
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş İLE İLİŞKİLİ TARAFLARI ARASINDAKİ YAYGIN 
VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE AİT RAPOR 

 
Raporu Hazırlayan  : GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİC.A.Ş.  Yönetim kurulu 
Rapor Hazırlama tarihi ve no : 10 /03 /2021 – 7 
Rapor Dönemi   :  01 Ocak 2020 -  31 Aralık 2020 
Raporun Dayandığı Düzenleme  : 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 
SPK’ nun  II -17 . 1  Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 10.madde gereğince ; (2) Ortaklıklar ve bağlı 
ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi 
içerisindeki tutarının, 
a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan 
oranının, 
b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan 
oranının, 

%10’dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, 
ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin 
olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP’ta açıklanır.  
Raporun amacı : Bu Rapor’un amacı Gentaş A.Ş’nin (Şirketimiz) SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı 
Türkiye Muhasebe Standardı’nda (TMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari 
sır kapsamına girmemek kaydıyla, şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında 
Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.  

2020 yılı içerisinde Gentaş A.Ş.’nin ilişkili tarafları ile gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında 
detaylı bilgiler, 2020 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanacak olan finansal tablolarımızın ilgili 
dipnotunda belirtilecek olup, bu Rapor’da sadece %10 sınırını aşan satışımızın ve/veya alışımızın piyasa 
koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir. 
Gentaş Dekoratif Yüzeyler San. Ve Tic. A.Ş. hakkında bilgi : 

1972 Yılında Bolu ili Mengen ilçesinde kurulan şirketimiz kurulduğu yıldan bu yana Werzalit firması 
lisansı ile üretim yapmaktadır. Söz konusu lisans talep eden ülkede en fazla bir kişi veya kuruluşa resmi 
olarak verilmektedir. İlerleyen yıllarda Werzalit üretiminin yanında Laminat ve emprenyeli kağıt üretim 
ve satışı faaliyetini de ekleyen şirketimiz Werzalit konusunda lisanslı ilk ve tek,Laminat konusunda da 
ise gerek üretim çeşitliliği gerekse de kapasitemiz ile ülkemizin en büyük üreticisi konumundadır. 
 
1-) İlişkili Taraf Hakkında Bilgi   Gentaş Kimya San.ve Tic. Paz. A.Ş. 
 

Ticari Ünvanı Gentaş Kimya San.ve Tic. Paz. A.Ş. 
İlişkili taraf olma sebebi Grup Şirketi ve iştirakimiz 
Halka Açıklık Durumu              Açık değil 
2020 Yıl  Yasal aktif Toplamı   437.493.701 TL 
2020 Yılı  Net yasal karı    45.500.626 TL 
2020 Yılı yasal net satışları   480.595.019 TL 

 
İlişkili İşlemin Konusu 
2020 yılı içinde Grup olarak  yapılan 100.982.412 TL’lik  kimyasal madde (Reçine) ve akrilik plaka alımı 
 
İlişkili İşlemin Hacmi 

 Gentaş Kimya A.Ş. den yapılan alış TL tutarı   :   100.982..412-TL 
 2020 Yılı konsolide satışların maliyeti    :   334.720.826-TL 
 İlişkili işlemin 2020 yılı konsolide satışların maliyetine oranı :     %  30,17 

 



İlişkili işlemin şartları 
Gentaş Kimya Sanayi  ve Ticaret Pazarlama A.Ş. firmasının şirketimize uyguladığı vade fatura  tarihi + 
30-120 gün olmakla beraber eşdeğer alım yaptığımız firmalarda fiyat peşin olup vadeye kalan günler 
için fiyat farkları hesaplanmaktadır. 
İlişkili işlemin piyasa koşulları ile karşılaştırılması 
*Alış fiyatlarımızın tümü dövize endekslidir. Üretimini ve satışını yaptığımız Werzalit ve Laminatı 
oluşturan emprenyeli kağıdı meydana getiren  ana hammaddelerden olan kimyevi madde (Reçine) nin 
üretim tesislerimizin bulunduğu Bolu ili Mengen ilçesine üretim planlamamıza uygun olarak her 
defasında zamanında, uygun kalite ve şartlarda  ve malın özelliği gereği stoklama imkanının ve süresinin 
kısa olması nedeni ile teslim alınıp üretimde kullanabilmek , üretim sürecimiz gereği kesintisiz üretim, 
ihtiyaç kadar ve taze hammadde ile üretim imkanı sağlayan mamul kalitemiz ve standardında 
dalgalanmalara yol açmayan anlayışı karşılıklı muhafaza ettiğimiz Grup firmamız ve iştirakimiz Gentaş 
Kimya San ve Tic Paz.A.Ş. firmasından sağlanmaktadır. 
Firmadan yapılan alımlar 30 günlük fatura toplamı  75-120 gün vadeli olarak piyasa  fiyatları kontrol 
edilerek uygulanmaktadır. Yıl içindeki uygulamalarda know- hov unu aldığımız ürünlerimizin imalinde 
kullanılan kimyasal karışım formüllerinin ticari sır kapsamında olan  bilgileri kapsayacak şekilde 
korunması ve sektörümüzdeki rakibimiz olabilecek diğer firmalara üretim ve satış yapılmaması; söz 
konusu alış işleminde ilişkili tarafımız Gentaş Kimya Sanayi Ticaret Pazarlama  A.Ş.’ nin tercih 
edilmesinde etkili olmaktadır. 
 


