirket’in malen
sorumlu olarak dahil olduğu Torbalı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2020/588 E. (ESKİ ESAS NO:
2014/145 E.) ile görülen davaya istinaden mahkeme tarafından Şirket’in çevreyi kirletmeye yönelik
suçu işlediğine kanaat getirerek Şirkete karşı adli para cezasına hükmetmesi durumunda, Şirketin mali
sorumluluğu 36.500,00 TL ile 109.500,00 TL aralığında değişebileceği gibi, bu sorumluluk miktarı daha
az veya daha çok olabileceği yönünde davayı takip eden avukatlardan beyan alınmıştır. Tarafımıza
sunulan dava raporlarından görüldüğü üzere, ilk derece mahkemesi Şirket’in izninin iptaline yer
olmadığına karar vermiştir ve bu karar Yargıtay tarafından öğretim üyesi bilirkişilerden oluşan ve
denetime elverişli bir bilirkişi raporu alınması gerektiği sebebiyle bozularak dosyanın ilk derece
mahkemesine gönderilmiştir. Davanın birinci derece mahkemesi nezdinde görülmesi sonucunda
yeniden böyle ilgili iznin iptaline ilişin karar verilmesi ihtimal dahilinde olmakla birlikte Şirket’in
avukatı tarafından ilgili davaya ilişkin riskler kapsamında böyle bir riske değinilmemiştir, yalnız malen
sorumluluk tutarına yer verilmiştir. İlgili uyuşmazlığı takip eden avukatların, uyuşmazlıktaki
iddianame ve gerekçeli karar da dikkate alındığında, ilgili iznin adı hiçbir belgede zikredilmemiş
olmasına rağmen Türk Ceza Kanunu’nun 60/1 maddesi hükmü uyarınca iptali söz konusu olabilecek
izinin, başka bir deyişle, verdiği yetkinin kötüye kullanılması ile ilişkilendirilebilecek iznin 2013 yılı
itibari ile “çevre izni” olabileceği düşüncesinde oldukları Şirket tarafından beyan edilmiştir. Şirket’in
faaliyetlerinin olağan akışı dâhilinde yasal işlemlere ve taleplere maruz kalması da mümkün olup, söz
konusu işlem ve talepler, dayanaktan yoksun olsalar dahi kayda değer boyutta finansal ve idari
kaynağın harcanmasına yol açabilecektir. Şirket’in taraf olduğu davaların ve takiplerin listesi Şirket’in
hukuki danışmanlık hizmeti aldığı muhtelif avukatlar tarafından imzalı olarak sunulan imzalı raporlar
ile tevsik edilmiştir. Bu dava ve takip raporları Ek 1’de yer almaktadır. İlaveten, Şirket aleyhine açılan
bu davaların risk tutarlarını da gösteren avukatlar tarafından imzalı tablolar da temin edilmiş olup bu
tablolar da Ek 1’de yer almaktadır. Avukatlar tarafından iletilen bu imzalı tablolar uyarınca, Şirket
aleyhine açılan tüm davaların konusuna göre ilgili dava gruplarındaki toplam risk tutarlarının
gösterildiği tablo ise aşağıda sunulmaktadır:
Konu
İşe iade
alacakları

Adet
ve

işçilik 13

Toplam Risk

Açıklama

176.923,00 TL + Davalardan bazıları belirsiz alacak
ödeme
tarihine davası olarak açılmış olup işbu
Hukukçu Raporu tarihi itibariyle
derdesttir ve ileride alınacak bilirkişi
26

kadar işleyecek yasal raporları doğrultusunda risk tutarları
faiz
artabilecektir.
Bazı davalar işe iade davası olarak
açılmış olup dava taleplerinde
meblağ
belirtilmemiştir.
Bu
davalarda Şirket aleyhine ilgili işçinin
4 ile 8 aylık ücret tutarında işe
başlatmama
tazminatına
hükmedilebilir.
Bazı davaların istinaf incelemesi
devam etmektedir.
Bu nedenlerle, işbu Hukukçu Raporu
tarihi itibariyle belirtilen risk tutarları
kesinlik taşımamaktadır.
İş
Kazası
nedeniyle 7
tazminat talepleri

721.593,10 TL +
ödeme
tarihine
kadar işleyecek yasal
faizi

İşbu Hukukçu Raporu tarihi itibariyle
bazıları
istinaf
incelemesinde,
bazıları
ise
yerel
mahkeme
aşamasında olup tüm davalar devam
etmektedir.
Bir davada ise davacı alacaklı, davada
Şirket aleyhine hükmedilen tutar
hakkında icra takibine başlatmış ve
tutarın ilk aşamada bir kısmı ilgili
sigorta şirketi tarafından ödenmiştir,
akabinde ise ilgili icra dosyasına
Şirket tarafından bir teminat
mektubu sunulmuştur. İşbu Hukukçu
Raporu tarihi itibariyle, bu dava
istinaf incelemesindedir.
Bu nedenlerle belirtilen risk tutarı
işbu Hukukçu Raporu tarihi itibariyle
kesinlik taşımamaktadır.

İş Kazası nedeniyle SGK 5
tarafından açılan davalar

313.376,74 TL + sarf,
ödeme ve tahsis
onay
tarihinden
itibaren
işleyecek
yasal faiz ve ferileri

SGK tarafından Şirkete açılan bir
dava, işbu Hukukçu Raporu tarihi
itibariyle istinaf incelemesindedir.
Tire’de gerçekleşen demiryolu kazası
nedeniyle içiler ve vefat eden
işçilerin hak sahiplerine ödenen
tedavi giderleri, iş görmemezlik
ödeneği vb. ve bunların tahsis onay
tarihinden itibaren işleyecek yasal
faizleri için SGK tarafından açılan bazı
davalarda mahkeme davaları Şirket
lehine reddetmiş, ancak Yargıtay
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incelemesi sonucunda bu kararlar
bozulmuştur.
Bozma
ilamları
sonrasında ise mahkeme tarafından
ilgili dosyalar tekrar incelenmeye
alınmış ve işbu Hukukçu Raporu
tarihi itibariyle bu incelemeler
devam etmektedir. İşbu Hukukçu
Raporu
tarihi
itibariyle
SGK
tarafından açılan bazı davalarda ise
dosyada henüz hesap açısından
bilirkişi incelemesi yapılmamıştır.
Tüm bu nedenlerle belirtilen risk
tutarları işbu Hukukçu Raporu tarihi
itibariyle kesinlik taşımamaktadır.
Tire demiryolu kazası 5
tazminat talepleri

552,102.38 TL +
işleyecek
yasal
faizler,
vekalet
ücretleri ile diğer
yargılama giderleri

Tire’de
gerçekleşen demiryolu
kazasında yaralanan işçilerin sürekli
iş görmemezlik ödeneği, bakıcı
giderleri, manevi tazminat talepleri
vb. talepleri ve bu tutarlara işleyecek
faiz taleplerine ilişkin olarak açılan
davalarda henüz hesap raporları
alınamamıştır.
Tire’de
gerçekleşen demiryolu
kazasında vefat eden işçilerin hak
sahipleri tarafından faiz ve ferileriyle
birlikte manevi tazminat ve maddi
tazminat vb. taleplere ilişkin olarak
birden fazla dava açılmıştır. İşbu
Hukukçu Raporu tarihi itibariyle
açılan
davalardan
bazılarında
Şirketin faizleri ve ferileriyle birlikte
manevi tazminat ve maddi tazminat
ödemesine karar verilmiş olup, bu
dosyalardan bazıları temyiz edilmiş
veya istinafa gönderilmiştir ve işbu
Hukukçu Raporu tarihi itibariyle
incelemeleri devam etmektedir. Bu
davalardan bazıları işbu Hukukçu
Raporu tarihi itibariyle derdest olup
yeni bilirkişi raporları beklenmekte
veya
henüz
hesap
raporu
bulunmamaktadır. Bu davalardan
bazıları ise işbu Hukukçu Raporu
tarihi itibariyle sonuçlanmış ve ilgili
davalarda hükmedilen karara konu
bazı alacaklar için icra takipleri
başlatılmış, ilgili icra dosyalarına
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Şirket tarafından teminat mektupları
sunulmuş, ancak ilgili icra takipleri
henüz sonuçlandırılmamıştır.
Bu nedenlerle, belirtilen risk tutarları
işbu Hukukçu Raporu tarihi itibariyle
kesinlik taşımamaktadır.
Kamulaştırma

2

2.040 TL + varsa karşı Bir
dosyada
TEDAŞ
lehine
tarafça
yapılan kamulaştırılan arazilere ilişkin olarak
yargılama giderleri kamulaştırma bedeli ödenmiştir,
ancak bedel yönünden istinafa
başvurulmuştur. Diğer bir dosyada
ise mülkiyet ve daimi irtifak hak tesisi
kamulaştırmasına ilişkin olarak
TEDAŞ tarafından kamulaştırma
kararının talebi ile dava açılmıştır
ancak işbu Hukukçu Raporu tarihi
itibariyle
dava
henüz
sonuçlanmamıştır. Davanın Şirket
aleyhine sonuçlanması halinde karşı
tarafa vekalet ücreti ve yargılama
gideri ödenebilecektir. Ancak dava
derdest olduğundan işbu Hukukçu
Raporu tarihi itibariyle risk tutarı
kesinlik taşımamaktadır.

Çevreyi Kirletme davası

1

109.500,00 TL

İlgili dava derdest olup, mahkeme
tarafından Şirketin suçu işlediğine
kanaat getirerek Şirkete karşı adli
para
cezasına
hükmetmesi
durumunda,
Şirketin
mali
sorumluluğu 36.500,00 TL ile
109.500,00
TL
aralığında
değişebileceği gibi, bu sorumluluk
miktarı daha az veya daha çok
olabilir. Dolayısıyla, işbu Hukukçu
Raporu tarihi itibariyle risk tutarı
kesinlik taşımamaktadır.

4.179,39 TL

Şirkete karşı açılan dava sonucu
verilen karar gereği alacaklı lehine
hükmedilen
vekalet
ücretinin
Şirketten tahsil edilmesi amacıyla
icra takibi başlatılmış olup, icra
takibine konu mahkeme kararı tehiri
icra talepli olarak istinaf edilmiş ve
icra takibinin istinaf incelmesi
sonuna kadar geri bırakılmasına
karar verilmiştir. Bu nedenle

Şirkete açılan
davaları

alacak 1
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belirtilen risk tutarı işbu Hukukçu
Raporu tarihi itibariyle bir kesinlik
taşımamaktadır.
Papers Unlimited karşı 1
davası

Şirket’in
mali Detaylı bilgiye aşağıdaki paragrafta
tablolarında
yer verilmiştir.
3.805.944 TL karşılık
ayrıldığı
beyan
edilmiştir.

Diğer

24.000,00
+KDV

1

Euro İşbu Hukukçu Raporu’nun tarihi
itibariyle henüz açılmamış olmakla
birlikte, Şirkete ait olan dekantörün
bakımı kapsamında yapılan iş ve
işlemler sebebiyle zarar görmesi
sonucu üretici firma tarafından
Şirketten 24.000,00 Euro + KDV
tutarında bir ücret talep edilmiştir;
bu tutarın tahsili için bakım yapan
firma aleyhine dava açılması
planlanmaktadır.
Dolayısıyla
belirtilen risk tutarı değişebilecek
olup kesinlik taşımamaktadır.

İlaveten, TZE Global’in taraf olduğu davalara ilişkin olarak Philadephia Eyaleti Amerika Birleşik
Devletleri’nde kurulu hukuk bürosu Reed Smith LLP’nden temin edilen dava özetine istinaden TZE
Global’in Papers Unlimited Inc. (“PU”) unvanlı şirkete karşı bir davasının bulunduğu görülmektedir.
Şirket tarafından bu hususa ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalar beyan edilmiştir. “06.03.2020 tarihinde
ABD’de TZE Global tarafından PU firmasına açılan dava, 2019 yılında PU aracılığıyla (komisyon karşılığı)
Essity firmasına yapılan satışların bir kısmının karşılığı olan 618.796,20 USD bedele ait alacak davasıdır.
PU söz konusu satışlarla ilgili TZE Global’e ödemesi gereken tutarları ve diğer satışlarına ait cari bakiyesi
olan 21.913,58 USD bedelini ödemediği için dava açılmıştır. Söz konusu dava halen sürmekte olup 2021
yılında sonuçlanması beklenmektedir. 2019 ve 2020 yılına ilişkin denetlenmiş mali tablolarımızda bu
dava için toplam 3.805.944 TL karşılık ayrılmıştır.” Şirket tarafından verilen yazılı beyan uyarınca ayrılan
bu karşılık şüpheli alacak için ayrılmıştır ve TZE Global aleyhine açılan başka herhangi bir dava
bulunmamaktadır.
11.Adli Sicil Kayıtları
Şirket’in yönetim kurulu üyeleri ve pay sahiplerinden Mehmet Ersin Tezol, Cem Akpınar, Av. Haluk
İsmet Köymen, Semavi Yorgancılar, Reha Haznedaroğlu, Ayşe Selda Tezol, Emine Nesrin Tezol, Mine
Makbule Kuşçu, Müge Kuşçu, Ömer Şükrü Tezol ve Şükrü Erhan Tezol için adli sicil ve adli sicil arşiv
kayıtları tarafımıza sunulmuştur.
TZE Global’in yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Ersin Tezol ve Şükrü Erhan Tezol için adli sicil
kayıtarı ve adli sicil arşiv kayıtları tarafımıza sunulmuştur.
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Sunulan kayıtlara istinaden Kotasyon Yönergesi’nin 7. maddesinin 5. fıkrası kapsamında bir kayda
rastlanmadığından Kotasyon Yönergesi’nin 7. madde 5. fıkrası uyarınca payların halka arzına engel
teşkil edecek bir durum bulunmadığı kanaatine varmaktayız.
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12.SONUÇ
İncelenen Belgeler kapsamında ve işbu Hukukçu Raporu’nda yapılan açıklamalar doğrultusunda
tarafımızca yapılan hukuki inceleme ve değerlendirme sonucunda;
a. Şirket’in ve bağlı ortaklığı TZE Global’in faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlık
bulunmadığı;
b. Şirket’in ve bağlı ortaklığı TZE Global’in kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların
hukuki durumunun tabi oldukları mevzuat uygun olduğu;
c. Şirket’in ve bağlı ortaklığı TZE Global’in faaliyetlerinin yürütülmesi için gereken yetki, izin, ruhsat
vb. belgelere sahip olduğu; şu kadar ki, Şirket’in İzmir Tesisi için yukarıda belirtilen işyeri açma ve
çalışma ruhsatı başvurusunun devam ettiği, itfaiye raporunun alınmasını takiben yeni ruhsatın
Eylül-Ekim aylarında alınmış olmasının planlandığı Şirket tarafından beyan edildiği;
d. Kotasyon yönergesi 7. Madde 5. Fıkra uyarınca, Şirket’in ve bağlı ortaklığı TZE Global’in yönetim
kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri sermaye
piyasası mevzuatında ve Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, Türk Ceza Kanununun 282 nci
maddesinde düzenlenen suçtan (alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek
veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi
tutmak suçu) kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri
hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim
sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye
kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçların hüküm giymemiş ve
kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ve ayrıca Türk Ceza Kanununun 53
üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamıştır. Kotasyon yönergesi 7. Madde 5. Fıkra
çerçevesinde payların halka arzına engel olacak herhangi bir durumun bulunmadığı, ve
e. Halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı husus bulunmadığı
tespit edilmiştir.
Saygılarımızla,
Akol Avukatlık Bürosu adına
Av. Ömer Gökhan Özmen

Av. Güneş Yalçın
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EK 1 – Dava Raporları
EK 2 – Marka Raporu
EK 3 – İncelenen Belgeler
a)
Şirket tarafından sağlanan Şirket’e ait güncel esas sözleşme.
b)
Şirket’in esas sözleşmeleri ile esas sözleşme değişikliklerine ilişkin genel kurul tutanaklarının
yayımlandığı TTSG’lerin ilgili sayfaları:
a. 05.03.1969 tarihli TTSG
b. 31.07.1972 tarihli TTSG
c. 05.12.1988 tarihli TTSG
d. 14.01.1993 tarihli TTSG
e. 09.10.1997 tarihli TTSG
f. 18.05.2000 tarihli TTSG
g. 15.03.2001 tarihli TTSG
h. 29.03.2002 tarihli TTSG
i. 07.06.2002 tarihli TTSG
j. 08.01.2004 tarihli TTSG
k. 31.03.2004 tarihli TTSG
l. 17.08.2005 tarihli TTSG
m. 30.01.2006 tarihli TTSG
n. 30.06.2006 tarihli TTSG
o. 07.06.2007 tarihli TTSG
p. 16.06.2008 tarihli TTSG
q. 11.06.2010 tarihli TTSG
r. 05.07.2013 tarihli TTSG
s. 01.11.2013 tarihli TTSG
t. 27.12.2013 tarihli TTSG
u. 07.12.2016 tarihli TTSG
v. 26.02.2021 tarihli TTSG
w. 17.06.2021 tarihli TTSG
c)
Şirket’in güncel yönetim kurulu üyelerinin seçildiği genel kurul tutanaklarının yayımlandığı
TTSG'lerin ilgili sayfaları.
d)
Şirket’in 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilmiş olağan ve olağanüstü genel
kurul toplantılarına ilişkin tutanaklar:
e)
Şirket'in 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında almış oldukları yönetim kurulu kararları:
f)
Torbalı 3. Noteri tarafından 3093 yevmiye numarası ile tasdik edilen TZE Global pay defteri
nüshaları
g)
ENDA Enerji’nin İzmir 27. Noteri tarafından 15577 yevmiye numarası ile tasdik edilen pay
defteri
h)
EGENDA Enerji’nin İzmir 27. Noteri tarafından 15578 yevmiye numarası ile tasdik edilen pay
defteri,
i)
Torbalı 3. Noterliği tarafından 8 Temmuz 2021 tarih ve 6947 yevmiye numarası ile
onaylanmış Şirket pay defteri,
j)
Şirket’in kamuya açık Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (“MERSİS”) kayıtları.
k)
Torbalı Ticaret Odası’ndan alınan 02.06.2021 tarihli TZE Global faaliyet belgesi
l)
Torbalı Ticaret Odası’ndan alınan Şirket’in 02.06.2021 tarihli faaliyet belgesi
m)
Şirket’e ait vergi levhası.
n)
Şirket’in kayıtlı sermaye sistemine geçmesi ve kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca esas
sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin Şirket’in 09.06.2021 tarihli genel kurul toplantı
tutanakları ve ilgili hazır bulunanlar listesi.
o)
Esas Sözleşme’de yapılacak değişiklikleri gösteren tadil metnine ilişkin SPK tarafından
verilen 12.02.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-1746 sayılı izni.
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p)

q)
r)
s)
t)
u)

v)

Esas Sözleşme’de yapılacak değişiklikleri gösteren tadil metnine ilişkin SPK’nın 24/05/2021
tarih ve E-29833736-110.03.03-6505 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğü tarafından 28/05/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064258894 sayılı onay
yazıları
Şirket’in 31 Aralık 2018. 31 Aralık 2019. 31 Aralık 2020 ve 31 Mart 2021 tarihlerinde sona
eren yıllara ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
Hüseyin Sağlam tarafından hazırlanan 12.04.2021 tarihli Sermayenin Ödendiğinin Tespitine
Ait Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu.
07.10.2019 tarihli ve 2019/07 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 20.09.2019 tarihli ve 2019/1
sayılı iç yönerge.
22.06.2021 tarihinde T.C. Torbalı 3. Noterliği tarafından 5912 yevmiye numarası ile
onaylanmış imza sirküleri,
Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin
kurulması ve üyelerinin atanmasına ilişkin 14.06.2021 tarihli ve 2021/19 yönetim kurulu
kararı.
Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürleri ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran
ortakların sermaye piyasası mevzuatında ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık
Kanununda yer alan suçlar, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci
maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve
ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme
veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi
kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymediklerini, ayrıca Türk Ceza
Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan
dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmadıklarını gösteren adli sicil
kayıtları, adli sicil arşiv kayıtları ve diğer belgeler.

Sigorta
a)

Şirket’e ait sigorta poliçeleri:
a. Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası poliçesi
b. Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi
c. Bireysel tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi
d. Oto dışı – endüstriyel tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk
sigorta poliçesi
e. Yangın sigorta poliçesi
Fikri Mülkiyet
a)
b)

Şirket’e ait Türk Paten ve Marka Kurumu kayıtları.
Şirket’in sahip olduğu sertifikalar:
a. FSCSTD-40-004 (Version 3.0) EN,
b. FSC-STD-40-007 (Version 2.0) EN and FSCSTD-50-001 (Version 2.0) EN for FSC® Chain
of Custody Certification sertifikası,
c. ISO 9001:2015,
d. ISO 14001:2015,
e. ISO 27001-2013 ve
f. ISO 45001-2018, IFS HPC Version 2, April 20216
Ruhsat ve İzinler
a)
b)

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş İşletme Belgesi (İzmir Tesisi)
Mersin Tarsus OSB tarafından verilmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Mersin Tesisi)
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş Çevre
İzni (İzmir)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş
Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı (İzmir)
T.C. İzmir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından verilmiş Çevresel Etki
Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı (İzmir)
T.C. İzmir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından verilmiş İlave Kapasite ÇED Yazısı
(İzmir)
İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmiş Çevresel Etki
Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı (İzmir Kojenerasyon Tesisi)
T.C. İzmir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından verilmiş ÇED Yönetmeliği
kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına ilişkin yazı (Tesiste değişiklik - İzmir)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş Çevre
İzni (Mersin)
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmiş Kağıt Üretim ve Paketleme Tesisi Projesi
Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli Değildir Kararı
T.C. Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmiş Mersin Tesisi
Doğalgaz Kazanı (6.05 MW)” projesi ÇED Kapsam Dışı Yazısı
T.C. Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmiş Kağıt Kesme ve
Paketleme Bölümü Kapasite Artışı Projesi ÇED Yönetmeliği kapsamı dışı yazısı (Mersin)
T.C. İzmir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından verilmiş Desarj İzni Belgesi
T.C. İzmir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından verilmiş Desarj İzni Belgesi
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş
Atıksu Artırma Tesisi Kimlik Belgeleri (İzmir Tesisi)
Mersin Tarsus OSB tarafından verilmiş Mersin Tarsus OSB Gelişme Alanı (2. Bölge) Atıksu
Deşarjı İçin Kanalizasyona Bağlantı İzin Belgesi
T.C. İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmiş Endüstriyel Atık
Yönetimi Planı Onayı (İzmir)
T.C. Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmiş Endüstriyel Atık
Yönetimi Planı Onayı (Mersin)
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilmiş Kabul Tutanağı
Torbalı Belediyesi tarafından verilmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (TZE Global)
Torbalı Belediyesi tarafından verilmiş Bayram Tatili Çalışma Ruhsatı (TZE Global)

Teminat, rehin ve ipotekler
a)
b)

Şirket’ten alınan 30.07.2021 tarihli beyan.
Şirket taşınmazlarına ilişkin tapu takyidat belgeleri ve Rapor’da belirtilen ipoteklere ilişkin
ipotek senetleri

Önemli sözleşmeler
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Tedarik ve fason üretim sözleşmeleri,
Madanoğluyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 11.12.2020 tarihli inşaat yapım
sözleşmesi
Toscotec S.p.A. ile 23.12.2020 tarihinde kağıt makinesiyle ekipmanlarının satın alınması ile
bunlar için mühendislik hizmetleri, kurulum gözetimi ve devreye alma hizmetleri alınması
için sözleşme
Fabio Perini S.p.A. ile 14.04.2020 tarihinde ve 05.05.2020 tarihinde üretim, paketleme ve
ambalajlama ünitelerinin satın alınması için iki ayrı sözleşme
Genel kredi sözleşmeleri ve yatırım kredi sözleşmeleri
Finansal Kiralama Sözleşmeleri
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g)
h)

Türev araç sözleşmesi
Şirket’in kojenerasyon tesisine ilişkin olarak Tres Enerji ile akdettiği Tres Enerji ile
01.04.2015 tarihinde akdettiği sözleşme ve bu sözleşmeye ek 31.12.2019 ve 31.12.2020
tarihli protokoller

Davalar ve Benzeri Takibatlar
a)
b)

Avukat Rafet Özer, Avukat Hüseyin Erdem ve Çukur Yılmaz Hukuk Bürosu tarafından verilen
dava raporları ve risk tabloları
Şirket tarafından 30.07.2021 tarihinde hazırlanarak tarafımıza sunulmuş olan beyanlar.

İstihdam
a)

Şirket’in tarafımıza verdiği personel bilgileri ve sayısına ilişkin beyan.

EK 4 – Şirket Tarafından Hukukçu Raporu Tahtında Verilen Beyan
EK 5 – Hukukçu Tarafından Verilen Sorumluluk Beyanı
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