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EUROPAP TEZOL KAĞIT SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI 

 

SERİ: II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 

 

 

ÜNVANI               : Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş. 

VERGİ DAİRESİ / NO.                    : Hasan Tahsin / 842 002 5858 

TİCARET SİCİL / NO.                     : Torbalı / 4889 

MERSİS NUMARASI                      : 0842002585800013 

İZMiR FABRiKA/MERKEZ             : Philsa Cad. No.36, 35860 Torbalı / İzmir 

MERSİN FABRİKA                         : Mersin-Tarsus 2.Organize Sanayi Bölgesi Gelişme   

                                                          Alanı, Rasim Dokur Bulvarı No: 9 Mersin, Türkiye 

 

1. GENEL BİLGİLER 

 

A- Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 

Bu rapor Şirket’in 01.01.2021 – 30.09.2021 dönemindeki faaliyetlerine ilişkin bilgileri içermektedir. 

 

B- Şirket’e ait bilgiler: 

Şirket’e yukarıda belirtilen adreslerden veya İzmir için 0232 853 11 44, Mersin için 0324 502 04 40 

numaralı telefon hatlarından ve 0850 582 12 73 numaralı faks hattı üzerinden ulaşılabilir. Şirket’in 

internet adres www.tezol.com.tr olup internet adresi üzerinden de ulaşmak mümkündür. 

 

C- Şirket’in organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi 

içerisindeki değişiklikler: 

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL, ödenmiş 

sermayesi 100,000,000 TL’dir. 2020 hesap dönemi sonunda 15.000.000 TL olan sermaye, Şirket’in 

25 Şubat 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile ve tamamı geçmiş yıl karlarından 

karşılanacak şekilde 85.000.000 TL artırılmıştır. Söz konusu sermaye artışı 25 Şubat 2021 tarihinde 

Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 26 Şubat 2021 tarihli ve 10276 sayılı 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Şirket sermayesinin %24’üne karşılık gelen paylar 

8-10 Eylül 2021 tarihlerinde halka arz edilmiş olup söz konusu paylar 15 Eylül 2021 tarihi itibarıyla 

Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmeye başlamıştır. 
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Şirket’in Yönetim Kurulu, 9 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile üç 

yıl süre ile geçerli olacak şekilde değiştirilmiştir. Buna göre yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet 

Ersin Tezol, Semavi Yorgancılar (Bağımsız Üye), Reha Haznedaroğlu (Bağımsız Üye), Haluk İsmet 

Köymen ve Cem Akpınar olacak şekilde belirlenmiştir. Yeni üye seçimi dolayısıyla Yönetim Kurulu 

tarafından yapılan görev dağılımı sonucunda Mehmet Ersin Tezol Başkan, Semavi Yorgancılar 

Başkan Vekili olarak seçilmiştir. 

 

Şirket’in ortaklık yapısı halka arz sonrası aşağı gibidir: 

 

Hissedarlar A Grubu Hisse B Grubu Hisse Toplam Tutar Oranı 

Şükrü Erhan Tezol    15.000.000,00     14.275.200,00       29.275.200,00  29,28% 

Mehmet Ersin Tezol    15.000.000,00     14.267.600,00       29.267.600,00  29,27% 

Emine Nesrin Tezol                          -         4.164.800,00         4.164.800,00  4,16% 

Ömer Şükrü Tezol                          -            315.400,00             315.400,00  0,32% 

Ayşe Selda Tezol                          -            315.400,00             315.400,00  0,32% 

Mine Makbule Kuşcu                          -         6.330.800,00         6.330.800,00  6,33% 

Müge Kuşcu                          -         6.330.800,00         6.330.800,00  6,33% 

Halka Açık Hisseler                          -       24.000.000,00       24.000.000,00  24,00% 

 Toplam   30.000.000,00    70.000.000,00    100.000.000,00  100,00% 
 

 

D- Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar: 

100.000.000 TL olan Şirket sermayesi her biri 1-TL olan 100.000.000 adet paydan oluşmaktadır. 
Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 7’nci maddesi uyarınca, Şirket payları gruplara 
ayrılmış olup, toplam 100.000.000 adet payın 30.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 70.000.000 
adedi hamiline yazılı B Grubudur. 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. 

Şirket’in Esas Sözleşmesi’nin “Genel Kurul” başlıklı 16’ncı maddesi uyarınca, genel kurul 
toplantılarında 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. 
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E- Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler: 

Yukarıda ‘C’ maddesinde belirtildiği üzere Mehmet Ersin Tezol (Başkan), Semavi Yorgancılar 

(Başkan Vekili ve Bağımsız Üye), Reha Haznedaroğlu (Bağımsız Üye), Haluk İsmet Köymen (Üye) 

ve Cem Akpınar (Üye)  9 Haziran 2024 tarihine kadar yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmiştir. 

Ayrıca Metin Avcı (Genel Müdür), Şükrü Erhan Tezol (Hazine Bölüm Başkanı), Tamer Demirbağ 

(Genel Koordinatör) ve Ahmet Şenyaşa (Fabrikalar Direktörü) Şirket’in üst yönetiminde görev 

almaktadır. 30 Eylül 2021 itibarıyla Şirket organizasyonunda 140 beyaz yaka ve 463 mavi yaka 

çalışanı olmak üzere toplam 603 kişi görev yapmaktadır. Bunlara ek olarak 88 taşeron çalışan 

Şirket’te görev yapmaktadır. 

 

F- Varsa; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin 

Şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki 

faaliyetleri hakkında bilgiler: 

 

Şirket Genel Kurulu’nca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin Şirket’le kendisi veya 

başkası adına yaptığı veya rekabet yasağı kapsamına giren herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. 

 

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 

 

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 

Şirket’in 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 faaliyet dönemi boyunca üst yönetime sağlanan fayda ve 

menfaatlerin toplamı 2.851.500 TL’dir.  

 

3. ŞİRKET’İN AR-GE ÇALIŞMALARI 

 

Üretilmekte olan yarı ürün (bobin) ve bitmiş ürünlerin ürün ya da ambalaj özellikleri, değişen pazar 

dinamikleri ve müşterilerin taleplerine uyum sağlayacak şekilde ve gerekli oldukça 

değiştirilmektedir. Dönem içinde herhangi bir AR-GE gideri oluşmamıştır. 

 

4. ŞİRKET’İN FAALİYETLERİ 

 

A- Şirket’in ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: 

Şirket, 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 döneminde toplam 20.994.512 TL’lik yatırım yapmıştır. Şirket’in 

Mersin Tarsus OSB’de yer alan fabrika arazisinde yapılmakta olan ve 2022 yılının üçüncü 

çeyreğinde devreye alınması hedeflenen yeni kağıt üretim tesisinin yatırımı devam etmektedir.  

 

B- Şirket’in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının  

bu konudaki görüşü: 
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Denetim Komitesi halka arz sürecinde oluşturulmuş olup çalışmalarına yeni başlamıştır. 

 

C- Şirket’in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: 

Şirket, ilişkili kuruluşu olan TZE Global Dış Ticaret A.Ş.’nin %100 hissesini 30 Mart 2021 tarihi 

itibarıyla satın alarak bağlı ortaklığı haline getirmiştir. 

 

Şirket’in ENDA Enerji Holding A.Ş.’de %1,0, Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.’de de %0,4 oranında 

iştiraki bulunmaktadır.  

 

D- Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler 

30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Şirket kendi paylarına sahip değildir. 

 

E- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:   

Şirket ve bağlı ortaklığı, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’den 

(Ernst & Young Global Limited üyesidir) bağımsız denetim ve Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve 

Bağımsız Denetim A.Ş.’den (Ernst & Young Global Limited üyesidir) tam tasdik hizmetleri almakta 

ve düzenli denetimlerden geçmektedir. 

 

30 Eylül 2021 tarihinde sona eren hesap döneminde yapılmış Şirket için yapılmış bulunan herhangi 

bir kamu denetimi yoktur. Diğer taraftan Şirket’in bağlı ortaklığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi 

Denetim Kurulu Başkanlığı, İzmir Sektörel Denetim Daire Başkanlığı’nca 2018 yılına ilişkin vergi 

incelemesinden geçmiş bulunmakta olup, inceleme sonucu 34.907,84 TL ek Kurumlar Vergisi 

ödemiştir. 

 

F- Şirket aleyhine açılan ve Şirket’in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek 

nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: 

İlgili faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulumuza, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek 

ölçüde bir dava tebliğ edilmemiştir.  

 

G- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri 

hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: 

İlgili faaliyet dönemi içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve 

yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli bir cezai işlem söz konusu değildir.  

 

H- Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının 

yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse 

gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: 
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2021 yılı dokuz aylık döneminde üretim ve satış miktarları hedeflenen seviyelere yakın 

gerçekleşmiştir. 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları yerine 

getirilmiştir. 

 

I- Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda 

alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel 

kurula ilişkin bilgiler: 

 

9 Haziran 2021 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda, Şirket’in 

Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişi, esas sözleşmenin SPK mevzuatına uygun hale getirilmesi, 

payların dağılımı, SPK mevzuatı uyarınca bağımsız ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin atanması, 

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin ve diğer mali hakların belirlenmesi ve SPK 

mevzuatına uygun politikaların onaylanması görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.  

 

J- Şirket’in yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri 

çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: 

Şirket, ilgili faaliyet dönemi içerisinde çeşitli kurumlara olmak üzere toplam 2.180 TL’lik bağış ve 

yardım yapmıştır. İlgili dönemde yürütülen bir sosyal sorumluluk projesi yoktur. 

 

5. FİNANSAL DURUM 

 

A- Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve 
değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik 
hedefler karşısında Şirket’in durumu: 
 

Şirket ve bağlı ortaklığı, 1 Ocak 2021 – 30 Eylül 2021 döneminde 605.244.325 TL’lik net satış 
yapmış ve bu satışlardan 119.570.790 TL net dönem karı elde etmiştir. 30 Eylül 2021 itibarıyla 
aktif toplamı 914.414.501 TL olup karşılığında 559.856.730 TL tutarında öz kaynak 
bulunmaktadır.  

30 Eylül 2021 itibarıyla Şirket ve bağlı ortaklığının maddi duran varlık toplamı 255.391.188 TL 
olup aynı tarih itibarıyla ilgili maddi duran varlıklar için ayrılmış bulunan birikmiş amortisman 
tutarı 57.067.263 TL’dir. 1 Ocak 2021 – 30 Eylül 2021 döneminde oluşan amortisman gideri 
8.166.063 TL’dir.  

B- Şirket’in sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup 
olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: 

 
Şirket borca batık durumda değildir. 
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C- Varsa Şirket’in finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: 

Üretimin ve dolayısıyla satışların artırılması üzerinde çalışılmakta, özellikle global lojistik krizi 
ve yüksek hammadde fiyatlarının operasyon giderleri ve üretim maliyetleri üzerindeki 
olumsuz etkilerini azaltmak için çözümler araştırılmaktadır. 

D- Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa 
gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:  

Şirket, kar elde edilen yıllarda hisse sahiplerine kar dağıtımı yapmayı prensip edinmiş bir 
şirkettir.  Şirket, 2021 yılı karının dağıtımından başlamak üzere bir kar dağıtım politikası 
belirlemiş olup bu politikayı halka arz belgeleri ile yayımlamıştır. Buna göre Şirket, 2021 yılı 
karından başlayacak şekilde, %30’u nakit olmak üzere dağıtılabilir karının toplam %70’ini pay 
sahiplerine dağıtmayı hedeflemektedir.  

 

6. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ 

 

A- Varsa Şirket’in öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına 
ilişkin bilgiler: 

Şirket, gerek artmakta olan döviz bazlı gider ve maliyetlere karşı kendisini korumaya 
almak, gerekse genel olarak kur risklerinden kaçınmak üzere nakit varlıklarının önemli 
bir bölümünü döviz cinsinden tutmaktadır. Şirket, gerekli gördüğü durumlarda, kur riskini 
daha da azaltmak üzere ileri vadeli döviz alım işlemleri yapabilmektedir. Bunlara ek 
olarak, yurt dışı alacakların önemli kısmı uluslararası bir sigorta şirketi tarafından 
sigortalanmıştır. Yurt içi bayi kanalında müşterilerden banka teminat mektupları alınarak 
yurt içi alacak risklerinin de azaltılması sağlanmıştır. Şirket’in fabrikaları yangın ve 
deprem risklerine karşı da sigortalanmıştır. 

B- Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve 
raporlarına ilişkin bilgiler: 
 
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi halka arz sürecinde oluşturulmuş olup 
çalışmalarına yeni başlamıştır. 

C- Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve 
benzeri konularda ileriye dönük riskler: 

Temizlik kağıtları sektöründe yapılmakta olan yeni yatırımlar pazardaki kapasiteyi önemli 
ölçüde artırmakta olduğundan rekabetin gelecek yıllarda artması beklenmektedir. 
Yüksek seyreden hammadde fiyatları ve halen devam etmekte olan global lojistik krizinin 
ihracat ve ithalat maliyetleri üzerindeki etkileri kar üzerinde aşağı yönlü risk 
yaratmaktadır. Tüm bunlara rağmen Şirket, 2021 yılının ilk dokuz ayında yüksek (%19,8) 
bir net kar elde etmiştir.  

7. DİĞER HUSUSLAR 

Yoktur. 

 

Ek  : 

1- 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar. 


