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VİZYON:

MİSYON:

TEMEL DEĞERLER:

Etik: Tüm hizmet ve süreçlerde etik ve uyum ilkelerine bağlıdır

Yenilikçi: İnovasyon ve farklılığa önem verir

İnsan odaklı: İnsan hayatına ve çalışanına değer verir

Güvenilir: Kaliteli ürünler ve çözüm odaklı hizmet sunar

Girişimci: Yeni ufuklar keşfeder, cesur adımlar atmaktan çekinmez

2. Vı̇zyon ve Mı̇syon / Temel Değerler

Bu alanda dünya öncüsü  
olacak kadar cesur

İnovasyon ve iş birlikleriyle,  
karşılanmamış sağlık  

ihtiyaçlarına çözüm sunmak

Değişen dünyaya hızla uyum  
sağlayacak kadar esnek

Sadece nadir çözümler  
sunacak kadar farklı

1. Bir 
Bakışta 
GEN 6
YERLİ VE HALKA AÇIK İLAÇ ŞİRKETİ

EU GMP 
ONAYLI ÜRETIM 

TESiSi

ÜLKEDEN

KÜRESEL
İŞ ORTAĞI

NADİR HASTALIKLARDA

ÜLKEDE 
OFİS

AR-GE
MERKEZİ

YILLIK DENEYİM

ÖZEL TEDAVİ ALANLARINA 
YÖNELİK GENİŞ ÜRÜN 
PORTFÖYÜ

AİFD ÜYESİ 
TEK YERLİ ŞİRKET

SURDER ÜYESİ

0 1 1 2 0 2 1  F A A L İ Y E T  R A P O R U  

TURQUALITY
PROGRAMI

ÇALIŞAN
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3. Kı̇lometre Taşları
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Ruhsatlı İthal İlaçlar

GEN’in, üretici firmalar ile yapmış olduğu, münhasır distribütörlük anlaşmalarına istinaden haklarına sahip olduğu ve T.C. Sağlık 
Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlardan oluşan portföyüdür.

Ruhsatlar GEN’e ait olup, ilaçlar SGK geri ödeme kapsamındadır. Ruhsatlandırma, detaylı incelemelerin yapıldığı bir süreç olup, 
başvuru tarihinden itibaren 2 yıla kadar uzayabilmektedir. Bu kategorideki ilaçlar, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama 
Tebliği’nde (SUT) belirtilen fiyatlar üzerinden satılabilmektedir.

Named Patient Program (NPP)

Hastaların tedavisi için doktor tarafından gerekli görülerek reçetelendirilen, ancak Türkiye’de ruhsatlı olmayan ve T.C. 
Sağlık Bakanlığı’nca ithalat izni verilen ilaçlar Türkiye Eczacılar Birliği, Sosyal Güvenlik Kurumu - USHAŞ kanalıyla ithal 
edilebilmektedir. 

Bu kategorideki ilaçlar, aynı ruhsatlı ilaçlarda olduğu gibi yine Gen tarafından üretici firma ile yapılan bir bölgesel distribütörlük 
anlaşması ile temsil edilmektedir. Aynı ruhsatlı ilaçlarda olduğu şekilde, tamamı devlet tarafından karşılanan bu ilaçların 
ruhsatlı ithal ilaçlardan önemli farkı satış fiyatının fiilen döviz cinsinden olmasıdır.

Markalı Eşdeğer İlaçlar

GEN, orjinal ilaçların yanı sıra patent süresi dolmuş, kendi portföyüne uyan ilaçların eşdeğerlerinin 
geliştirilmesi, üretimi ve satış - pazarlanmasında faaliyet göstermektedir. 

Şirket bu amaçla 2017 yılında üretim tesisini faaliyete geçirmiş olup eşdeğer ilaçların Türkiye ve yurt dışında 
satışı için GMP, EMA ve FDA onaylarını tamamlamaktadır.

4. İş Modelı̇
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5. Yönetim Kurulu Başkanı ve  
Genel Müdür'ün Mesajı

ABİDİN GÜLMÜŞ
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 

Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilaç 
şirketlerinden biri olmaya devam 
ederken, ilaç sektörünün önemli bir 
küresel oyuncusu olma hedefimize 
doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 

Daha önce yapılmayanı yapma stratejimiz 
doğrultusunda, karşılanmamış sağlık ihtiyaçlarına 
ve tedavisi zor hastalıklara sahip hastalara ve 
yakınlarına yardım etme kararlılığımızı sürdürüyoruz. 
Bu sebeple yenilikçi tedavilerin desteklenmesi için 
ülkemizde ve yurtdışında kurulu şirketlere yatırımlar 
yapmaktayız. Etik ve bilimsel değerler çerçevesinde, 
ülkemizde ve dünyada, ürün ve hizmetlerimizin 
ihtiyaç sahiplerine en kolay, güvenilir ve hızlı şekilde 
ulaşmasını sağlamak için çalışıyoruz.

Saygıdeğer Yatırımcılarımız ve Paydaşlarımız,

Öncelikle GEN ailesi olarak, ülkemizin ve dünyanın 
içinde bulunduğu pandemi koşullarında olağanüstü 
bir mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür 
ediyor, hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları 
ve vatandaşlarımızı saygıyla anıyor, yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz.

2021 yılı GEN’in hedeflerine emin 
adımlarla ilerlediği bir yıl oldu. 

Şirketimizin, büyüme stratejisi kapsamında almış 
olduğu en önemli kararlardan olan halka arzını, 
tüm çalışanlarımız ve bu süreçte bize destek olan 
paydaşlarımızın katkılarıyla başarılı bir şekilde 
tamamladık. Halka arz sonucunda, kurumsal 
yapımızın güçlenmesi ve büyüme için oluşturulan 
kaynak ile, yeni yatırımlarımıza hız kesmeden devam 
etme imkanı yakaladık.

Güçlü bir küresel oyuncu olma 
yolundaki en değerli kilometre 
taşlarından birisi olan Avrupa Birliği İyi 
Üretim Uygulamaları (EU GMP) onayının 
alınması için Almanya Sağlık otoritesine 
yapılan başvuru sonucunda denetimler 
gerçekleştirilmiş ve şirketimiz EU 
GMP onayını alarak Avrupa Pazarı’na 
erişim imkanı elde etmiştir. Almanya 
yetkili kurumu tarafından verilen EU 
GMP sertifikası dünya çapında kabul 
gören ve çoğu pazarın düzenleyici 
otoritesi tarafından karşılıklı tanıma 
prosedürü ile ruhsatlandırma 
süreçlerindeki GMP denetimlerinin 
yerine geçebilen bir sertifika özelliği 
taşımaktadır. GEN Üretim Tesisi'mizde 
üretimi gerçekleştirilen ürünlerimizin 
ruhsatlandırma süreçlerinin başarı ile 
tamamlanmasını takiben 2022 yılının 
son çeyreğinde satış ve dağıtımlarına 
başlanılması beklenmektedir. Bu 
çerçevede Almanya'daki idari ve 
düzenleyici ofisimizi faaliyete geçirdik 
ve AB ülkelerine ürün başvurularımızı 
sunduk.

ABD FDA'ya ilk ürün kayıtlarımızı 2020 
yılının sonunda sunduk. Başvurumuz 
gözden geçirilmeye devam ediyor 
ve çok yakında FDA denetimimizi de 
tamamlamayı umuyoruz.

Azerbaycan ve Filipinler sağlık 
otoritelerinin yaptığı denetimlerle, 
üretim tesisimizin İyi Üretim 
Uygulamaları (GMP) onayları 
yenilenerek, şirketimizin bu ülkelerdeki 
varlığının devamlılığı sağlandı.

15 yılı aşkın süredir var olan Azerbaycan 
ve Kazakistan'daki ofislerimizin yanı sıra 
Rusya ve Özbekistan ofislerimizi de bu 
yıl açarak CIS ülkelerindeki varlığımızı 
güçlendirdik. 

Yetim ilaç ve nadir hastalıklar 
alanında Türkiye’nin gelir 
bazında en büyük tedarikçisi 
olmaya devam ediyoruz. 
 
10 ülkeden 19 küresel şirketle iş birliği 
yaparak, gelir bazında Türkiye'nin en 

büyük yetim ilaç tedarikçisi olmaya 
devam ediyoruz. GEN, ülkemizde 
doğrudan varlığı olmayan ve nadir 
hastalıklar alanında çalışan firmaların 
çoğunluğunun çaldığı ilk kapıdırkapı 
olmayı sürdürmektedir.

Bu alanda GEN’i diğer firmalardan 
farklı kılan en önemli özelliği, genellikle 
potansiyel ortaklarla ilk temasımızı, 
Faz I veya Faz II klinik araştırma 
aşamalarının tamamlanmasından 
hemen sonra kurmamızdır. 

Yenilikçi tedaviler için Ar-Ge 
ve yatırım faaliyetlerimizi 
artırıyoruz.  

GEN, Ar-Ge'ye önemli yatırımlar 
yapmadan büyük bir global oyuncu 
olmanın mümkün olmadığı bilinciyle, 
Faz I'den Faz III'e kadar yeni moleküller 
geliştirmeye kendini adamıştır. Yenilikçi 
tedavilerin geliştirilmesi için Ar-Ge 
merkezimizi her geçen gün büyüterek 
kendi jenerik ve orijinal ürünlerimizi 
üretme yolunda ilerlerken, bu alanda 
faaliyet gösteren yerli ve yabancı 
girişimlere yatırımlarımız devam 
etmektedir. 

Alzheimer Hastalığı ve diğer 
nörodejeneratif hastalıklara karşı 
dünyada henüz örneği bulunmayan bir 
tedavi olarak orijinal molekül SUL-238'in 
geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için 
Hollandalı biyoteknoloji şirketi olan 
Sulfateq BV ile özel iş birliği ve lisans 
anlaşmamızı duyurduk.

Kanser hastaları için yeni ilaç adaylarını 
geliştiren biyoteknoloji girişimi 
RS Research’e yatırım kararı aldık. 
Yaratacağımız sinerji, RS Research’ün 
yenilikçi ilaç taşıyıcı platform teknolojisi 
ile portföyündeki ilaç adaylarının 
klinik geliştirme faaliyetlerine hız 
kazandıracaktır.

2019’da Ankara Hacettepe Üniversitesi 
Teknokent'te yer alan ilaç Ar-Ge 
laboratuvarı Elixir’in bünyemize 
katılması ve Gen Ar-Ge departmanının 

da hızlı büyümesiyle birlikte 2021 
yılı sonu itibariyle, eczacılar, kimya 
mühendisleri, moleküler biyologlar ve 
genetik mühendisleri dahil olmak üzere 
50'den fazla Ar-Ge uzmanımız ile ilaç 
sektöründe inovasyona yelken açıyoruz. 

Kurumsal Gelişime Önem 
Veriyoruz

Kurumsallaşma adına ciddi yapısal 
değişiklikler yaparak, Türkiye’de 
sayılı ilaç firmasının dahil olabildiği, 
ülkemizin rekabet avantajını elinde 
bulundurduğu ve markalaşma 
potansiyeli olan ürün gruplarına 
sahip firmaların, üretimlerinden 
pazarlamalarına, satışlarından satış 
sonrası hizmetlerine kadar bütün 
süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel 
bilgi birikimi, kurumsallaşma ve 
gelişimlerini sağlayarak uluslararası 
pazarlarda kendi markalarıyla global 
bir oyuncu olabilmeleri amacıyla 
oluşturulmuş devlet destekli ilk ve 
tek markalaşma programı Turquality 
kapsamına alındık. 

Gelecek Hedeflerimiz

Her zaman olduğu gibi Ar-Ge’si ve tüm 
faz çalışmaları tarafımızdan yürütülmüş 
orijinal ürünleri insanlığın hizmetine 
sunma hedefimiz için var gücümüzle 
çalışmaktayız.

Yetim ilaç ortaklıklarının sağladığı 
yüksek oranlı gelirimize ek olarak, 
önümüzdeki 2 yıl içerisinde 
üretimimizin kutu bazında %70’ini 
ihraç etme stratejimizle, Gen markalı 
ürünlerimizin toplam gelirin %60-
%65’ini temsil edeceğini planlamaktayız. 

İnsan odaklı yaklaşımımız ile 
çalışanlarımız ve ihtiyaç sahiplerinin 
daima yanında olmaya devam edeceğiz. 
Büyüyoruz ve küresel bir oyuncu olma 
yolunda hızla ilerliyoruz; ama biz hala 
yolun başındayız.

Gelecek GENe Gelecek.
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2021 Dünya Çapında     
Yeni Ürün Ruhsatı

6. 2021’de GEN

Yeni Ürün Ruhsatları

Halka Arz

32

6 Türkiye

20 Azerbaycan

1 Kazakistan

2 Rusya

3 Filipinler

GEN, 27-28 Temmuz 2021 tarihlerinde 
gerçekleştirdiği talep toplama sürecini 
başarılı bir şekilde tamamlayarak 5 
Ağustos 2021 tarihinde Borsa İstanbul’da 
“GENIL” kodu ile işlem görmeye 
başlamıştır.

GMP Onayları

Finansal Yatırımlar 

Diğer Yatırımlar
Üretim Tesisi Kapasite Artırımı:  GEN Üretim Tesisi halihazırda devam etmekte olan 
kapasite arttırımı yatırımı neticesinde steril ve non-steril alanları ayırarak 30 milyon kutu olan 
kapasitesini 50 milyon kutuya çıkartmayı hedeflemektedir.

Yenilenebilir Enerji Kurulumu: Tüm dünyayı etkisi altına alan enerji noksanlığı 
riskini en aza indirgemek ve çevreye katkımızı sürdürmek amacıyla Gen Üretim Tesisi’nde enerji 
tüketiminin büyük çoğunluğunu karşılamak üzere güneş panelleri kurulumunun 2022 yılının sonuna 
kadar tamamlanması planlanmaktadır. 

İnsan Kaynakları

EU GMP Onayı: Gerçekleştirilen denetim sonrası, GEN 
Üretim Tesisi, dünya çapında kabul gören ve çoğu pazarın 
düzenleyici otoritesi tarafından karşılıklı tanıma prosedürü 
ile ruhsatlandırma süreçlerindeki GMP denetimlerinin yerine 
geçebilen EU GMP sertifikası almaya uygun bulunmuştur.

RS Research: GEN, alanında yenilikçi tedaviler geliştirmekte olan RS Araştırma Eğitim 
Danışmanlık İlaç Sanayi Ticaret A.Ş.’ye %11,70 oranında ortak olmuş ve şirket tarafından geliştirilen 
ilaçların belli bölgelerde öncelikli satış ve dağıtım hakkını elde etmiştir. 

Galventa AG: GEN, İsviçre’de kurulu olan ve yenilikçi ilaçlar geliştiren Galventa AG’ye %4,8 
oranında ortak olmuş ve şirket tarafından geliştirilen ilaçların GEN tesisinde üretimi hakkında iş 
birliği anlaşması imzalamıştır. 

Stimusil Inc.: GEN, Amerika’da kurulu olan yenilikçi medikal cihazlar geliştirmekte olan 
Stimusil Inc. adlı firmaya %10,75 oranında ortak olmuş ve geliştirilen ürünün ticarileştirilmesi 
sonrasında belli bölgelerde öncelikli satış ve dağıtım hakkını elde etmiştir.

One Life: GEN, sağlık alanına yenilikçi yatırımlar yapan İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 
kurulan One Life Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na yatırım yapmıştır. 

Filipinler FDA Onayı: Filipinler İlaç ve Gıda Dairesi 
tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda GEN Üretim 
Tesisi onay almış ve tesiste üretilen ürünlerin Filipinler’de 
satış ve pazarlama imkanı elde edilmiştir.

Büyüme hedefi çerçevesinde Dünya çapında çalışan sayısında 
%28’lik artış sağlanmıştır.
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Yeni İş Birlikleri

Sulfateq: GEN, patent sahibi Sulfateq B.V. ile Alzheimer 
Hastalığı ve diğer nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde 
kullanılması hedeflenen bir ilacın araştırma ve geliştirilmesi 
ve ticarileştirilmesi alanlarında öncelik haklarına sahip 
olacağı bir iş birliği anlaşması imzalamıştır. 

Albireo: GEN, Albireo Pharma ile, çocuklarda nadir görülen 
Kolestatik karaciğer hastalıkları için geliştirilen tedavinin 
Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine erişimi için iş birliği anlaşması 
imzalamıştır.

Orchard Therapeutics: GEN, Orchard Therapeutics 
ile, tedaviye uygun metakromatik lökodistrofi (MLD) 
hastalarının gen terapisine erişimi için iş birliği anlaşması 
imzalamıştır.

Pharmaxis: GEN, Pharmaxis ile Türkiye’de Kistik Fibroz 
alanında sürdürdüğü işbirliğinin Rusya ve diğer CIS pazarlarında 
da genişletilmesi konusunda anlaşma imzalamıştır. 

Turquality: Türkiye’de sayılı ilaç firmasının dahil 
olabildiği, güçlü küresel Türk markaları yaratmak amacıyla 
oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı 
Turquality kapsamına alınmıştır.

Etika 2020 Etik Ödülü: GEN Türkiye Etik Değerler 
Merkezi Derneği (EDMER) değerlendirmesiyle, 2020 yılı 
Türkiye’nin En Etik Şirketleri arasına girerek ETİKA ödülüne 
layık görülmüştür.

Sıfır Atık Belgesi: GEN Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni 
kurarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır. 

ISO 9001 Belgesinin Kapsamı Genişletildi: 
GEN’in idari ve satış pazarlama alanlarına sahip olduğu 
ISO 9001 belgesinin kapsamı üretim alanları için de 
genişletilmiştir. 

Great Place to Work: GEN, çalışan memnuniyetinin 
ölçümlenmesi üzerine Great Place To Work sertifikası almıştır. 

7. Fı̇nansal Karşılaştırmalı Göstergeler

2018

2018

2018

2018

2018

2018

₺1.180.434,20

₺5.484,91

₺22.592,273

₺50.898,72

₺95.686,565

₺171.928,03

₺1.795.146,03

₺142.443,31

₺24.486,492

₺171.975,34

₺218.009,094

₺303.595,51

₺2.149.967,98

₺2.501.352,835 ₺192.754,87

₺202.081,32

₺313.537,377

₺456.359,27

₺310.366,673

₺207.097,64

₺67.021,317

₺219.152,62

₺242.291,45

₺333.321,45

Hasılat ('000 - TL)

Net Kar  ('000 - TL)

Yurtdışı Satışlar ('000 - TL)

Esas Faaliyet Karı  ('000 - TL)

Favök  ('000 - TL)

Brüt Kar  ('000 - TL)

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2020 2021 2021

2021

2021

2021

20212020

2020

2020

2020

2020
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2018

Toplam NPP İlaçlar İthal Ruhsatlı  
İlaçlar

Üretim Ruhsatlı  
İlaçlar

İhraç İlaçlar

2019 2020 2021

14,56%

2.7M

133.220
502.576

1.2M
873.397

Brüt Kar Marjı FAVÖK Marjı Faaliyet Kar Marjı Net Kar Marjı

8,10%

4,31%

3.7M

176.519

654.687

1.7M
1.2M

0,46%

16,91%

12,14%
9,58% 7,93%

15,50%

18,24%

11,26%
12,53%10,19%

8,07%
9,63% 12,40%

Kar Marjları (%)

Satışlar (Kutu)

2020 2021

2018 2018

₺5.934M
₺412.616,86₺53.683M

₺560.232,04

₺58.650M

₺519.439M

₺1.078M

₺2.119M

Nakit Durumu (TL) Toplam Varlıklar ('000 - TL)

2019 20192020 2021 2020 2021

Toplam NPP İlaçlar İthal Ruhsatlı  
İlaçlar

Üretim Ruhsatlı  
İlaçlar

İhraç İlaçlar

₺2.084M

₺1.530M

₺460B

₺25B ₺67B

₺2.504M

₺1.639M

₺650B

₺38B
₺177B

Satışlar ('000 - TL)

2021 Satışlarının Dağılımı (Kutu)

2021 Yılında Üretim Tesisinde Üretilen  
Ürünlerin Satışı (Kutu)

2021 Yılında Üretim Tesisinde Üretilen  
Ürünlerin Satışı (Tl)

2021 Satışlarının Dağılımı (TL)

2020 2021

NPP İlaçlar NPP İlaçlarÜretim Ruhsatlı İlaçlar Üretim Ruhsatlı İlaçlar 

İthal Ruhsatlı İlaçlar İthal Ruhsatlı İlaçlar İhraç İlaçlar İhraç İlaçlar

%32

%45

%18

%5

%26

%7%2

%65

%43

%61

%39

%57
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8. Yönetı̇m Kurulu Üyelerı̇ ve Üst Yönetim

Yönetı̇m Kurulu

Üst Yönetı̇m

Abidin GÜLMÜŞ 

Yönetim Kurulu  
Başkanı

Abidin GÜLMÜŞ 

Yönetim Kurulu Başkanı  
/ Genel Müdür

Dr. Deniz KARAGÜLLE 

Genel Müdür Yardımcısı 
(Satış & Pazarlama)

Şükrü TÜRKMEN 

Yönetim Kurulu  
Başkan Vekili

Şükrü TÜRKMEN 

Yönetim Kurulu  
Başkan Vekili

Y. Selin GÜLMÜŞ KOLAY 

Genel Müdür Yardımcısı 
(Strateji & Kurumsal Gelişim)

Ömer DİNÇER 
Yönetim Kurulu  
Başkan Vekili

Ömer DİNÇER 
Yönetim Kurulu  
Başkan Vekili

Dr. Nadir ULU 

Genel Müdür Yardımıcısı 
(Ar-Ge - Üretim)

Ahmet CEBECİ 
Yönetim Kurulu  

Üyesi

Ahmet CEBECİ 
Yönetim Kurulu  

Üyesi

Özgü BOZALP 

Genel Müdür Yardımcısı 
(Dış Ticaret)

H. Evrim HAMAMCIOĞLU 
Yönetim Kurulu  

Üyesi

H. Evrim HAMAMCIOĞLU 
Yönetim Kurulu  

Üyesi

ABİDİN GÜLMÜŞ (Yönetim Kurulu Başkanı)

Abidin Gülmüş, T.C. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1988 yılında Labotest 
Laboratuvar Cihazları San. ve Tic. Limited Şirketi’ni kurarak özel sektörde faaliyet göstermeye başladı. 1997 yılında kurulan GEN 
İlaç’ın 1998 hisselerini devraldı. 1998 yılından bu yana firmanın ortağı ve yönetim kurulu üyesidir. Abidin Gülmüş aynı zamanda, 
Gen İlaç ve sağlık Ürünleri San ve Tic A.Ş.’nin bağlı ortaklıkları olan Genject Sağlık Ürünleri ve Kimya San ve Tic. A.Ş. ile Elixir İlaç 
Araştırma ve Geliştirme A.Ş.’de Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.

 
 
 
 

ÖMER DİNÇER  (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Ömer Dinçer, 1959 yılında doğmuştur. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite hayatını Ankara’da tamamlayan Dinçer, İstanbul Arel 
Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Çalışma hayatına özel sektörde başlayan 
Dinçer sonrasında bir dönem kamuda çalışmıştır. 1991 yılında Labotest Laboratuvar Cihazları San. ve Tic. Limited Şirketi’nde 
çalışmaya başlayarak özel sektörde çalışma hayatına devam etmiştir. Bu süreçte farklı şirketlerde de yönetici olarak görev almıştır. 
1998 yılında kurulan GEN bünyesinde de kuruluştan bugüne çeşitli görevler üstlendikten sonra, 2008 yılında şirketin Genel Müdür 
Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda 2009 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Dinçer bu tarihten beri GEN 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

ŞÜKRÜ TÜRKMEN  
(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Şükrü Türkmen 1972 yılında doğmuştur. Çalışma hayatına 1988 yılında Labotest Laboratuvar Cihazları San. ve Tic. Limited Şirketi’nde 
başlamıştır. 1998 yılında GEN’de çalışmaya başlayan Türkmen, şirkette bugüne kadar çeşitli pozisyonlarda yönetici olarak görev 
yaptıktan sonra, şirketin Muhasebe ve Finans, Satınalma ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür yardımcılığı görevini 
üstlenmiştir. Genel Müdür Yardımcılığı görevinin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Türkmen, halen şirketin 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, 2009 yılından beri GEN’in bağlı ortaklığı olan Genject Sağlık Ürünleri 
ve Kimya San ve Tic. A.Ş. ile Elixir İlaç ve Araştırma ve Geliştirme A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 
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AHMET CEBECİ  
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Ahmet Cebeci 1986 yılında Ankara’da doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 
mezun olmuştur. Çalışma hayatına 2007 GEN Muhasebe Biriminde çalışmaya başlayan Cebeci, 2011- 2015 yılları arasında GEN 
Azerbaycan ofisinin muhasebe ve finans departmanını yönetmiştir. Azerbaycan’da bulunduğu süre boyunca finansın yanında 
çeşitli birimlerin yönetiminde de görev yapmıştır. 2015 yılında Türkiye’ye geri dönen Cebeci bu tarihten itibaren GEN Muhasebe 
ve Finans Biriminde, Finans Kıdemli Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Çalışma hayatına GEN’de başlayan Ahmet Cebeci’nin 
ilaç sektöründe yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplam 14 yıl deneyimi bulunmaktadır. 2021 yılında yapılan Olağanüstü Genel 
Kurul’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 

HALİME EVRİM HAMAMCIOĞLU  
(Yönetim Kurulu Üyesi) 
 
Halime Evrim Hamamcıoğlu, 1975 yılında Ankara’da doğmuştur. 1993 yılında Ankara Gazi Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur. 
1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiş; avukatlık stajının ardından 1998 yılında Ankara Barosu’na kaydo-
larak meslek hayatına başlamıştır. 1998-2016 yılları arasında uluslararası özel hukuk alanında faaliyet gösteren hukuk bürola-
rında avukatlık ve danışmanlık yapmıştır. Başlıca uzmanlık alanları uluslararası sözleşmeler, sözleşme hukuku, ticaret hukuku, 
iş hukuku, fikri-sınai mülkiyet hukukudur. Aynı zamanda marka ve patent vekili ve yeminli tercüman unvanlarına sahiptir. 2016 
yılında GEN bünyesine Hukuk Müşaviri olarak katılan ve halen bu görevi yürüten Hamamcıoğlu, 2021 yılında yapılan Olağanüstü 
Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

 
 

 
 

Dr. DENİZ KARAGÜLLE  
(Genel Müdür Yardımcısı – Satış & Pazarlama)

Selçuk Deniz Karagülle 1970 yılında İskenderun’da doğmuştur. 1988 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur. 1994 
yılında T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini (İngilizce Tıp) bitirerek Tıp Doktoru unvanını almıştır. 1995-1997 yılları 
arasında tıp doktoru olarak görev yapmıştır. 1997-2002 yılları arasında T.C. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Aile Hekimliği 
alanında eğitimini yürütmüş ve Aile Hekimi Uzmanı unvanını kazanmıştır. 2002 yılında Gen’de Ürün Müdürü olarak ilk kez 
ilaç sektöründe çalışmaya başlamıştır ve 2006 yılına kadar da bu görevde çalışmıştır. 2006-2009 yılları arasında AstraZeneca 
firmasında sırasıyla medikal danışman ve klinik araştırma hekimi olarak çalışmıştır. 2009-2010 yılları arasında Novartis 
firmasında Sağlık Verileri Değerlendirme Müdürü olarak görev aldıktan sonra Ağustos 2010 itibarıyla Gen’de Pazarlama & 
Satış Departmanında Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır. 2017 yılında T.C. Ufuk Üniversitesi İşletme Yönetimi 
Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimi almış olan Karagülle Gen’de aynı görevine devam etmektedir.

Dr. NADİR ULU  
(Genel Müdür Yardımcısı – Ar-Ge & Üretim)

Uzm. Dr. Nadir ULU, 1977 yılında Malatya’da doğmuştur. 1995 yılında İzmir Fen Lisesi’nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi-
ni Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (İngilizce Tıp) tamamlayarak, 2002 yılında Tıp Doktoru ünvanını almıştır. 2002-2004 
yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde mecburi hizmetini tamamlamıştır. 2004-2005 
yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 
2005 yılında Hollanda’da Groningen Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı’nda Klinik Farmakoloji eğitimine 
başlamış ve 2009 yılında Hollanda’da farmakolog ünvanını almıştır. 2010 yılında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yardımcı 
Doçent Doktor olarak akademik kariyerine devam etmiştir. Aynı dönemde doktora sonrası araştırmalarını TÜBİTAK projesi kap-
samında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı’nda sürdürmüştür. 2011 yılında Gen’de 
Medikal Müdür olarak ilaç sektörüne geçiş yapmıştır. 2013-2019 yılları arasında Celgene Türkiye’de (İstanbul) çalışmıştır. Temmuz 
2019’dan itibaren Gen’de Ar-Ge ve Üretim’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamış olup, halen 
bu görevine devam etmektedir.

ÖZGÜ BOZALP  
(Genel Müdür Yardımcısı – Dış Ticaret)

Özgü Bozalp, 1965 yılında Sinop’ta doğmuştur. 1986 yılında T.C. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden 
mezun olmuştur. 1987 Mart ayında, Indem-Nel-Nüve şirketler grubunda Dış Ticaret elemanı olarak çalışma hayatıma başlamıştır. 
1,5 yıl süreyle bu firmada çalıştıktan sonra 1989 yılında Labotest Laboratuvar Cihazları San. ve Tic. Limited Şirketi’nde 
firmasında göreve başlamıştır. Labotest firmasında 9 yıl Dış Ticaret yöneticisi olarak görev yapan Bozalp, 1998 yılında GEN’de 
Dış Ticaret Yöneticisi olarak çalışmaya başlamıştır. Haziran 2007’de GEN’de Dış Ticaretten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı 
görevini üstlenen Bozalp halen bu görevi yürütmektedir.  Meslek hayatına başladığı 1987 yılından itibaren 34 yıldır medikal ve 
İlaç sektöründe dış ticaret alanında tecrübe sahibidir.

YAĞMUR SELİN GÜLMÜŞ KOLAY  
(Genel Müdür Yardımcısı – Strateji & Kurumsal Gelişim)

Yağmur Selin Gülmüş Kolay, 1988’de Ankara’da doğmuştur. T.C. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 2009 
yılında mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Northeastern University Boston/USA Technological Entrepreneurship bölümünde 
2010 yılında tamamladı. Gen’de 01.12.2010 tarihinde “İş Geliştirme Yöneticisi” pozisyonunda çalışmaya başladı. 17.12.2018 
tarihinden bu yana Şirketin “Strateji ve Kurumsal Gelişim Genel Müdür Yardımcısı” olarak görev yapmaktadır.
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9. Organı̇zasyon Şeması

Fatih Kargı
Azerbaycan Ülke

Direktörü

Dr. Reha Oytum Özkanoğlu
Kazakistan Ülke

Direktörü

Yalçın Yılmaz
Türkiye 

Spesifik Ürünler 
Satış & Pazarlama 

Direktörü 

Abidin Gülmüş
Genel Müdür

Ömer Dinçer
Yönetim Kurulu Üyesi

Destek Hizmetleri Dış Ticaret

Şükrü Türkmen
Yönetim Kurulu Üyesi

Finans ve Bütçe

Bilgi Teknolojileri

Muhasebe

Satın Alma

Yatırımcı İlişkileri

Kongre, Seyahat ve
Organizasyon

Ar-Ge

Üretim (Non-steril)

Teknik Bakım Onarım

Üretim (Steril)

Üretim Planlama

Depo

Uluslararası Pazarlar
Ruhsatlandırma

Dr. Deniz Karagülle
Genel Müdür Yardımcısı

(Satış & Pazarlama)

Yağmur Selin Gülmüş Kolay
Genel Müdür Yardımcısı

(Strateji & Kurumsal Gelişim)

Dr. Nadir Ulu
Genel Müdür Yardımcısı

(Ar-Ge & Üretim)

Özgü Bozalp
Genel Müdür Yardımcısı

(Dış Ticaret)

Satış & Pazarlama

Satış & Pazarlama

Dr. Ayhan Yener
Medikal Direktör

Medikal Hukuk

Uyum

Medikal

Birim

Dr. Cunay Ülkü
Medikal Direktör

(SMA & Yeni Pazarlar)

Egemen Burak Öncel
Kalite Direktörü

GMP Uyum

Kalite Kontrol

Mikrobiyoloji

Teknoloji Transfer

Ürün Transfer

Mesul

Kalifikasyon ve
Validasyon

Halime Evrim Hamamcıoğlu
Hukuk Müşaviri

Kurumsal Marka

Yetim İlaç Erişim

İnsan Kaynakları

Eğitim

Yeni Pazarlar

Stratejik Planlama
Teşvik

Resmi İlişkiler

Ruhsatlandırma

Dr. Antal DEZSO
Global Pazarlar 

Direktörü

Şakir Gülmüş 
Türkiye Eşdeğer 
Ürünler Satış & 

Pazarlama Direktörü 
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10. Bağlı Ortaklıklar 

Genject Sağlık Ürünleri Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türkiye’nin 5 şırınga üreticisinden birisi olan Genject, 18.000 metrekarelik kapalı alana sahip Ankara’daki 
üretim tesisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Genject’in üretim tesisi Türkiye’nin en modern şırınga üretim 
tesisidir. Mart 2021’de üretime başlayan firma 1 cc’den 50 cc’ye kadar farklı hacimlerde şırıngalar üretmektedir. 
Genject, 2021 yılında devam eden pandemi ile mücadelede özellikle yaz aylarında uygulanmaya başlayan 
Biontech aşılarının şırıngalarının üretimi ve tedarikine ağırlık vermiştir. Bu kapsamda, üretimlerinin büyük 
kısmını Biontech aşılarının uygulanmasında kullanılan şırınga üretimine ayırmıştır. 

Genject’in üretim tesisinde insan ve hayvan sağlığı için kullanılan tek kullanımlık steril  şırıngalar 
üretilmektedir. Genject, hayvan sağlığı alanında da önemli bir paya sahiptir. 

Genject’in 2021 yılındaki üretim kapasitesi günlük ortalama 500.000 adet şırınga civarındadır. 
2021 yılı için yeni üretim tesisindeki üretim öngörüsü 65.000.000 adet şırınga olup, 31 Aralık 2021 tarihi 
itibariyle 75.000.000 adet üretim gerçekleştirmiştir. 

Genject üretim tesisi, Amerika dışındaki tüm uluslararası pazarlarda geçerliliği olan CE üretim belgesine 
sahiptir. Amerika Pazarı için gerekli olan US FDA (Food and Drug Administration) onayı için 2021 yılında 
başvuru yapmıştır.

İletişim Bilgileri: 

Adres: ASO 2 ve 3. OSB Alcı OSB Mah. 2013.Cad. No: 24/1 06930 Sincan / Ankara
Telefon: 0 (312) 815 44 84
E-mail: info@genject.com
İnternet Sitesi: genject.com 

Ortaklık Yapısı:

       Ortağın Adı Hisse Oranı

1.   Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. %80.40

2.   Abidin Gülmüş %2.80

3.   Şükrü Türkmen %0.80

4.   Bülent Battal %16.00

5.   Toplam %100

Elixir İlaç Araştırma ve Geliştirme A.Ş.

Elixir, European Medicine Agency (EMA) ve United States Food and Drug Administration (US FDA) 
standartlarına uygun olarak yeni ve jenerik ilaç ürünleri ile üretim prosesleri geliştirilmesi üzerine Ar-Ge 
çalışmaları gerçekleştirmektedir. 

2021 yılında Elixir tarafından ruhsatlandırma başvurusu yapılması planlanan altı ilaç ürünü için 
farmasötik geliştirme ve teknoloji süreçleri başarıyla tamamlanmıştır. İki ilaç ürünü için ise farmasötik 
geliştirme süreçleri devam etmekte olup bunların teknoloji transferi süreçlerinin 2022 yılı içerisinde 
tamamlanması hedeflenmektedir. 

Gen ve Elixir arasında imzalanan 20.05.2021 tarihli “Farmasötik Geliştirme ve Teknoloji Transferi 
Sözleşmesi” kapsamında dört ilaç ürününün farmasötik geliştirme ve teknoloji transferi süreçleri 
başarıyla tamamlanmıştır. Dokuz ilaç ürünü için ise farmasötik geliştirme süreçleri devam etmekte olup 
bunların teknoloji transferi süreçlerinin 2022 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Elixir’in Türkiye ve Avrupa’da faaliyet gösteren çeşitli ilaç şirketleri ile yürüttüğü altı proje 2021 yılı 
içerisinde tamamlanmış olup yedi projenin farmasötik geliştirme çalışmaları devam etmektedir

İletişim Bilgileri: 

Adres: Hacettepe Ünivesitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Üniversiteler Mah. 
1596. Cad. No. 6E/52 06800 Çankaya, Ankara, Türkiye
Telefon: 0 (312) 227 00 71
İnternet Sitesi: www.elixirlabs.com.tr

Ortaklık Yapısı:
       Ortağın Adı Hisse Oranı

1.   Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. %85.00

2.   Abidin Gülmüş %5.00

3.   Fırat Yerlikaya %10.00

 4.   Toplam %100
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Finansal Duran Varlıklar ve Yatırımlar

Apeiron Biologics AG 
(Apeiron)

RS Araştırma Eğitim Danışmanlık İlaç Sanayi Ticaret A.Ş. (RS Research) 

Galventa Ag (Galventa)

Globalleşme ve İnovasyon stratejik amaçları doğrultusunda GEN, Dünya’nın her yerinde inovatif ürünleri 
araştırarak bu tür ürünler geliştiren girişimleri desteklemek amacıyla yatırımlar yapmaktadır. 

Yatırım stratejisini, yenilikçi tedaviler ve ürünler geliştiren girişimlere erken aşamada katkı sağlayarak bu 
ürünlerin geliştirilmesi için gereken desteği sağlamak ve çalışmalar sonrasında gelişen ürünlerin öncelikli ticari 
haklarını elde etmek olarak belirlemiştir.

Bu ortaklıklarla GEN, ülkemizde ve Dünya’da yenilikçi tedavilerin gelişimine destek olmakta, ortaya çıkan ürünlerin 
satış, dağıtım, pazarlama, ticarileştirme gibi haklarında öncelik elde ederek ürün portföyünü ve pazar payının 
gelişmesini amaçlamaktadır.

Bu yatırım stratejisi çerçevesinde 2021 yılında Dünya’nın çeşitli yerlerinden farklı girişimlere yatırımlar yapmıştır.

GEN, Avusturya merkezli, kanser immunoterapi ürünlerine 
yönelik ürün geliştiren Apeiron’a 12.02.2015 tarihinde %0,60 
oranında ortak olmuştur.

GEN, Türkiye’de kurulu olan ve onkoloji alanında yenilikçi teknolojileri kullanarak ilaç adayları geliştirme 
alanında faaliyet gösteren RS Araştırma Eğitim Danışmanlık İlaç Sanayi Ticaret A.Ş.’ye 23.12.2021 tarihinde 
ortak olmuştur.  

Bu ortaklık anlaşmasıyla GEN aynı zamanda, RS Research tarafından geliştirilecek onkoloji ilaçlarının başta 
Türkiye olmak üzere, Rusya ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkeler ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
bölgelerindeki ülkelerde ticarileştirilmesi için öncelik hakkını da elde etmiştir.

GEN, İsviçre merkezli, ilaç ve gıda takviyeleri alanında 
yenilikçi ürünler geliştiren Galventa AG’ye 18.08.2021 
tarihinde ortak olmuştur. 

Bu ortaklık anlaşmasıyla GEN aynı zamanda, bağlı ortaklığı 
Elixir ve Galventa tarafından birlikte geliştirilen yenilikçi 
bir ürünün üretimi ve belli bölgelerde dağıtımı konusunda 
öncelikli haklara sahip olmuştur. 

     Firma Adı Ortaklık Oranı (%) Ortaklık Tarihi

1.   Apeiron Biologics AG %0,60 12/02/2015

2.   Galventa AG %4,80 18/08/2021

3.   RS Araştırma Eğitim Danışmanlık İlaç Sanayi Ticaret A.Ş. %11.70 23/12/2021

4.   Stimusil Inc. %10.75 31/12/2021

5.   Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş %9.09 25/01/2022
 

11. Dı̇ğer Fı̇nansal Yatirimlar

Stimusil Inc. (Stimusil)

Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve 
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (Neo Auvra)

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. One Life Ventures 
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (One Life) 

GEN, ABD merkezli, yenilikçi teknolojileri kullanarak tıbbi cihaz geliştirme alanında faaliyet gösteren Stimusil 
Inc.’ye 31.12.2021 tarihinde ortak olmuştur. 

Bu ortaklık anlaşmasıyla GEN aynı zamanda, Stimusil tarafından geliştirilecek yenilikçi tıbbi cihazların başta 
Türkiye olmak üzere, Rusya ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkeler ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
bölgelerindeki ülkelerde ticarileştirilmesi için öncelik hakkını da elde etmiştir.

GEN, dijital holistik sağlık, dijital tıp ve dijital terapötik alanlarına yönelik siber-fiziksel sistemler ve 
teknolojiler üreten Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 
25.01.2022 tarihinde %9,09 oranında ortak olmuştur.

Yenilikçi ürün araştırmalarının yanı sıra GEN, yenilikçi finansal enstrümanlarla da ülkemizde sağlık 
yatırımlarının gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 
tarafından kurulan ve ağırlıklı olarak, Türkiye'nin beş yıllık sağlık yatırım stratejilerine uygun alanlar olan 
farmakoloji, biyomateryaller, farmalojistik, medikal cihazlar ve sağlığa entegre sanal gerçeklik teknolojilerine 
yönelik, kurumsal şirketlere hizmet edebilecek ürünlere sahip, fikir ve deneme ürün (proof of concept) 
aşamalarını geçmiş girişimlere destek olan One Life’a yatırım yapmıştır.

GEN’in One Life’a yatırım yapma amaçlarından en önemlisi Fon’un yatırım yaptığı girişimlerin geliştirdiği 
ürünlerden GEN’in ürün portföyüne katmaya değer gördüğü ürünlerde öncelikli ticari haklar elde ederek ürün 
portföyünü ve küresel anlamdaki faaliyetlerini geliştirme hedefini gerçekleştirmektir. 

Aynı zamanda GEN, Fon’un beş (5) üyeden oluşan Yatırım Komitesi’nde bir (1) üye ile temsil edilmektedir. 
Böylece, Fon'un yatırım kararlarında etkin bir rol almaktadır. 

     Firma Adı Yatırım Tutarı Tarih

1. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. One Life Ventures GSYF 1.500.000 USD 20/12/2021
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Serbest piyasa IQVIA verilerine göre 
2021 yılında, Türkiye ilaç pazarında; 2,35 
milyon kutu ve 61,4 milyar TL değerinde 
ilaç satışı gerçekleşmiştir. Pazar, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre kutu 
olarak %10 oranında, TL olarak ise %30,7 
oranında büyüme kaydetmiştir.

Türkiye ilaç pazarında, reçeteli ilaçların 
toplam ilaç pazarına oranı kutu 
satışında %96, TL’de ise %93,5’tir.
IQVIA verilerine göre, 2021 yılında 
ithal ürün satışları, kutu bazında %7 
oranında, TL bazında ise %30 oranında 
büyüyerek 29,7 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir. Yerli ilaç pazarı ise, kutu 
bazında %10,7 oranında, TL bazında da 
%31,4 oranında büyüyerek 31,7 milyar TL 
olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılında GEN kutu bazında 1,25 
milyonluk IQVIA satışı (Serbest Piyasa 
+ Hastane) ile 2020 yılına göre %59,2’lik 
büyüme kaydetmiş ve 18.sırada yer 
almıştır. TL bazında ise 107 milyonluk 
satış yapmıştır.

GEN Üretim Tesisi; Ankara ASO 2. ve 3. 
Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 
43.000 m2 alan üzerine kurulu 15.000 
m2 kapalı alana sahiptir. 

Tesis steril likit ampul, likit flakon, 
liyofilize flakon, kullanıma hazır şırınga 
ve kartuş ile tablet, film kaplı tablet 

ve sert jelatin kapsül ürünlerinin 
üretiminin yapıldığı son teknolojiye bir 
üretim tesisidir.

2018 yılında ticari üretimlerine başlayan 
GEN Üretim Tesisi, ilk yıl toplamda 5,2 
milyon adet üretim gerçekleştirmiştir. 
Bunu takip eden yıllarda 2019 yılında 

toplam 10,2 milyon adet (önceki yıla 
göre %97 artış), 2020 yılında toplam 
15,5 milyon adet (önceki yıla göre %52 
artış) ve 2021 yılında toplam 39 milyon 
adet (önceki yıla göre %152 artış) üretim 
gerçekleştirmiştir.

1. Türkı̇ye İlaç Pazarı  
ve Gen’ı̇n Konumu

2. Üretı̇m – Ar-Ge

büyüme

2020 yılına göre 

%59,2

satış

TL bazında

107 milyonluk

sıra

18.

Non-steril üretim bölümünde; tablet, 
film kaplı tablet ve sert jelatin 
kapsül formundaki ilaçların üretimi 
yapılmaktadır. Bu bölümde 2020 yılında 
6 milyon adet tablet ve 7,3 milyon 
adet film kaplı tablet ve 95 bin adet 

sert jelatin kapsül üretimi yapılmış 
iken 2021 yılında 18,9 milyon adet 
tablet (önceki yıla göre %216 artış), 16,5 
milyon adet film kaplı tablet (önceki 
yıla göre %125 artış) ve 506 bin adet 
(önceki yıla göre %431 artış) sert jelatin 

kapsül üretilmiştir. Non-steril üretim 
bölümünde gerçekleştirilen toplam 
üretimlerde 2020 yılına göre %168’lık bir 
artış olmuştur.

Steril üretim bölümünde; likit ampul, 
likit flakon, liyofilize flakon ve kullanıma 
hazır şırınga ve kartuş formundaki 
ilaçların üretimi yapılmaktadır. Bu 
bölümde 2020 yılında 334 bin adet likit 

flakon, 846 bin adet liyofilize flakon ve 
433 bin adet likit ampül üretimi yapılmış 
iken 2021 yılında 901 bin adet likit flakon 
(önceki yıla göre %170 artış), 1,12 milyon 
adet liyofilize flakon (önceki yıla göre 

%32 artış) ve 976 bin adet likit ampül 
(önceki yıla göre %125 artış) üretilmiştir. 
Steril üretim bölümünde gerçekleştirilen 
toplam üretimlerde 2020 yılına göre 
%86’lık bir artış olmuştur.

2021 yılında, Gen Üretim Tesisinde Azerbaycan, Türkiye, 
Filipinler ve Almanya otoritelerince GMP sertifika denetimleri 
gerçekleşmiş olup, Azerbaycan, Türkiye ve Filipinler için 
GMP Sertifika yenileme onayı alınmıştır. Almanya otoritesi 
tarafından yüz yüze yapılan GMP denetimi sonrası ise ilk defa 
Avrupa Birliği (EU) GMP Sertifika onayı alınmıştır. 

a. Non-Steril Üretim Bölümü 

b. Steril Üretim Bölümü

GMP Denetı̇mleri

Tablet and Film Kaplı Tablet 100.000.000 tablet/yıl

Sert Jelatin Kapsül 20.000.000 kapsül/yıl

Likit Flakon 25.000.000 flakon/yıl

Liyofilize Flakon 5.000.000 flakon/yıl

Kullanıma Hazır Şırınga ve Kartuş 10.000.000 şırınga veya kartuş/yıl

Likit Ampül 37.000.000 ampül/yıl

Ambalaj 60.000.000 kutu/yıl

Kapasite Durumu: 
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GEN, küresel çapta önemli bir oyuncu 
olmak adına cesur Ar-Ge yatırımları 
gerçekleştirmeye devam etmektedir. 
GEN AR-GE Laboratuvarları GEN Üretim 
Tesisinin içerisinde, ASO 2. Organize 
Sanayi bölgesinde kurulmuştur. 
Sahip olduğu 1200m2 lik laboratuvar 
alanı, yetkin araştırmacı alt yapısı ve 
donanımlı ekipman parkı ile T.C. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 
yılında Ar-Ge Merkezi olarak onayını 
almış ve global standartları karşılayacak 
şekilde ürün geliştirme faaliyetlerini 
sürdürmektedir.
GEN AR-GE ekibi strateji planını; şirketi 
küresel rekabet gücüne ulaştırma 
hedefiyle, ulusal ve uluslararası 
pazar ihtiyacını da değerlendirerek 
oluşturmaktadır. Şirketin Ar-Ge proje 
portföyü, şirket misyon ve vizyonu 
doğrultusunda nadir hastalıklar ve 
karşılanmamış sağlık ihtiyaçlarına 
çözüm olması hedefi üzerine 
oluşturulmuştur.

GEN AR-GE’de gerçekleştirilen bu 
projelerin devlet destek programları 
başvuru süreçleri, süreçlerin 
izlenmesi ve kapanış faaliyetlerinin 
koordinasyonu ise, Strateji ve 
Kurumsal Gelişim birimi tarafından 
sürdürülmektedir. 
GEN AR-GE’de toplam 29 Ar-Ge 
personeli çalışmaktadır. Geniş bir 
meslek yelpazesi ile kurulan ve 
büyümeye devam eden bu ekipte; 
Eczacılık, Kimya Mühendisliği, Kimya, 
Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 

Ar-Ge Faalı̇yetleri

Bu hedefler doğrultusunda 
6 adet Ar-Ge projesi tamam-
lanmış olup toplam 36 adet 
Ar-Ge projesi ise devam 
etmektedir.

Ayrıca GEN, TÜBİTAK:
TEYDEB 1501 Sanayi
Ar-Ge Projeleri Destekleme 
Programı kapsamında faali-
yet gösterdiği 1 adet projesini 
2021 yılı içerisinde tamam-
lamış olup, 2 adet projesini 
devam ettirmektedir.

Biyomühendislik bölümü lisans 
mezuniyetlerine sahip personeller 
yer almakta olup, personelin %45’i 
lisansüstü eğitimini tamamlamış, %31’i 
ise hâlihazırda lisansüstü eğitimine 
devam etmektedir. 
Ar-Ge biriminin inovatif teknoloji 
hedefleri doğrultusunda, Türkiye’de 
ve/veya Dünya’da ilk jenerik ilaç olma 
hedefiyle 4 adet projenin de T.C. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı kapsamında başvurusu 
gerçekleştirilmiş olup, değerlendirilme 
aşamasında sürece devam edilmektedir.
GEN, 2021 yılı içerisinde Ar-Ge 
faaliyetlerini bir üst seviyeye taşımak 
amacıyla yeni personel istihdamlarının 
yanı sıra mevcut Ar-Ge laboratuvar 
kapasitesini 2,5 katına çıkarmıştır.
Etik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde 
yenilikçi ürünler geliştirmek için 
çabalayan Gen Ar-Ge Merkezi tarafından 
2021 yılı içerisinde:
• Türkiye pazarı için 17 adet ruhsat 
dosyası hazırlanmıştır.
• Avrupa pazarı için 4 ürün dosyası 
hazırlanmıştır.
• ABD pazarı için 2 ürün dosyası 
hazırlanmıştır
• Yeni Zelanda pazarı için 1 ürün 
dosyası hazırlanmıştır. 
• 9 adet ürün için regüle marketlerden 

ruhsat alınmıştır. 
• Uluslararası marketlere 224 ruhsat 
başvurusu yapılmıştır. 100 adet ruhsat 
alınmıştır. 
• 25 adet biyo-eşdeğerlik çalışması 
başlatılmış, 8 çalışma başarılı şekilde 
tamamlanmış ve referans ürünleri ile 
eşdeğer oldukları kanıtlanmıştır. 17 biyo-
eşdeğerlik çalışması devam etmektedir.
• 20 adet ticari ürünün maliyetini 
düşürmek amacıyla, etken maddeleri için 
alternatif kaynak çalışması yapılmıştır.
• 10 adet ticari ürünün verimliliğini 
artırmak için, proses süreçlerinde 
iyileştirme faaliyeti yürütülmüştür. 
• 21 adet TÜBİTAK TEYDEB başvurusu 
yapılmıştır. 18 adet TÜBİTAK TEYDEB 
projesi onaylanmıştır.
• 4 adet Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı başvurusu yapılmıştır.

GEN, ülkemizdeki hasta odaklı 
yaklaşımının yanı sıra faaliyet gösterdiği 
alanda küresel bir oyuncu olma 
hedefi doğrultusunda yurtdışında 
da faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Bu ofisler aracılığıyla, GEN üretim 
tesislerinde üretilen ürünlerin yanı 
sıra farklı üreticilerin ürettiği ürünlerin 
de GEN aracılığıyla satış ve dağıtımı 
gerçekleştirilmektedir.

GEN’in 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 5 
farklı ülkede ofisi bulunmaktadır. İlk 
yurtdışı ofisi 2011 yılında Kazakistan’da 
kurulmuş olup, sonrasında 2016 

3. Küresel Yapı

Kazakistan 
2011 yılında faaliyete geçen ofis 
31.12.2021 tarihi itibariyle 13 personel ile 
faaliyet göstermektedir. 

yılında Azerbaycan, 2020 yılında ise 
Rusya, Özbekistan ve Almanya ofisleri 
kurularak faaliyete geçmiştir. 
5 ülkede bulunan ofisler aracılığıyla 
hem ofislerin bulunduğu ülkelerde, 
hem de yakın coğrafyalarında bulunan 
ülkelerde faaliyetler sürdürülmektedir.

2021 yılı Kazakistan faaliyetleri 
kapsamında 70.825 kutu ilaç satışı 
gerçekleştirilmiş olup, söz konusu 
ilaçlardan elde edilen toplam 
satış geliri 12.559.572 USD olarak 
gerçekleşmiştir. 

Geçen yılın aynı dönemine göre ilaç 
satışlarının kutu sayısında 7,2 kat artış 
gerçekleşmiştir. Satış gelirlerinde ise, 2,4 
kat artış sağlanmıştır. 
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GEN Üretim Tesisinde üretilen ürünlerin 
Özbekistan’da ruhsatlandırılıp, 
satışlarının gerçekleştirilmesi 
amacıyla 2020 yılında Özbekistan’da 
ofis kurulmasına karar verilmiştir. Bu 
doğrultuda, 2021 yılı içerisinde 4 ürünün 
ruhsatlandırılması için Özbekistan 
Sağlık otoritesine başvuru yapılmıştır. 
Ürünlerin ruhsatlandırma süreçlerinin 
tamamlanmasının ardından 2022 
yılında Özbekistan Ofisi’nin satış ve 
pazarlama faaliyetlerine başlaması 
planlanmaktadır. 

Ayrıca pazardaki etkinliği artırmak 
amacıyla, GEN Üretim Tesisinde üretilen 
ürünlerin yanı sıra başka üreticiler 
tarafından üretilen ürünlerin de satış ve 
pazarlama faaliyetleri yürütülmektedir. 
Bu kapsamda, 2021 yılında Sanovel 
İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sanovel) ile 
Sanovel tarafından üretilen ürünlerin 
Özbekistan’da satış ve pazarlamasının 
yapılması amacıyla anlaşma 
imzalanmıştır. 

2015 yılında Rusya’da faaliyetler 
başlamıştır. 31.12.2021 itibariyle Rusya 
ofisi 14 personel ile çalışmalarına 
devam etmektedir.  

GEN Rusya ofisinin temel amaçları; 
GEN’in uzmanlık alanı olan nadir 
hastalıkların tedavisi ve bu hastalıklar 
sonucunda oluşan fonksiyon 
bozukluklarının giderilmesinde 
kullanılan ilaçların bölgede GEN 
aracılığıyla tedariğini sağlamak ve GEN 
Üretim Tesisinde üretilen ürünlerin 
Rusya Pazarı’nda satış ve dağıtımını 
gerçekleştirmektir.

2021 yılında, bir ürünün GEN’in satış 
portföyüne kazandırılması sonrasında 
satışları bir önceki yıla göre %33 
oranında artmıştır. Ayrıca, 4 yeni 
ürünün ruhsatlandırma süreçleri 
tamamlanmıştır. Ayrıca, 7 yeni ürünün 
ruhsatlandırması için başvuru 
yapılmıştır. 

Almanya Ofisi, 2020 yılında, GEN Üretim 
Tesisinde üretilen ürünlerin hedef 
Avrupa ülkelerinde ruhsatlandırılıp, 
satışlarının gerçekleştirilmesi amacıyla 
faaliyetlerine başlamıştır. Bu doğrultuda 
ilk jenerik ürün ruhsat başvurusu 
Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve 
Norveç’te eş zamanlı olarak 2021 yılının 
ilk çeyreğinde gerçekleştirilmiştir.
 
Ürünlerin ruhsatlandırma süreçlerinin 
tamamlanmasının ardından 2022 yılında 
Almanya ofisinin satış ve pazarlama 
faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır. 

Avrupa’da beşeri ürünlerin 
ruhsatlandırılabilmesi için, ürünlerin 
üretildiği tesislerin EU GMP denetim 
onayı olması zorunludur. Bu doğrultuda 
GEN Üretim Tesisi, Almanya Sağlık 
otoritesi tarafından 2021 yılının Eylül 
ayında EU GMP onayı süreci kapsamında 
denetlenmiş ve 2021 yılının Aralık ayında 
üretim tesisi EU GMP onayı almıştır.

Özbekistan Rusya Almanya

Azerbaycan
2016 yılında faaliyete geçen ofis 
31.12.2021 tarihi itibariyle 12 personel ile 
faaliyet göstermektedir. 

2021’de Azerbaycan Sağlık 
otoriteleri tarafından 9 yeni ürünün 
ruhsatlandırılması tamamlanmış 
olup, satış ve pazarlama faaliyetlerine 
başlanmıştır. 3 ürünün ise lansman 
çalışması yapılmıştır. 
GEN Kardiyoloji alanında Azerbaycan’da 
pazar lideri olarak faaliyet göstermekte 
olup, Statin, Klopidogrel, Ramipril ve 
Spironolakton etken maddeli ürünlerde 
Azerbaycan’daki pazar liderliğini 
sürdürmektedir. 

Ayrıca pazardaki etkinliği artırmak 
amacıyla, GEN Üretim Tesisinde üretilen 
ürünlerin yanı sıra başka üreticiler 
tarafından üretilen ürünlerin de satış ve 
pazarlama faaliyetleri yürütülmektedir. 
Bu kapsamda, 2021 yılında Sanovel 
İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sanovel) ile 
Sanovel tarafından üretilen ürünlerin 
Azerbaycan’da satış ve pazarlamasının 
yapılması amacıyla anlaşma 
imzalanmıştır. 

GEN için insan sağlığı ve hastaların doğru tedaviye ulaşması birinci önceliktir. Bu amaçla geliştirdiği ilaçların yanı sıra, çalışma 
alanlarında, hastalık ve tedaviler konusunda bilinçlendirme faaliyetleri ile hasta ve yakınlarına her adımda destek olmaktadır.

Hasta odaklı projelerin temel amacı hasta ve hasta yakınlarının doğru bilgiye ulaşabilmesi, hastanın tüm yolculuğu boyunca 
yanında olabilmek ve toplumda hastalıklar ile ilgili farkındalık yaratmaktır. 

4. Hasta Odaklı Projeler ve 
Sosyal Sorumluluk

Nadir Kahramanlar
nadirx.com

/nadirxkahraman

/nadir_xkahraman

Kemik İliği ve Kan Bağışı
iyilikgenimizdevar.com

/iyilikgenimizdevar

/iyilikgenimizdevar

Sağlık Bilgi Merkezi
gensaglik.com

Nöroendokrin Tümörler (NET)
netileyaşamak

Akromegali
akromegali.com.tr

Diyabetik Ayak
diyabetikayak.org

Multipl Skleroz (MS)

/heradimdayaninizda

Sağlıklı Yaşam ve Güzellik

/daimakendingibiol

Diyaliz - Kronik Böbrek Yetmezliği

/diyalizleyasamakofficial

/diyalizleyasamakofficial
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Nadir-X
Nadir-X, nadir hastalıklar nedeniyle 
sosyal hayatta zorbalığa uğrayan veya 
farklılıkları nedeniyle sosyal hayattan 
uzaklaşan çocukların hastalıklarını 
kamuoyuna anlatmak ve yalnız 
olmadıklarını hissettirmeyi amaçlayan 
bir sosyal sorumluluk projesidir. Proje 
nadir hastalıklara sahip çocukların 
farklılıklarının eksiklik değil gücü 
olduğunu vurgulayan çizgi roman 
kitabının hayata geçirilmesi ve tüm 
iletişim kanalları ile nadir hastalıkların 
anlatılmasını kapsamaktadır.

2021 yılında üç nadir hastalığın 
işlendiği Nadir-X çizgi romanı ile 
nadir hastalıklar hakkında bilgi 
edinilebilmekte, bu hastalığa sahip 
çocukların nadir yanlarına, ne kadar 
güçlü olduklarına ve mücadelelerine 
tanıklık edilebilmektedir.

İyilik Genimizde Var
İyilik Genimizde Var, uzman hekimlerin bilgilendirme 
videoları, 6 adımda donör uygunluk testi ve kök 
hücre ve kemik iliği bağışı ile ilgili sıkça sorulan 
sorulara uzmanların verdiği cevapların yer aldığı 
bir internet sayfasıdır. Projede amaç, kemik 
iliği bağışının önemi konusunda bilgilendirme 
yapmak, farkındalık yaratmak, özellikle bağışçı 
adaylarının bağış yapmaktan vazgeçmemesi ve 
bağış yapmak isteyenleri doğru yönlendirebilmek 
için süreci uzmanların ağzından en kapsamlı şekilde 
aktarmaktır. İnternet sayfası sosyal medya hesapları 
tarafından da desteklenmektedir.

Ayağına İyi Bak! 
Ayağına İyi Bak projesi şeker hastalarında diyabetik 
ayak sorununa dikkat çekmeyi, hastaların yaşam 
kalitesini yükseltmeyi, oluşan komplikasyonları 
azaltmayı ve diyabetik ayağın yol açtığı kişisel, 
toplumsal sorunları ve ekonomik maliyeti azaltmayı 
hedeflemektedir.

Her Adımda Yanınızda! 
Her Adımda Yanınızda projesi kapsamında, MS 
hastalığı bilinirliği ve farkındalığını arttırmak, MS 
hastalığı hakkında doğru bilgilendirme yapmak için 
kurulan bir sosyal medya platformudur.

Diyalizle Yaşamak
Diyalizle Yaşamak projesi diyaliz 
sürecindeki kronik böbrek 
yetersizliği olan hasta ve yakınlarının 
bilgilendirilmesi için kurulan bir sosyal 
medya platformudur.
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GenSağlık

NET ile Yaşamak
Nöroendokrin Tümörler Hakkında Bilgi & Destek

GenSağlık
GenSağlık, farklı branşlardan 
hastalıklara ait, alanında uzman 
hekimler veya akademik referanslar 
ile hazırlanmış makalelerin bulunduğu 
bir bilgilendirme sayfasıdır. Bu projede 
amaç internette bulunan, hastalıklar, 
tedaviler ve diğer sağlık konuları ile 
ilgili yanlış bilgilerin önüne geçerek 
kullanıcıları hastalıklar ile ilgili doğru ve 
güvenilir bilgilere ulaştırmaktır.

Net ile Yaşamak
Türkiye’nin ilk Nöroendokrin Tümör bilgi 
portalı NET ile Yaşamak, Nöroendokrin 
Tümörler konusunda toplumu, hasta 
ve hasta yakınlarını, sağlık çalışanlarını 
bilgilendirmek, NET ile ilgili kaliteli ve 
kapsamlı bilgi kaynağı sağlamak ve NET 
konusunda güvenilir bir partner olarak 
konumlanmak amacıyla kurulmuştur.

Akromegali ile Yaşam
Türkiye’nin ilk Akromegali bilgi portalı Akromegali 
ile Yaşam, nadir görülen bir hastalık olan 
akromegali ile ilgili hastaların, ailelerin ve bu 
hastalıkla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyen 
diğer kişilerin doğru bilgiye hızla ulaşabilecekleri 
bir internet sayfasıdır. Akromegali hakkında 
genel bilgiler içeren ve kişilerin daha kısa 
sürede doğru tanıya ulaşmasına yardımcı olacak 
olası akromegali semptomlarını tanımlayan 
internet sayfasında tanı, akromegali tedavisi ve 
faydalı ipuçları hakkında bilgiler ve akromegali 
tanısından sonra hayata nasıl uyum sağlanacağı 
konusunda tavsiyeler de yer almaktadır.

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi
01.01.2021-31.12.2021 döneminde; 
şirketimiz ülkemizde yaz aylarında 
yaşanan yangın felaketi sonrasında 
TEMA Vakfı’na 50.000 TL tutarında bağış 
yapmıştır.

Ayrıca, kamu kuruluşları ve sivil 
toplum kuruluşları ile yürüttüğü sosyal 
sorumluluk faaliyetlerine 2021 yılında 
da devam etmiş, bu amaçla; çeşitli 
eğitim ve sağlık kuruluşlarının donanım 
eksikliklerinin giderilmesi için gerekli 
destek verilmiştir.

2021 yılında gerçekleştirilen toplam 
bağış ve yardımların tutarı 450.462 TL 
olarak gerçekleşmiştir.

Değişen toplumsal ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda GEN içerisinde iş verimliliğini arttırmak ve süreçleri iyileştirmek adına 
dijital dönüşüm için adımlar atılmaya başlanmıştır.

5. Dı̇jı̇tal Dönüşüm

SOP ve formların dijital 
ortama aktarılması ve 

onay süreçlerinin online 
gerçekleştirilmesini sağlayan 
doküman yönetim sistemidir.

Finans, lojistik, insan kaynakları, 
üretim ve kalite süreçleri gibi iş 
alanlarının yönetimine yardımcı 

olması için kullanılmaktadır.

Ortak paylaşım alanları ve kullanıcı/sistem 
yedeklerinin alınmasını sağlayan ve bunalrı 

tek bir basit konsoldan yönetmenize 
olanak sağlayan yazılımdır.

Stratejik planlamada 
planlama, yönetim ve izleme 

süreçlerinin yürütüldüğü 
online yazılımdır

Laboratuvar kaynaklarını en üst 
düzeye çıkarılmasına yardımcı olmak 
için anahtar kromatografi verilerinin 
bir verimli şekilde görüntülenmesini 

sağlayan yazılımdır.

Küçük Laboratuvar cihazlarındaki tüm ham verileri 
ve bağlamsal meta verileri toplayıp ALCOA+ 

standartlarına uygun şekilde depolayan yazılımdır.

Kurum içi ve kurum dışı toplantı, etkinlik 
ve eğitimlerin online gerçekleştirilmesi 

için aktif olarak kullanılmaktadır.

Toplu eğitim ve 
duyuruların yayınladığı, 

kurum içi iletişimi 
sağlayan bir intranet 

yazılımdır.

Bilgi Teknolojileri departmanına 
ait varlıkların yönetilmesi ve 

raporlanmasını sağlayan bulut 
tabanlı bir web yazılımdır.

Office 365 hizmet ve araçlarına sağlanan 
kolay erişim ile iletişim ve etkileşim 

kanalları dijitalleştirilmiş ve tüm e-mail 
yedekler cloud ortamına yedeklenmiştir

Ampul dolum, parenteral 
dolum ve flakon dolum 

hatlarında GMP’ye uygun 
tasarlanmış online 
izleme sistemidir.

Değişen ortam şartlarına daha 
hızla cevap verilebilmesi, sistemde 
meydana gelen arızaların hızlı bir 

şekilde tespiti ve giderilmesini 
sağlayan Bina Yönetim Sistemidir.

Log üreten her türlü kaynaktan verileri 
alıp, anlamlı veri parçacıklarına 

dönüştüren, veriler arasındaki ilişkileri 
görselleştiren bir “Bilgi Güvenliği Olay 

Yönetim” Sistemidir.

İnteraktif sunum ve etkinlikleri 
uzaktan gerçekleştirmek amacı 

ile kullanılmaktadır.

Sağlık çalışanlarına bilgi 
aktarımı yapmamızı 

sağlayan uzaktan tanıtım 
platformu

Gen iç networkunu online 
izleyen ve tanımlanmış olaylar 

için alarmlar üreten ve loglayan 
bir Ağ Yönetim Sistemidir.
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GEN, Türkiye’de, 15 adet moleküle 
karşılık gelen 22 adet imal ürün, 11 adet 
moleküle karşılık gelen 18 adet ithal 
ürün ruhsatına sahiptir. Aktif olarak 
piyasada bulunan 32 adet ruhsatlı ürün 
mevcuttur. 2021 yılında Türkiye’de 26 
adet ruhsat başvurusu yapılmış olup, 

ürün portföyüne 6 adet yeni ruhsat 
eklenmiştir.

Uluslararası alanda, GEN Üretim 
Tesisinde Ar-Ge çalışmaları 
tamamlanan ve ruhsat başvurusu 
gerçekleştirilen 20 ürünün, 2021 yılı 

içerisinde Azerbaycan’da ruhsat 
süreçleri tamamlanarak ruhsat 
onayları alınmıştır. Ek olarak 2021 yılı 
içerisinde 3 ürün Filipinler’de, 2 ürün 
Rusya’da ve 1 ürün de Kazakistan’da 
ruhsatlandırılmıştır.

GEN, Türkiye’de, 15 adet moleküle 
karşılık gelen 22 adet imal ürün, 11 adet 
moleküle karşılık gelen 18 adet ithal 
ürün ruhsatına sahiptir. Aktif olarak 
piyasada bulunan 32 adet ruhsatlı ürün 
mevcuttur. 2021 yılında Türkiye’de 26 
adet ruhsat başvurusu yapılmış olup, 
ürün portföyüne 6 adet yeni ruhsat 
eklenmiştir.

Uluslararası alanda, GEN Üretim 
Tesisinde Ar-Ge çalışmaları 
tamamlanan ve ruhsat başvurusu 
gerçekleştirilen 20 ürünün, 2021 yılı 
içerisinde Azerbaycan’da ruhsat 
süreçleri tamamlanarak ruhsat 
onayları alınmıştır. Ek olarak 2021 yılı 
içerisinde 3 ürün Filipinler’de, 2 ürün 
Rusya’da ve 1 ürün de Kazakistan’da 
ruhsatlandırılmıştır.

Bu kapsamda 2021 yılında; 
• Organizasyonel verimliliği arttırmak,
• Kurumsal iç iletişimi güçlendirmek ve 
geliştirmek,
• Doğru iş için, doğru zamanda, doğru 
insanı bulmak,
• Nitelikli insan gücü yetiştirmek ve 

yetenek yönetimi sistemi kurmak,
• Stratejik önceliklerle ilişkilendirilmiş 
performans kültürünü oluşturmak
hedefinde çalışmalar yapılmıştır.

Çalışanlara 
Sağlanan Yan Hak 
ve Menfaatler
Tüm çalışanlara ücretlerinin yanı sıra 
ferdi kaza sigortası yapılmaktadır. Belirli 
çalışma sürelerini dolduran çalışanlara 
GEN destekli bireysel emeklilik sigortası 
ve Özel Sağlık Sigortası yapılmaktadır.
Fabrika yerleşkesinde yer alan çalışanlar 
için yerinde üretim yemek, Pazarlama & 
Satış & Medikal ve bağlı departmanlar 
için yemek kartı (Sodexo) uygulaması 
bulunmaktadır.

Çalışanlara görevi/pozisyonu gereği 
araç, cep telefonu ve hattı ve bilgisayar 
imkânı verilmektedir. Görevi gereği araç 
verilmeyen tüm çalışanlarımıza yol 
ücreti verilmekte, fabrika yerleşkesi için 

ek olarak semt servisleri bulunmaktadır.

Pazarlama & Satış & Medikal Departman 
çalışanlarımıza yılda bir kere giyim çeki 
verilmektedir.

GEN 4D
Yetkinlik Modeli
Aday Değerlendirme
GEN çalışan adaylarını aşağıdaki 
süreç haritası çerçevesinde "GEN 4D 
Yetkinlik Modeline” göre, yapılacak işin 
nitelikleri ve GEN’in stratejik hedefleri 
doğrultusunda değerlendirir. 

GEN’de eğitimlerin çalışanların 
en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda 
gerçekleştirilmesini sağlamak için 
“4D Yetkinlik Modeli” geliştirilmiştir. 
Çalışanların unvanları ve çalıştıkları 
alanlar dikkate alınarak aşağıdaki 
yetkinlik alanlarından gelişime açık 
olanlar belirlenerek her bir çalışana 
gelişim gereksinimine göre eğitim 
verilmiştir. 

6. Ruhsatlandırma ve Resmı̇ İşler

7. İnsan Kaynakları ve Eğı̇tim

TEMEL
YETKİNLİKLER

MESLEKİ
YETKİNLİKLER

YÖNETSEL
YETKİNLİKLER

VİZYONER
YETKİNLİKLER

GEN İnsan Kaynakları Politikası’nda 
cinsiyet eşitliğine önem vermektedir. 
GEN’de çalışanların %45’i kadın iken, 
kadın yönetici oranı ise %51’dir. 

Çalışanlarımızın %78’i ön lisans ve üzeri 
eğitime sahiptir. 

TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI

ÇALIŞAN SAYISI DAĞILIMI

DEPARTMAN
ÇALIŞAN
İHTİYACI

YENİ ÇALIŞAN
TALEP FORMU

01. HEDEF ADAYLAR 
LİSTESİ DISC KİŞİLİK

ENVANTERİ

MESLEKİ ALAN+İK
MÜLAKATI

İŞE KABUL VE TEKLİFORYANTASYON

02. 04.

05.

06.07.

TELEFON
MÜLAKATI

03.
İşe Alma ve Yerleştirme - Stratejik İş Gücü Planlama

Çalışan Profili

432 55

250 22
13

17 %46
%543182
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Eğitim
GEN’de Eğitim faaliyetlerinin ana hedefleri; çağın gereklilikleri 
doğrultusunda sahip oldukları bilgi ve becerileri tanımaları 
ve geliştirmeleri ve gelişime duyulan alanlarda gerekli Eğitim 
faaliyetlerini gerçekleştirmektir.
 
Bu kapsamda 2021 yılında; 
• Daha çok çalışana niteliği ve niceliği yüksek eğitim içeriği 
ulaştırmak için yüz yüze eğitimlerin yanı sıra; LinkedIn ile iş 
birliği yapılarak çalışanlarımızın eğitim içeriklerine ulaşması 
sağlanmıştır. Ayrıca, GEN’e özel içeriklerin olduğu GEN Kampüs ve 
GEN  Academy online eğitim platformları devreye alınmıştır. 

GEN’in büyüme ve gelişme hedefi doğrultusunda yöneticilere 
“Yönetici Destek ve Geliştirme Programı” düzenlenmiş böylece, 
yöneticilerin çağın gereksinimlerine uygun olarak gelişmesi 
hedeflenmiştir. 

Ayrca, GEN yenilikçiliğini korumak ve geliştirmek için teknik 
alanda görev yapan çalışanların diğer çalışanları da yetiştirmeleri 
ve bilgi aktarımının sistematik biçimde aktarılması için “Mesleki 
Teknik Alan Eğitici Eğitimi” programı devreye alınmıştır. 

Performans Yönetimi
GEN'in Satış, Pazarlama ve Medikal departmanlarında görev yapan 
kadrolarının performans yönetimi süreci, işinde fark yaratma 
ve proje odaklı performans değerlendirme ile Genintra sistemi 
üzerinden, Üretim Tesisi ve İdari kadrolarının performans yönetimi 
süreci ise “Check-in Performans Süreci” yöntemi ile şirket stratejik 
hedeflerini destekleyen, Hedefler ve Anahtar Sonuçları (OKR) temel 
alan, esnek ve çevik ilkesiyle işbirliğini destekleyen, açık iletişim 
esaslı koçluk ve geri bildirim görüşmeleri ile gelişen günümüz 
koşullarına uyumlu çağdaş bir performans yönetim yaklaşımıyla 
yönetilir.

Toplu Sözleşme 
Uygulamaları 
Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamaktadır.

Personel ve İşçi Hareketleri
Şirketimizde 2021 yılında herhangi bir personel ve işçi 
hareket gerçekleşmemiştir.

Kıdem Tazminatı 
Yükümlülüğü
01.01.2021 - 31.12.2021 döneminde Şirketimizin kıdem tazminatı 
yükümlülüğü toplam 6.890.857 TL olup, ilgili mevzuata göre 
tamamı için karşılık ayrılmıştır.

Çalışan penetrasyonu%100
Mesleki Teknik Alan

Etik ve Uyum

özelTüm çalışanlara
Yetkinlik Temelli

Mesleki Gelişim Eğitimler

GEN Check-in
Adımları

2019-2023
Stratejik Eylem 
Planı
Yapılan arama konferansları/çalıştay 
ve odak grup toplantıları neticesinde 
hazırlanan stratejik durum tespit 
analizleri referans alınarak Strateji ve 
Kurumsal Gelişim yönetiminde stratejik 
eylem planı oluşturulmuştur.

Stratejik Eylem Planı 2019-2023 yılları 
kapsamında 5 yıllık stratejik amaç, 
stratejik hedef, alt hedefler, performans 
göstergeleri ve anahtar sonuçları 
içermektedir.  

• 4 stratejik tema ile belirlenen, 
Stratejik Amaçlar, belirlenen Stratejik 
Hedeflerle ayrı ayrı izleme periyodları 
tanımlanarak Yönetim Kurulu 
performanslarını oluşturur.  

• Her stratejik hedef çalışma grupları/
sorumluları atanarak takip edilir.  

• Her hedef için alt hedef ve 
performans göstergeleri belirlenmiştir.  

• Her performans göstergesi için 
anahtar sonuçlar belirlenmiştir. 

• Tüm basamaklar için Strateji 
ve Kurumsal Gelişim Departmanı 
önderliğinde izleme periyodları 
belirlenmiştir. 

• Her yıl faaliyet raporları 
hazırlanmakta ve bu doküman ilgili 
güncellemelerle canlı tutulmaktadır. 

5 yıllık stratejik eylem planının 3. 
yılının tamamlanması ile güncel 2021 
raporunda GEN kurumsal amaçlarına 
%86 oranında ulaşmıştır. Belirlenen 
Globalleşme, Büyüme, İnovasyon ve 
Etkileşim dört odak alanındaki stratejik 
amaçları ve ilgili amaçların mevcut 
durum analizleri aşağıda özetlenmiştir. 

8. Stratejı̇ ve Kurumsal Gelı̇şim

Tüm çalışmalarını global seviyede yürüten GEN, odaklandığı amaç 
doğrultusunda faaliyetlerini global seviyeye çıkararak birçok hedefini 
hayata geçirmiştir. İlgili stratejik amaç globalde ülkemizi temsil eden 
en büyük ilaç firması olarak GEN’in girdiği her pazarda önemli seviyede 
pazar payı alması ve ilk akla gelen marka olmasıdır. Amaç kapsamında 
Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Endonezya ürün ruhsatlarının 
alınması ve EU GMP onayının pandemiye rağmen hızlıca sonuçlanması 
ilerleme oranını yükseltmiştir. Ayrıca, Rusya, Almanya ve Özbekistan 
yurtdışı temsilciliklerinin açılması ile Sulfateq, Albireo, Orchard The-
rapeutics, Pharmaxis partnerlikleri globalde olan gücü artırmıştır. GEN 
marka yönetiminin merkezileşme çalışmaları ile marka bilinirliğinin 
yurtdışı pazarlarda da artmasına katkı sağlanmıştır. Uluslararası tüm 
denetimlerden kritik bulgu alınmaması üretim tesisinin tam kapasite 
faaliyete geçmesini de hızlandırmıştır. 

Globalleşme
Stratejik Amaç 1 Dünya ilaç sektöründe 
global oyuncular arasına giren en büyük Türk 
şirketlerinden biri olmak 

Son 5 yıldır Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilaç firması olarak bu 
büyümeyi hız kaybetmeden sürdürmek için pazarlama ve satış 
aktiveleri ile ciro artışı her sene daha da katlanarak devam 
ettirilecektir.  Büyüme hızı ile marka bilinirliği yaygınlaştırılacak 
ve sektörde derinleşme sağlanacaktır. Ayrıca büyüme ile ilgili hızı 
kesme olasılığı olan alanlar iyileştirilerek büyüme hızı ile aynı oranda 
geliştirilmektedir. Bu kapsamda 2021 yılı sonunda satış hedeflerinde 
oldukça yukarıda başarı gösteren ürünler ve aktif hesabında 
belirlenenden daha yüksek olan artış ilgili GEN konumunu korumayı 
sağlamıştır. Bu yıl GEN bünyesinde yeni kurulan departmanlar ve 
mevcut iyileştirmeler ile büyüme hızına eş gereken kurumsallaşma 
çalışmaları da tamamlanmıştır. Dijital dönüşümün her departmanda 
hayata geçirilmesi ile iş akışlarında ve süreçlerinde önemli 
iyileşmeler sağlanmıştır.

Büyüme
Stratejik Amaç 2 GEN’in Türkiye’deki en hızlı 
büyüyen ilaç şirketi konumunu koruması 
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Inovasyon altyapısı ve kültürü geliştirmek için GEN mevcut 
Ar-Ge altyapısını daha da güçlendirerek ve kurum kültürüne 
inovasyon kültürünü entegre ederek faaliyetlerini inovatif 
bakış açısıyla gerçekleştirecek adımları atmaktadır. Ar-Ge 
Merkezi onayı ile hem araştırma sayısında hem de fiziksel 
altyapıda önemli geliştirmeler yapılmış ve mevcut kapasite 
artırılmıştır. GEN yeni yatırımlarını da inovatif ürünler alanında 
seçerek ürün portföyünde sürekli gelişimi amaçlamaktadır. Bu 
kapsamda belirlenen stratejik amacı besleyen RS Research, 
yenilikçi ilaçlar geliştiren Galventa AG, yenilikçi medikal 
cihazlar geliştirmekte olan Stimusil Inc., Sağlık alanına 
yenilikçi yatırımlar yapan One Life Ventures Girişim Sermayesi 
Yatırım Fonu ve Sulfateq ile inovatif projelerine başlama 
kararı verilmiştir. Geninox İnovasyon Platformunun kurulması 
ile inovasyonun iç ve dış kaynaklarla beslenmesi, kültüre 
hizmet etmesi sağlanmıştır. İnovasyon Fikir Havuzu (Genidea) 
inovasyon kültürünün iç bünyede yaygınlaştırılmasına katkı 
sağlayarak firma içi tüm fikirlere değer veren bir sisteme 
dönüştürülmüştür.

İnovasyon
Stratejik Amaç 3 GEN’in Ar-Ge, inovasyon 
ve yeni yatırımlar yoluyla vizyonunun 
dinamikleştirilmesi 

Hem mevcut insan kaynağımıza daha da yetkinlik kazandırarak 
hem de kurumsal yapımızın büyüme hızımızla doğru orantıda 
gelişmesi için kurumsal stratejik adımlar eğitimden geliştirmeye, 
kurumsal gelişimden marka yaygınlaştırmasına her alanda 
güç kazarak yürütülmektedir. GEN’in cazibe merkezi odağında 
işe alım süreçlerinin sistematikleştirilmesi, iç istihdam ve terfi 
yönetimi ve kariyer fuarlarına katılım ile nitelikle kaynağa 
erişime katkı sağlanmıştır. İnsan kaynakları süreçlerinde 
dijitalleşme (kolayİK), dijital eğitim modülünün (GENKampüs) 
hayata geçmesi ve aktif kullanımı, ayrıca GENAcademy 
eğitimlerinin de sürdürülmesi ve buddy/oryantasyon 
sisteminin kurulması ile hayata geçirilmiştir. Fabrika ve idari 
departmanlar için uygulamaya başlanan Check-in performans 
değerlendirme sisteminin kurulması ve GEN 4D yetkinlik 
modelinin geliştirilmesi mevcut kaynağın güçlenmesine olanak 
sağlamıştır. Stratejik marka yönetimine geçiş ile dış paydaşlar 
üzerinde GEN’in marka imajının yaratılması, dijital mecralarda 
GEN markasının güçlendirilmesi ve dijital/geleneksel mecra 
çalışmaları marka bilinirliğinin oldukça önemli oranda 
artmasına katkı sağlamıştır. Hasta odaklı projeler (NadirX, 
Akromegali ile Yaşam, Her Adımda Yanınızda, Ayağına İyi 
Bak, Diyalizle Yaşamak, NET ile Yaşamak) marka kimliğimizin 
yayılmasına destek olmuştur. GEN Uyum tarafından yapılan 
eğitim faaliyetleri, paydaşlarla iletişim ve yeni dernek üyelikleri 
güçlü marka algımızı desteklemiştir.

Etkileşim
Stratejik Amaç 4 GEN’in hızlı büyümesine ayak 
uydurabilecek şekilde kurumsallaşmanın, 
insan kaynağının, iç ve dış iletişiminin 
güçlendirilmesi, marka bilinirliğinin artması 

Geninox İnovasyon 
Platformu 
İnovasyon Odaklı Mentorluk programı kapsamında 
yapılan çalışmalar sonucunda GEN bünyesinde 
inovasyon kültürünün geliştirildiği, yaygınlaştırıldığı, 
sürdürüldüğü ve yürütüldüğü inovasyon platformu olan 
Geninox kurulmuştur.  
Geninox platformu dijital olarak fikirlerin toplanmasına, 
yarışmalar düzenlenmesine, inovasyon kültürünün 
yayılmasına yönelik söyleşilere, etkinliklere ve açık/
kapalı oturumlara katılım sağlanmasına, dijital 
kütüphane kurulmasına ve açık inovasyon yapılmasına 
imkan sağlamaktadır.  

Platformun ilk faaliyeti olarak GEN İnovasyon yarışması 
düzenlenmiştir. Yarışmada toplam 25 proje fikri 
arasından ilk 6 proje belirlenmiş ve yönetimin onayı ile 
hayata geçirilmiştir. 

Odaklı İnoSuit
Programı 

Proje Grupları

Üniversite - Sanayi işbirliğine 
dayanmakta olan “İnoSuit- İnovasyon 
Odaklı Mentorluk Programı” 
kapsamında, İhracatçı Birlikleri 
üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi 
yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde 
arttırılması, inovasyon yönetimi 
altyapısının oluşturulması, 
güçlendirilmesi, her bir kurumun 
kendi hedeflerine, yapısına ve 
ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon 
sistemlerinin tasarlanması ve hayata 
geçirilmesi amaçlamaktadır.  

2020 yılında inovasyon yönetimi 
yetkinliğinin artırılması, inovasyon 
yönetim altyapısının güçlendirilmesi 
ve kurumsal inovasyon sisteminin 
tasarlanması ve hayata geçirilmesi 
amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi 
tarafından koordine edilen İnoSuit – 
İnovasyon Odaklı Mentorluk programına 
dahil olunmuş, Çankaya Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi’nden mentorluk 
desteği alınmış ve 2021 yılı Nisan ayı 
itibariyle program başarılı bir şekilde 
tamamlanmıştır.  

İnovasyon Proje Grubu Global Pazarlar Proje Grubu 

İç İletişim Proje Grubu Dijital Dönüşüm Proje Grubu 

Çevre Bilinci Proje Grubu Sosyal Sorumluluk Proje Grubu 

Sektör Analizi Proje Grubu Tedarik Zinciri Yönetimi Proje Grubu 

Dijital Sağlık Proje Grubu İş Zekası Proje Grubu 

Pazar Araştırması (Global 
Pazarlar Proje Grubu) 
Yeni global pazarlarda pilot bir ülke 
belirleyerek ilgili pazar analizi çalışması 
tamamlanmıştır. Yapılan pilot çalışma 
ile GEN’in yeni pazarlar stratejisine 
önemli katkı sağlamıştır.

GEN Üretim Tesisinde, Tıbbi Cihazlar için gereken 
ISO 13485 denetimi tesis içinde gerçekleştirilmiş 
ve ISO 1©3485 Kalite Belgesi yenilenmiştir. Üretim 
Tesisi de dahil olmak üzere tüm yerleşkeler için ISO 
9001:2015 Kalite Belgesi alınmıştır.

Şirketimiz, 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık 
Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak 
Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.

9. Kalı̇te  
Yönetı̇m Sı̇stemi

RecyclinGEN (Çevre Bilinci)
GEN Fabrikada atıl durumda 
olan ve geri dönüşüme açık 
paletler PawGuards platformu ile 
ortak çalışma yürütülerek sokak 
hayvanlarına için kullanıldı. Kullanım 
ömrü dolan paletlerin sistematik 
bir şekilde sokak hayvanları için 
kulübe, barınak, tente, güneşlik ve 
benzeri alanlarda değerlendirilmesi 
sürdürülmektedir.
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GEN’in sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda, şirketin payları 27-28 Temmuz tarihlerinde 10,75 TL ihraç fiyatı ile 
gerçekleştirilen talep toplama sonucunda halka arz edilmiştir. 

Sermayenin %23’ünü temsil eden 68.750.000 TL nominal değerli paylar yurt içi bireysel yatırımcılardan 7,9 kat, yurt içi kurumsal 
yatırımcılardan 9,7 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan 2,0 kat ve çalışanlardan 1,7 kat olmak üzere, tahsis edilen payların 
çok üzerinde talep alarak, 5 Ağustos’ta Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen Gong Töreni’nin ardından “GENIL” hisse kodu ile işlem 
görmeye başlamıştır.

Halka Arz PR ve reklam süreci sonunda, geleneksek ve dijital mecralar üzerinden yaklaşık 45 milyon görüntülenme ile 8.2 
milyon kişiye ulaşılarak, marka bilinirliği ve farkındalığı konusunda büyük bir başarı elde edilmiştir.

10. Halka Arz
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Kurumsal Yönetim
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HUKUKİ AÇIKLAMALAR 
Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketimiz payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her 
bir (A) Grubu pay, sahibine veya vekiline 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) Grubu pay, sahibine veya vekiline 1 (bir) oy 
hakkı verir. (A) Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. 

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, Şirket Genel Kurulu tarafın-
dan seçilir. (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piya-
sası Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ortaklık Yapısı Pay 
Grubu

Payların 
Nominal 

Tutarı (TL)

Pay  
Oranı 
(%)

Oy  
Hakkı 

Oranı (%)
Pay Sayısı 

(Adet) Oy Sayısı (Adet)
Abidin Gülmüş A 55.000.000 %18.33 %52.88 55.000.000 275.000.000
Abidin Gülmüş B 164.530.000 %54.84 %31.64 164.530.000 164.530.000
Semra Gülmüş B 3.750.000 %1.25 %0.72 3.750.000 3.750.000
Şükrü Türkmen B 3.750.000 %1.25 %0.72 3.750.000 3.750.000
Ömer Dinçer B 3.750.000 %1.25 %0.72 3.750.000 3.750.000
Absel Emlak İnşa-
at Limited Şirketi B 1.250.000 %0.42 %0.24 1.250.000 1.250.000
Halka Açık B 67.970.000 %22.66 %13.07 67.970.000 67.970.000
Toplam - 300.000.000 %100.00 %100.00 300.000.000 520.000.000

2021 Yılı İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri:

-  Şirketimizin 22.01.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı’na 
aylık net 60.000,00-TL (altmışbinTürk Lirası) ve Yönetim Kurulu Başkan Vekillerinin her birine aylık net 40.000,00-TL’nin  
(kırkbinTürkLirası) 01.01.2021 tarihinden itibaren başlamak üzere huzur hakkı olarak ödenmesine oybirliği ile karar 
verilmiştir. 

Şirketimizin 10.03.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 2020 yılı karın-
dan 200.000.000,00-TL’nin (ikiyüzmilyonTürkLirası) Şirket sermayesine ilave edilerek Şirket sermayesinin 
50.000.000,00-TL’den (ellimilyonTürkLirası) 250.000.000,00-TL’ye (ikiyüzellimilyonTürkLirası) çıkartılmasına oybirliği ile 
karar verilmiştir. 

- Şirketimizin 29.03.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, 2019 yılı karından toplam 115.000.000-TL’nin da-
ğıtılması için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verilmiştir. 

- Şirketimizin 19.04.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
09.04.2021 tarihli, E- 29833736-110.03.03-4822 sayılı onay yazısı doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin Kayıtlı Serma-
ye Sistemine ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumlu hale getirilmesi için ilgili Esas Sözleşme maddelerinin oybirliği 
ile tadil edilmesine karar verilmiştir. 

- Şirketimizin 17.05.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 2020 yılı faaliyet raporu ile bağımsız denetçi 
tarafından düzenlenen bağımsız denetim raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve ilgili bilanço ile kar-zarar hesapları 
oybirliği ile kabul edilmiştir. 

- Şirketimizin 10.06.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Esas Sözleşme hükümleri çerçevesin-
de yönetim kurulu üye sayısının üçten beşe çıkartılmasının gerekmesi nedeniyle, Sn. Halime Evrim Hamamcıoğlu ile Sn. 

Ahmet Cebeci Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 
oybirliği ile göreve seçilmiştir.  

Türk Ticaret Kanunu 199. Madde 
Kapsamında Yapılan Açıklamalar

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Elixir 
İlaç Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ve Genject Sağlık Ürün-
leri Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olmak üzere 2 adet bağlı 
ortaklığı bulunmaktadır. Şirketin bağlı ortaklıklarının TTK 
199. Madde kapsamında hazırladığı raporların sonuç kı-
sımlarına aşağıda yer verilmiştir. 

Elixir İlaç Araştırma ve Geliştirme A.Ş.

Raporda yer verilen hukuki işlemlerin gerçekleştirildiği 
tarihte bilgimiz dâhilinde olan hâl ve şartlara göre, her bir 
hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmıştır. Alınan 
veya alınmasından kaçınılan bir önlem ve bu çerçevede 
şirketin zararı ise bulunmamaktadır. Elixir’in hakim şirket 
ve hakim şirkete bağlı şirketleri ile gerçekleştirdiği finan-
sal işlemlerin TTK’nın 199. maddesi uyarınca incelenmesi 
sonucunda Şirket tarafından gerçekleştirilen tüm işlem-
lerin tamamen işlemin gerçekleştiği andaki piyasa şartla-
rına ve emsallere uygun olarak, üçüncü kişilerle akdedilir 
gibi yapıldığı anlaşılmaktadır.

Genject Sağlık Ürünleri Kimya Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.

Raporda yer verilen hukuki işlemlerin gerçekleştirildiği 
tarihte bilgimiz dâhilinde olan hâl ve şartlara göre, her bir 
hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmıştır. Alınan 
veya alınmasından kaçınılan bir önlem ve bu çerçevede 
şirketin zararı ise bulunmamaktadır. Genject’in hakim şir-
ket ve hakim şirkete bağlı şirketleri ile gerçekleştirdiği fi-
nansal işlemlerin TTK’nın 199. maddesi uyarınca incelen-
mesi sonucunda Şirket tarafından gerçekleştirilen tüm 
işlemlerin tamamen işlemin gerçekleştiği andaki piyasa 
şartlarına ve emsallere uygun olarak, üçüncü kişilerle ak-
dedilir gibi yapıldığı anlaşılmaktadır.

Şirket aleyhine açılan ve Şirket’in mali durumunu ve faa-
liyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası so-
nuçları hakkında bilgiler

Açılan davalar, muhtelif iş davaları ve vergi cezalarına 
ilişkin davalardan oluşmaktadır. Konu ile ilgili detaylı bil-
gi mali tablolarda 16 nolu dipnotta verilmektedir.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şir-

ket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari 
veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şir-
ket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari 
veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek 
mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek 
mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

Şirket’in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi 
konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar ça-
tışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için Şirketçe 
alınan tedbirler hakkında bilgi

İlgili kurumlarla Şirketimiz arasında herhangi bir çıkar 
çatışması olmayıp, kurumlarla yapılan sözleşmelerde çı-
kar çatışmasını engelleyen hükümlere yer verilerek olası 
çıkar çatışmaları önlenmektedir. 

Dönem içinde yapılan esas sözleşme 
değişiklikleri hakkında bilgiler

01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında Şirket Esas Sözleş-
mesi’nde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Şirket yönetim kurulunun  halka arz başvurusu için aldığı 
karar kapsamında, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi, 
Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin kayıt-
lı sermaye sistemine uygun şekilde değiştirilmesi ve ge-
nel olarak Esas Sözleşme’nin Sermaye Piyasası Mevzuatı 
hükümlerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla 16.03.2021 
tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na izin başvurusu ya-
pılmıştır.  Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.04.2021 tarihli, 
E- 29833736-110.03.03-4822 sayılı onay yazısı uyarınca Şir-
ket Esas Sözleşmesi tadil edilmiş ve ilgili esas sözleşme 
değişikliği 19.04.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Ka-
rarı ile birlikte 21.04.2021 tarih ve 10314 sayılı Ticaret Sicil 
Gazetesi’nde tescil ve ilan edilmiştir.

Şirket sermayesinin 300.000.000,00-TL (üçyüzmilyon-
TürkLirası) olduğunu gösteren şekilde Şirket Esas Söz-
leşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesi tadil edilmiş 
ve ilgili esas sözleşme değişikliği 18.08.2021 tarihli ve 
2021/08-00 sayılı sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte 
14.09.2021 tarih ve 10408 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde 
tescil ve ilan edilmiştir. 

İşletmenin finansman kaynakları ve çıkarılmış sermaye 
piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Şirketimizin finansman kaynakları; özsermaye, faaliyetle-
ri sonucunda oluşan fonlar ile para ve sermaye piyasala-
rından temin edilen kısa ve uzun vadeli borçlanmalardan 
oluşmaktadır.

Ayrıca 2021 yılında Şirket Sermayesi, 250.000.000 TL’den 
50.000.000 TL tutarında artırılarak 300.000.000 TL’ye çı-
karılmış ve çıkarılan hisseler 10,75 TL’den halka arz edil-
miş ve brüt 537.500.000 TL kaynak elde edilmiştir. 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 
BEYANI

Şirketimiz paylarının halka arzı 27-28 Temmuz 2021 tarih-
lerinde tamamlamış olup, 05 Ağustos 2021 tarihinde Borsa 
İstanbul’da “GENIL” koduyla işlem görmeye başlamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun 3 Ocak 2014 tarih ve 
28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”)’nin 
Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması başlıklı 5’inci 
maddesi uyarınca ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli 
uyumu sağlamak konusunda azami ölçüde özen göster-
mektedir. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerinin eşitlik, 
şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını 
benimsemiştir.

Şirketimizin 2021 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantı-
sı öncesinde Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Bağış ve 
Yardım Politikası, Ücret Politikası ve Kâr Dağıtım Politikası 
Yönetim Kurulumuzda kabul edilerek kamuya açıklanması 
ve söz konusu politikaların 2021 yılına ilişkin Olağan Ge-
nel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve ona-
yına sunulması hedeflenmektedir. Şirketimiz Yönetim Ku-
rulunda henüz bağımsız üye bulunmamakla birlikte, 2021 
yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız 
üye ataması da yapılacak ve bu kapsamda Yönetim Kurulu 
komiteleri de oluşturulacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla 
birlikte, uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde çalış-
malar devam etmektedir. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelere 
uyulmama sebepleri aşağıda ilke bazında kısaca özetlen-
miştir.

Kurumsal Yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik 
çalışmalar devam etmektedir. Hâlihazırda uygulanmakta 
olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler, 
bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çı-
kar çatışmasına yol açmamıştır.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
Gerekçeleri:

- 1.4.2. : Şirketimizin paylarında faaliyet raporunun “Hu-
kuki Açıklamalar” kısmında belirtildiği üzere imtiyaz 
düzenlenmiştir. İmtiyazlar Şirket hisselerinin halka arzı 
sırasında da bulunmakta olup, şirketin azlık haklarının 
korunması için gösterdiği dikkat nedeniyle herhangi bir 
çıkar çatışması ortaya çıkmamaktadır. 

-1.5.2: Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide 
birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara ta-
nınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlı-
ğa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar 
sağlanmıştır. Yatırımcılardan da bu konuda herhangi bir 
talep gelmemiş olup, genel en iyi uygulama örnekleri ta-
kip edilmekte, yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe 
gidilmesi ise öngörülmemektedir.

- 2.1.1. : Şirketimizin kurumsal internet sitesi 2.1.1 numara-
lı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan birçok ögeyi içer-
mektedir. 2021 yılına ilişkin gerçekleştirilecek genel kuru-
lumuzu takiben gerekli uyum sağlanacaktır.

- 2.1.4. : Şirket Kurumsal İnternet Sitesi’nde her alan ya-
bancı dillerde yer almamaktadır. Tüm alanların yabancı 
dillerde versiyonlarının da olması için çalışmalar devam 
etmektedir.

- 2.2.2. Şirketimiz payları 5 Ağustos 2021 tarihinde halka 
açık ortaklık statüsünde Borsa İstanbul’da işlem görme-
ye başlamış olup, SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 
5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem 
görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul 
tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne gerekli uyu-
mu sağlamak zorunda olduğumuzdan, 2022 yılına ilişkin 
faaliyet raporumuzun söz konusu ilkede yer alan tüm un-
surları içermesi hedeflenmektedir.

- 3.1.3. : Şirketimiz payları 5 Ağustos 2021 tarihinde halka 
açık ortaklık statüsünde Borsa’da işlem görmeye başla-
mış olup, söz konusu politika ve prosedürler kurumsal in-
ternet sitesinde yayınlanmamaktadır. Söz konusu politika 
ve prosedürlerin kurumsal internet sitesinde yer alması 
için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

- 3.2.1. : Şirket Esas Sözleşmesinde hüküm olmamakla bir-
likte çalışanları ilgilendiren her türlü konuda çalışanlarla 
iletişim kanalları açık tutularak bilgi alışverişi sağlanmak-
ta ve bu şekilde çalışanlar yönetime katılmaktadır.

- 3.2.2. Önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini 
almak prensip olarak benimsenmiş olup menfaat sahiple-
rinin talep ve önerileri değerlendirilmiştir. Ancak, anket/
konsültasyon gibi yöntemler uygulanmamıştır.

- 3.3.1. Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası 
benimsemiştir. Tüm kilit pozisyonlar için halefiyet plan-
laması çalışması yapılması hedeflenmektedir.

- 3.3.5. Şirketimizde sendikal faaliyet bulunmaması ne-
deniyle ilgili çalışanları ilgilendiren kararlar doğrudan 
çalışanlarla görüş alışverişi içerisinde alınarak doğrudan 
çalışanlara bildirilmektedir.

- 3.5.1. Şirket etik politikası önümüzdeki dönemde ku-
rumsal internet sitesinde yayınlanacaktır.

- 4.2.3. : Şirket ayrıca bir iç kontrol bölümü kurmamış 
olup, tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından kont-
rol edilmektedir. Şirketin ölçeğine ve faaliyetlerin nite-
liğine uyumlu olarak bir iç kontrol birimi oluşturulması 
için çalışmalar yapılacaktır.

- 4.2.4. : Şirket ayrıca bir iç kontrol bölümü kurmamış 
olup, tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından kont-
rol edilmektedir. Şirketin ölçeğine ve faaliyetlerin nite-
liğine uyumlu olarak bir iç kontrol birimi oluşturulması 
için çalışmalar yapılacaktır.

- 4.2.5. : Yönetim Kurulu Başkanı’mızın sektörel tecrübe-
si gereği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük 
görevleri uhdesinde birleştirilmiştir. İlerleyen dönemde 
görevlerin ayrılması değerlendirilecektir.

- 4.2.7. : Şirketimiz payları 05 Ağustos 2021 tarihinden itiba-
ren halka açık ortaklık statüsünde Borsa İstanbul’da işlem 
görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebli-
ği’nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada iş-
lem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul 
tarihi itibarıyla 4.2.7 nolu ilkeye eksiksiz uyum sağlanacaktır.

- 4.2.8. : 2021 yılında yönetici sorumluluk sigortası yaptı-
rılmamıştır.

- 4.3.9. : Şirketimiz tarafından bu alanda bir politika be-
lirlenmemiş olup, hali hazırda Yönetim Kurulu 5 üyeden 
oluşmakta olup, kadın üye oranı %20’dir. Yönetim Kurulu 
üye sayısı durumuna paralel olarak ilkeye tam uyum sağ-
lanması hedeflenmektedir.

- 4.3.10. : Mevcut durum itibariyle Yönetim Kurulu Komi-
teleri henüz kurulmamış olup, ilk genel kurul sonrasında 
kurulacaktır.

- 4.4.2. : Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla 
ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere 
gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamamıştır. Ancak, 
gündemdeki konulara ilişkin gerekli bilgi ve belgeler top-
lantıdan makul süre önce tüm Yönetim Kurulu üyelerine 
gönderilmektedir. İlkeye tam uyum için gerekli çalışmala-
rın yapılması planlanmaktadır.

- 4.4.7. : Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sek-
törel tecrübelerinin Yönetim Kurulu’na önemli katkısı 
dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınır-
landırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu 
üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim ku-
rulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal 
yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluştur-
madığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede 
bir değişiklik öngörülmemektedir.

- 4.6.1. : Bu yıl için herhangi bir performans değerlendiril-
mesi gerçekleştirilmemiştir. Önümüzdeki yıllarda bu tür 
değerlendirmelerin yapılması için gerekli çalışmaların 
yapılması hedeflenmektedir.

- 4.6.4. : Halka arz öncesi dönemden Yönetim Kurulu Baş-
kanı’nın şirkete olan borcu, halka arz sonrasında kapa-
tılmıştır.

- 4.6.5. : Olağan Genel Kurulda ve finansal tablo dipnot-
larımızda yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulama-
lara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. 
Kişisel bilgilerin gizliliği açısından önemli görülen konu 
hakkında piyasa uygulamaları yakından izlenmekte olup, 
yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörül-
mektedir.
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KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

  Uyum Durumu  

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ 
KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI            

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kul-
lanımını etkileyebilecek nitelikteki 
bilgi ve açıklamalar güncel olarak 
ortaklığın kurumsal internet site-
sinde yatırımcıların kullanımına 
sunulmaktadır.

X        

 

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI            

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim 
yapılmasını zorlaştırıcı işlem yap-
maktan kaçınmıştır.

X        
 

1.3. GENEL KURUL            

1.3.2- Şirket, Genel Kurul günde-
minin açık şekilde ifade edilme-
sini ve her teklifin ayrı bir başlık 
altında verilmiş olmasını temin 
etmiştir.

        X
Şirketimiz payları 5 Ağustos 2021 tarihinde 
halka açık ortaklık statüsünde Borsa’da işlem 
görmeye başlamış olup, henüz halka açık şirket 
statüsündeyken Genel Kurul gerçekleştirmemiştir. 

1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık 
bilgilerine ulaşma imkânı olan 
kimseler, kendileri adına ortaklı-
ğın faaliyet konusu kapsamında 
yaptıkları işlemler hakkında genel 
kurulda bilgi verilmesini temi-
nen gündeme eklenmek üzere 
yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.

        X Şirketimiz payları 5 Ağustos 2021 tarihinde 
halka açık ortaklık statüsünde Borsa’da işlem 
görmeye başlamış olup, henüz halka açık şirket 
statüsündeyken Genel Kurul gerçekleştirmemiştir. 

 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden 
konularla ilgili yönetim kurulu 
üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal 
tabloların hazırlanmasında so-
rumluluğu bulunan yetkililer ve 
denetçiler, genel kurul toplantısın-
da hazır bulunmuştur. 

        X Şirketimiz payları 5 Ağustos 2021 tarihinde 
halka açık ortaklık statüsünde Borsa’da işlem 
görmeye başlamış olup, henüz halka açık şirket 
statüsündeyken Genel Kurul gerçekleştirmemiştir. 

1.3.10-Genel kurul gündeminde, 
tüm bağışların ve yardımların tu-
tarları ve bunlardan yararlananla-
ra ayrı bir maddede yer verilmiştir. 

        X

Şirketimiz payları 5 Ağustos 2021 tarihinde halka 
açık ortaklık statüsünde Borsa’da işlem görmeye 
başlamış olup, henüz halka açık şirket statüsün-
deyken Genel Kurul gerçekleştirmemiştir. 

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz 
hakkı olmaksızın menfaat sahip-
leri ve medya dahil kamuya açık 
olarak yapılmıştır. 

        X

Şirketimiz payları 5 Ağustos 2021 tarihinde 
halka açık ortaklık statüsünde Borsa’da işlem 
görmeye başlamış olup, henüz halka açık şirket 
statüsündeyken Genel Kurul gerçekleştirmemiştir. 

1.4. OY HAKKI            

1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını 
kullanmalarını zorlaştırıcı her-
hangi bir kısıtlama ve uygulama 
bulunmamaktadır.

X        

 

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına 
sahip payı  bulunmamaktadır.

    X    

Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca paylar iki 
gruba ayrılmıştır; Esas Sözleşmenin 10. maddesi 
uyarınca (A) grubu her bir payın Genel Kurul’da 
5 oy hakkı (B) grubu her bir payın 1 oy hakkı ver
ir.                                    Ayrıca, Esas Sözleşmenin 
7. maddesi uyarınca (A) Grubu pay sahiplerine (B) 
grubu pay sahiplerine göre Yönetim Kuruluna aday 
gösterme hususunda imtiyaz tanınmış bağımsız 
yönetim kurulu seçiminde ise mevzuata uygun 
olarak (A) grubuna imtiyaz verilmemiştir.

1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet 
ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak 
ilişkisi içerisinde bulunduğu her-
hangi bir ortaklığın Genel Kuru-
lu’nda oy haklarını kullanmamıştır.

        X
Şirketin karşılıklı iştirak içerisinde bulunduğu 
herhangi bir ortaklık bulunmamaktadır. 

1.5. AZLIK HAKLARI            

1.5.1 -Şirket azlık haklarının kul-
landırılmasına azami özen göster-
miştir.

X        
 

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme 
ile sermayenin yirmide birinden 
daha düşük bir orana sahip olan-
lara da tanınmış ve azlık hakla-
rının kapsamı esas sözleşmede 
düzenlenerek genişletilmiştir. 

    X    

Azınlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yir-
mide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi 
olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara 
paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel 
hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatı-
rımcılardan da bu konuda herhangi bir talep gel-
memiş olup, genel en iyi uygulama örnekleri takip 
edilmekte, yakın zamanda bu konuda bir değişikli-
ğe gidilmesi ise öngörülmemektedir. 

1.6. KAR PAYI HAKKI            

1.6.1 - Genel kurul tarafından 
onaylanan kar dağıtım politikası 
ortaklığın kurumsal internet site-
sinde kamuya açıklanmıştır.

        X

Şirketimiz payları 5 Ağustos 2021 tarihinde 
halka açık ortaklık statüsünde Borsa’da işlem 
görmeye başlamış olup, 2021 yılında genel kurul 
tarafından onaylanmış bir kar dağıtım politikası 
bulunmamaktadır. Şirket, Kar Dağıtım Politika-
sı’nın ilk Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına 
sunulacak ve onaylanacaktır. Genel kurulda onay-
lanmasının ardından da kurumsal internet site-
mizde yayınlanacaktır.

1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay 
sahiplerinin ortaklığın gelecek 
dönemlerde elde edeceği karın 
dağıtım usul ve esaslarını öngöre-
bilmesine imkan verecek açıklıkta 
asgari bilgileri içermektedir.

        X

Şirketimiz payları 5 Ağustos 2021 tarihinde halka 
açık ortaklık statüsünde Borsa’da işlem görmeye 
başlamış olup, 2021 yılında genel kurul tarafından 
onaylanmış bir kar dağıtım politikası bulunma-
maktadır. Şirket, Kar Dağıtım Politikası’nın ilk Ge-
nel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacak 
ve onaylanacaktır. Genel kurulda onaylanmasının 
ardından da kurumsal internet sitemizde yayınla-
nacaktır.

1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve 
dağıtılmayan kârın kullanım şekli 
ilgili gündem maddesinde belir-
tilmiştir.

        X Şirketimiz Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri uyarınca kar dağıtım teklifi hazırlayarak 
Genel Kurul’un onayına sunacaktır. 
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1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım 
politikasında pay sahiplerinin 
menfaatleri ile ortaklık menfaati 
arasında denge sağlanıp sağlan-
madığını gözden geçirmiştir.          X

Şirketimiz payları 5 Ağustos 2021 tarihinde 
halka açık ortaklık statüsünde Borsa’da işlem 
görmeye başlamış olup, 2021 yılında genel kurul 
tarafından onaylanmış bir kar dağıtım politikası 
bulunmamaktadır. Şirket, Kar Dağıtım Politika-
sı’nın ilk Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına 
sunulacak ve onaylanacaktır. Genel kurulda onay-
lanmasının ardından da kurumsal internet site-
mizde yayınlanacaktır.

1.7. PAYLARIN DEVRİ            

1.7.1-Payların devredilmesini zor-
laştırıcı herhangi bir kısıtlama 
bulunmamaktadır.

X        
 

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ            

2.1.1.-Şirketin kurumsal internet 
sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yö-
netim ilkesinde yer alan tüm öğe-
leri içermektedir.

  X      

Sirketimizin kurumsal internet sitesi 2.1.1 numaralı 
kurumsal yönetim ilkesinde yer alan birçok ögeyi 
içermektedir. 2021 yılına iliskin gerçeklestirilecek 
genel kurulumuzu takiben gerekli uyum saglana-
caktır.

2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış 
sermayenin %5’inden fazlasına 
sahip gerçek kişi pay sahiplerinin 
adları, imtiyazları, pay adedi ve 
oranı) kurumsal internet sitesinde 
en az 6 ayda bir güncellenmekte-
dir.

X        

 

2.1.4-Şirketin kurumsal internet 
sitesindeki bilgiler Türkçe ile ta-
mamen aynı içerikte olacak şekil-
de ihtiyaca göre seçilen yabancı 
dillerde de hazırlanmıştır. 

  X      
Şirket Kurumsal İnternet Sitesi›nde her alan 
yabancı dillerde yer almamaktadır. Tüm alanların 
yabancı dillerde versiyonlarının da olması için 
çalışmalar devam etmektedir.

2.2. FAALİYET RAPORU            

2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet 
raporunun şirket faaliyetlerini 
tam ve doğru şekilde yansıtmasını 
temin etmektedir.

X        

 

2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 
numaralı ilkede yer alan tüm un-
surları içermektedir.

        X

Şirketimiz payları 5 Ağustos 2021 tarihinde halka 
açık ortaklık statüsünde Borsa İstanbul’da işlem 
görmeye başlamış olup, SPK II-17.1 Kurumsal Yö-
netim Tebliği’nin 5/(4) maddesi kapsamında, pay-
larımızın borsada işlem görmeye başlaması son-
rasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne gerekli uyumu sağ-
lamak zorunda olduğumuzdan, 2022 yılına ilişkin 
faaliyet raporumuzun söz konusu ilkede yer alan 
tüm unsurları içermesi hedeflenmektedir

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN 
ŞİRKET POLİTİKASI            

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları 
ilgili düzenlemeler, sözleşmeler 
ve iyi niyet kuralları çerçevesinde 
korunmaktadır.

X        

 

3.1.3-Menfaat sahiplerinin hakla-
rıyla ilgili politika ve prosedürler 
şirketin kurumsal internet sitesin-
de yayımlanmaktadır.     X    

Şirketimiz payları 5 Ağustos 2021 tarihinde halka 
açık ortaklık statüsünde Borsa’da işlem görmeye 
başlamış olup, söz konusu politika ve prosedürler 
kurumsal internet sitesinde yayınlanmamaktadır. 
Söz konusu politika ve prosedürlerin kurumsal 
internet sitesinde yer alması için gerekli çalışma-
lar yapılmaktadır. 

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mev-
zuata aykırı ve etik açıdan uygun 
olmayan işlemleri bildirmesi için 
gerekli mekanizmalar oluşturul-
muştur.

X        

 

3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri ara-
sındaki çıkar çatışmalarını dengeli 
bir şekilde ele almaktadır. 

X        
 

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET 
YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEK-
LENMESİ 

         
 

3.2.1- Çalışanların yönetime katı-
lımı, esas sözleşme veya şirket içi 
yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

    X    

Esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerde 
hüküm olmamakla birlikte çalışanları ilgilendiren 
her türlü konuda çalışanlarla iletişim kanalları 
açık tutularak bilgi alışverişi sağlanmakta, buna ek 
olarak şirket içerisinde oluşturulan proje grupları 
ile çalışanların bu gruplarda ürettikleri projeler 
yönetim tarafından değerlendirilerek çalışanların 
yönetime projelerini ileterek yönetime katılmaları 
sağlanmaktadır. Söz konusu duruma ilişkin olarak 
iyi uygulamalar çerçevesinde şirket içi düzenleme-
ler hakkında çalışma yapılması planlanmaktadır. 

3.2.2-Menfaat sahipleri bakı-
mından sonuç doğuran önemli 
kararlarda menfaat sahiplerinin 
görüşlerini almak üzere anket / 
konsültasyon gibi yöntemler uygu-
lanmıştır.

    X    

Önemli kararlarda menfaat sahiplerinin 
görüşlerini almak prensip olarak benimsenmiş 
olup menfaat sahiplerinin talep ve önerileri de-
ğerlendirilmiştir. Ancak, anket/konsültasyon gibi 
yöntemler uygulanmamıştır. 

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI 
POLİTİKASI            

3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan 
bir istihdam politikası ve tüm kilit 
yönetici pozisyonları için bir hale-
fiyet planlaması benimsemiştir.

  X       Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası 
benimsemiştir. Tüm kilit pozisyonlar için halefiyet 
planlaması çalışması yapılması hedeflenmektedir.

3.3.2- Personel alımına ilişkin öl-
çütler yazılı olarak belirlenmiştir. X          

3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları 
Gelişim Politikası bulunmaktadır 
ve bu kapsamda çalışanlar için 
eğitimler düzenlemektedir.

X        

 

3.3.4-Şirketin finansal durumu, 
ücretlendirme, kariyer planlaması, 
eğitim ve sağlık gibi konularda 
çalışanların bilgilendirilmesine 
yönelik toplantılar düzenlenmiştir.

X        

 

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek 
kararlar kendilerine ve çalışan 
temsilcilerine bildirilmiştir. Bu 
konularda ilgili sendikaların da 
görüşü alınmıştır.

  X      
Şirketimizde sendikal faaliyet bulunmaması 
nedeniyle ilgili çalışanları ilgilendiren kararlar 
doğrudan çalışanlarla görüş alışverişi içerisinde 
alınarak doğrudan çalışanlara bildirilmektedir. 
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3.3.6 - Görev tanımları ve per-
formans kriterleri tüm çalışanlar 
için ayrıntılı olarak hazırlanarak 
çalışanlara duyurulmuş ve 
ücretlendirme kararlarında 
kullanılmıştır.

X        

 

3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrım-
cılık yapılmasını önlemek ve ça-
lışanları şirket içi  fiziksel, ruhsal 
ve duygusal açıdan kötü mua-
melelere karşı korumaya yönelik 
prosedürler, eğitimler, farkındalığı 
artırma, hedefler, izleme, şikâyet 
mekanizmaları gibi önlemler alın-
mıştır.

X        

 

3.3.8-Şirket, dernek kurma öz-
gürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi 
hakkının etkin bir biçimde tanın-
masını desteklemektedir.

X        

 

3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir 
çalışma ortamı sağlanmaktadır. X          

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLER-
LE İLİŞKİLER            

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyeti-
ni ölçmüştür ve koşulsuz müşteri 
memnuniyeti anlayışıyla faaliyet 
göstermiştir.

X        

 

3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal 
ve hizmete ilişkin taleplerinin 
işleme konulmasında gecikme 
olduğunda bu durum müşterilere 
bildirilmektedir.

X        

 

3.4.3-Şirket mal ve hizmetlerle ilgi-
li kalite standartlarına bağlıdır. X          

3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçile-
rin ticari sır kapsamındaki hassas 
bilgilerinin gizliliğini korumaya 
yönelik kontrollere sahiptir.

X        

 

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL 
SORUMLULUK            

3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış 
Kuralları’nı belirleyerek şirketin 
kurumsal internet sitesinde ya-
yımlamıştır.

    X     Şirket etik politikası önümüzdeki dönemde 
kurumsal internet sitesinde yayınlanacaktır. 
 

3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk 
konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk 
ve rüşvetin önlenmesine yönelik 
tedbirler almıştır.

X        

 

4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ            

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve 
risklerin şirketin uzun vadeli çıkar-
larını tehdit etmemesini ve etkin 
bir risk yönetimi uygulanmasını 
sağlamaktadır.

X        

 

4.1.2-Toplantı gündem ve tutanak-
ları, yönetim kurulunun şirketin 
stratejik hedeflerini tartışarak 
onayladığını, ihtiyaç duyulan kay-
nakları belirlediğini ve yönetimin 
performansının denetlendiğini 
ortaya koymaktadır.

X        

 

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİ-
YET ESASLARI            

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetleri-
ni belgelendirmiş ve pay sahipleri-
nin bilgisine sunmuştur.

X        
 

4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin 
görev ve yetkileri yıllık faaliyet 
raporunda açıklanmıştır.

X        
 

4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin öl-
çeğine ve faaliyetlerinin karmaşık-
lığına uygun bir iç kontrol sistemi 
oluşturmuştur.

  X      

Şirket ayrıca bir iç kontrol bölümü kurmamış olup, 
tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından 
kontrol edilmektedir. Şirketin ölçeğine ve 
faaliyetlerin niteliğine uyumlu olarak bir iç kontrol 
birimi oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.

4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi 
ve etkinliğine dair bilgiler yıllık 
faaliyet raporunda verilmiştir.   X      

Şirket ayrıca bir iç kontrol bölümü kurmamış olup, 
tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından 
kontrol edilmektedir. Şirketin ölçeğine ve 
faaliyetlerin niteliğine uyumlu olarak bir iç kontrol 
birimi oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.

4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve 
icra başkanı (genel müdür) görev-
leri birbirinden ayrılmış ve tanım-
lanmıştır.

    X    
Yönetim Kurulu Başkanı’mızın sektörel tecrübesi 
gereği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür-
lük görevleri uhdesinde birleştirilmiştir. İlerleyen 
dönemde görevlerin ayrılması değerlendirilecektir. 

4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı 
ilişkileri bölümü ve kurumsal 
yönetim komitesinin etkili bir şe-
kilde çalışmasını sağlamakta ve 
şirket ile pay sahipleri arasındaki 
anlaşmazlıkların giderilmesinde 
ve pay sahipleriyle iletişimde yatı-
rımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal 
yönetim komitesiyle yakın işbirliği 
içinde çalışmıştır.

    X    

Şirketimiz payları 05 Ağustos 2021 tarihinden 
itibaren halka açık ortaklık statüsünde Borsa 
İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 
Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 5/(4) maddesi kap-
samında, paylarımızın borsada işlem görmeye 
başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul 
tarihi itibarıyla 4.2.7 nolu ilkeye eksiksiz uyum 
sağlanacaktır.

4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin 
görevleri esnasındaki kusurları ile 
şirkette sebep olacakları zarara 
ilişkin olarak Şirket, sermayenin 
%25’ini aşan bir bedelle yönetici 
sorumluluk sigortası yaptırmıştır. 

    X    

2021 yılında  yönetici sorumluluk sigortası yaptırıl-
mamıştır.

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI            

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, 
kadın üye oranı için asgari %25’lik 
bir hedef belirleyerek bu amaca 
ulaşmak için politika oluşturmuş-
tur. Yönetim kurulu yapısı yıllık 
olarak gözden geçirilmekte ve 
aday belirleme süreci bu politi-
kaya uygun şekilde gerçekleştiril-
mektedir.

    X    
Şirketimiz tarafından bu alanda bir politika 
belirlenmemiş olup, hali hazırda Yönetim Kurulu 
5 üyeden oluşmakta olup, kadın üye oranı 
%20’dir. Yönetim Kurulu üye sayısı durumuna 
paralel olarak ilkeye tam uyum sağlanması 
hedeflenmektedir.
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4.3.10-Denetimden sorumlu ko-
mitenin üyelerinden en az birinin 
denetim/muhasebe ve finans ko-
nusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.         X

Şirketimiz payları 05 Ağustos 2021 tarihinden 
itibaren halka açık ortaklık statüsünde Borsa’da 
işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal 
Yönetim Tebliği’nin 5/(4) maddesi kapsamında, 
paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması 
sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıy-
la 4.3.10 nolu ilkeye eksiksiz uyum sağlanacaktır.

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTI-
LARININ ŞEKLİ            

4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyele-
ri, yönetim kurulu toplantılarının 
çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır. 

X        
 

4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde 
yer alan konularla ilgili bilgi ve 
belgelerin toplantıdan önce tüm 
üyelere gönderilmesi için asgari 
bir süre tanımlamıştır.     X    

Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili 
bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere 
gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamamıştır. 
Ancak, gündemdeki konulara ilişkin gerekli bilgi ve 
belgeler toplantıdan makul süre önce tüm Yöne-
tim Kurulu üyelerine gönderilmektedir. İlkeye tam 
uyum için gerekli çalışmaların yapılması planlan-
maktadır.

4.4.3-Toplantıya katılamayan 
ancak görüşlerini yazılı olarak 
yönetim kuruluna bildiren üyenin 
görüşleri diğer üyelerin bilgisine 
sunulmuştur.

X        

 

4.4.4-Yönetim kurulunda her üye-
nin bir oy hakkı vardır. X          

4.4.5-Yönetim kurulu toplantıları-
nın ne şekilde yapılacağı şirket içi 
düzenlemeler ile yazılı hale geti-
rilmiştir.

X        

 

4.4.6-Yönetim kurulu toplantı zaptı 
gündemdeki tüm maddelerin gö-
rüşüldüğünü ortaya koymakta ve 
karar zaptı muhalif görüşleri de 
içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

X        

 

4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin 
şirket dışında başka görevler al-
ması sınırlandırılmıştır. Yönetim 
kurulu üyelerinin şirket dışında 
aldığı görevler genel kurul toplan-
tısında pay sahiplerinin bilgisine 
sunulmuştur.

    X    

Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sek-
törel tecrübelerinin Yönetim Kurulu’na önemli 
katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler 
alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda 
yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer 
verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları 
da dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından 
herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı de-
ğerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir 
değişiklik öngörülmemektedir.

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE 
OLUŞTURULAN KOMİTELER            

4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi 
sadece bir komitede görev almak-
tadır.         X

Mevcut durum itibariyle Yönetim Kurulu Komi-
teleri henüz kurulmamış olup, ilk genel kurul 
sonrasında kurulacaktır, böylece ilkeye tam uyum 
sağlanacaktır. 

4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak 
için gerekli gördüğü kişileri top-
lantılara davet etmiştir ve görüşle-
rini almıştır.

        X

Mevcut durum itibariyle Yönetim Kurulu Komi-
teleri henüz kurulmamış olup, ilk genel kurul 
sonrasında kurulacaktır, böylece ilkeye tam uyum 
sağlanacaktır. 

4.5.7-Komitenin danışmanlık hiz-
meti aldığı kişi/kuruluşun bağım-
sızlığı hakkında bilgiye yıllık faali-
yet raporunda yer verilmiştir.

        X

Mevcut durum itibariyle Yönetim Kurulu Komi-
teleri henüz kurulmamış olup, ilk genel kurul 
sonrasında kurulacaktır, böylece ilkeye tam uyum 
sağlanacaktır. 

4.5.8-Komite toplantılarının so-
nuçları hakkında rapor düzenle-
nerek yönetim kurulu üyelerine 
sunulmuştur.

        X

Mevcut durum itibariyle Yönetim Kurulu Komi-
teleri henüz kurulmamış olup, ilk genel kurul 
sonrasında kurulacaktır, böylece ilkeye tam uyum 
sağlanacaktır. 

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 
VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN 
YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ 
HAKLAR 

         

 

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluk-
larını etkili bir şekilde yerine geti-
rip getirmediğini değerlendirmek 
üzere yönetim kurulu performans 
değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.

    X    
Bu yıl için herhangi bir performans değerlendiril-
mesi gerçekleştirilmemiştir.Önümüzdeki yıllarda 
bu tür değerlendirmelerin yapılması için gerekli 
çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üye-
lerinden herhangi birisine veya 
idari sorumluluğu bulunan yöne-
ticilerine kredi kullandırmamış, 
borç vermemiş veya ödünç verilen 
borcun süresini uzatmamış, şartla-
rı iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar 
aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı 
altında kredi kullandırmamış veya 
bunlar lehine kefalet gibi teminat-
lar vermemiştir. 

  X      

Halka arz öncesi dönemden Yönetim Kurulu Baş-
kanı’nın şirkete olan borcu, halka arz sonrasında 
kapatılmıştır.

4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve 
idari sorumluluğu bulunan yöneti-
cilere verilen ücretler yıllık faaliyet 
raporunda kişi bazında açıklan-
mıştır.     X    

Olağan Genel Kurulda ve finansal tablo dipnotları-
mızda yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumlu-
luğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel 
uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya 
açıklanmaktadır. Kişisel bilgilerin gizliliği açısın-
dan önemli görülen konu hakkında piyasa uygula-
maları yakından izlenmekte olup, yaygın uygula-
maya paralel hareket edilmesi  öngörülmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kulla-
nımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği 
yatırımcı konferans ve toplantıları-
nın sayısı

Şirket 05.08.2021 tarihinde halka açılmış olup, bu tarihten sonra 1 adet yatırımcı 
toplantısı düzenlemiştir.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.

Genel kurul toplantısında kabul 
edilen özel denetçi talebi sayısı

Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.

1.3. Genel Kurul
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İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep 
edilen bilgilerin duyurulduğu KAP 
duyurusunun bağlantısı 

Şirketimiz payları 05.08.2021 tarihinden itibaren BİST›te işlem görmeye başlamıştır. 
SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği›nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın 
borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla 
Kurumsal Yönetim İlkeleri›ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, söz 
konusu duyuru 2021 yılı hesap dönemine ilişkin gerçekleştirilecek genel kurulumuz 
öncesinde yapılacaktır.

Genel kurul toplantısıyla ilgili bel-
gelerin Türkçe ile eş anlı olarak 
İngilizce olarak da sunulup sunul-
madığı

Sunulmayacaktır

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız 
üyelerin çoğunluğunun onayı 
veya katılanların oybirliği 
bulunmayan işlemlerle ilgili KAP 
duyurularının bağlantıları

Bulunmamaktadır.

Şirket, 05.08.2021 tarihi itibariyle halka açık ortaklık statüsünde Borsa’da işlem 
görmeye başlamış olup, henüz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atanmamıştır. 

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 
madde 9 kapsamında gerçekleşti-
rilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili 
KAP duyurularının bağlantıları 

İlgili maddede kapsamında işlem gerçekleşmediği için duyuru yapılmamıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 
madde 10 kapsamında gerçekleşti-
rilen yaygın ve süreklilik arz eden 
işlemlerle ilgili KAP duyurularının 
bağlantıları

Şirketimiz payları 05.08.2021 tarihi itibariyle halka açık ortaklık statüsünde 
Borsa’da işlem görmeye başlamış olup, SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği›nin 
5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması 
sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri›ne 
gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, anılan hükümlere ilişkin duyuru 
yapılması gerekmesi halinde 2021 yılı hesap dönemine ilişkin gerçekleştirilecek 
genel kurulumuz öncesinde yapılacaktır.

Şirketin kurumsal internet 
sitesinde, bağış ve yardımlara 
ilişkin politikanın yer aldığı 
bölümün adı

Şirketin henüz onaylanmış Bağış ve Yardım politikası bulunmamaktadır. 

Şirketimiz payları 05.08.2021 tarihi itibariyle halka açık ortaklık statüsünde Borsa’da 
işlem görmeye başlamış olup, SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği›nin 5/(4) 
maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında 
yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri›ne gerekli 
uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, bağış ve yardım poltikası 2021 yılı hesap 
dönemine ilişkin gerçekleştirilecek genel kurulumuzda pay sahiplerinin onayına 
sunulacak, genel kurulda onaylanmasının ardından da kurumsal internet sitemizde 
yayınlanacaktır.

Bağış ve yardımlara ilişkin politi-
kanın kabul edildiği genel kurul 
tutanağının yer aldığı KAP duyuru-
sunun bağlantısı

Şirketin henüz onaylanmış Bağış ve Yardım politikası bulunmamaktadır. 

Şirketimiz payları 05.08.2021 tarihi itibariyle halka açık ortaklık statüsünde Borsa’da 
işlem görmeye başlamış olup, SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği›nin 5/(4) 
maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında 
yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri›ne gerekli 
uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, bağış ve yardım poltikası 2021 yılı hesap 
dönemine ilişkin gerçekleştirilecek genel kurulumuzda pay sahiplerinin onayına 
sunulacak ve ilgili genel kurul tutanağı KAP’ta ilan edilecektir.

Esas sözleşmede menfaat sahiple-
rinin genel kurula katılımını düzen-
leyen madde numarası

Madde 10

Genel kurula katılan menfaat sa-
hipleri hakkında bilgi  

Şirket’in 2021 yılı Genel Kurul’u halka açılmadan önce gerçekleştirilmiş olup, pay 
sahipleri dışında herhangi bir menfaat sahibi katılmamıştır.

Şirketimiz payları 05.08.2021 tarihi itibariyle halka açık ortaklık statüsünde Borsa’da 
işlem görmeye başlamış olup. Halka açık bir şirket olarak ilk genel kurulumuz 2022 
yılında yapılacaktır.

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bu-
lunmadığı 

Evet

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı 
pay sahipleri ve oy oranları

Şirket sermayesi A grubu ve B grubu paylardan oluşmaktadır. Şirket Esas 
Sözleşmesi’nin Genel Kurul başlıklı 10. Maddesi uyarınca A grubu payların genel 
kurulda her bir pay için beş oy hakkı B grubu payların ise her bir pay için bir oy hakkı 
bulunmaktadır.

Ayrıca, Esas Sözleşmenin 7. Maddesi uyarınca (A) grubu pay sahipleri Yönetim kurulu 
üye seçiminde (B) Grubu pay sahiplerine göre imtiyaz sahibidir.

Son durum itibariyle, 300.000.000 TL olan şirket sermayesinin nominal 55.000.000 
TL’lik kısmı (A) grubu imtiyazlı pay olup, tamamı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abidin 
Gülmüş’e aittir. İmtiyazlı (A) Grubu payların sermayeye oranı yaklaşık %53’tür

En büyük pay sahibinin ortaklık 
oranı

%73.18

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas 
sözleşmesinde (içerik veya oran 
bakımından) genişletilip genişletil-
mediği

Hayır

 Azlık hakları içerik ve oran bakı-
mından genişletildi ise ilgili esas 
sözleşme maddesinin numarasını 
belirtiniz.

-

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar 
dağıtım politikasının yer aldığı 
bölümün adı

Şirketin henüz onaylanmış Kar Dağıtım politikası bulunmamaktadır. 

Şirketimiz payları 05.08.2021 tarihi itibariyle halka açık ortaklık statüsünde Borsa’da 
işlem görmeye başlamış olup, SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 5/(4) mad-
desi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında ya-
pılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne gerekli uyumu 
sağlamak zorunda olduğumuzdan, kar dağıtım poltikası 2021 yılı hesap dönemine 
ilişkin gerçekleştirilecek genel kurulumuzda pay sahiplerinin onayına sunulacak, 
genel kurulda onaylanmasının ardından da kurumsal internet sitemizde yayınlana-
caktır.

Yönetim kurulunun genel kurula 
karın dağıtılmamasını teklif etmesi 
halinde bunun nedenleri ve da-
ğıtılmayan karın kullanım şeklini 
belirten genel kurul gündem mad-
desine ilişkin tutanak metni

Şirketimiz payları 05.08.2021 tarihi itibariyle halka açık ortaklık statüsünde Borsa’da 
işlem görmeye başlamış olup. Halka açık bir şirket olarak ilk genel kurulumuz 2022 
yılında yapılacaktır.

Yönetim kurulunun genel kurula 
karın dağıtılmamasını teklif etmesi 
halinde ilgili genel kurul tutana-
ğının yer aldığı KAP duyurusu-
nun bağlantısı

Şirketimiz payları 05.08.2021 tarihi itibariyle halka açık ortaklık statüsünde Borsa’da 
işlem görmeye başlamış olup. Halka açık bir şirket olarak ilk genel kurulumuz 2022 
yılında yapılacaktır.
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Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul 
Tarihi

Genel kurul 
gündemiyle 
ilgili olarak 
şirkete ileti-
len ek açık-
lama talebi 
sayısı

Pay sahiple-
rinin genel 
kurula katı-
lım oranı

Doğrudan 
temsil edi-
len payların 
oranı

Vekaleten 
temsil edi-
len payların 
oranı

Şirket’in 
kurumsal 
internet 
sitesinde 
her gündem 
maddesiyle 
ilgili olumlu ve 
olumsuz oyları 
da gösterir 
şekilde genel 
kurul toplantı 
tutanaklarının 
yer aldığı 
bölümün adı

Kurumsal 
internet 
sitesinde 
genel kurul 
toplan-
tısında 
yöneltilen 
tüm soru 
ve bunlara 
sağlanan 
yanıtların 
yer aldığı 
bölümün 
adı

Genel kurul 
toplantı 
tutanağının 
ilişkili taraf-
larla ilgili 
madde veya 
paragraf 
numarası

Yönetim 
kuruluna 
bildirimde 
bulunan 
imtiyazlı bir 
şekilde or-
taklık bilgi-
lerine ulaş-
ma imkanı 
bulunan kişi 
sayısı 
(İçeriden 
öğrenenler 
listesi)

KAP’ta 
yayınlanan 
genel kurul 
bildiriminin 
bağlantısı

Şirketimiz 
payları 
05.08.2021 
tarihi 
itibariyle 
halka açık 
ortaklık 
statüsünde 
Borsa’da 
işlem 
görmeye 
başlamış 
olup. Halka 
açık bir 
şirket olarak 
ilk genel 
kurulumuz 
2022 yılında 
yapılacaktır.

Şirketimiz 
payları 
05.08.2021 
tarihi 
itibariyle 
halka açık 
ortaklık 
statüsünde 
Borsa’da 
işlem 
görmeye 
başlamış 
olup. Halka 
açık bir 
şirket olarak 
ilk genel 
kurulumuz 
2022 yılında 
yapılacaktır.

Şirketimiz 
payları 
05.08.2021 
tarihi 
itibariyle 
halka açık 
ortaklık 
statüsünde 
Borsa’da 
işlem 
görmeye 
başlamış 
olup. 
Halka açık 
bir şirket 
olarak 
ilk genel 
kurulumuz 
2022 yılında 
yapılacaktır.

Şirketimiz 
payları 
05.08.2021 
tarihi 
itibariyle 
halka açık 
ortaklık 
statüsünde 
Borsa’da 
işlem 
görmeye 
başlamış 
olup. 
Halka açık 
bir şirket 
olarak 
ilk genel 
kurulumuz 
2022 yılında 
yapılacaktır.

Şirketimiz 
payları 
05.08.2021 
tarihi 
itibariyle 
halka açık 
ortaklık 
statüsünde 
Borsa’da 
işlem 
görmeye 
başlamış 
olup. Halka 
açık bir 
şirket olarak 
ilk genel 
kurulumuz 
2022 yılında 
yapılacaktır.

Şirketimiz 
payları 
05.08.2021 tarihi 
itibariyle halka 
açık ortaklık 
statüsünde 
Borsa’da 
işlem görmeye 
başlamış olup. 
Halka açık bir 
şirket olarak ilk 
genel kurulumuz 
2022 yılında 
yapılacaktır.

Şirketimiz 
payları 
05.08.2021 
tarihi 
itibariyle 
halka açık 
ortaklık 
statüsünde 
Borsa’da 
işlem 
görmeye 
başlamış 
olup. Halka 
açık bir 
şirket olarak 
ilk genel 
kurulumuz 
2022 yılında 
yapılacaktır.

Şirketimiz 
payları 
05.08.2021 
tarihi 
itibariyle 
halka açık 
ortaklık 
statüsünde 
Borsa’da 
işlem 
görmeye 
başlamış 
olup. Halka 
açık bir 
şirket olarak 
ilk genel 
kurulumuz 
2022 yılında 
yapılacaktır.

Şirketimiz 
payları 
05.08.2021 
tarihi 
itibariyle 
halka açık 
ortaklık 
statüsünde 
Borsa’da 
işlem 
görmeye 
başlamış 
olup. Halka 
açık bir 
şirket olarak 
ilk genel 
kurulumuz 
2022 yılında 
yapılacaktır.

Şirketimiz 
payları 
05.08.2021 
tarihi 
itibariyle 
halka açık 
ortaklık 
statüsünde 
Borsa’da 
işlem 
görmeye 
başlamış 
olup. Halka 
açık bir 
şirket olarak 
ilk genel 
kurulumuz 
2022 yılında 
yapılacaktır.

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep 
edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Yatırımcı İlişkileri

 

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5’in-
den fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yapı

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller  Türkçe- İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporun-
da yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve 
üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Şirket Yönetim Kurulu’na Henüz Bağımsız Yönetim 
Kurulu üyesi atanmadığı için Bağımsızlık Beyanı 
yer almamaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri ve 
yöneticilerin şirket faaliyetleri dışında yürüttükleri 
diğer görevler ise, Genel Bilgiler bölümü’nde yer 
almaktadır. 

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa 
numarası veya bölüm adı

Şirket henüz Yönetim Kurulu Komiteleri’ni 
oluşturmamıştır. 

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara 
katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat 
değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Hukuki Açıklamalar

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin 
sayfa numarası veya bölüm adı 

Hukuki Açıklamalar

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlar-
la arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin 
bilginin sayfa numarası veya bölüm adı 

Hukuki Açıklamalar

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin 
bilginin sayfa numarası veya bölüm adı 

Şirketin Karşılıklı İştiraki bulunmamaktadır. 

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel 
sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyet-
leri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı 

Hasta Odaklı Projeler ve Sosyal Sorumluluk
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3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer 
aldığı bölümün adı

Şirketin  tazminat politikası bulunmamaktadır. 

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine 
kesinleşen yargı kararlarının sayısı

1

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı Uyum Müdürü

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri https://www.genilac.com.tr/etik-uyum-bildirimi

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının 
Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organ-
larına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı 
bölümün adı

Bulunmamaktadır. 

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

Şirket çalışanlarının oluşturduğu İç İletişim, İş Zekası, Tedarik Zinciri Yönetimi, 
Sosyal Sorumluluk, Dijital Dönüşüm, Çevre Bilinci, Global Pazarlar, İnovasyon, 
Sektör Analizi, Dijital Sağlık, komiteleri bulunmaktadır. Tamamen çalışanlardan 
oluşan bu komitelerde alınan kararlar Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır. 

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştiril-
mesinde yönetim kurulunun rolü

Bulunmamaktadır. 

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel 
alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer 
aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin 
özeti

Şirket’in insan kaynakları politikası Kamuya açık olarak yer almamaktadır. 

Şirket’in İnsan Kaynakları Politikası’nda personel alımında adayların, işin 
gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirilmesi için kıstaslar 
belirlenmiştir. 

Bu kapsamda, insan kaynakları politikasında kişilerin işin gerektirdiği niteliklere 
sahip olması halinde hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan işe alınacağı düzenlen-
miştir.

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Bulunmamaktadır. 

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muame-
leyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları 
politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın 
ilgili maddelerinin özeti

İnsan Kaynakları politikamız Kurumsal İnternet Sitesi’nde yer almamaktadır. 

Şirket’in İnsan Kaynakları Politikası’nda çalışanlara herhangi bir nedenle 
ayrımcılık veya kötü muamele yapılmayacağı düzenlenmiştir. Ayrıca,, Şirket’in 
Disiplin Yönergesi’nde çalışanların uyması gereken kurallar işin niteliklerine göre 
belirlenerek çalışanlara tebliğ edilmekte ve çalışanlara uygulanacak yaptırımlar 
İnsan Kaynakları ve Disiplin politikaları çerçevesinde belirlenmektedir. 

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine 
kesinleşen yargı kararı sayısı

Bulunmamaktadır.

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının 
yer aldığı bölümün adı

Rapor Tarihi itibariyle Etik Kurallar politikamız Kurumsal internet sitesinde yer 
almamaktadır. Etik Kurallar politikasının kurumsal internet sitesinde yer alması 
ilerleyen dönemde planlanmaktadır.  

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumlu-
luk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal 
sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal 
yönetim konularında alınan önlemler

Rapor tarihi itibariyle belirtilen hususlara ilişkin kurumsal internet sitesinde 
herhangi bir husus yer almamaktadır. Önümüzdeki dönemde söz konusu konulara 
ilişkin yasal mevzuat ve iyi uygulamalar takip edilerek çalışmalar yapılması plan-
lanmaktadır.

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuz-
lukla mücadele için alınan önlemler

Şirket tarafından Rüşvet ve Yolsuzluk Karşıtı Politika uygulanmaktadır. 

Dış Paydaşlarla yapılan her türlü sözleşmede Şirketimizin Rüşvet ve Yolsuzluk 
Karşıtı Politikası ek olarak imza altına alınmakta ve böylece paydaşlarımızın poli-
tikaya uyumu için gerekli adımlar atılmaktadır. 

Çalışanlarımıza yönelik olarak ise, farkındalık eğitimleri düzenlenmekte ve 
gerçekleştirilen periyodik denetimlerle politikaya uyum kontrol edilmektedir. 

4. YÖNETİM KURULU -I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin 
tarihi

Bulunmamaktadır. 

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde ba-
ğımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim 
kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Yönetim Kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır. 

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna 
veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

Bulunmamaktadır. 

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine 
ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya 
sayfa numarası

Bulunmamaktadır. 

Yönetim kurulu başkanının adı Abidin GÜLMÜŞ

İcra başkanı / genel müdürün adı Abidin GÜLMÜŞ

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdü-
rün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği 
KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987564 

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki ku-
surları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket ser-
mayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine 
ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

2021 yılı için Yönetim Kurulu Sorumluluk Sigortası yaptırılmamıştır.

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu 
üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası 
hakkında bilgi verilen bölümün adı

Rapor tarihi itibariyle şirketimizin kadın yönetim kurulu üyelerinin 
oranını artırmaya yönelik bir çeşitlilik politikası bulunmamaktadır. 

Kadın üyelerin sayısı ve oranı 1 (bir) / %20

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987564
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Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu 
Üyesinin Adı/
Soyadı

İcrada 
Görevli Olup 
Olmadığı

Bağımsız 
Üye Olup 
Olmadığı 

Yönetim 
Kuruluna 
İlk Seçilme 
Tarihi

Bağımsızlık 
Beyanının  Yer 
Aldığı KAP 
Duyurusunun 
Bağlantısı

Bağımsız Üyenin 
Aday Gösterme 
Komitesi Tarafından 
Değerlendirilip 
Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını 
Kaybeden 
Üye Olup 
Olmadığı

Denetim, Muhasebe 
ve/veya Finans 
Alanında En Az 5 Yıllık 
Deneyime Sahip Olup 
Olmadığı

Abidin Gülmüş İcrada 
Görevli

Bağımsız Üye 
Değil

02.07.2010 - - - Hayır

Şükrü Türkmen İcrada 
Görevli

Bağımsız Üye 
Değil

02.07.2010 - - - Evet

Ömer Dinçer İcrada 
Görevli Değil

Bağımsız Üye 
Değil

02.07.2010 - - - Hayır

Halime Evrim 
Hamamcıoğlu

İcrada 
Görevli Değil

Bağımsız Üye 
Değil

10.06.2021 - - - Hayır

Ahmet Cebeci İcrada 
Görevli Değil

Bağımsız Üye 
Değil

10.06.2021 - - - Evet

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle 
yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

43

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı %100

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elekt-
ronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Kullanılmamaktadır.

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgele-
rin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gün-
deminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması 
amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesi-
ne sunulmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının 
ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenleme-
ler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

https://www.genilac.com.tr/kurumsal-yapi - Esas Sözleşme

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını 
sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

Bulunmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin 
bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

Şirketimiz 27-28 Temmuz 2021 tarihinde halka arz edilmiş olup, 5 Ağustos’ta 
Borsa’da işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 5. 
maddesinin 4. fıkrası uyarınca yapılacak ilk genel kurul itibarıyla Kurumsal Yö-
netim İlkeleri’ne uyum sağlama zorunluluğumuz bulunduğundan komiteler 2021 
yılı hesap dönemine ait Genel Kurul itibariyle oluşturulacaktır. 

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun 
bağlantısı

Henüz komitelerin oluşturulmaması nedeniyle komite çalışma usül ve esasları 
da KAP’ta duyurulmamış olup komitelerin oluşturulması ile eş anlı olarak çalış-
ma usül ve esasları da KAP’ta duyurulacaktır.

Yönetim Kurulu Komitesi -I

Yönetim Kurulu Komite-
lerinin Adları

Birinci Sütunda “Diğer” Ola-
rak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin 
Adı-Soyadı

Komite Başkanı 
Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi 
Olup Olmadığı

Komitelerimiz henüz oluş-
turulmamış olup, ilk genel 
kurul tarihi itibariyle oluştu-
rulacaktır.

Komitelerimiz henüz oluşturul-
mamış olup, ilk genel kurul tarihi 
itibariyle oluşturulacaktır.

Komitelerimiz henüz 
oluşturulmamış 
olup, ilk genel kurul 
tarihi itibariyle oluş-
turulacaktır.

Komitelerimiz henüz 
oluşturulmamış 
olup, ilk genel kurul 
tarihi itibariyle oluş-
turulacaktır.

Komitelerimiz henüz oluş-
turulmamış olup, ilk genel 
kurul tarihi itibariyle oluş-
turulacaktır.

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim 
komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü 
belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

-

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal 
yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen 
bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

-

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday 
gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen 
bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

-

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin 
erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi 
verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün 
adı)

-

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret 
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü 
belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

-

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulu-
nan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans 
hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilgi-
nin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Finansal Göstergeler

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli 
olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer 
aldığı bölümünün adı.

Şirketin henüz onaylanmış ücretlendirme politikası bulunmamaktadır. 

Şirketimiz payları 05.08.2021 tarihi itibariyle halka açık ortaklık 
statüsünde Borsa’da işlem görmeye başlamış olup, SPK II-17.1 Kurumsal 
Yönetim Tebliği›nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada 
işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi 
itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri›ne gerekli uyumu sağlamak zorunda 
olduğumuzdan, ücretlendirme poltikası 2021 yılı hesap dönemine ilişkin 
gerçekleştirilecek genel kurulumuzda pay sahiplerinin onayına sunulacak, 
genel kurulda onaylanmasının ardından da kurumsal internet sitemizde 
yayınlanacaktır.

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari 
sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağ-
lanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası 
veya bölüm adı

Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar

Yönetim Kurulu Komiteleri II

Yönetim Kurulu 
Komitelerinin 
Adları

Birinci Sütunda 
“Diğer” Olarak 
Belirtilen Komite-
nin Adı

 İcrada Görevli 
Olmayan Yönetici-
lerin Oranı

Komitede Bağım-
sız Üyelerin Oranı

Komitenin Ger-
çekleştirdiği Fiziki 
Toplantı Sayısı

Komitenin Faaliyetleri Hakkın-
da Yönetim Kuruluna Sunduğu 
Rapor Sayısı

Komitelerimiz 
henüz oluşturul-
mamış olup, ilk 
genel kurul tarihi 
itibariyle oluştu-
rulacaktır.

Komitelerimiz 
henüz oluşturul-
mamış olup, ilk 
genel kurul tarihi 
itibariyle oluştu-
rulacaktır.

Komitelerimiz 
henüz oluşturul-
mamış olup, ilk 
genel kurul tarihi 
itibariyle oluştu-
rulacaktır.

Komitelerimiz 
henüz oluşturul-
mamış olup, ilk 
genel kurul tarihi 
itibariyle oluştu-
rulacaktır.

Komitelerimiz 
henüz oluşturul-
mamış olup, ilk 
genel kurul tarihi 
itibariyle oluştu-
rulacaktır.

Komitelerimiz henüz oluşturul-
mamış olup, ilk genel kurul tari-
hi itibariyle oluşturulacaktır.

https://www.genilac.com.tr/kurumsal-yapi
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KURUMSAL YÖNETİM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Pay Sahipleri

GEN ile pay sahipleri arasındaki tüm ilişkiler, ilgili birimlerle yürütülen ortak çalışma sonucunda “Yatırımcı İlişkileri Birimi” 
sorumluluğunda yerine getirilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimi, gerektiğinde diğer birimlerden görüş alarak ve GEN ve 
bağlı ortaklıkları ile koordinasyonu sağlayarak, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki 
bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde düzenli olarak Şirket’in faaliyetleri, finansal durumu 
ve stratejilerine yönelik olarak bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin 
yönetilmesinden sorumludur. Kurumsal Yönetim Tebliği’nde öngörülen faaliyetlerin bir kısmı ise Hukuk Müşavirliği (Genel 
Kurul toplantılarının yürürlükteki düzenlemelere, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapıl-
ması) ve Muhasebe ve Finans Müdürlüğü (Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların ha-
zırlanması, finansal raporlama ve özel durumların kamuya açıklanması gibi düzenlemelerin gerektirdiği her türlü kamuyu 
aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi) tarafından yerine getirilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimi, yürütülen ça-
lışmalar hakkında Yönetim Kurulu’na iletilmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi’ne yılda en az bir defa rapor sunacaktır.

Yatırımcı İlişkileri Sorumluları:

Yönetim Kurulu Üyesi: Şükrü TÜRKMEN

Kıdemli Yatırımcı İlişkileri Uzmanı: Ali KETENCİOĞLU

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı: Elif YÜCEL 

Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri

İcrada 
Görevli Olup 
Olmadığı Görevi

Ortaklık Dışında

Yürüttüğü Görevler

Abidin Gülmüş İcrada Görevli Genel Müdür ve 
Yönetim Kurulu 
Başkanı

Genject Sağlık Ürünleri Kimya Sanve Tic. A.Ş. (Yönetim 
Kurulu Başkanı)

Genexpo Dış Ticaret İthalat ve İhracat A.Ş. (Yönetim 
Kurulu Başkanı)

Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu 
Başkanı)

Elixir İlaç Araştırma ve Geliştirme AŞ. (Yönetim Kurulu 
Başkanı)

Abidin Gülmüş Madencilik Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. 
(Yönetim Kurulu Başkanı)  

Visionera Tekn. Bilişim San. Ltd. Şti. (Şirket Müdürü)

İnfinity Silah ve Savunma Sanayi Madencilik Enerji A.Ş. 
(Yönetim Kurulu Başkanı)

Şükrü Türkmen İcrada Görevli Yönetim Kurulu 
Üyesi  ve 
Başkan Vekili

Koro İlaç ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.(Yönetim 
Kurulu Başkanı) 

Genject Sağlık Ürünleri Kimya San.ve Tic. A.Ş. (Yönetim 
Kurulu Üyesi)

Genexpo Dış Ticaret İthalat ve İhracat A.Ş. (Yönetim 
Kurulu Üyesi)

Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu 
Üyesi)

Abidin Gülmüş Madencilik Tur. İnş. San. ve Tic. 
A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi) 

K. Has Besi Ltd. Şti. (Şirket Müdürü)

İnfinity Silah ve Savunma Sanayi Madencilik Enerji A.Ş. 
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Ömer Dinçer İcrada Görevli 
Değil

Yönetim Kurulu 
Üyesi ve  
Başkan Vekili

Koro İlaç ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. (Yönetim 
Kurulu Üyesi)

Abidin Gülmüş Madencilik Tur. İnş. San. ve Tic. 
A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi)

Halime Evrim 
Hamamcıoğlu

İcrada Görevli 
Değil

Yönetim Kurulu 
Üyesi

Bulunmamaktadır.

Ahmet Cebeci İcrada Görevli 
Değil

Yönetim Kurulu 
Üyesi

Bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri faaliyet raporumuzun 21 numaralı sayfalarında yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevleri sektörel deneyim ve kurum için verimilik nedenleriyle aynı kişi tarafından 
yerine getirilmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin Şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte 
olup, Şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Yönetim kurulu 
üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandır-
maya ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel Kurul öncesinde üyenin özgeçmişi ile birlikte, Şirket dışında yürüttüğü görevler 
de pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 

Yönetim kurulu 2021 yılında ikisinin gündemi stratejik konuların değerlendirmesi olmak üzere toplam 42 adet karar 
almıştır. Yönetim kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır

GEN yönetim kurulu; aldığı stratejik kararlarla, Şirket’in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak 
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akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket’in önce-
likle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Şirket’i idare ve 
temsil etmektedir. Yönetim kurulumuz; GEN stratejik he-
deflerini tanımlamakta, ihtiyaç duyulan insan ve finansal 
kaynaklarını belirlenmektedir. GEN yönetim kurulu ve üst 
yönetimi, yılda ilke olarak bir defa yaptığı dönem toplan-
tısıyla, GEN’in dönem içerisindeki finansal performasını 
takip ederken; stratejik konulardaki gelişmeleri de takip 
etmekte, idari yapının önerilerini de dikkate alarak yeni 
stratejiler geliştirmekte ve yatırım kararları almaktadır. 
Ayrıca dönem toplantısında yeni döneme ilişkin stratejik 
ve finansal hedefler belirlenmekte, bu hedeflerin kurum 
içi performansın ölçümü için girdi oluşturması beklen-
mektedir. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri: Yönetim 
Kurulu Başkan ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 
maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev 
ve yetkileri haizdir.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey 
Yöneticilere sağlanan hakkı huzur, ücret, prim, ikramiye, 
kıdem tazminatı vb mali hakların toplamı; 7.010.427 TL’dir. 

Şirketimiz payları 5 Ağustos 2021 tarihinde halka açık or-
taklık statüsünde Borsa’da işlem görmeye başlamış olup, 
SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği›nin 5/(4) maddesi 
kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başla-
ması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla 
Kurumsal Yönetim İlkeleri›ne gerekli uyumu sağlamak 
zorunda olduğumuzdan, Yönetim Kurulu komiteleri oluş-
turulmamıştır. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin yapılacak 
genel kurulu takiben söz konusu tebliğde belirtilen De-
netim, Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim komiteleri 
oluşturulacak ve komitelere ilişkin çalışma esasları yü-
rürlüğe girecektir. 

RİSK YÖNETİMİ

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 
politikalar doğrultusunda ve uluslararası standartlarla 
uyumlu bir biçimde uygulanmaktadır. Faaliyet gösterilen 
sektörün yapısı gereği başta finansal, operasyonel ve hu-
kuki alanlarda olmak üzere çeşitli risklerle karşı karşıya 
kalınması nedeniyle, riskler kurumsal risk yönetimi yapı-
sı çerçevesinde, süreçlerle güncellenen ve kuruma yayı-
lan risk değerlendirmeleriyle entegre, sistematik ve pro-
aktif bir yaklaşımla yönetilmektedir. Etkin risk takibiyle 
bu risklerin olasılık ve etkilerine göre önceliklendirilmesi 
ve doğru şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır.

GEN kuruluşundan bu yana ihtiyatlı ve güçlü risk yöneti-
mi anlayışı ile uzun vadeli başarıyı yakalamıştır. GEN risk-
leri, Yönetim Kurulu gözetimi altında ve tüm üst düzey 
yöneticiler ile koordinasyon içinde Finans Başkanlığı’nın 
liderliğinde yönetilmektedir. 

Belirlenen riskler, olasılık ve büyüklüklerine göre öncelik-

lendirilmektedir. En önemli riskler için, şirket düzeyinde 
sorumlu yöneticilerin görevlendirilmesi sağlanmaktadır. 
Belirlenen riskler, risk yönetimi stratejilerine göre yöne-
tilmekte, transfer edilebilecek nitelikte olan riskler ise 
önemlilik ölçütüne göre transfer edilmektedir. Risk yöne-
tim stratejileri, risklerin belirlenen tolerans seviyelerinin 
altında kalmasını sağlayacak şekilde geliştirilmektedir.

GEN’in maruz kaldığı başlıca riskler 4 ana başlıkta takip 
edilmektedir. 

Finansal riskler: 

Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe 
uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve 
fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. 
Şirket’in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasa-
lardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki 
potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine 
odaklanmaktadır.

Kredi Riski: Kredi riski nakit ve nakit benzeri değerlerden, 
bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş 
alacakları kapsayan kredi riskine maruz kalan müşteriler-
den oluşmaktadır. 

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaş-
manın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımak-
tadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan 
karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği tak-
dirde teminat alarak karşılamaktadır. 

Şirket, ticari alacakların tahsilatında yaşanabilecek olası 
riskleri bertaraf etmek adına müşteri kredi riskleri şirket 
yönetiminin geçmiş tecrübelerinden faydalanılarak yakın 
bir şekilde takip edilmektedir. Kredi riskinin yönetimi adı-
na belirli kredi kontrol prosedürleri, kredi derecelendirme 
sistemi ve iç kontrol politikaları kullanılmaktadır.

Likidite Riski: Likidite riski, Şirket’in net fonlama yüküm-
lülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda 
meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürül-
mesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran 
olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına 
sebebiyet vermektedir.

Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim 
kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Şirket yönetiminin kısa, 
orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, 
uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Şirket, 
likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli 
olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülükle-
rin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve 
borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle, yö-
netmektedir.

Kur Riski: Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin 
oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket’in ithal ruhsatlı 

ilaçlar iş kolu yabancı para cinsinden satın almalara da-
yanmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan fiyat 
düzenlemelerine tabidir. Her ne kadar Şirket’in iş ortak-
ları ile olan sözleşmeleri sabit kar marjının korunmasına 
yönelik maddeler içermesine ragmen döviz kurunda ya-
şanabilecek olan ani dalgalamalar kısa vadeli etkiler ya-
ratabilecektir. Şirket’in toplam satışlarının büyük kısmını 
oluşturan NPP iş kolunun alım ve satımları yabancı para 
cinsinden olup kur riski taşımamaktadır. Şirket’in ürettiği 
ve sattığı eşdeğer ilaçların hammaddeleri önemli ölçüde 
yurt dışından tedarik edilmekte olup kur riski taşımakta-
dır. Şirket’in finansal borçlarının bir kısmı yabancı para 
cinsinden olup net borç pozisyonu kur dalgalanmaları 
riski taşımaktadır. 

Faiz Oranı Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin fi-
nansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, 
Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkması gerekliliğini do-
ğurmaktadır. Şirket, sadece sabit faiz oranları üzerinden 
borçlanılması sebebiyle, faiz oranı riskine maruz kalma-
maktadır. Riskten korunma stratejileri düzenli olarak de-
ğerlendirilmekte; gerek bilançonun pozisyonu gözden ge-
çirilerek gerekse kredi kullanımlarında farklı faiz oranları 
kullanılarak faiz oranı riskinin kontrol altında tutulması 
amaçlanmaktadır.

Operasyonel Riskler

Ar-Ge Çalışmaları Riski: Şirket’in faaliyet gösterdiği ilaç 
sektörü, dijital dönüşümün gereği olarak Ar-Ge çalışma-
larına yönelmektedir. Doğası gereği Ar-Ge harcamaları 
üst seviyede olan sektör, medikal buluşların ötesinde, 
verimliliklerini artırabilmek ve müşteri erişiminde opti-
mum noktayı yakalayabilmek adına büyük veri işleme ve 
blok zinciri kullanımlarını devreye almaktadır. Sektör bu 
anlamda kendi gelişim alanını yaratırken öte yandan, Şir-
ket, denetim dahil olmak üzere operasyonel maliyetleri 
kontrol altında tutmak için stratejik ortaklıklar oluştura-
rak seçtikleri üretim ve geliştirme kanallarını kullanarak 
sinerjiler yaratmayı hedeflemektedir. Yüksek yatırımlar 
ve uzun süreçler gerektiren Ar-Ge çalışmaları ilaç alanın-
da her gün yeni gelişmelere yol açmaktadır ve esasen so-
nuçları kolaylıkla tahmin edilebilir olmaktan uzaktır. Bu 
çalışmaların neticesinde yaşanabilecek gelişmeler, Şir-
ket’in sektördeki rekabet gücünü ve pozisyonunu olumlu 
ve olumsuz olarak etkileyebilmektedir. 

Ar-Ge çalışmalarına ilişkin bir diğer risk de bu çalışmaların 
maliyetli olması ve başarılı süreçlerin ardından ürünlerin 
ticarileştirilmesinde başarılı olmama riski taşımasıdır. 

İhraççı’nın yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları açısından gizlilik 
büyük önem taşımaktadır. Çalışanların kendi istekleri 
ile işi bırakmaları ya da rakip firmaya transfer olma riski 
bulunmaktadır ve buna bağlı olarak, projenin tamamla-
namama veya rakiplerin eline geçmesi riski oluşturmak-
tadır. 

Ürünlere İlişkin Riskler:  Şirket’in portföyünde bulunan 
ilaçların bir kısmının hassas saklama koşullarında muha-
faza edilmesi gerekmektedir. Bu koşullarda yaşanabile-
cek olan aksilikler Şirket’in stok ve satışlarını etkileye-
bilecektir.

Beşeri ilaç üretimi son derece hassas bir süreç olup Şir-
ket’in eşdeğer ilaç işkolunda yaşanabilecek üretimsel 
sorunlar Şirket’in faaliyetlerini ve karlılığını etkileyebile-
cektir.

Sektörel Riskler

Şirket’in ana faaliyetleri nadir hastalıkların tedavisine 
yöneliktir. Buna bağlı olarak nadir hastalıklara teşhis ko-
nulması, tedavilerinin geçerliliği ile ilgili konularda yaşa-
nabilecek her türlü düzenleme ve gelişme Şirket’in faali-
yetlerini ve karlılığını etkileyebilecektir. 

Şirket’in toplam satışlarının büyük kısmını Named Patient 
Program (NPP) dahilinde satılan ilaçlar oluşturmaktadır. 
NPP ilaç talebinde yaşanabilecek azalmalar, mevzuat de-
ğişiklikleri ilaçların ödemelerinin devlet tarafından kar-
şılanması ile ilgili gerçekleşebilecek değişikler Şirket’in 
faaliyetlerini ve karlılığını önemli düzeyde etkileyebile-
cektir. 

İlaç sektörü her gün yeni gelişmelerin yaşandığı yeni te-
davilerin geliştirildiği bir alan olup Şirket’in portföyünde 
bulunan orijinal, jenerik ilaçların aynı tedavi alanına yö-
nelik yenilikçi ilaçların piyasaya çıkmasıyla artan rekabe-
te uğrama riski bulunmaktadır. 

Hukuki Riskler

İhraççı’nın faaliyet gösterdiği ilaç sektörü, insan sağlığı-
na yönelik doğrudan etkisi nedeniyle sıkı bir gözetim ve 
denetimlere tabi tutulmaktadır. Tüketicilerin özellikle fi-
yatlama şeffaflığına, hükümetlerin ilaçlara sürdürülebilir 
erişime, sigorta şirketlerinin ise süreçlere ilişkin açıklık 
beklentileri, sektör büyümesinin önüne bazı ticari kısıt-
lar koymaktadır. Öngörülebilirliği azaltan ve kısa vadeli 
yol kazalarına sebep olabilen hukuki düzenlemelerin yo-
ğunluğu ve bu anlamda yapılan çalışmaların sürekliliği, 
gözetim ve denetim süreçleri yer yer kamu otoritelerinin 
fiyat müdahalelerine kadar uzanırken devlet sağlık po-
litikalarında meydana gelebilecek değişimler, sektör ve 
şirket üzerinde etkili faktörler olup, Şirket’in karlılığını da 
olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

Beşeri ilaçlar için ruhsatlama süreci son derece detaylı 
inceleme süreci gerektirmektedir. Şirket’in mevcut baş-
vuruları ve önümüzdeki dönemlerde yapacağı başvuru-
larında yaşanabilecek mevzuatsal ve tıbbi değişiklikler 
Şirket’in faaliyetlerini ve karlılığını etkileyebilecektir. 
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2021 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİSSE GERİ ALIMLARI

22.10.2021 tarihinde yapılmış olunan Yönetim Kurulu toplantısında; 

1. Şirketimizin Borsa İstanbul’da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yan-
sıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağ-
lamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, II-22.1 sayılı Geri alınan Paylar Tebliği’nin 
(“Tebliğ”) yakın ve ciddi kaybın tespitine ilişkin şartlarına tabi olmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 ve 
25.07.2016 tarihlerinde yapmış olduğu Basın Duyuruları çerçevesinde Borsa İstanbul’da paylarımızın işlem gördüğü 
Yıldız Pazar’da Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılmasına,

2. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirket’in çıkarılmış sermayesinin %1,67’sine karşılık gelen 
5.000.000 adet (5.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,

3. Geri alım için ayrılacak olan fonun 80.000.000 TL olarak belirlenmesine,

4. Yürütülecek geri alım işlemlerinin Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin herhangi bir olumsuz 
etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına,

5. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul’un Şirket paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar’da gerçekleştirilecek 
olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda gerekli özel durum açıklamalarının ya-
pılmasına ve Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak, Genel Kurul’da pay sahiplerinin 
bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir.

İşbu karar çerçevesinde, şirket tarafından geri alınan paylara ilişkin özet bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

İşleme Konu Pay İşlem 
Tarihi

İşleme Konu 
Payların 
Nominal 

Tutarı (TL)

Sermayeye 
Oranı (%)

İşlem 
Fiyatı (TL/

Adet)

Varsa Bu 
Paylara Bağlı 

İmtiyazlar

B Grubu, GENIL, 
TREGENL00024 22.10.2021 96.000 0,032 12,99 -

B Grubu, GENIL, 
TREGENL00024 25.10.2021 75.000 0,025 12,97 -

B Grubu, GENIL, 
TREGENL00024 02.11.2021 333.403 0,11 12,61 -
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FİNANSAL RAPORLAR SORUMLULUK BEYANI

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN II-14.1. SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NİN 
9’UNCU MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN

KARAR TARİHİ: 01 Mart 2022

KARAR SAYISI: 07

Şirketimizce hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ta-
rafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu›nun (SPK) Seri 
II.14.1. «Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği» (Tebliğ) uyarınca Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide 
özet finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun

SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

Tarafımızca incelendiğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı 
bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik 
içermediğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış 
finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve 
zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsoli-
dasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle 
birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe Yöneticisi
Şükrü TÜRKMEN Seyhan YAYLA

FAALİYET RAPORU SORUMLULUK BEYANI

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN II-14.1. SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NİN 
9’UNCU MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM 
KURULU’NUN

KARAR TARİHİ: 01 Mart 2022

KARAR SAYISI: 7

Şirketimizce hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ta-
rafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri 
II.14.1. “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (Tebliğ) uyarınca Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan ve sunulan  faaliyet raporu, 
Şirketimizce hazırlanan ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu’nun

SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

Tarafımızca incelendiğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı 
bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik 
içermediğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış 
finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve 
zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsoli-
dasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle 
birlikte dürüstçe yansıttığınızbilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe Yöneticisi
Şükrü TÜRKMEN Seyhan YAYLA
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2021 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNUNA

GÖRE HAZIRLANAN GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR 4,208,208,023.64
1-Yurtiçi Satışlar 967,900,084.33
2-Yurtdışı Satışlar 3,234,669,947.63
3-Diğer Gelirler 5,637,991.68

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1,708,501,416.21
1-Satıştan İadeler (-) 1,998,045.98
2-Satış Iskontoları (-) 1,706,503,370.23
3-Diğer İndirimler (-)

C-NET SATIŞLAR 2,499,706,607.43
D-SATIŞLARIN MALİYETİ  (-) 2,018,349,086.54

1-Satılan Mamüller Maliyeti (-) 76,986,376.25
2-Satılan Tic. Mall. Maliyeti (-) 1,941,362,710.29
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 481,357,520.89

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 204,950,338.25
1-Araşt. Ve Gelişt. Gidaeleri (-) 0.00
2-Paz. Sat. Dağ. Giderleri (-) 123,745,403.09
3-Genel Yönetim Giderleri (-) 81,204,935.16
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 276,407,182.64

F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GEL. VE KARL. 221,659,079.30
1-İşt.Temmettü Gelirleri
2-Bağl. Ort.Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri 33,099,344.75
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul Kiymet Satış Karı
7-Kambiyo Karları 175,685,744.96
8-Reeskont Faiz Gilerleri
9-Enflasyon Düzeltme Karı
10-Faal.İlgili Diğ. Gelir ve Karlar 12,873,989.59

G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZAR. (-) 181,417,238.38
1-Komisyon Giderleri 127,102.00
2-Karşılık Giderleri 8,143,697.96
3-Menkul Kıymet Satış Zararları
4-Kambiyo Zararları 140,922,339.31
5-Reeskont Faiz Giderleri
6-Diğer Olağan Gid. Ve Zararlar 32,224,099.11

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 16,744,454.61
1-Ks.Vd.Borçl. Giderleri (-) 16,744,454.61
2-Uz.Vd.Borçl. Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARARI 299,904,568.95

I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 27,372,883.06
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları
2-Diğer Olağandışı Gel. Ve Karlar 27,372,883.06

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 19,296,225.92
1-Çal. Kısım Gider ve Zararları 1,182,181.03
2-Ön.Dön. Gider ve zararları 122,538.28
3-Diğ. Olağandışı Gid.ve Zar. 17,991,506.61
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 307,981,226.09

K-DÖN.KARI VEYA DİĞ.YSL.YÜK.KRŞ.
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 307,981,226.09

AÇIKLAMA CARİ DÖNEM

2021 YILINA AİT 31 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN 

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 Perşembe günü, saat 11:00’de aşağıda yazılı gündemi 
görüşmek ve karara bağlamak üzere, ASO 2. Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mah. 2013. Cad. No: 24 Sincan/An-
kara, adresinde bulunan Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. konferans salonunda yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri 
veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 
(“MKK”) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (“e-GKS”) üzerinden yapılacaktır. e-GKS’de işlem yapacak 
pay sahiplerinin öncelikle MKK’nın Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya 
mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen güvenli elektronik imza sahibi pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 
28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak 
Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şir-
ketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, temsilci tayini, 
öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın (https://egk.mkk.com.tr) 
web adresinden bilgi alabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK’nın kamuya 
ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. 

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunan-
lar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı sa-
lonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Fiziken 
yapılacak Genel Kurul Toplantısı’na; gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve 
ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri 
ile temsil belgelerini, Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır 
bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanıl-
ması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, EK-1’de yer alan örneğe 
uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname örneği 
Şirket merkezimizde ve www.genilac.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde de mevcuttur. Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekalet-
name örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir.

Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK’dan alınan listede bulunmalıdır. 
Yetkilendirme e-GKS’den yapılmamışsa mevzuata uygun bir 2 vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden 
atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul 
Toplantısı’na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister 
noter onaylı vekaletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı 
olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nde belirtildiği 
üzere, oy hakkında Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir (A) Grubu pay, sahibine veya vekiline 5 
(beş) oy hakkı verir. Her bir (B) Grubu pay, sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel 
Kurul’da, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır. Bununla birlikte, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 
yarısı A Grubu pay sahiplerinin aralarında oy çoğunluğu ile belirlediği adaylar arasından TTK ve Sermaye Piyasası 
Kanunu’nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir.

http://www.genilac.com.tr
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6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. mad-
desinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağ-
lanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke 
etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildi-
rilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin Genel 
Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri 
ve en geç Genel Kurul Toplantısı’ndan bir gün önce saat 16:30’a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin 
bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamayı” kaldırmaları gerekmektedir.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplantının resmi otoritelerce ilan edilen tedbir ve kurallara uygun olarak ya-
pılacağını, bu konuda yetkili otoritelerce ilan edilecek yeni tedbir ve kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından 
takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

YÖNETİM KURULU

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıkla-
malardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel 
açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay 
bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği 
hakkında bilgi:

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
08.04.2021 tarih ve 19/595 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000 TL (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri her biri 1 (bir) Türk 
Lirası itibari değerde yazılı 1.250.000.000 (Birmilyarikiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin 
verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 
Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. 
Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000 TL (Üçyüzmilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muva-
zaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. 

Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. 

Bu paylardan 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 55.000.000 (Ellibeşmilyon) adedi (A) Grubu nama yazılı paydan 
245.000.000 (İkiyüzkırkbeşmilyon) adedi (B) Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır. 

Şirket esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıla-
rında her bir (A) Grubu pay, sahibine veya vekiline 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) Grubu pay, sahibine veya 
vekiline 1 (bir) oy hakkı verir.  Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul’da, paylarının toplam itibarî değeriyle 
orantılı olarak kullanır. Ayrıca A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim 
Kurulu üyeleri dışındaki üyelerin seçilmesi için Genel Kurul’da şirketin toplam çıkarılmış sermayesini temsil 
eden oyların %51’inin olumlu oyu gerekir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı 
ve oy hakkı bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

Ortaklık Yapısı Pay 
Grubu

Payların Nominal 
Tutarı (TL)

Pay  
Oranı 
(%)

Oy Hakkı 
Oranı (%)

Pay Sayısı 
(Adet)

Oy Sayısı 
(Adet)

Abidin Gülmüş A 55.000.000 %18.33 %52.88 55.000.000 275.000.000
Abidin Gülmüş B 164.530.000 %54.84 %31.64 164.530.000 164.530.000
Semra Gülmüş B 3.750.000 %1.25 %0.72 3.750.000 3.750.000
Şükrü Türkmen B 3.750.000 %1.25 %0.72 3.750.000 3.750.000
Ömer Dinçer B 3.750.000 %1.25 %0.72 3.750.000 3.750.000
Absel Emlak İnşaat 
Limited Şirketi B 1.250.000 %0.42 %0.24 1.250.000 1.250.000
Halka Açık B 67.970.000 %22.66 %13.07 67.970.000 67.970.000
Toplam - 300.000.000 %100.00 %100.00 300.000.000 520.000.000

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. maddesine göre Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ya-
rısı A Grubu pay sahiplerinin pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Şirket Genel Kurulu tarafından seçilecektir. 
A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurumsal 
Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının 
tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde A Grubu pay sahipleri tarafından atanacak Yönetim 
Kurulu üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanır.  Şirket Esas Sözleşmesi’nin 7. maddesi uyarınca, A Grubu pay sahipleri 
tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu’ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde A Grubu pay sa-
hipleri Yönetim Kurulu üyesinin halefini de aday gösterme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda A Grubu pay sahipleri, 
yeni bir Yönetim Kurulu üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı TTK›nın 363. maddesi uyarınca ve bir 
sonraki Genel Kurul›un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Genel Kurul tarafından onaylanan 
Yönetim Kurulu üyesi, selefinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar.

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemle-
rinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişik-
likler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı 
ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimizin faali-
yetleri ile ilgili yapılan özel durum açıklamalarına www.kap.org.tr adresinden ve www.genilac.com.tr internet adresi-
nin yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir.

3. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

http://www.kap.org.tr
http://www.genilac.com.tr
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Pay sahipleri tarafından olağan genel kurul gündemine madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölü-
mü’ne yazılı olarak ilettikleri herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil 
ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son 
on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişki-
sinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim ku-
rulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri gereğince ve ana sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin 
esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Ayrıca, SPK’nın II-
17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 7. maddesine göre Şirketimizin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından TTK ve Sermaye Piyasası 
Kanunu hükümleri çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az 
5 (beş) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl 
için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul’da beş Yönetim 
Kurulu üyesi seçilecektir.

Kural olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nin 4.3.4 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince seçilecek Yönetim 
Kurulu Üyelerinin üçte birinin SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zo-
runludur. Bu durumda Şirketimiz açısından iki (2) üyenin SPK’nın uyulması zorunlu olunan Kurumsal Yönetim İlkele-
ri’nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir. Yönetim Kurulu üye sayısı ve SPK mevzuatı göz 
önünde bulundurulduğunda, Şirketimiz açısından iki (2) üyenin SPK’nın uyulması zorunlu olunan Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir.

Bu doğrultuda, 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, yeniden aday gösterilmeye muvafakatlerini sunan Şirketi-
mizin mevcut Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Abidin GÜLMÜŞ, Sn. Şükrü TÜRKMEN, Sn. Ömer DİNÇER,’in ve ilk kez atanacak 
olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Bernay ÖZAVCI ve Sn. Tolga KIZILTAN’ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 
yönetim kurulu üye adaylıkları pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yönetim kurulu üye adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler 
ve özgeçmiş bilgileri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanlarına EK-2, EK-3’te yer verilmiş 
olup, söz konusu adaylar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçile-
cektir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas 
sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

31 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN 

AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (“TTK”) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu 
Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Genel 
Kurul Toplantısı’nı yönetecek Toplantı Başkanlığı’nın seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı 
ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur. TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultu-
sunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Toplantı Başkanlığı’na yetki 
vermesi hususu oylanacaktır.

2. 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşül-
mesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 
üç hafta süreyle Şirket Merkezi’nde, www.genilac.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”), e-GKS ve e-Şirket’te ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Uyum 
Raporunun da yer aldığı 2020 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

3. 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görü-
şülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 
üç hafta süreyle Şirket Merkezi’nde, www.genilac.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”), e-GKS ve e-Şirket’te ortaklarımızın incelemesine sunulan, TTK ile Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul’da okunacaktır.

4. 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanma-
sı,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 
üç hafta süreyle Şirket Merkezi’nde, www.genilac.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Ay-
dınlatma Platformu’nda (“KAP”), e-GKS ve e-Şirket’te ortaklarımızın incelemesine sunulan  Finansal Tablolar okunup, 
ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edil-
mesi,

http://www.genilac.com.tr
http://www.genilac.com.tr
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TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı 
ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Kar Dağıtım Politi-
kasının” görüşülmesi ve onaya sunulması,

SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 1.6.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi ile II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebli-
ği”nin 4. maddesi gereğince Şirketimizce “Kar Dağıtım Politikası” oluşturulmuş olup Genel Kurul toplantısında ortak-
larımızın bilgi ve onayına sunulacaktır. Bu doğrultuda hazırlanan “Kar Dağıtım Politikası” EK-4’te yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu’nun 2021 hesap dönemine ilişkin kârının dağıtılması ve kâr dağıtım ta-
rihi ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kâr Payı Tebliği’nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde 
bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimiz 
tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’na uyumlu 
olarak hazırlanan ve Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2021 
- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 285.484.990 TL “Net Dönem Karı” elde edilmiş olup; Kar 
Dağıtım Politikamız, şirketimizin mevcut karlılık ve nakit durumu, yatırım ve finansman politikaları, pay sahiplerimizin 
olası beklentileri ile öngörülen uzun vadeli büyüme stratejilerimiz dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 01.03.2022 
tarih ve 2022/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen kâr dağıtım önerisi ve SPK’nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 
ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer alan kar dağıtım tablosu formatına uygun olarak hazırla-
nan kar dağıtım önerimize ilişkin kar dağıtım tablosu EK-6’da yer almaktadır. Konuya ilişkin özel durum açıklaması 
03/03/2022 tarihinde kamuya duyurulmuş ve ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz 
Merkezi’nde, www.genilac.com.tr internet adresinde, e-GKS ve e-Şirket’te de ilan edilmiştir. Bahsedilen şekilde ilan 
edilen ve ortaklarımızın incelemesine sunulan ve EK-5’te yer alan Kar Dağıtım Tablosu ortaklarımızın görüşüne ve 
onayına sunulacaktır. 

8. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin be-
lirlenmesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri 
hakkında II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği (4.4.7.) numaralı ilke çerçevesinde genel ku-
rula bilgi verilmesi,

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri gereğince ve ana sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin 
esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Ayrıca, SPK’nın II-
17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne  uyum amacıyla bağımsız üye seçimi 
gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 7. maddesine göre Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim 
kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin üçte birinin SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kri-
terlerini taşıması zorunludur. Beş (5) kişi olarak önerilen Yönetim Kurulu’nda iki (2) üyenin SPK’nın uyulması zorunlu 
olunan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir.

31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine aşağıdaki 
adaylar arasından atamaların yapılması Genel Kurul’un onayına sunulacaktır:

Sn. Abidin GÜLMÜŞ

Sn. Ömer DİNÇER

Sn. Şükrü TÜRKMEN

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen kriterler kapsamında, Yönetim Kurulumuz tarafından

Sn. Bernay ÖZAVCI

Sn. Tolga KIZILTAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak belirlemiştir.

Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmiş bilgileri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanla-
rına EK-3’te yer verilmiş olup, söz konusu adaylar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Genel 
Kurul tarafından seçilecektir.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası”’ 
hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,

SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 4.6.2 no’lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince Yönetim Kurulu Üye-
lerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından “Ücretlendirme Politikası” olarak yazılı 
hale getirilmiş olup, Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu 
konuda görüş bildirme imkanı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan “Ücretlendirme Politikası” EK-6’da yer almaktadır.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin aylık brüt ücretleri ile diğer mali haklarının tespit edilerek 
karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi’nde ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 
belirlenen Ücretlendirme Politikasında yer alan esaslar çerçevesinde, 2021 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerinin 
ücretleri ile kendilerine sağlanacak mali haklar ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

http://www.genilac.com.tr
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11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturu-
lan “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK’nın (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 17. maddesi gereğince Şirketimizce kamunun aydınlatılmasına yönelik 
“Bilgilendirme Politikası” hazırlanmış olup Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır. Bu amaçla 
hazırlanan “Bilgilendirme Politikası” EK-7’de yer almaktadır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluştu-
rulan Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara 
ilişkin “Şirket Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaya sunulması,

SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 1.3.10. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince bağış ve yardımlara 
ilişkin olarak Şirketimizce “Bağış ve Yardım Politikası” oluşturulmuş olup Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın 
bilgi ve onayına sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikası” EK-8’de yer almaktadır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2021 yılında yaptığı bağış 
ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için 
üst sınırın belirlenmesi,

SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 1.3.10. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince 2021 yılı içerisinde 
yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verile-
cektir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği”nin 6. maddesi gereğince; yapılacak bağışın sınırı, 
esas sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda genel kurulca belirlenmelidir. Bu doğrultuda 2022 yılında yapıla-
cak bağış ve yardımlar için üst sınır Genel Kurul toplantısında ortaklarımızca belirlenecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine 
sunulması gerekmektedir. Söz konusu bağışlar Genel Kurulun onayına yönelik olmayıp, sadece bilgilendirme amacı 
taşımaktadır. Şirketimiz çeşitli kurum ve kuruluşlara 450.462 TL kuruluşlara bağış yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanu-
nu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’nin ilgili hükümleri kapsamında Şirketimiz Yönetim 
Kurulu’nun 01.03.2022 tarih ve 2022/05 sayılı kararı ile 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 2021 mali yılına ait 
konsolide cironun %0,1 olarak tespit edilmiş olup bu husus Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dene-
tim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tara-
fından yapılan 01.01.2022- 31.12.2022 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim 
Kuruluşu seçiminin onaylanması,

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu’nun 01.03.2022 tarih ve 2022/04 sayılı Yönetim Kurulu Ka-
rarı ile yaptığı önerisi üzerine Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 mali dönemindeki finansal raporların denetlenmesi 
ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere BDO Denet Bağımsız Denetim 

ve Danışmanlık Anonim Şirketi’nin seçilmesinin önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına 
sunulacaktır.

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst 
düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk 
Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye 
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kap-
samda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 1.3.6 no’lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulun-
duran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci 
dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli 
bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi 
kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız 
ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı 
bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu doğrultuda Genel Kurul 
toplantısında ortaklara 2021 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir.

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. maddesinin 1. 
fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile 
mümkündür. SPK’nın 1.3.6. no’lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran 
pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan 
ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi 
ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek 
amacıyla söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine ve-
rilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında 
Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi’nin 4. fıkrası uyarınca Genel Kurul 
toplantısında ortaklara Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, 
ipotek ve kefaletlerin bulunmadığı bilgisi ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda bilgi verilecek olup, KAP’ta 
yayınlanan 31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu”nun 16 numaralı 
dipnot maddesinde bu konuda bilgi verilmektedir.

17. 2021 yılında gerçekleştirilen hisse geri alımları hakkında Şirketimiz Pay Sahiplerine bil-
gi verilmesi, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 12. maddesinin 5. fıkrası uyarınca,  Ortaklık ve/
veya bağlı ortaklığı tarafından; bu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca açıklanan sürenin bitmesini, programın sona 
ermesini ve program kapsamında veya bu Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca planlanan gerialımla-
rın tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri 
alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır. 
Ortaklık ve/veya bağlı ortaklığı tarafından geri alınan payların program süresince elden çıkarılmış olması durumunda 
ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış 
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fiyatı, varsa alım satıma konu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri açıklanır. Geri alım programı çerçevesinde 
gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.

18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraf-
larla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri’ne bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi içerisinde Şirketimizin iliş-
kili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, kamuya açıklanan 31.12.2021 tarihli konsolide 
finansal tablolarımıza ilişkin dipnotların 6. maddesinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

19. Dilek ve görüşler.

EKLER:

Ek-1: Vekaletname Örneği

Ek-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının Özgeçmişleri

Ek-3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ek-4: Kar Dağıtım Politikası

Ek-5: Kar Dağıtım Tablosu

Ek-6: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası

Ek-7: Bilgilendirme Politikası

Ek-8: Bağış ve Yardım Politikası

EK-1: VEKALETNAME ÖRNEĞİ

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL 

BAŞKANLIĞI’NA

Pay sahibi bulunduğum/bulunduğumuz Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 31 Mart 2022 
Perşembe günü Saat: 11:00’de ASO 2. Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mah. 2013. Cad. No: 24 Sincan/Ankara, 
adresinde bulunan Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. konferans salonunda yapılacak 2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel 
Kurul Toplantısında gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğ-
rultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak 
üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ........................................ ............................................. ‘yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*); 

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: 

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek 

temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: 

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar, ilgili genel kurul gün-
dem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi 
durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*) Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi

2. 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve 
görüşülmesi

3. 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması 
ve görüşülmesi

4. 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve 
onaylanması

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra 
edilmesi

6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Kar Dağıtım 
Politikasının” görüşülmesi ve onaya sunulması

7. Yönetim Kurulu’nun 2021 hesap dönemine ilişkin kârının dağıtılması ve kâr 
dağıtım tarihi ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya 
reddi
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8. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev süre-
lerinin belirlenmesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi, seçilecek yö-
netim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği (4.4.7.) numaralı 
ilke çerçevesinde genel kurula bilgi verilmesi

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme 
Politikası”’ hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi

10. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin aylık brüt ücretleri ile diğer mali haklarının tespit 
edilerek karara bağlanması

11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde 
oluşturulan “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi 
verilmesi

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 
oluşturulan Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış 
ve yardımlara ilişkin “Şirket Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaya 
sunulması

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2021 yılında yaptığı 
bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve 
yardımlar için üst sınırın belirlenmesi

14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız 
Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim 
Kurulu tarafından yapılan 01.01.2022- 31.12.2022 mali döneminde görev yapacak 
Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyele-
rine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 
yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ıncı maddeleri çerçevesinde 
izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultu-
sunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay 
Sahiplerine bilgi verilmesi

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler 
lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya men-
faatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

17. 2021 yılında gerçekleştirilen hisse geri alımları hakkında Şirketimiz Pay Sahiple-
rine bilgi verilmesi

18. Dilek ve görüşler

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy 
verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 

20. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık hakla-
rının kullanılmasına ilişkin özel talimat: 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ 

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

a) Tertip ve Serisi : * 

b) Numarası/Grubu :** 

c) Adet-Nominal Değeri : 

d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı : 

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :* 

f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı : 

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabi-
lecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN 

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı (*): 

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası : Adresi: 

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI 

Not: 

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter 
tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir. 

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Mer-
kezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

EK-2: BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Bernay ÖZAVCI

1969 yılında doğan Bernay Özaycı 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgileri Fakültesi İşletme Bölümü’nde mezun ol-
muştur. 1994 yılında Yapı Kredi Bankası’nda çalışma hayatı başlayan Özaycı 2008 yılına kadar çeşitli departmanlarda görev 
aldıktan sonra şube müdürü olarak görev yapmaya başlamış 2020 yılında ise emekli olmuştur. Emekli olduktan sonra ise, 
Başer Otomotiv A.Ş. firmasında Mali İşler Direktörü olarak görev yapmaya başlamış olup, halen bu görevi sürdürmektedir. 

Sayın Özavcı’nın finansal piyasalardaki deneyimlerinin şirkete katkı sağlayacağı, etik anlayışının, mesleki itibarının ve 
tecrübesinin bağımsızlığını sağlayacağı değerlendirilmiş, bu nedenlerle sayın Özavcı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak aday gösterilmiştir. 

Tolga KIZILTAN

1972 doğan Tolga Kızıltan,1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgileri Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 
mezun olmuştur. 1995 yılında Ziraat Bankası Hazine bölümünde çalışma hayatına başlayan Kızıltan, 1997-1999 yılları 
arasında Dışbank A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş olarak görev yapmıştır. 1999 yılında MNGBank A.Ş.’de çalış-
ma hayatına sırasıyla şube pazarlama yöneticisi ve şube müdürü olarak devam eden Kızıltan, bankanın T-Bank A.Ş.’ye 
dönüşümü sonrasında da 2008 yılına kadar şube müdürlüğü görevine devam etmiştir. 2008 yılında Burganbank A.Ş.’de 
şube müdürü olarak çalışmaya başlayan Kızıltan 2021 yılına kadar aynı bankada çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 
son olarak Kredi İzleme Bölümü’nde yönetici olarak görev yaparken görevinden ayrılmıştır.

Sayın Kızıltan’ın muhasebe ve denetim alanındaki deneyimlerinin şirkete katkı sağlayacağı, etik anlayışının, mesleki 
itibarının ve tecrübesinin bağımsızlığını sağlayacağı değerlendirilmiş, bu nedenlerle sayın Kızıltan Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmiştir. 
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EK-3: BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI 

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.  (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu 
Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (II-17.1) belirlenen kriterler kapsamında  “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday 
olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kont-
rolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim 
kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; 
son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulun-
madığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip 
olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendiril-
mesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın 
aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli 
görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mes-
leki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olduğu mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu 
kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında 
tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü 
etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine 
getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu 
şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız 
yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

ADI-SOYADI: Tolga KIZILTAN

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.  (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu 
Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (II-17.1) belirlenen kriterler kapsamında  “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday 
olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim 
kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların 
yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 
hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda 
istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına 
birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), 
derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde 
hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı 
dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda 
çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek 
mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olduğu mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu 
kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar 
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar 
verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine 
getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip 
olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında 
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

ADI-SOYADI: Bernay ÖZAVCI
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EK- 4: KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasa-
sı Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin “Kârın Tespiti ve Dağıtımı’’ 
başlıklı 13. maddesi çerçevesinde hazırlanmış olup, bu doğrultuda kar dağıtımı yapılmaktadır. 

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve 
tutarlı bir politika izlenmektedir. İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklen-
tileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman 
politikalarımız, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği 
sürece Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari üçte birinin pay 
sahiplerine ve kara katılan diğer kişilere payları oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması hedeflen-
mektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere birinci temettünün ayrılma-
sından sonra kar payı ödenmesi Şirket Esas Sözleşmesi’nin 13 üncü maddesi uyarınca Genel Kurul kararına tabi olup, 
Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanlar ve pay sahibi dışındaki kişilere yapılacak kar payı dağıtım oranları Genel Kurul 
tarafından belirlenecektir.

Kâr dağıtım tarihi teklifi her yıl şirketin durumu göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul 
onayına sunulur. Kâr payları pay sahiplerinin sahip olduğu mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap ta-
rihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde, Genel Kurul onayını takiben, Genel Kurul’un tespit ettiği 
tarihte dağıtılacaktır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine 
uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Kar Dağıtım tarihi, Genel Kurul tarafından yetki verilmesi 
halinde Yönetim Kurulu tarafından da belirlenebilir. 

Her halükarda dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısı’nın yapıldığı hesap dönemi 
sonu itibarıyla başlanır.

Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası 
Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

Bu Politika yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu Politika, yapılacak ilk Genel 
Kurul’da pay sahipleri tarafından onaylanması halinde derhal yürürlüğe girer ve Şirketin internet sitesinde kamuya 
açıklanır. 

Politika yürürlüğe girdikten sonra Politika’da yapılacak değişiklikler de değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplan-
tısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve pay sahipleri tarafından onaylanması halinde derhal yürürlüğe girer ve 
Şirketin internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

EK- 5: KAR DAĞITIM TABLOSU

GEN İLAÇ ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

2021 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 300.000.000,00

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 30.824.404,24

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK)

Göre

3. Dönem Kârı 301.438.188,00 313.366.345,94

4. Vergiler ( - ) -8.928.485,00 5.385.119,85

5. Net Dönem Kârı ( = ) 310.366.673,00 307.981.226,09

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0,00 0,00

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 15.399.061,30 15.399.061,30

8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) 294.967.611,70 292.582.164,79

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 450.462,00

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 295.418.073,70

11.

Ortaklara Birinci Kâr Payı

100.000.000,00

- Nakit 100.000.000,00

- Bedelsiz 0,00

- Toplam 0,00

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0,00

13.

Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0,00

- Yönetim Kurulu Üyelerine,

- Çalışanlara

- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0,00

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0,00

16. Genel Kanuni Yedek Akçe 8.500.0000,00

17. Statü Yedekleri 0,00

18. Özel Yedekler 0,00 0,00

19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 0,00 0,00

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0,00 0,00
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GRUBU

TOPLAM DAĞITILAN  
KÂR PAYI

TOPLAM DAĞITILAN KÂR 
PAYI / NET DAĞITILABİLİR 
DÖNEM KÂRI

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ 
PAYA İSABET EDEN KÂR 
PAYI

NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORANI (%) TUTARI (TL) ORANI 
(%)

BRÜT

A
18.333.333,00 0,00 36,87 0,33 33

B
81.666.667,00 0,00 36,87 0,33 33

TOPLAM
100.000.000,00 0,00 36,87 0,33 33

NET

A
16.499.999,7 0,00 33,19 0,297 29,7

B
73.500.000,3 0,00 33,19 0,297 29,7

TOPLAM
90.000.000,00 0,00 33,19 0,297 29,7

EK- 6 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME 

POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yö-
neticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirilme Esasları

Her bir yönetim kurulu üyesi için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit huzur hakkı belirlenir. Yönetim Kurulu 
üyelerine ücret dışında verilecek mali hakları belirlemek konusunda Genel Kurul yetkilidir. Ücretlendirmede ve alına-
cak ücretin çeşit ve miktarının tespitinde, genel kurulun belirleyebileceği kriterler bağlamında yönetim kurulu üyeleri 
arasında ayrım yapılması mümkündür. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanu-
nu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

İcrada görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, aşağıda detayları açıklanan Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen poli-
tika kapsamında ayrıca ücret ödemesi yapılır.

Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen icrada görevli olan Yönetim Kurulu 
Üyeleri’ne, Genel Kurul’da belirlenen huzur hakkına ek olarak “Kurumsal Yönetim Komitesi” görüşü çerçevesinde ay-
rıca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda diğer menfaatler sağlanabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir. 
Bağımsız üyelerin huzur haklarının belirlenmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı öde-
me planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esa-
sına göre ödeme yapılır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. gider-
leri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirilme Esasları

Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst düzey yönetici ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin bü-
yüklüğü, uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak belirlenir.

Üst düzey yönetici primleri ise, prim bazı, şirket performansı ve beraber bireysel performans dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir.

1. Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre 
değişiklik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bu-
lundurulur.

2. Şirket Performansı: Şirket Performansı, şirketin benimsediği finansal ve operasyonel (Net Satışlar, FAVÖK, Net 
İşletme Sermayesi, Pazar Payı vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri 
belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan 
prensiplerdir.

3. Bireysel Performans: Bireysel Performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, 
teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şir-
ket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi 
gözetilmektedir. Bireysel performans hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre 
iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

I. Genel Kurulun Bilgilendirilmesi

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı ve diğer mali hak-
ların toplam miktarları ile Üst Düzey Yöneticilere ödenen ücret ve diğer mali hakların toplam miktarları, ilgili he-
sap dönemini takip eden Genel Kurul Toplantısı’nda mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur. 
 
II. Yürürlük ve Uygulama

Bu politika Yönetim Kurulu onayıyla yürürlüğe girer ilk Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. 
Bu politikada yapılan değişiklikler de değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin bilgisine 
sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Bu Ücretlendirme Politikası’nın uygulanmasından Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde SPK mevzuatı ve ilgili düzenle-
meler uyarınca kurulacak olan Ücret Komitesi ve/veya Ücret Komitesi göreve yetkilerini yine SPK mevzuatı uyarınca 
yürütecek olan Kurumsal Yönetim Komitesi sorumludur. 

EK- 7: BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

4. Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”), Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak 
kaydıyla, etik kurallar çerçevesinde, tüm yasa ve zorunluluklara uyumlu olarak işbu Bağış ve Yardım Politikası 
(“Politika”) kapsamında bağış ve yardım yapabilir. 

5. Şirket bağış ve yardımlarını aşağıdaki üç ana başlıkta gerçekleştirebilir: 

i.	 Araştırma, eğitim, sağlık ve hasta bakımını iyileştirmek amacıyla kamu kurum veya kuruluşu, kar amacı gütme-
yen organizasyon, dernek, vakıf veya diğer kuruluşlara yapılan bağışlar, 

ii.	 Ülkemizi etkileyen doğal afet, felaket gibi konularda mağdurlara destek olmak amacıyla kar amacı gütmeyen 
kuruluşlara yapılan bağışlar,

iii.	  Çevreyi koruma, hayvan hakları, eğitim, kültür-sanat, spor ve benzeri alanlarda kar amacı gütmeyen kurumla-
ra, kamu yararına olacak şekilde, toplumsal sorumluluk bilinci ile yapılan bağışlar.

Şirket tarafından yapılacak tüm bağışlar her bir alan için genel kurul tarafından belirlenen üst sınıra bağlı kalarak 
belirlenecek olan bütçe dâhilinde yapılır. 
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Genel Kurul tarafından onaylanan Politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağışların tutarı ve yararlanıcıları 
hakkında Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında “Halka açık ortaklıklar tarafından bağış 
yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması 
şarttır. Yapılacak bağışın sınırı halka açık ortaklık genel kurulunca belirlenir. Sermaye Piyasası Kurulu, bağış tutarına 
üst sınır getirmeye yetkilidir. Ortaklıkların ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kâr matrahına ek-
lenir.” hükmü yer almaktadır.	

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “İşletme Konusu” başlıklı 3 üncü maddesinin (8) bendinde bağışlara ilişkin husus aşa-
ğıdaki şekilde yer almaktadır:

“Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan 
bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetki-
sine sahiptir. Bağışlar, SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıkla-
maları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.”

Bu Politika yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Politikanın onaylanması halinde 
derhal yürürlüğe girer ve Şirketin internet sitesinde kamuya açıklanır.

Yürürlüğe girdikten sonra Politika’da yapılacak değişiklikler de değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay 
sahiplerinin onayına sunulur, onaylanması halinde derhal yürürlüğe girer ve Şirketin internet sitesinde kamuoyuna 
açıklanır.

EK-8: BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç ve Kapsam

Bu Bilgilendirme Politikası’nın amacı; Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”) düzenlemelerine 
uyumlu olarak Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”, “GEN”) geçmiş performansını, gelecek 
beklentilerini, ticari sır mahiyetinde olan ve şirketin rekabet gücünü engelleyen bilgilerin özelliği ve gizliliği dikkate 
alınmak koşuluyla, pay sahiplerinin, mevcut ve potansiyel yatırımcıların ve diğer menfaat sahiplerinin zamanında, 
eksiksiz, doğru, anlaşılabilir ve eşit koşullarda erişilebilir bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla şeffaflık 
ve doğruluğu temel alan aktif, şeffaf ve etkin bir iletişim platformu sağlamaktır.

1 - Yetki ve Sorumluluk
Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellemesinin yapılmasından Yönetim Kurulu 
sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası Kamuyu Genel Kurul’un bilgisine sunulur, 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) ve internet sitesinde kamuya açıklanır.

Politika yürürlüğe girdikten sonra Politika’da yapılacak değişiklikler de değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantı-
sında pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve Şirketin internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Şirket Yönetim Kurulu’na Bilgilendirme Politikası ile ilgili 
konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur. 

2 - Bilgilendirmede Kullanılan Araçlar
GEN, SPK ve BİST düzenlemeleri ile TTK hükümleri çerçevesinde, kamuyu aydınlatma amacıyla, aşağıdaki yöntem ve 
araçları kullanır:

KAP’ta ilan edilen özel durum açıklamaları ve Şirket Genel Bilgi Formu.

• KAP’ta ilan edilen finansal tablolar ve faaliyet raporları.

• Kurumsal internet sitesi (www.genilac.com.tr) ve sosyal medya hesapları.

• Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları.

• Yatırımcı toplantıları.

• SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, duyuru metni ve diğer dokümanlar.

• Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları.

• Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.

3- Finansal Bilgilerin Kamuya Açıklanması
GEN’in finansal tabloları ve dipnotları SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Stan-
dartları’na uygun olarak hazırlanır. Yıllık finansal tablolar tam kapsamlı şekilde ve altı aylık finansal tablolar ise 
sınırlı bağımsız denetimden geçirilerek Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)’de 
düzenlenen usul ve esaslar doğrultusunda kamuya açıklanır ve internet sitesinde ilan edilir. Aynı şekilde üç ile dokuz 
aylık finansal tablolar da Şirketimizce hazırlanarak anılan tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kamuya 
açıklanacaktır.

Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi’nin 
uygun görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar, dip-
notları ve varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun 
olarak KAP’ta açıklanır. KAP’ta açıklanan GEN finansal tabloları ve dipnotlarına geriye dönük olarak GEN kurumsal 
internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer verilmektedir.

Ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü, finansal raporların daha iyi açıklanmasını teminen periyodik olarak finansal veri, 
rasyo ve sektörel bilgilere ilişkin sunumlar hazırlayarak internet sitesinde yayınlayabilir.

4- Faaliyet Raporu
Faaliyet raporunun içeriği uluslararası standartlara, T.C. Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri, SPK düzenlemeleri ve SPK 
tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu, Yatırımcı İlişkileri 

Bölümü tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve belirlenen usul ve esaslara göre 
kamuya açıklanır. İnternet sitesinden Türkçe olarak erişilebilen yıllık faaliyet raporunun basılmış kopyaları GEN Yatı-
rımcı İlişkileri Bölümü’nden temin edilebilir.

Ayrıca üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporları KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta, 
Şirket internet sitesinde Türkçe olarak yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

Faaliyet raporlarında açıklanacak bilgilerden ticari sır niteliğinde olanlara, ticari sır niteliğini korudukları süre bo-
yunca faaliyet raporlarında yer verilmeyebilir; söz konusu bilgiler ticari sır niteliğini kaybettikleri tarihten sonraki ilk 
faaliyet raporlarında açıklanır.

5- Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler ve Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim
Her türlü yazılı ve görsel medya ve veri dağıtım kanallarına yapılacak basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri veya Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yapılabilir.

Yatırımcı ilişkileri kapsamında şirketin sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin, GEN’e gelen 
sorular ve her türlü bilgi talebi Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yönlendirilir. Bunun haricinde özellikle görevlendiril-
medikçe, GEN çalışanları ilgili mevzuat kapsamındaki konularda sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları 
cevaplama yetkisine sahip değillerdir.

Ayrıca Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü, GEN’in yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar 
ile aracı kurumlar nezdinde tanıtımının yapılması; bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi 
taleplerinin karşılanması konularında GEN adına iletişimde bulunabilir. Bu alanda tanıtıcı ve bilgilendirici toplantılar 
düzenleyebilir, düzenlenen toplantılara iştirak edebilir. 

GEN, analist raporlarını, ancak talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, kamuya açık veri-
ler kapsamında kontrol edebilir. Analist raporlarında yer alan GEN hakkındaki fikir, tahmin ve beklentiler, söz konusu 
analistlere aittir ve Şirketin veya Şirket yönetiminin fikir, tahmin ve beklentilerini yansıtmaz.

6- Sessiz Dönem
GEN, asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının be-

http://www.genilac.com.tr
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lirli dönemlerinde finansal sonuçları ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu 
döneme “sessiz dönem” adı verilir. GEN için sessiz dönem üçer aylık ara, altı aylık ve yıllık hesap döneminin bitimini 
izleyen günden başlar ve mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer. GEN 
sessiz dönem boyunca;

Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda, kamuya açıklanmış bilgiler 
hariç, Şirketin finansal durumu konuşulmayacaktır,

Gerekli görmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu 
hakkında görüş bildirmeyecektir,

Finansal sonuçlarla ilgili kamuya açıklanmış bilgiler hariç, birebir ve küçük gruplar tarafından yöneltilen sorular ce-
vaplanmayacak; bu tip gruplara açıklama yapılmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, açıklamalara 
Web Sitesinde (www.genilac.com.tr) yer verilecektir.

7- Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar

SPK düzenlemeleri çerçevesinde ortaklık genel kurul, sermaye artırımı, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme ve 
şirketle ilgili diğer çeşitli hususlar hakkında izahname, ihraç belgesi, davet ve duyuru metinleri KAP’ta ilan edilerek 
pay sahiplerinin bilgilendirilmeleri sağlanır. Söz konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen Türkiye Ticaret Sicil Ga-
zetesi gibi yerlerin yanı sıra GEN kurumsal internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi 
kolaylaştırılır. Belirtilen konularda belirlenen kanallar dışında herhangi bir kanaldan bilgilendirme yapılmaz.

Şirket Olağan Genel Kurulları her yıl yasal süreler içinde gerçekleştirilir. Genel Kurul’da görülecek bilgi ve belgeler, 
sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; Gündem, Hazır Bulunanlar Listesi, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir 
Tablosu, Genel Kurul Tutanağı ve varsa Esas Sözleşme Değişiklikleri olarak sıralanabilir.

8- İnternet Sitesi

Gen İlaç’ın  https://www.genilac.com.tr adresinde bulunan internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri için ayrı bir bölüm yer 
almakta olup, bölümün hazırlanması ve güncellenmesinden Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Marka Bölümleri sorum-
ludur. Türkçe olarak hazırlanmış olan Yatırımcı İlişkileri bölümü sürekli güncellenmekte ve pay sahipleri, yatırımcılar, 
aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği detaylı ve aktif bir iletişim 
kanalı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, elektronik ortamdaki bilgi taleplerini yanıtlamak üzere e-posta adresi (yatirim-
ciiliskileri@genilac.com) oluşturulmuştur.

9 - Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcıla-
ra ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeleri ifade 
etmektedir. Bunları açıklamak mecburi olmayıp GEN, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, gerek görmesi halinde 
geleceğe yönelik değerlendirmelerini kamuya açıklayabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, geleceğe yönelik 
değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı 
olarak açıklanabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır.

Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış olan değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıkması durumun-
da, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklama yapılır. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin açıklama, özel 
durum açıklaması olarak olabileceği gibi, Şirket’in faaliyet raporu veya KAP’ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bil-
gilendirilmesine yönelik sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapı-
lacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık 
bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

10 - İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, Şirketin Yönetim Kurulu üyelerini, Yö-
netim Kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen 
ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanım-
lanmıştır. Bu çerçevede, Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişiler Yönetim Kurulu üyeleri ile içsel bilgilerine 
düzenli erişen ve GEN’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler 
olarak kabul edilmektedir. Bu kişiler her yıl güncellenerek yayınlanan şirket yıllık faaliyet raporunda ve internet site-

sinde ilan edilmektedir. Listede yer alan kişilerde dönem içerisinde değişiklik ortaya çıkması halinde mevzuat çerçe-
vesinde gerekli bildirimler yapılacaktır. 

11 - Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

GEN, yurt içinde anlaştığı bir medya takip ajansı aracılığıyla ulusal düzeyde yayın yapan önemli basın organlarında 
GEN ve faaliyet gösterdiği sektörle ilgili çıkan haberleri takip etmektedir. Şirket ile ilgili haberler üst yönetime ve Ya-
tırımcı İlişkileri Bölümü’ne günlük olarak iletilmektedir. Ayrıca üst yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Bölümünde bulunan 
ve abonesi olduğumuz veri sağlayıcı yazılımlar ile de haber takibi yapılmaktadır. GEN hakkında, tasarruf sahiplerinin 
yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatını, değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın or-
ganları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı 
içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama 
yapılır.

GEN tarafından, doğrulama gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesinde, haberin yayınlandığı basın-yayın organının 
tiraj ve bilinirliği de göz önünde bulundurularak aşağıdaki esaslara uyulur:

Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama ya-
pılmaz. Basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan hu-
suslarda Şirket tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapılmasının uygun olup olmayacağı 
hususu, Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından değerlendirilir.

İçsel bilgi niteliğindeki haberler için;

Daha önce özel durum açıklaması ya da SPK’nın kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde KAP’ta bir açıklama 
yayınlanmış ise herhangi bir işlem yapılmaz.

Şirket paylarının fiyatını, değerini ve tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek önemde yanlış bir haber 
söz konusu ise konu hakkında özel durum açıklaması yapılır.

Haber ve söylentiler kamuya açıklanması ertelenen bir bilgiye ilişkin ise;

Haberin önemli detayları kapsaması, Şirket kaynaklı olması ve doğru olması halinde, ertelemeye ilişkin sebeplerin 
ortadan kalktığı kabul edilir ve açıklama yapılır.

Haber yanlış ise, bilginin sızması söz konusu olmadığından herhangi bir açıklama yapılmayabilir. Ancak Gen İlaç ve 
yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, asılsız olan söz konusu haberler için açıklama yapılır.

12 - İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılması gereken özel durum açıklamaları, SPK’nın II-15.1 Özel Durumlar Tebli-
ği’nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve yetkilendirilen kişiler tarafından elektronik olarak imzalanarak 
yayımlanmak üzere KAP’a iletilir, KAP’a iletilen duyurulara şirket internet sitesinden de erişilebilir. 

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen 
bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçsel bilgiye sahip GEN çalışanları ile ile-
tişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan açıklanmasına 
kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları ve olası mevzuat ihlali durumlarının sonuç-
ları hususunda bilgilendirilirler.

Genel ilke olarak, GEN çalışanları ve GEN nam ve hesabına çalışanlar, içsel bilgi niteliğinde henüz kamuya açıklan-
mamış bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Ancak, bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin 
üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağ-
lanamayacağı sonucuna ulaşılırsa özel durum açıklaması yapılarak kamuoyuna bilgi verilir.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler, 
düzenlemelerdeki yükümlülükler ve söz konusu yükümlülüklere aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında 
bilgilendirilir. Ayrıca GEN çalışanları ile GEN nam ve hesabına çalışanlar dışında erteleme konusu bilgiye sahip olan 
taraflar ile yapılan sözleşmelere gizlilik konusunda madde ilave edilerek, bu kişilerin erteleme konusu bilginin gizliliği 
için gerekli tedbirleri almaları hedeflenir.

http://www.genilac.com.tr
https://www.genilac.com.tr
mailto:yatirimciiliskileri@genilac.com
mailto:yatirimciiliskileri@genilac.com
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13- Yürürlük ve Uygulama

Bu politika Yönetim Kurulu onayıyla yürürlüğe girer ve ilk Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin bilgisine sunu-
lur. Bu politikada yapılan değişiklikler de değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin bilgisi-
ne sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Bu Bilgilendirme Politikası’nın uygulanmasından Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde SPK mevzuatı ve ilgili düzenleme-
ler uyarınca kurulacak olan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur. 

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ
Merkez Adresi: Mustafa Kemal Mahallesi 2119 Sokak No: D:3 Çankaya Ankara Tel:+90 312 219 62 19  Faks:+90 312 219 60 10

Üretim Tesisi Adresi: ASO 2.ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mah. 2013. Cadde No:24 Sincan Ankara

Vergi Dairesi: Ankara Kurumlar Vergi Dairesi

Elektronik Posta Adresi: info@genilac.com

Kurumsal İnternet Sitesi: www.genilac.com.tr

Şirketin Ticaret Sicil Bilgileri
Kayıtlı olduğu sicil: Ankara Ticaret Sicil Memurluğu

Sicil No: 131040

Bağımsız Denetçi: Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Vergi Tasdiki: Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Hisse Senedi Performansı
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. hisseleri beher pay 10,75 TL olacak şekilde halka arz edilerek 05 Ağustos 2021 tarihin-
den itibaren Borsa İstanbul’da İşlem Görmeye başlamıştır. 

05.08.2021 – 31.12.2021 tarihi arasındaki dönemde şirket paylarının en düşük kapanış fiyatı 11,82, en yüksek kapanış 
fiyatı ise 16,60 TL olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2021 tarihinde ise kapanış fiyatı 15,35 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Hisse Genel Bilgileri 
Hisse Kodu: GENIL 

Bülten Adı: GEN ILAC

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler: BIST 100 / BIST Tüm / BIST Tüm-100 / BIST Yıldız / BIST Ankara / BIST Halka Arz / BIST 
Katılım Tüm  / BIST Ticaret  / BIST Hizmetler

Yasal Uyarı
Bu Faaliyet Raporu (“Rapor”) içerisinde yer alan 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Konsolide 
Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Mart 2022 Perşembe günü, saat 11:00’de ASO 2. Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mah. 2013. 
Cad. No: 24 Sincan/Ankara, adresinde bulunan Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. konferans salonunda yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel 
Kurulu’na sunulmak üzere, mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.

Rapor, ortakları bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım kararı için temel oluşturma amacı taşımaz. Rapor’da yer alan 
ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar, Şirket yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin görüşlerini yansıtmakta olup; gerçekleşmeleri, ileriye 
dönük tahmini rakamları oluşturan değişkenlere ve varsayımlara bağımlı olarak farklılık gösterebilir. Buna uygun olarak, GEN veya Yönetim 
Kurulu üyeleri, danışmanları veya çalışanları bu Rapor kapsamında iletilen herhangi bir bilgi veya iletişimden veya bu Rapor’da yer alan 
bilgilere dayanan veya yer almayan bir bilgi neticesinde bir kişinin doğrudan veya dolaylı olarak uğrayacağı kayıp ve zararından sorumlu 
değildir.

Bu Rapor’un hazırlanma zamanı itibarıyla, yer alan tüm bilgilerin doğru olduğuna inanılmakta olup, yazım ve basım aşamalarında oluşabi-
lecek yanlışlıklar nedeniyle GEN hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sözlük
AB: Avrupa Birliği

ABD FDA (US FDA): Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Ajansı  

EMA: Avrupa İlaç Ajansı

EU GMP: Avrupa Birliği İyi Üretim Uygulamaları

FDA: Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığına bağlı; gıda, diyet eklentileri, ilaç, biyolojik medikal ürünler, 
kan ürünleri, medikal araçlar, radyasyon yayan aletler, veteriner aletleri ve kozmetiklerden sorumlu büro.

Filipinler FDA:  Filipinler ülkesinin resmi sağlık otoritesi. 

GMP (İyi Üretim Uygulamaları): Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak 
amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içeren bir standarttır.

NPP: Named Patient Program – Hasta Adına İlaç Temin Programı

IQVIA: Sağlık hizmetleri veri analitiği hizmeti veren kuruluş.

TEMA: Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

TİTCK: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

TTK: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu

SMA: Spinal Muscular Atrophy

SUT: Sağlık Uygulama Tebliği 

SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu

SPK: Sermaya Piyasası Kurulu

USHAŞ: Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Tel:+90%20312%20219%2062%2019
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GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI 
ORTAKLIKLARI 
  
31 ARALIK 2021 ve 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU  
 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 
 

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
1 

 

     

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş  

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

  Dipnot   
Cari  

Dönem   
Geçmiş  
Dönem 

  Referansları  31 Aralık 2021  31 Aralık 2020 
          

VARLIKLAR       
Dönen Varlıklar   

    
Nakit ve Nakit Benzerleri  4  519.439.682  58.650.155 
Ticari Alacaklar    194.154.090  128.612.134 
  - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar  6.a  2.887.702  1.461.650 
  - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar  7.a  191.266.388  127.150.484 
Diğer Alacaklar    63.695.067  126.708.297 
  - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar  6.b  39.871.618  100.538.689 
  - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar  8.a  23.823.449  26.169.608 
Stoklar  9  593.572.161  322.122.191 
Peşin Ödenmiş Giderler  10.a  46.532.243  12.683.468 
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar    13.809.014  545.956 
Diğer Dönen Varlıklar  11  32.349.290  12.690.127 
         
Toplam Dönen Varlıklar  

  1.463.551.547  662.012.328 
  

     
Duran Varlıklar  

     
Finansal Yatırımlar  12  104.940.035  1.903.195 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller  13  27.506.834  27.506.834 
Maddi Duran Varlıklar  14  432.998.692  353.601.661 
Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar  15  67.169.386  20.949.289 
Peşin Ödenmiş Giderler  10.b  22.609.280  11.050.000 
Ertelenmiş Vergi Varlığı  25.b  645.078  1.218.686 
          
Toplam Duran Varlıklar  

  655.869.305  416.229.665 
  

     
Toplam Varlıklar     2.119.420.852  1.078.241.993 

 
 
 



GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI 
ORTAKLIKLARI 
  
31 ARALIK 2021 ve 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU  
 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 
 

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
2 
 

     

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş  

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

  Dipnot   
Cari  

Dönem   
Geçmiş 
 Dönem 

  Referansları  31 Aralık 2021  31 Aralık 2020 
          

Kısa Vadeli Yükümlülükler         
Kısa Vadeli Borçlanmalar  5  66.554.495  50.531.533 
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli 
Kısımları 

 
5  45.072.504 

 
60.243.828 

Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan 
Yükümlülükler  5  10.908.928  9.452.131 
Ticari Borçlar    610.686.774  305.327.803 
  - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar  6.c  4.473.402  12.933.105 
  - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar  7.b  606.213.372  292.394.698 
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında 
Borçlar 

 
17.a  6.662.706 

 
5.060.160 

Diğer Borçlar    23.380.041  229.515 
  - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar  6.d  9.830.634  47.387 
  - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar  8.b  13.549.407  182.128 
Ertelenmiş Gelirler  10.c  11.783.244  3.813.607 
Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri  25.a  2.395.657  313.267 
Kısa Vadeli Karşılıklar    17.540.486  13.411.331 
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa 
Vadeli Karşılıklar  17.b  7.329.483  5.332.348 
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar  16.b  10.211.003  8.078.983 
       
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler     794.984.835  448.383.175 
Uzun Vadeli Yükümlülükler       
Uzun Vadeli Finansal Borçlar  5  17.147.815  42.167.719 
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan 
Yükümlülükler   5  11.424.038  4.994.489 
Diğer Borçlar    1.808.217  - 
 - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar   8.c  1.808.217  - 
Uzun Vadeli Karşılıklar    7.180.406  4.894.969 
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun 
Vadeli Karşılıklar  17.c  7.180.406 

 
4.894.969 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü  25.b  2.654.074  20.440.553 
       
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler     40.214.550  72.497.730 
       
Toplam Yükümlülükler    835.199.385  520.880.905 
       
Özkaynaklar       
Ödenmiş Sermaye  18.a  300.000.000  50.000.000 
Geri Alınmış Paylar (-)  18.b  (6.429.300)  - 
Paylara İlişkin Primler/İskontolar  18.c  474.072.440  - 
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir    99.088.566  102.614.227 
 -Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak    99.088.566  102.614.227 
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler  18.d  30.907.421  2.979.566 
Geçmiş Yıllar Karları   18.e  72.836.149  193.080.794 
Net Dönem Karı     310.845.370  208.235.298 
Ana Ortaklığı Ait Özkaynaklar    1.281.320.646  556.909.885 
Kontrol Gücü Olmayan Paylar     2.900.821  451.203 
Toplam Özkaynaklar      1.284.221.467  557.361.088 
         
Toplam Kaynaklar     

 2.119.420.852 
 1.078.241.993 



GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI 
ORTAKLIKLARI 
  
1 OCAK - 31 ARALIK 2021 ve 2020 DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU  
 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 
 

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
3 

 
 

        

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

  

Yeniden 
Düzenlenmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 
        Cari Dönem   Geçmiş Dönem 

    
Dipnot 

Referansları   
1 Ocak –  

31 Aralık 2021   1 Ocak –  
31 Aralık 2020 

              
           
Hasılat   19   2.501.352.835  2.149.967.988 
Satışların Maliyeti (-)   19   (2.044.993.563)  (1.816.646.536) 
            
Brüt Kar      456.359.272  333.321.452 
        
Genel Yönetim Giderleri (-)   20.a   (74.756.642)  (38.221.977) 
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)   20.b   (111.902.778)  (72.556.769) 
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler   22.a   66.288.600  37.522.317 
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)   22.b   (133.907.132)  (40.912.401) 
            
Esas Faaliyet Karı       202.081.320  219.152.622 
          
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler   23.a   2.160.537  20.912.245 
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)  23.b  -  (7.408.397) 
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü 
Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü 
Zararlarının İptalleri     1.219.889  2.978.237 
           
Finansman Gelir / (Gideri) Öncesi Faaliyet 

Karı      205.461.746  235.634.707 
            
Finansman Gelirler  24.a  166.915.289  25.815.211 
Finansman Giderleri (-)   24.b   (70.938.847)  (44.616.858) 
            
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar      301.438.188  216.833.060 
          
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)     8.928.485  (9.735.421) 
 - Dönem Vergi Gideri  25.a   (7.780.777)  (4.392.927) 
 - Ertelenmiş Vergi Geliri   25.a   16.709.262  (5.342.494) 
            
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı       310.366.673  207.097.639 
          
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı  27  -  (62.987) 
         
Net Dönem Karı    310.366.673  207.034.652 
       
Hisse Başına Kazanç       
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç  28  1,34  4,14 
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç  28  -  (0,0013) 
       
Dönem Karının Dağılımı       
Kontrol Gücü Olmayan Paylar    (478.697)  (1.200.646) 
Ana Ortaklık Payları    310.845.370  208.235.298 

 
 



GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI 
ORTAKLIKLARI 
  
1 OCAK - 31 ARALIK 2021 ve 2020 DÖNEMLERİNE AİT  
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU  
 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 
 
 

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
4 

        

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 
  

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 
        Cari Dönem   Geçmiş Dönem 

   Dipnot 
Referansları 

 1 Ocak-  
31 Aralık 2021   

1 Ocak-  
31 Aralık 2020 

       
Net Dönem Karı  

 
 310.366.673  207.034.652 

       
Diğer Kapsamlı Gelir         
Kar veya Zararda Yeniden  
Sınıflandırılmayacaklar, Vergi Öncesi 

 
 

 
(2.518.043)  130.863.233 

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme  
Artışları, Vergi Öncesi    -  132.693.632 
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm  
Kazançları/Kayıpları, Vergi Öncesi 

 
17.c 

 
(2.518.043)  (1.830.399) 

   
 

    
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Öncesi     (2.518.043)  130.863.233 
   

 
    

Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarına İlişkin Toplam 
Vergiler 

 
 

 
503.609  (25.665.792) 

     Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak  
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Toplam Vergiler 

 
 

 
503.609  (25.665.792) 

        Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)  25.b  503.609  (25.665.792) 
       
Diğer Kapsamlı Gelir    (2.014.434)  105.197.441 
           
Toplam Kapsamlı Gelir      308.352.239  312.232.093 

 
Dönem Kapsamlı Gelirinin Dağılımı       
Kontrol Gücü Olmayan Paylar    (490.382)  (1.200.471) 
Ana Ortaklık Payları    308.842.621  313.432.564 

 
 



GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
1 OCAK - 31 ARALIK 2021 ve 2020 DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU  
 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 
 

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
5 

 

 

 
 

 
  

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar  Birikmiş karlar 
   

 

  

Ödenmiş 
Sermaye 

Geri 
Alınmış 

Paylar (-) 

Paylara 
İlişkin 

Primler / 
İskontolar 

(+/-) 

Maddi 
Duran 

Varlıklar 
Birikmiş 

Değerleme 
Artışları 

Tanımlanmış 
Fayda 

Planları 
Birikmiş 
Yeniden 

Ölçüm 
Kazançları 
(Kayıpları) 

(+/-) 

Kar veya Zararda 
Yeniden 

Sınıflandırılmayacak 
Diğer Birikmiş 

Kazançlar 
(Kayıplar) (+/-) 

Kardan 
Ayrılan 

Kısıtlanmış 
Yedekler 

Geçmiş Yıllar 
Karları 

(Zararları) 
(+/-) 

Dönem Net 
Kar (Zararı) 

(+/-) 

Ana 
Ortaklığa Ait 
Özkaynaklar 

Toplamı 

Kontrol 
Gücü 

Olmayan 
Paylar 

Toplam 
Özkaynaklar 

 
             

1 Ocak 2021 Dönem Başı Bakiyeler 50.000.000 - - 106.661.760 (4.047.533) 102.614.227 2.979.566 193.080.794 208.235.298 556.909.885 451.203 557.361.088 
             
Transferler - - - (1.522.912) - (1.522.912) 27.927.855 181.830.355 (208.235.298) - - - 
Dönem Net Karı - - - - - - - - 310.845.370 310.845.370 (478.697) 310.366.673 
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir (+/-) - - - - (2.002.749) (2.002.749) - - - (2.002.749) (11.685) (2.014.434) 
Toplam Kapsamlı Gelir - - - - (2.002.749) (2.002.749) - - 310.845.370 308.842.621 (490.382) 308.352.239 
Sermaye Artırımı 200.000.000 - - - - - - (200.000.000) - - 2.940.000 2.940.000 
Kar Payları - - - - - - - (102.075.000) - (102.075.000) - (102.075.000) 
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 50.000.000 - 474.072.440 - - - - - - 524.072.440 - 524.072.440 
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle 
Meydana Gelen Artış (Azalış) - (6.429.300) - - - - - - - (6.429.300) - (6.429.300) 
             
31 Aralık 2021 Dönem Sonu Bakiyeler 300.000.000 (6.429.300) 474.072.440 105.138.848 (6.050.282) 99.088.566 30.907.421 72.836.149 310.845.370 1.281.320.646 2.900.821 1.284.221.467 

 



GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
1 OCAK - 31 ARALIK 2021 ve 2020 DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU  
 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 
 

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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Kar veya zararda yeniden 
sınıflandırılmayacaklar   Birikmiş karlar 

   
 

  

Ödenmiş 
Sermaye 

Maddi 
Duran 

Varlıklar 
Birikmiş 

Değerleme 
Artışları 

Tanımlanmış 
Fayda 

Planları 
Birikmiş 
Yeniden 

Ölçüm 
Kazançları 
(Kayıpları) 

(+/-) 

Kar veya Zararda 
Yeniden 

Sınıflandırılmayacak 
Diğer Birikmiş 

Kazançlar 
(Kayıplar) (+/-) 

Kardan 
Ayrılan 

Kısıtlanmış 
Yedekler 

Geçmiş 
Yıllar 

Karları 
(Zararları) 

(+/-) 

Dönem Net 
Kar (Zararı) 

(+/-) 

Ana 
Ortaklığa 

Ait 
Özkaynaklar 

Toplamı 

Kontrol 
Gücü 

Olmayan 
Paylar 

Toplam 
Özkaynaklar 

            
1 Ocak 2020 Dönem Başı Bakiyeler 50.000.000 - (2.583.039) (2.583.039) 2.979.566 51.143.047 141.937.747 243.477.321 2.006.272 245.483.593 

            
Transferler - - - - - 141.937.747 (141.937.747) - - - 
Dönem Net Karı - - - - - - 208.235.298 208.235.298 (1.200.646) 207.034.652 
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir (+/-) - 106.661.760 (1.464.494) 105.197.266 - - - 105.197.266 175 105.197.441 
Toplam Kapsamlı Gelir - 106.661.760 (1.464.494) 105.197.266 - - 208.235.298 313.432.564 (1.200.471) 312.232.093 
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybı 
Dolayısıyla Meydana Gelen Artış (Azalış) -  - - -  - - (354.598) (354.598) 
                      
31 Aralık 2020 Dönem Sonu Bakiyeler 50.000.000 106.661.760 (4.047.533) 102.614.227 2.979.566 193.080.794 208.235.298 556.909.885 451.203 557.361.088 



GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI 
ORTAKLIKLARI 
 
1 OCAK - 31 ARALIK 2021 ve 2020 DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU 
 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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Bağımsız  

Denetimden 
Geçmemiş  

Yeniden Düzenlenmiş 
Bağımsız  

Denetimden Geçmemiş 
    Cari Dönem   Geçmiş Dönem 
  Dipnot 

Referansları 
 1 Ocak – 

31 Aralık 2021 
 1 Ocak – 

31 Aralık 2020 
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları        
Dönem Karı     310.366.673  207.034.652 

Amortisman ve itfa gideriyle ilgili düzeltmeler  14,15  43.837.525  19.748.744 
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler    (5.605.087)  (1.741.595) 
Şüpheli Alacak karşılıkları (iptali )ile ilgili Düzeltmeler  7  (3.840.140)  (1.323.808) 
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler  9  (1.764.947)  (417.787) 
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler    9.638.158  5.564.181 
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler  17  7.506.138  5.578.364 
Dava ve /veya Ceza karşılıkları (iptali )ile ilgili Düzeltmeler  16.b  2.132.020  (14.183) 
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler    (15.219.047)  8.041.936 
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler            24  (38.235.860)  (7.553.171) 
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler  24  22.994.620  15.601.897 
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri  22  1.032.998  626.314 
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri  22  (1.010.805)  (633.104) 
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farklarıyla ilgili düzeltmeler (+/-)    642.810  16.620.860 
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları(Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler  (+/-)    -  (14.517.496) 
Vergi geliri/gideriyle ilgili düzeltmeler (+/-)    (8.928.485)  9.735.421 
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan 
kayıplar(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler (+/-)  23.a  (452.351)  (1.035.573) 
 Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili 
Düzeltmeler  (+/-)  23.a  (654.548)  - 
 Bağlı Ortaklıklardaki Payların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) 
ile İlgili Düzeltmeler  (+/-)  23.b  -  3.128.397 
       
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler    (149.913.428)  (136.526.708) 
Stoklardaki azalışlar(artışlar) ile ilgili düzeltmeler    (269.685.023)  (194.711.252) 
Ticari alacaklardaki azalışlar(artışlar) ile ilgili düzeltmeler (+/-)    (39.039.802)  (25.061.636) 
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki alakalı azalışlar(artışlar) ile ilgili düzeltmeler (+/-)    (58.720.933)  (64.744.351) 
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler    (45.408.055)  (9.729.286) 
Ticari borçlardaki artışlar(azalışlar) ile ilgili düzeltmeler (+/-)    229.835.511  164.399.815 
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artışlar(azalışlar) ile ilgili düzeltmeler (+/-)    23.327.020  (7.217.750) 
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler    9.777.854  537.752 
       
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları    183.712.220  116.052.819 

Vergi iadeleri(ödemeleri) (+/-)    (18.961.445)  (14.143.867) 
Diğer nakit girişleri(çıkışları) (+/-)  17.b,17.c  (5.920.752)  (3.173.442) 
        
A. İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (+/-)    158.830.023  98.735.510 

       
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları       
Bağlı Ortaklıklardaki Payların Kontrol Kaybına Neden Olacak Şekilde Elden 
Çıkarılmasından Nakit Girişleri    -  (538.182) 
Bağlı Ortaklık Ediminden Nakit Çıkışları  (-)    (237.310)  - 
İştiraklerdeki Payların Ediminden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-)    (102.799.530)  (525.183) 
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri    2.964.351  1.476.931 
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları    (171.966.653)  (102.593.948) 
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-)  14  (124.549.475)  (85.074.984) 
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları (-)  15  (47.417.178)  (17.518.964) 
        
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (+/-)    (272.039.142)  (102.180.382) 
       
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları       
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri    527.012.440  - 
İşletmenin Kendi Paylarını Geri Satın Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları (-)    (6.429.300)  - 
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri    311.526.043  253.136.795 
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları (-)    (334.306.538)  (218.047.002) 
Kiralama Yükümlülükleriyle İlgili Nakit Çıkışları (-)    (10.507.472)  (13.209.375) 
Ödenen Faiz (-)    (18.672.379)  (19.794.886) 
Diğer Nakit Girişleri(Çıkışları) (+/-)    38.235.860  7.553.171 
        
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (+/-)    506.858.654  9.638.703 
       
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki 
Net Artış(azalış) (+/-) (A+B+C) 

   
393.649.535  6.193.831 

       
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi (+/-)    67.139.992  (1.227.479) 
       
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış / Azalış (A+B+C+D)    460.789.527  4.966.352 
        
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri    58.650.155  53.683.803 
       
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)  4  519.439.682  58.650.155 



GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI 
ORTAKLIKLARI 
 
31 ARALIK 2021 ve 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA  
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 
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1. ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (“Grup”) Ankara, Türkiye’de kurulmuştur. Grup’un adresi ve başlıca faaliyet 
merkezi Mustafa Kemal Mahallesi 2119 Sokak No:3-5 Çankaya / Ankara’dır. Grup’un İzmir, İstanbul ve Trabzon’da olmak 
üzere 3 adet irtibat ofisi bulunmaktadır.  
 

Grup, her nevi beşerî ilaç imalatı ve sağlık ürünleri, alım satımı, ithalat ve ihracatı alanlarında faaliyet göstermektedir.  
 

Grup’un ana ortağı ile esas kontrolü elinde tutan tarafı Abidin Gülmüş ve Ailesi’dir. 
 

Şirket’in bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

Bağlı Ortaklıklar   
Faaliyet 
Türleri  

Sahiplik 
Oranı  

Esas Faaliyet 
Konuları  

Faaliyet 
Gösterdiği 

Ülke 
           
Genject Sağlık Ürünleri Kimya Sanayi 
Ticaret A.Ş.  Sağlık  %80,40 

 Beşerî İlaç Üretimi ve 
Satışı 

  
Türkiye 

Elixir İlaç Araştırma Geliştirme A.Ş.  Sağlık  %85,00 
 Beşerî İlaç Araştırma 

Geliştirme 
  

Türkiye 

Gen Ilac Germany GMBH  Sağlık  %100,00 
   

Beşerî İlaç Satışı 
  

Almanya 
 
Şirket’in bağlı ortaklıkları ve iştiraklerindeki sahiplik oranları aşağıdaki gibidir: 
 
  Sahiplik Oranları  
   31 Aralık 2021  31 Aralık 2020 
      
Genject Sağlık Ürünleri Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.  %80,40  %80,40 
Elixir İlaç Araştırma Geliştirme A.Ş.  %85,00  %85,00 
Gen Ilac Germany GMBH (*)  %100,00  - 
BEMA Pharma GMBH (**)  -  %33,00 

 
(*) Gen Ilac Germany GMBH, 2021 yılı sonunda Almanya’da kurulmuş olup henüz faaliyetlerine başlamadığı için finansal 
tablolarda konsolidasyon kapsamına alınmamıştır. 
 
(**) Şirket, Mayıs 2021’de söz konusu iştirakte sahip olduğu payların tamamının satışını gerçekleştirerek, ilgili iştirakteki 
ortaklığı sonlandırmıştır. 
  
Şirket, yukarıda detayı verilen ve finansal tablolarını konsolide ettiği bağlı ortaklıkları ile ilerleyen dipnotlarda “Grup” olarak 
ifade edilecektir. 
 
Grup’un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 542’dir (31 Aralık 2020: 409). 
 
 
 



GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI 
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KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 
 

9 
 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
 
2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar 
 

Konsolide finansal tabloların Hazırlanma İlkeleri 
 

Grup yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen 
muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. 
 

İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu ”nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmî Gazete ”de 
yayınlanan II, 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca 
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye 
Muhasebe Standartları’na (TMS) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS’ler; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır. SPK mevzuatına göre raporlama yapan şirketler 
Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan 
Türkiye Muhasebe Standartları’nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları 
(“TMS/TFRS”) uygularlar. 
 
Finansal tablolar, KGK tarafından 7 Haziran 2019 tarih ve 30794 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Finansal Tablo 
Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş finansal tablo örnekleri esas alınarak geliştirilen TFRS Taksonomisi ’ne 
uygun olarak sunulmuştur. 

 
1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, 4 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 
onaylanmıştır. 
Konsolidasyona İlişkin Esaslar 
 
Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar 
için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır. 
 
Grup’un, 1 nolu bilanço dipnotunda detayı verilen söz konusu bağlı ortaklıkları tam konsolidasyona tabi tutulmuştur. 
Konsolide finansal tablolar, Grup ve Grup’un bağlı ortaklıkları tarafından kontrol edilen işletmelerin finansal tablolarını 
kapsar. Kontrol, Şirket’in aşağıdaki şartları sağlaması ile sağlanır: 
 
• yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde gücünün olması;  
• yatırım yapılan şirket/varlıktan elde edeceği değişken getirilere açık olması ya da bu getirilere hakkı olması; ve  
• getiriler üzerinde etkisi olabilecek şekilde gücünü kullanabilmesi. 
 
Yukarıda listelenen kriterlerin en az birinde herhangi bir değişiklik oluşmasına neden olabilecek bir durumun ya da olayın 
ortaya çıkması halinde Grup yatırımının üzerinde kontrol gücünün olup olmadığını yeniden değerlendirir. 
 
Grup’un yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde çoğunluk oy hakkına sahip olmadığı durumlarda, ilgili yatırımın faaliyetlerini 
tek başına yönlendirebilecek/yönetebilecek şekilde yeterli oy hakkının olması halinde, yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde 
kontrol gücü vardır. Grup, aşağıdaki unsurlar da dâhil olmak üzere, ilgili yatırımdaki oy çoğunluğunun kontrol gücü sağlamak 
için yeterli olup olmadığının değerlendirmesinde konuyla ilgili tüm olayları ve şartları göz önünde bulundurur: 
 

• Grup’un sahip olduğu oy hakkı ile diğer hissedarların sahip olduğu oy hakkının karşılaştırılması;  
• Grup ve diğer hissedarların sahip olduğu potansiyel oy hakları;  
• Sözleşmeye bağlı diğer anlaşmalardan doğan haklar ve 
• Grup’un karar verilmesi gereken durumlarda ilgili faaliyetleri yönetmede (geçmiş dönemlerdeki genel kurul 

toplantılarında yapılan oylamalar da dâhil olmak üzere) mevcut gücünün olup olmadığını gösterebilecek diğer olay 
ve şartlar. 

 

Bir bağlı ortaklığın konsolidasyon kapsamına alınması Grup’un bağlı ortaklık üzerinde kontrole sahip olmasıyla başlar ve 
kontrolünü kaybetmesiyle sona erer. Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların gelir ve giderleri, satın 
alım tarihinden elden çıkarma tarihine kadar konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna dâhil edilir. 
 



GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI 
ORTAKLIKLARI 
 
31 ARALIK 2021 ve 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA  
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 
 

10 
 

Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin her bir kalemi ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aittir. 
Kontrol gücü olmayan paylar ters bakiye ile sonuçlansa dahi, bağlı ortaklıkların toplam kapsamlı geliri ana ortaklık 
hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aktarılır. 
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) 
 
Konsolidasyona İlişkin Esaslar (Devamı) 
 
Gerekli olması halinde, Grup’un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların finansal 
tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır. 
 
Tüm grup içi varlıklar ve yükümlülükler, özkaynaklar, gelir ve giderler ve Grup şirketleri arasındaki işlemlere ilişkin nakit 
akışları konsolidasyonda elimine edilir. 
 
(i) Bağlı Ortaklıklar 
 
Bağlı ortaklıklar, Grup’un, doğrudan veya diğer bağlı ortaklıkları vasıtasıyla, sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde 
%50’den fazla oranda hisseye, oy hakkına veya yönetim çoğunluğunu seçme hakkına veya yönetim çoğunluğuna sahip 
olduğu işletmelerdir. Grup, bağlı ortaklık konumundaki şirketlerin finansal ve operasyonel politikalarını yürütme gücüne 
sahip olmasına bağlı olarak, bağlı ortaklığın faaliyet sonuçlarından pay alır. Grup’un, 1 nolu bilanço dipnotunda detayı verilen 
söz konusu bağlı ortaklıkları tam konsolidasyona tabi tutulmuştur.  
 
Ancak Grup’un doğrudan ve dolaylı toplam oy hakkı %50 ’nin üzerinde olmakla birlikte konsolide finansal tablolar açısından 
önemlilik teşkil etmeyen veya önemli bir etkiye sahip olmaması nedeniyle finansal varlıklar, maliyet bedelleri üzerinden varsa 
değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılarak konsolidasyon dışında tutulmuştur.  
 
Konsolidasyona dâhil edilen şirketlerin bilançoları ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide 
edilmiş ve aralarındaki önemli tutardaki tüm borç/alacak bakiyeleri ile alım/satım işlemleri elimine edilmiştir. İştirak tutarları 
ile iştirak edilen şirket özsermayeleri karşılıklı elimine edilmiş olup konsolide finansal tablolarda yalnızca Grup’un sermayesi 
ve diğer özsermaye hesapları ile ayrı kalemde gösterilen azınlık hissedarlara ait olan özsermaye payları yansıtılmıştır. Gerekli 
olması halinde, Grup’un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların finansal tablolarında 
muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır Kontrol gücü olmayan paylar ters bakiye ile sonuçlansa dahi, bağlı 
ortaklıkların toplam kapsamlı geliri ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aktarılır 
 

(ii) İştirakler 
 

Grup’un finansal ve operasyonel faaliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu fakat herhangi bir kontrole sahip 
olmadığı iştirakler, bu etkilerin başladığı tarih ile etkilerin bitiş tarihi arasında özsermaye esasına göre muhasebeleştirilir. 
Grup’un direkt veya dolaylı olarak %20 ila %50 arasında iştirak ettiği ve 1 nolu bilanço dipnotunda detayı verilen şirketlerin 
finansal tabloları özkaynak yöntemine göre konsolidasyona tabi tutulmuştur. Özkaynak yönteminde iştirak net varlık tutarıyla 
konsolide bilançoda gösterilmiş ve faaliyeti sonucunda ortaya çıkan Grup payı konsolide gelir tablosuna dâhil edilmiştir.  
 

Ekteki finansal tablolarda iştiraklerin faaliyet sonuçları ile varlık ve yükümlülükleri özkaynak yöntemi kullanılarak 
muhasebeleştirilmiştir. Özkaynak yöntemine göre bilançoda iştirakler, maliyet bedelinin iştirakin veya iş ortaklığının net 
varlıklarındaki alım sonrası dönemde oluşan değişimdeki Şirket’in payı kadar düzeltilmesi sonucu bulunan tutardan, iştirakte 
veya iş ortaklığında oluşan herhangi bir değer düşüklüğünün düşülmesi neticesinde elde edilen tutar üzerinden gösterilir. 
İştirakin Şirket’in iştirakteki payını (özünde Şirket’in iştirakteki net yatırımının bir parçasını oluşturan herhangi bir uzun 
vadeli yatırımı da içeren) aşan zararları kayıtlara alınmaz. İlave zarar ayrılması ancak Şirket’in yasal veya zımni kabulden 
doğan yükümlülüğe maruz kalmış olması ya da iştirak adına ödemeler yapmış olması halinde söz konusudur.  
 

TMS 36 standardında yer alan kurallar, Grup’un bir iştirakteki yatırımı ile ilgili bir değer düşüklüğü karşılığının 
muhasebeleştirilmesinin gerekli olup, olmadığı belirlemek amacıyla uygulanır. Değer düşüklüğü göstergesi olması 
durumunda, iştirak yatırımının geri kazanılabilir tutarı (kullanım değeri ile gerçeğe uygun değerinden satış maliyetlerinin 
düşülmesi sonucu bulunan tutardan büyük olanı) ile defter değeri karşılaştırılarak yatırımın tüm defter değeri TMS 36’ya göre 
değer düşüklüğü açısından tek bir varlık gibi test edilir. İştirakteki yatırımın geri kazanılabilir tutarının sonradan artması 
durumunda, söz konusu değer düşüklüğü zararı TMS 36 uyarınca iptal edilir.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLARI (Devamı) 
 
2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) 
 
Konsolidasyona İlişkin Esaslar (Devamı) 
 
(ii) İştirakler (Devamı) 
 
Yapılan yatırım iştirak olma özelliğini kaybettiğinde ya da satış amaçlı elde tutulan duran varlık olarak sınıflandırıldığında, 
Grup özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirmeyi sona erdirir. Eğer Grup, iştirak veya iş ortaklığındaki payının tamamını elden 
çıkarmayıp kalan payı finansal varlık olarak sınıflandırırsa, kalan payını o günkü gerçeğe uygun değeri ile gösterir ve kalan 
payın gerçeğe uygun değeri, TMS 39 uyarınca başlangıçta muhasebeleştirilen gerçeğe uygun değer olarak kabul edilir. İştirak 
özkaynak yönteminin sona erdiği günkü kayıtlı değeri ile kalan payın gerçeğe uygun değeri ve iştirak satılan paylardan elde 
edilen kazanç arasındaki fark iştirak elden çıkarılmasından kaynaklanan kar/zarar olarak muhasebeleştirilir. Grup, iştirakteki 
yatırıma ilişkin daha önce diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirdiği tüm tutarları yatırım yapılan işletmenin varlık ya da 
borçlarını doğrudan elden çıkarması ile aynı esaslara uygun olarak muhasebeleştirir. Bu kapsamda iştirake veya iş ortaklığına 
ilişkin diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen tüm tutarlar, Grup’un iştiraki üzerindeki önemli etkiyi kaybetmesi 
durumunda özkaynak yönteminin sona ermesiyle özkaynaklardan kar/zarara aktarılır. 
 
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
 
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 
Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“TMS 29”) 
uygulanmamıştır. 
 
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi 
 
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkân vermek üzere, Grup’un cari dönem finansal tabloları önceki 
dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından 
karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır. Mali durum ve performans değerlendirmelerinin tespitine 
imkân vermek üzere Grup’un finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Mali tablo 
kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem mali 
tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır.  
 
Grup, 31 Aralık 2021 tarihli finansal durum tablosunu 31 Aralık 2020 tarihli finansal durum tabloları ile 1 Ocak – 31 Aralık 
2021 dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu ise 1 
Ocak – 31 Aralık 2020 dönemleri ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. 
 
31 Aralık 2020 itibarıyla “Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler” hesabında muhasebeleştirilen 93.289 TL tutarındaki Vadeli 
Mevduat Faiz Gelirleri  “Finansal Gelirler " hesabına sınıflandırılmıştır. 
 
Söz konusu sınıflamanın kar/zarar tutarına bir etkisi olmamıştır. 
 
İşletmenin Sürekliliği Varsayımı 
 
Konsolide finansal tablolar, Grup’un önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde 
edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. 
 
Netleştirme / Mahsup 
 
Konsolide finansal tablolarda yer alan finansal varlıklar ve yükümlülükler, ilgili değerleri netleştirmeye izin veren yasal bir 
yetkinin olması ve değerlerin net olarak gösterilmesi hususunda bir niyetin olması ya da varlığın gerçekleşmesi ile borcun 
yerine getirilmesinin aynı anda olması durumunda finansal tablolarda net değerleri üzerinden gösterilmektedirler. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLARI (Devamı) 
 
2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) 
 
Kullanılan Para Birimi 
 
Grup’un finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile 
sunulmuştur. Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Grup’un geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için sunum 
para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir. 
 
Grup tarafından kullanılan 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihli kur bilgileri aşağıdaki gibidir:  
 
Finansal durum tablosundaki varlıklar için; 
 

   31 Aralık 2021  31 Aralık 2020 
ABD Doları   13,3290  7,4194 
Avro   15,0867  9,1164 
GBP   17,9667  10,1142 

 

Finansal durum tablosundaki yükümlülükler için; 
 

   31 Aralık 2021  31 Aralık 2020 
ABD Doları   13,3530  7,4327 
Avro   15,1139  9,1329 
GBP   18,0604  10,1619 

 
2.2 Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki (TFRS) Değişiklikler 
 
a)  2021 yılından itibaren geçerli olan değişiklikler ve yorumlar 
 
TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16 (Değişiklikler) Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama 
 
TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da değişiklikler içeren Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama’daki 
değişiklikler, reformun gerektirdiği değişikliklere pratik bir çözüm getirmekte olup, korunma muhasebesinin hükümlerine 
ilişkin olarak Gösterge Faiz Oranı Reformu uyarınca korunma muhasebesinin sona erdirilmesine gerek olup olmadığına, ve 
Gösterge Faiz Oranı Reformu’na tabi olan finansal araçlardan kaynaklanan ve işletmenin maruz kaldığı risklerin niteliği ve 
kapsamı ile işletmenin bu riskleri nasıl yönettiği ve işletmenin alternatif gösterge faiz oranlarına geçişi tamamlamak açısından 
kaydettiği ilerleme ve işletmenin bu geçiş sürecini nasıl yönettiğine açıklık getirir. 
 
TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’ya yapılan bu değişiklikler 1 Ocak 2021 veya sonrasında başlayan yıllık 
hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 
 
Grup yönetimi, bu değişikliklerin Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi bulunmadığını 
değerlendirmiştir.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLARI (Devamı) 
 
2.2 Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki (TFRS) Değişiklikler (Devamı) 
 
b)  Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 

 
Grup henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki değişiklik ve 
yorumları henüz uygulamamıştır: 
 
TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri 
TMS 1 (Değişiklikler) Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak 
 Sınıflandırılması 
TFRS 3 (Değişiklikler) Kavramsal Çerçeve ’ye Yapılan Atıflar 
TMS 16 (Değişiklikler)  Maddi Duran Varlıklar – Amaçlanan Kullanım Öncesi 

Kazançlar 
TMS 37 (Değişiklikler) Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler – Sözleşme Yerine 

Getirme Maliyeti 
TFRS’lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler  TFRS 1, TFRS 9 ve TMS 41’e Yapılan Değişiklikler 
2018 – 2020 
TFRS 4 (Değişiklikler) TFRS 9’un Uygulanmasına İlişkin Geçici Muafiyet Süresinin 

Uzatılması 
 
TFRS 16 (Değişiklikler) COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 

2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden İmtiyazlar 
TMS 1 (Değişiklikler) Muhasebe Politikalarının Açıklanması 
TMS 8 (Değişiklikler) Muhasebe Tahminleri Tanımı 
TMS 12 (Değişiklikler) Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve Yükümlülüklerle İlgili 

Ertelenmiş Vergi 
TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri 
  
TFRS 17, sigorta yükümlülüklerinin mevcut bir karşılama değerinde ölçülmesini gerektirir ve tüm sigorta sözleşmeleri için 
daha düzenli bir ölçüm ve sunum yaklaşımı sağlar. Bu gereklilikler sigorta sözleşmelerinde tutarlı, ilkeye dayalı bir 
muhasebeleştirmeye ulaşmak için tasarlanmıştır. TFRS 17, 1 Ocak 2023 itibarıyla TFRS 4 Sigorta Sözleşmelerinin yerini 
alacaktır.  
 
TMS 1 (Değişiklikler) Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli  Olarak Sınıflandırılması 
 
Bu değişikliklerin amacı finansal durum tablosunda yer alan ve belirli bir vadesi bulunmayan borç ve diğer yükümlülüklerin 
kısa vadeli mi (bir yıl içerisinde ödenmesi beklenen) yoksa uzun vadeli mi olarak sınıflandırılması gerektiği ile ilgili şirketlerin 
karar verme sürecine yardımcı olmak suretiyle standardın gerekliliklerinin tutarlı olarak uygulanmasını sağlamaktır. 
 
TMS 1’de yapılan bu değişiklikler, bir yıl ertelenerek 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde 
uygulanacak olmakla birlikte erken uygulamaya da izin verilmektedir. 
 
TFRS 3 (Değişiklikler) Kavramsal Çerçeve ‘ye Yapılan Atıflar  
 
Bu değişiklik standardın hükümlerini önemli ölçüde değiştirmeden TFRS 3’te Finansal Raporlama için Kavramsal Çerçeveye 
yapılan bir referansı güncellemektedir. 
 
Bu değişiklikler, 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya Kavramsal 
Çerçeve ’de şimdiye kadar yapılan diğer referans güncellemeleri ile birlikte uygulanması suretiyle izin verilmektedir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.2  Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki (TFRS) Değişiklikler 
 
b) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 

(Devamı) 
 

TMS 16 (Değişiklikler) Maddi Duran Varlıklar – Amaçlanan Kullanım Öncesi Kazançlar  
 
Bu değişiklikler, ilgili maddi duran varlığın yönetim tarafından amaçlanan koşullarda çalışabilmesi için gerekli yer ve duruma 
getirilirken üretilen kalemlerin satışından elde edilen gelirlerin ilgili varlığın maliyetinden düşülmesine izin vermemekte ve 
bu tür satış gelirleri ve ilgili maliyetlerin kar veya zarara yansıtılmasını gerektirmektedir. 
 
Bu değişiklikler, 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir. 
 
TMS 37 (Değişiklikler) Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler – Sözleşmeyi Yerine Getirme Maliyeti  
 
TMS 37’de yapılan değişiklikle, sözleşmenin ekonomik açıdan dezavantajlı bir sözleşme olup olmadığının belirlenmesi 
amacıyla tahmin edilen sözleşmeyi yerine getirme maliyetlerinin hem sözleşmeyi yerine getirmek için katlanılan değişken 
maliyetlerden hem de sözleşmeyi yerine getirmeyle doğrudan ilgili olan diğer maliyetlerden dağıtılan tutarlardan oluştuğu 
hüküm altına alınmıştır. 
 
Bu değişiklik, 1 Ocak 2022’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir. 
 
TFRS’lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler 2018 – 2020 
 
TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasında Yapılan Değişiklik 
 
TFRS 1’de yapılan değişiklikle, standardın D16(a) paragrafında yer alan ana ortaklığından daha sonraki bir tarihte 
TFRS’leri uygulamaya başlayan bağlı ortaklığa, varlık ve yükümlülüklerinin ölçümüne ilişkin tanınan muafiyetin 
kapsamına birikimli çevrim farkları da dahil edilerek, TFRS’leri ilk kez uygulamaya başlayanların uygulama 
maliyetleri azaltılmıştır. 
 
TFRS 9 Finansal Araçlar’da Yapılan Değişiklik 
 
Bu değişiklik, bir finansal yükümlülüğün bilanço dışı bırakılmasına ilişkin değerlendirmede dikkate alınan ücretlere 
ilişkin açıklık kazandırılmıştır. Borçlu, başkaları adına borçlu veya alacaklı tarafından ödenen veya alınan ücretler de 
dahil olmak üzere, borçlu ile alacaklı arasında ödenen veya alınan ücretleri dahil eder. 
 
TMS 41 Tarımsal Faaliyetler ’de Yapılan Değişiklik 
 
Bu değişiklikle TMS 41’in 22’nci paragrafında yer alan ve gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde vergilendirmeden 
kaynaklı nakit akışlarının hesaplamaya dahil edilmemesini gerektiren hüküm çıkarılmıştır. Değişiklik standardın ilgili 
hükümlerini TFRS 13 hükümleriyle uyumlu hale getirmiştir. 
 
TFRS 1, TFRS 9 ve TMS 41’e yapılan değişiklikler 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde 
uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 
 
TFRS 4 (Değişiklikler) TFRS 9’un Uygulanmasına İlişkin Geçici Muafiyet Süresinin Uzatılması  
 
TFRS 17’nin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023’e ertelenmesiyle sigortacılara sağlanan TFRS 9’un uygulanmasına ilişkin geçici 
muafiyet süresinin sona erme tarihi de 1 Ocak 2023 olarak revize edilmiştir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.2  Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki (TFRS) Değişiklikler 
 
b)    Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 
(Devamı) 
 
TFRS 16 (Değişiklikler) COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden 
İmtiyazlar 
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) Haziran 2020’de yayımlanan ve kiracıların kira 
ödemelerinde COVID-19 sebebiyle tanınan belirli imtiyazların, kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını 
belirlememeleri konusundaki muafiyeti bir yıl daha uzatan COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 
Tarihi Sorasında Devam Eden İmtiyazlar-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler’i yayımlamıştır.  
 
Değişiklik ilk yayımlandığında, kolaylaştırıcı uygulama kira ödemelerinde meydana gelen herhangi bir azalışın, sadece 
normalde vadesi 30 Haziran 2021 veya öncesinde dolan ödemeleri etkilemesi durumunda geçerliydi. Kiralayanların kiracılara 
COVID-19 ile ilgili kira imtiyazları sunmaya devam etmesi ve COVID-19 pandemisinin etkilerinin devam etmesi ve bu 
etkilerin önemli olması nedenleriyle, KGK kolaylaştırıcı uygulamanın kullanılabileceği süreyi bir yıl uzatmıştır.   
 
Bu yeni değişiklik kiracılar tarafından, 1 Nisan 2021 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacak 
olmakla birlikte erken uygulamaya izin verilmektedir. 
 
TMS 1 (Değişiklikler) Muhasebe Politikalarının Açıklanması 
 
Bu değişiklik muhasebe politikalarının açıklanmasında işletmelerin önemliliği (materiality) esas almalarını gerektirmektedir.  
 
TMS 1’de yapılan bu değişiklik 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacak olmakla 
birlikte erken uygulamaya izin verilmektedir.  
 
TMS 8 (Değişiklikler) Muhasebe Tahminleri Tanımı 
 
Bu değişiklikle “muhasebe tahminlerindeki değişiklik” tanımı yerine “muhasebe tahmini” tanımına yer verilerek, tahminlere 
ilişkin örnek ve açıklayıcı paragraflar ilâve edilmiş, ayrıca tahminlerin ileriye yönelik uygulanması ile hataların geçmişe 
dönük düzeltilmesi hususları ve bu kavramlar arasındaki farklar netleştirilmiştir. 
 
TMS 8’de yapılan bu değişiklikler, 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacak olmakla 
birlikte erken uygulamaya da izin verilmektedir. 
 
TMS 12 (Değişiklikler) Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve Yükümlülüklerle İlgili Ertelenmiş Vergi 
 
Bu değişiklikler ile bir varlık ya da yükümlülüğün ilk defa finansal tablolara yansıtılmasına ilişkin muafiyetin varlık ile 
yükümlülüğün ilk kayda alındığı sırada eşit tutarlarda vergiye tabi ve indirilebilir geçici farkların oluştuğu işlemlerde geçerli 
olmadığı hususuna açıklık getirilmiştir.  
 
TMS 12’de yapılan bu değişiklikler, 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacak olmakla 
birlikte erken uygulamaya da izin verilmektedir. 
 
Söz konusu standart, değişiklik ve iyileştirmelerin Şirket’in konsolide finansal durumu ve performansı üzerindeki muhtemel 
etkileri değerlendirilmektedir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLARI (Devamı) 
 
2.3. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 
 
TMS/TFRS kapsamında muhasebe tahminlerindeki değişiklik; bir varlık veya yabancı kaynağın defter değerinin veya 
bunların cari durumunun saptanmasından ve gelecekte beklenen fayda ve yükümlülüklerinin değerlendirilmesinden 
kaynaklanan, dönemsel kullanım tutarının değişimi nedeni ile yapılması gereken düzeltmeleri içerir. Yine TMS/TFRS 
kapsamında muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yeni bir bilgiden veya gelişmeden kaynaklanır, dolayısıyla, hataların 
düzeltilmesi anlamına gelmez. 
 

TMS/TFRS kapsamında hatalar, konsolide finansal tablo kalemlerinin tanınması, ölçülmesi, sunulması ve açıklaması 
sırasında ortaya çıkar. Eğer konsolide finansal tablolar, önemli bir hata veya işletmenin konsolide finansal durumunu, 
konsolide finansal performansını veya konsolide nakit akışlarını yanlış göstermeye yönelik önemsiz de olsa kasıtlı yapılmış 
ön bir hatayı içeriyorsa, muhasebe standartlarına uygun değildir. TMS/TFRS kapsamında cari dönemde yapılan hatalar 
konsolide finansal tablolar onaylanmadan önce saptanırsa cari dönemde düzeltilmelidir. Ancak bazı durumlarda hatalar, 
sonraki dönemlerde fark edilebilir ve bu durumda TMS/TFRS kapsamında geçmişe yönelik hatalar karşılaştırmalı bilgilerde 
izleyen dönemlere ilişkin konsolide finansal tablolarda düzeltilir. 
 

Grup’un ilişikte sunulan finansal tablolarında muhasebe tahminlerinde bir değişiklik ve/veya düzeltme gerektiren hata 
bulunmamaktadır. 
 
2.4. Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler 
 

Muhasebe politikalarında önemli değişiklikler geçmişe dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları 
yeniden düzenlenmektedir. 1 Ocak - 31 Aralık 2021 dönemine ait finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan 
muhasebe politikaları 1 Ocak - 31 Aralık 2020 dönemine ait finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan muhasebe 
politikaları ile tutarlıdır. 
 

Yeni bir standardın ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, şayet varsa, geçiş hükümlerine 
uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün yer almadığı değişiklikler, 
muhasebe politikasında isteğe bağlı yapılan önemli değişiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak 
uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, 
yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise hem değişikliğin yapıldığı 
dönemde hem de ileriye yönelik olarak uygulanır 
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 
 
Hasılat  
 
Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Tahmini müşteri iadeleri, 
indirimler ve karşılıklar söz konusu tutardan düşülmektedir. Grup, beşerî ilaç ve sağlık ürünleri alım satımı, ithalat ve ihracatı 
yapmaktadır.  
 
Grup aşağıda yer alan temel prensipler doğrultusunda hasılatı finansal tablolarına kaydetmektedir: 
 

(a) Müşteriler ile sözleşmeleri belirlenmesi 
(b) Sözleşmedeki performans yükümlülüklerini belirlenmesi 
(c) Sözleşmedeki işlem fiyatını saptanması 
(d) İşlem fiyatını sözleşmedeki performans yükümlülüklerine bölüştürülmesi 
(e) Her performans yükümlülüğü yerine getirildiğinde hasılatın muhasebeleştirilmesi 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLARI (Devamı) 
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
Hasılat (Devamı) 
 
Grup aşağıdaki şartların tamamının karşılanması durumunda müşterisi ile yaptığı bir sözleşmeyi hasılat olarak 
muhasebeleştirir: 
 

(a) Sözleşmenin tarafları sözleşmeyi (yazılı, sözlü ya da diğer ticari teamüllere uyarınca) onaylamış ve kendi 
edimlerini ifa etmeyi taahhüt etmektedir, 

(b) Şirket her bir tarafın devredeceği mal veya hizmetlerle ilgili hakları tanımlayabilmektedir, 
(c) Şirket devredilecek mal veya hizmetlerle ilgili ödeme koşulları tanımlayabilmektedir, 
(d) Sözleşme özü itibarıyla ticari niteliktedir, 

 
Grup’un müşteriye devredilecek mal veya hizmetler karşılığı bedel tahsil edecek olması muhtemeldir. Bir bedelin tahsil 
edilebilirliğinin muhtemel olup olmadığını değerlendirirken işletme, sadece müşterinin bu bedeli vadesinde ödeyebilmesini 
ve buna ilişkin niyetini dikkate alır. 
 
Faiz geliri:  
 
Finansal varlıklardan elde edilen faiz geliri, Grup’un ekonomik faydaları elde edeceği ve gelirin güvenilir bir biçimde 
ölçülmesi mümkün olduğu sürece kayıtlara alınır. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal 
varlıktan elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde 
ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.  
 
Stoklar 
 
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve değişken genel üretim 
giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa uygun olan yönteme göre ve çoğunlukla İlk giren 
ilk çıkar yöntemine göre değerlenir. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından 
tahmini tamamlanma maliyeti ile satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının 
indirilmesiyle elde edilir. Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir 
değerine indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların net 
gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar 
nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal 
edilen tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
Maddi Duran Varlıklar 
 

Grup, TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardına uygun olarak arsaları, binaları, makine, tesis ve cihazları ve taşıtları için 
26 Şubat 2021, 9, 10, 11 ve 14 Mart 2021 tarihlerinde Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılan 
değerleme çalışmalarında tespit edilen gerçeğe uygun değerleri baz alarak 31 Aralık 2020 tarihinden başlayarak “Yeniden 
değerleme modelini” benimsemiştir. Söz konusu muhasebe politikası ileriye dönük olarak uygulanmaya başlanmıştır. 
 

Arsalar, binalar ve makine, tesis ve cihazlar ile taşıtlar, yapılan değerleme çalışmalarında tespit edilen makul değerlerinden, 
müteakip amortisman tutarları ve varsa değer düşüklüğü indirilmek suretiyle finansal tablolara yansıtılmıştır. Grup, bu 
kıymetlerin gerçeğe uygun değer tespitlerini 3 ila 5 yıl arasında yaptırabilmektedir. Yeniden değerlemenin yapıldığı tarih 
itibarıyla, değerlemeye konu olan ilgili maddi duran varlığın birikmiş amortismanı varlığın maliyeti ile netleştirilmekte ve 
müteakip dönemlerde yeniden değerlenmiş net defter değeri üzerinden takip edilmektedir. 
 

Bunlar dışında kalan bütün maddi duran varlıklar, maliyet veya değerlenmiş tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre 
doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman 
yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini ileriye dönük olarak tespit etmek amacıyla her yıl gözden 
geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.  
 

Maddi duran varlıkların elden çıkartılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kar ve zararlar 
satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenerek gelir tablosuna dahil edilirler. 
 

Maddi duran varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir: 
    Ekonomik Ömrü 
   
Binalar  30-50 Yıl 
Taşıt Araçları ve Demirbaşlar   4-10 Yıl 
Makine, Tesis ve Cihazlar  2-25 Yıl 
Diğer maddi duran varlılar  15 Yıl 
Özel maliyetler   5 Yıl 

 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar  
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan 
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan sınırlı ömre sahip olanlar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve 
birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal 
amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan 
değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak 
muhasebeleştirilir. Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan sınırsız ömre sahip olanlar maliyet değerlerinden birikmiş 
değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. 
 

Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen sürede oluşan 
maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre (3 yıl) itfa edilir.  
 

İşletme İçi Yaratılan Maddi Olmayan Duran Varlıklar – Araştırma ve Geliştirme Giderleri 
Araştırma faaliyetleri giderleri oluştuğu dönem içinde gider olarak kabul edilir. Geliştirme faaliyetleri (ya da Grup içi bir 
projenin gelişim aşaması) sonucu ortaya çıkan işletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıklar yalnızca aşağıda belirtilen 
şartların tamamı karşılandığında kayda alınırlar: 
 

 ·Maddi olmayan duran varlığın kullanıma hazır ya da satılmaya hazır hale getirilebilmesi için tamamlanmasının teknik 
anlamda mümkün olması,  
· Maddi olmayan duran varlığı tamamlama, kullanma veya satma niyetinin olması,  
· Maddi olmayan duran varlığın kullanılabilir veya satılabilir olması,  
· Varlığın ne şekilde ileriye dönük olası bir ekonomik fayda sağlayacağının belli olması,  
· Maddi olmayan duran varlığın gelişimini tamamlamak, söz konusu varlığı kullanmak ya da satmak için uygun teknik, 
finansal ve başka kaynakların olması, ve  
· Varlığın geliştirme maliyetinin, geliştirme sürecinde güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)  
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Devamı) 
 
İşletme içi yaratılan maddi olmayan varlık tutarı, maddi olmayan duran varlığın yukarıda belirtilen muhasebeleştirme 
şartlarını karşıladığı andan itibaren oluşan harcamaların toplam tutarıdır. İşletme içi yaratılan maddi olmayan varlıklar kayda 
alınamadıklarında, ilgili geliştirme harcamaları oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir. Başlangıç muhasebeleştirmesi 
sonrasında, işletme içi yaratılan maddi olmayan varlıklar da ayrı olarak satın alınan maddi olmayan duran varlıklar gibi 
maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. 
Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında, yeniden değerleme yöntemi seçilmesi durumunda ise, ilgili varlığın, sürecin belli 
bir noktasına kadar muhasebeleştirilme kriterlerini karşılamamış olması nedeniyle maddi olmayan duran varlık maliyetinin 
sadece bir parçasının varlık olarak muhasebeleştirilmiş olması durumunda yeniden değerleme yöntemi ilgili varlığın 
tamamına uygulanır. 
 
Maddi olmayan varlıkların bilanço dışı bırakılması  
 
Bir maddi olmayan duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar elde 
edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu dışı bırakılır. Bir maddi olmayan duran varlığın finansal durum 
tablosu dışı bırakılmasından kaynaklanan kâr ya da zarar, varsa, varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan net tahsilatlar ile 
defter değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu fark, ilgili varlık finansal durum tablosu dışına alındığı zaman kâr veya 
zararda muhasebeleştirilir.  
 
Borçlanma Maliyetleri  
 
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar (özellikli varlıklar) söz konusu olduğunda, 
satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır 
hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir.  
 
Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir. 
 
Finansal Araçlar  
 
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, Grup finansal aracın sözleşmeden doğan karşılıklarına taraf olduğunda Grup’un 
konsolide finansal durum tablosunda muhasebeleştirilir. Finansal varlıklar ve yükümlülükler ilk olarak gerçeğe uygun 
değerleri üzerinden ölçülür. Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin (gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan 
finansal varlık ve yükümlülükler hariç) edinimi veya ihracıyla doğrudan ilişkili olan işlem maliyetleri, uygun bir şekilde ilk 
muhasebeleştirmede o finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerine eklenir veya bu değerden çıkarılır. 
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin edinimi veya ihracıyla doğrudan ilişkili olan işlem maliyetleri direk olarak kar veya 
zarara yansıtılır 
 
Finansal varlıklar 
 
Normal yoldan alınıp satılan finansal varlıklar işlem tarihinde kayıtlara alınır veya çıkartılır.  
 
Grup, finansal varlıklarını (a) Finansal varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı iş modeli, (b) Finansal varlığın 
sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özelliklerini esas alarak sonraki muhasebeleştirmede itfa edilmiş maliyeti üzerinden, 
gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak veya gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara 
yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırır. İşletme sadece finansal varlıkların yönetimi için kullandığı iş modelini 
değiştirdiğinde, bu değişiklikten etkilenen tüm finansal varlıkları yeniden sınıflandırır. Finansal varlıkların yeniden 
sınıflandırılması, yeniden sınıflandırma tarihinden itibaren ileriye yönelik olarak uygulanır. Bu tür durumlarda, daha önce 
finansal tablolara alınmış olan kazanç, kayıp (değer düşüklüğü kazanç ya da kayıpları dâhil) veya faizler için herhangi 
düzeltme yapılmaz.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)  
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
Finansal Araçlar (Devamı)  
 
Finansal varlıklar (Devamı) 
 
Finansal varlıkların sınıflandırılması 
 
Aşağıdaki koşulları sağlayan finansal varlıklar sonradan itfa edilmiş maliyetleri üzerinden ölçülür: 
 

• finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde 
tutulması; ve 

• finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan 
faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması. 

 
Bir finansal varlık, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak 
ölçülmüyorsa, gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülür. 
  
İlk defa finansal tablolara almada Grup, ticari amaçla elde tutulmayan özkaynak aracına yapılan yatırımını gerçeğe uygun 
değerindeki sonraki değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması konusunda, geri dönülemeyecek bir tercihte 
bulunulabilir. 
 
(i) İtfa edilmiş maliyet ve etkin faiz yöntemi 
 
İtfa edilmiş maliyeti üzerinden gösterilen finansal varlıklara ilişkin faiz geliri etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanır. Etkin 
faiz yöntemi bir borçlanma aracının itfa edilmiş maliyetini hesaplama ve faiz gelirini ilgili döneme dağıtma yöntemidir. Bu 
gelir, aşağıdakiler dışında, finansal varlığın brüt defter değerine etkin faiz oranı uygulanarak hesaplanır:  
 
(a) Satın alındığında veya oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlıklar. Bu tür finansal varlıklar için 
işletme, ilk defa finansal tablolara alınmasından itibaren, finansal varlığın itfa edilmiş maliyetine krediye göre düzeltilmiş etkin 
faiz oranını uygular.  
 
(b) Satın alındığında veya oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlık olmayan ancak sonradan kredi-
değer düşüklüğüne uğramış finansal varlık haline gelen finansal varlıklar. Bu tür finansal varlıklar için işletme, sonraki 
raporlama dönemlerinde, varlığın itfa edilmiş maliyetine etkin faiz oranını uygular. 
 
Faiz geliri, sonraki muhasebeleştirmede itfa edilmiş maliyetleri ve gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire 
yansıtılmış borçlanma araçları için etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. 
 
(ii) Gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 
 
İtfa edilmiş maliyetleri üzerinden veya gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülme kriterini 
karşılamayan finansal varlıklar gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılarak ölçülürler.  
 
Gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar her dönem sonunda gerçeğe uygun değerlerinden 
ölçülür ve tüm gerçeğe uygun değer değişimleri, ilgili finansal varlıklar finansal riskten korunma işlemlerinin bir parçası 
olmadıkları sürece, kar veya zararda muhasebeleştirilir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)  
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
Finansal Araçlar (Devamı)  
 
Finansal varlıklar (Devamı) 
 
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü 
 
Grup, itfa edilmiş maliyetleri üzerinden gösterilen veya gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak 
ölçülen borçlanma araçları, kira alacakları, ticari alacaklar, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan varlıklar ve ayrıca 
finansal teminat sözleşmelerine yapılan yatırımlarına dair beklenen kredi zararları için finansal tablolarında değer düşüklüğü 
karşılığı ayırır. Beklenen kredi zararı tutarı her raporlama döneminde ilgili finansal varlığın ilk kez finansal tablolara 
alınmasından bu yana kredi riskinde oluşan değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenir. 
 
Grup önemli finansman unsuru olmayan ticari alacaklar, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan varlıklar için 
basitleştirilmiş yaklaşımdan faydalanarak değer düşüklüğü karşılıklarını, ilgili finansal varlıkların ömürleri boyunca beklenen 
kredi zararına eşit tutarda hesaplar.  
 
Grup diğer tüm finansal araçları için, ilk muhasebeleştirmeden bu yana eğer kredi riskinde önemli bir artış olduysa ömür boyu 
beklenen kredi zararlarını muhasebeleştirir. Ancak finansal aracın kredi riski ilk muhasebeleştirmeden bu yana önemli bir 
artış göstermemişse Grup o finansal araç için 12 aylık beklenen kredi zararı tutarında zarar karşılığını muhasebeleştirir. 
 
Beklenen kredi zararlarının ölçümü ve muhasebeleştirilmesi 
 
Beklenen kredi zararlarının ölçümü, temerrüt ihtimali, temerrüt halinde kayıp (örneğin temerrüt varsa kaybın büyüklüğü) ve 
temerrüt halinde riske esas tutarın bir fonksiyonudur. Temerrüt olasılığı ve temerrüt halinde kaybın değerlendirilmesi, ileriye 
dönük bilgilerle düzeltilmiş geçmişe ait verilere dayanır. Finansal varlıkların temerrüt halinde riske esas tutarı, ilgili varlıkların 
raporlama tarihindeki brüt defter değeri üzerinden yansıtılır. 
 
Finansal varlıkların beklenen kredi zararı, Grup’un sözleşmeye dayalı olarak vadesi geldikçe gerçekleşecek nakit akışlarının 
tamamı ile Grup’un tahsil etmeyi beklediği nakit akışlarının tamamı arasındaki farkın (tüm nakit açıklarının) başlangıçtaki 
etkin faiz oranı (ya da satın alındığında veya oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlıklar için krediye 
göre düzeltilmiş etkin faiz oranı) üzerinden hesaplanan bugünkü değeridir.  
 
Finansal varlıkların finansal tablo dışı bırakılması 
 
Grup yalnızca finansal varlıktan kaynaklanan nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan hakların süresi dolduğunda veya 
finansal varlığı ve finansal varlığın sahipliğinden kaynaklanan her türlü risk ve getirileri önemli ölçüde başka bir işletmeye 
devrettiğinde o finansal varlığı finansal tablo dışı bırakır.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)  
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
Finansal Araçlar (Devamı)  
 
Finansal varlıkların finansal tablo dışı bırakılması (Devamı) 
 
İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen bir finansal varlık finansal tablo dışı bırakılırken varlığın defter değeri ve tahsil edilen 
ve edilecek bedel arasındaki fark kar veya zararda muhasebeleştirilir. Ayrıca, gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı 
gelire yansıtılan bir borçlanma aracının finansal tablo dışı bırakılmasında, daha önce ilgili araca ilişkin yeniden değerleme 
fonunda biriken toplam kazanç veya kayıp, kar veya zararda yeniden sınıflandırılır. Grup’un ilk muhasebeleştirmede gerçeğe 
uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtarak ölçmeyi tercih ettiği bir özkaynak aracının finansal tablo dışı 
bırakılması durumundaysa, yeniden değerleme fonunda biriken toplam kazanç veya kayıp kar veya zararda 
muhasebeleştirilmez, doğrudan birikmiş karlara transfer edilir. 
  
Finansal yükümlülükler 
 
İşletme, finansal yükümlülüğü ilk defa finansal tablolara alırken gerçeğe uygun değerinden ölçer. Gerçeğe uygun değer 
değişimleri kâr veya zarara yansıtılanlar dışındaki yükümlülüklerin ilk ölçümünde, bunların edinimiyle veya ihracıyla 
doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilir. 
 
İşletme, aşağıdakiler dışında kalan tüm finansal yükümlülüklerini sonraki muhasebeleştirmede itfa edilmiş maliyetinden 
ölçülen olarak sınıflandırır:  
 
(a) Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler: Bu yükümlülükler, türev ürünler de 
dâhil olmak üzere, sonraki muhasebeleştirmede gerçeğe uygun değerinden ölçülür.  
 
(b) Finansal varlığın devredilmesi işleminin finansal tablo dışı bırakma şartlarını taşımaması veya devam eden ilişki 
yaklaşımının uygulanması durumunda ortaya çıkan finansal yükümlülükler: Şirket, bir varlığı devam eden ilişkisi ölçüsünde 
finansal tabloda göstermeye devam ettiği durumda, finansal tabloya buna bağlı bir yükümlülük de yansıtır. Devredilen varlık 
ve buna bağlı yükümlülük, işletmenin elinde tutmaya devam ettiği hak ve mükellefiyetleri yansıtacak şekilde ölçülür. 
Devredilen varlığa bağlı yükümlülük, devredilen varlığın net defter değeri ile aynı usulde ölçülür. 
 
(c) TFRS 3’ün uygulandığı bir işletme birleşmesinde edinen işletme tarafından finansal tablolara alınan şarta bağlı bedel: İlk 
defa finansal tablolara alınmasından sonra, bu tür bir şarta bağlı bedeldeki gerçeğe uygun değer değişimleri kâr veya zarara 
yansıtılarak ölçülür. 
 
İşletme, herhangi bir finansal yükümlülüğü yeniden sınıflandırmaz. 
 
Finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması 
 
Grup’un finansal yükümlülükleri yalnızca Grup’un yükümlülükleri ortadan kalktığında, iptal edildiğinde veya zaman aşımına 
uğradığında finansal tablo dışı bırakır. Finansal tablo dışı bırakılan finansal yükümlülüğün defter değeri ve devredilen nakit 
dışı varlıklar veya üstlenilen yükümlülükler dahil olmak üzere ödenen veya ödenecek tutar arasındaki fark, kar veya zararda 
muhasebeleştirilir.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)  
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
Kur Değişiminin Etkileri 
  
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi 
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları, Grup’un geçerli para birimi olan 
ve finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir. 
 
Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) 
gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli 
parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Yeni Türk Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe 
uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun 
değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı 
para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.  
 
Kur farkları, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda muhasebeleştirilirler. 
  
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 
 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya 
açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki 
tüm olayları kapsar.  
 
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları 
bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. 
 
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler 
  
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması 
ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık 
ayrılır.  
 
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla 
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en güvenilir şekilde tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. 
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz 
konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.  
 
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının 
beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde 
ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir. 
 
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması  
 
Grup’un, yönetim tarafından performanslarını değerlendirme ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı bilgileri 
içeren, tek bir faaliyet bölümü bulunmaktadır (Dipnot 3).  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)  
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler  
 
Türk Vergi Mevzuatı, ana Grup ve onun bağlı ortaklığına vergi beyannamesi hazırlamasına izin vermediğinden, ekli finansal 
tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır.  
 
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.  
 
Cari vergi  
 
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda 
vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan 
kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. Grup’un cari vergi yükümlülüğü 
bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.  
 
Ertelenmiş vergi  
 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal 
vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin 
yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri 
vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, 
gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla 
hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, 
şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) 
kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez. 
 
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu 
farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş 
ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile 
ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli 
kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan 
kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.  
 
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı 
değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkân verecek düzeyde mali kar elde etmenin 
muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.  
 
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde 
geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi 
düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Grup’un 
bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği 
yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.  
 
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal 
bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle 
ilişkilendirilmesi ya da Grup’un cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması 
durumunda mahsup edilir.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)  
 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (Devamı) 
 

Dönem cari ve ertelenmiş vergisi  
 
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin ertelenmiş 
vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından 
kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak 
muhasebeleştirilir.  
 
İşletme birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, 
yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aşan kısmının 
belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur. 
 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar 
  
Kıdem tazminatları:  
 
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten çıkarılma 
durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“TMS 19”) uyarınca söz 
konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir.  
 

Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması 
beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan 
tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmiştir.  
 

İzin karşılıkları: 
Biriken ücretli izinler; mevcut döneme ilişkin hakların bütünüyle kullanılmaması halinde geleceğe taşınan ve gelecek dönem 
içerisinde kullanılabilen izinlerdir. Bu izinler giydirilmiş (diğer bir ifade ile çalışanlar, işten ayrılmaları halinde kullanmamış 
oldukları haklarına ilişkin nakit ödeme yapılmasını talep etme hakkına sahiplerdir) olabileceği gibi, 
kazanılmamış/giydirilmemiş (diğer bir ifade ile çalışanlar, işten ayrılmaları halinde kullanmamış oldukları haklarına ilişkin 
olarak nakit ödeme yapılmasını talep etme hakkına sahip değillerdir) de olabilir. Çalışanlar, gelecekteki ücretli izin haklarını 
arttıran hizmetlerde bulundukça işletme açısından bir yükümlülük doğar. Çalışanların birikmiş kazanılmamış haklarını 
kullanmadan işten ayrılabilme olasılığı ilgili yükümlülüğün ölçüm şeklini etkilemesine rağmen, ücretli izinler kazanılmamış 
dahi olsalar, işletme açısından bir yükümlülük mevcuttur ve finansal tablolara yansıtılmıştır. 
 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkuller olup ilk 
olarak maliyet değerleri ve buna dahil olan işlem maliyetleri ile ölçülürler. Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında yatırım 
amaçlı gayrimenkuller, bilanço tarihi itibarıyla piyasa koşullarını yansıtan gerçeğe uygun değer ile değerlenirler. Yatırım 
amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç veya zararlar oluştukları dönemde 
konsolide kar veya zarar tablosuna dahil edilirler. 
 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışından gelecekte herhangi bir ekonomik 
yarar sağlanamayacağının belirlenmesi durumunda bilanço dışı bırakılırlar. Yatırım amaçlı gayrimenkulün kullanım süresini 
doldurmasından veya satışından kaynaklanan kar/zarar, oluştukları dönemde konsolide kar veya zarar tablosuna dahil edilir. 
 
Transferler, yatırım amaçlı gayrimenkullerin kullanımında bir değişiklik olduğunda yapılır. Gerçeğe uygun değer esasına 
göre izlenen yatırım amaçlı gayrimenkulden, sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul sınıfına yapılan bir transferde, transfer 
sonrasında yapılan muhasebeleştirme işlemindeki tahmini maliyeti, anılan gayrimenkulün kullanım şeklindeki değişikliğin 
gerçekleştiği tarihteki gerçeğe uygun değeridir. Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün, gerçeğe uygun değer esasına 
göre gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüşmesi durumunda, işletme, kullanımdaki değişikliğin gerçekleştiği 
tarihe kadar “Maddi Duran Varlıklar” a uygulanan muhasebe politikasını uygular. 
 
 



GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI 
ORTAKLIKLARI 
 
31 ARALIK 2021 ve 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA  
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 
 

26 
 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)  
 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
TFRS 16 “Kiralamalar” Standardı  
 
Şirket - kiracı olarak  
 
Şirket, bir sözleşmenin başlangıcında, sözleşmenin kiralama niteliği taşıyıp taşımadığını ya da kiralama işlemi içerip 
içermediğini değerlendirir. Sözleşmenin, bir bedel karşılığında tanımlanan varlığın kullanımını kontrol etme hakkını belirli 
bir süre için devretmesi durumunda, bu sözleşme kiralama niteliği taşımaktadır ya da bir kiralama işlemi içermektedir. Şirket, 
bir sözleşmenin tanımlanan bir varlığın kullanımını kontrol etme hakkını belirli bir süre için devredip devretmediğini 
değerlendirirken aşağıdaki koşulları göz önünde bulundurur:  
 
a) Sözleşmenin tanımlanan varlık içermesi; bir varlık genellikle sözleşmede açık veya zımni bir şekilde belirtilerek tanımlanır.  
b) Varlığın işlevsel bir bölümünün fiziksel olarak ayrı olması veya varlığın kapasitesinin tamamına yakınını temsil etmesi. 
Tedarikçinin varlığı ikame etme yönünde aslî bir hakka sahip olması ve bundan ekonomik fayda sağlaması durumunda varlık 
tanımlanmış değildir.  
c) Tanımlanan varlığın kullanımından sağlanacak ekonomik yararların tamamına yakınını elde etme hakkının olması,  
d) Tanımlanan varlığın kullanımını yönetme hakkının olması. Şirket, varlığın nasıl ve ne amaçla kullanılacağına ilişkin 
kararların önceden belirlenmiş olması durumunda varlığın kullanım hakkına sahip olduğunu değerlendirmektedir. Şirket 
varlığın kullanımını yönetme hakkına aşağıdaki durumlarda sahip olmaktadır:  
 

i. Şirket’in, kullanım süresi boyunca varlığı işletme hakkına sahip olması (veya varlığı kendi belirlediği 
şekilde işletmeleri için başkalarını yönlendirmesi) ve tedarikçinin bu işletme talimatlarını değiştirme 
hakkının bulunmaması veya  

ii. Şirket’in, kullanım süresi boyunca varlığın nasıl ve ne amaçla kullanılacağını önceden belirleyecek şekilde 
varlığı (ya da varlığın belirli özelliklerini) tasarlamış olması.  

 
Şirket, kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal tablolarına bir kullanım hakkı varlığı ve bir kira yükümlülüğü yansıtır.  
 
Kullanım hakkı varlığı  
 
Kullanım hakkı varlığı ilk olarak maliyet yöntemiyle muhasebeleştirilir ve aşağıdakileri içerir:  
 
a) Kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı,  
b) Kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira ödemelerinden alınan tüm kiralama teşviklerinin 
düşülmesiyle elde edilen tutar,  
c) Şirket tarafından katlanılan tüm başlangıçtaki doğrudan maliyetler ve  
 
Şirket maliyet yöntemini uygularken, kullanım hakkı varlığını:  
 
a) Birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmüş ve  
b) Kira yükümlülüğünün yeniden ölçümüne göre düzeltilmiş maliyeti üzerinden ölçer.  
 
Şirket, kullanım hakkı varlığını amortismana tabi tutarken TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardında yer alan 
amortisman hükümlerini uygular. Tedarikçinin, kiralama süresinin sonunda dayanak varlığın mülkiyetini Şirket’e devretmesi 
durumunda veya kullanım hakkı varlığı maliyetinin Şirket’in bir satın alma opsiyonunu kullanacağını göstermesi durumunda, 
Şirket kullanım hakkı varlığını kiralamanın fiilen başladığı tarihten dayanak varlığın faydalı ömrünün sonuna kadar 
amortismana tabi tutar. Diğer durumlarda, Şirket kullanım hakkı varlığını, kiralamanın fiilen başladığı tarihten başlamak 
üzere söz konusu varlığın faydalı ömrü veya kiralama süresinden kısa olanına göre amortismana tabi tutar.  
 
Şirket kullanım hakkı varlığının değer düşüklüğüne uğramış olup olmadığını belirlemek ve belirlenen herhangi bir değer 
düşüklüğü zararını muhasebeleştirmek için TMS 36, “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” standardını uygular.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)  
 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

TFRS 16 “Kiralamalar” Standardı (Devamı) 
 
Kira yükümlülüğü  
 
Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, Şirket kira yükümlülüğünü o tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin bugünkü değeri 
üzerinden ölçer. Kira ödemeleri, bu oranın kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda, kiralamadaki zımnî faiz oranı kullanılarak 
iskonto edilir. Şirket, bu oranın kolaylıkla belirlenememesi durumunda, Şirket’in alternatif borçlanma faiz oranını kullanır. 
Alternatif borçlanma oranı, Grup şirketlerinin kontrat tarihlerindeki borçlanma oranları dikkate alınarak belirlenmiştir.  
 
Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil olan kira ödemeleri, dayanak varlığın kiralama 
süresi boyunca kullanım hakkı için yapılacak ve kiralamanın fiilen başladığı tarihte ödenmemiş olan aşağıdaki ödemelerden 
oluşur:  
 
a) Sabit ödemelerden her türlü kiralama teşvik alacaklarının düşülmesiyle elde edilen tutar,  
b) Bir endeks ya da orana bağlı olan, ilk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks veya oran kullanılarak yapılan 
değişken kira ödemeleri,  
c) Şirket’in satın alma opsiyonunu kullanacağından makul ölçüde emin olması durumunda bu opsiyonun kullanım fiyatı ve 
d) Kiralama süresinin Şirket’in kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon kullanacağını göstermesi durumunda, kiralamanın 
sonlandırılmasına ilişkin ceza ödemeleri.  
 
Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra Şirket, kira yükümlülüğünü aşağıdaki şekilde ölçer:  
 
a) Defter değerini, kira yükümlülüğündeki faizi yansıtacak şekilde artırır,  
b) Defter değerini, yapılmış olan kira ödemelerini yansıtacak şekilde azaltır ve  
c) Defter değerini yeniden değerlendirmeleri ve yeniden yapılandırmaları yansıtacak şekilde ya da revize edilmiş özü 
itibarıyla sabit olan kira ödemelerini yansıtacak şekilde yeniden ölçer.  
 
Kiralama süresindeki her bir döneme ait kira yükümlülüğüne ilişkin faiz, kira yükümlülüğünün kalan bakiyesine sabit bir 
dönemsel faiz oranı uygulanarak bulunan tutardır. Dönemsel faiz oranı, kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda, kiralamadaki 
zımnî faiz oranıdır. Şirket, bu oranın kolaylıkla belirlenememesi durumunda, Şirket’in alternatif borçlanma faiz oranını 
kullanır. Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra, Şirket, kira yükümlülüğünü, kira ödemelerindeki değişiklikleri 
yansıtacak şekilde yeniden ölçer. Şirket, kira yükümlülüğünün yeniden ölçüm tutarını, kullanım hakkı varlığında düzeltme 
olarak finansal tablolarına yansıtır.  
 
Uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları  
 
Kiralama yükümlülüğü, sözleşmelerdeki uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları dikkate alınarak belirlenmektedir. 
Sözleşmelerde yer alan uzatma ve erken sonlandırma opsiyonlarının büyük kısmı Şirket ve kiralayan tarafından müştereken 
uygulanabilir opsiyonlardan oluşmaktadır. Şirket kiralama süresini, söz konusu uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları 
ilgili sözleşmeye göre Şirket’in inisiyatifindeyse ve opsiyonların kullanımı makul derecede kesinse kiralama süresine dâhil 
ederek belirlemektedir. Şirket’in, makul derecede kesin olmadığı için kiralama yükümlülüğüne dahil edilmeyen uzatma ve 
erken sonlandırma opsiyonu içeren önemli seviyede kira kontratı bulunmamaktadır. Eğer şartlarda önemli bir değişiklik 
olursa yapılan değerlendirme yönetim tarafından gözden geçirilmektedir. Cari dönemde yapılan değerlendirmeler sonucunda, 
uzatma ve erken sonlandırma opsiyonlarının kiralama süresine dahil edilmesi nedeniyle oluşan kiralama yükümlülüğü veya 
varlık kullanım hakkı bulunmamaktadır.  
 
Değişken kira ödemeleri  
 
TFRS 16 standardı kapsamında yer almayan söz konusu değişken kira ödemeleri, ilgili dönemde gelir tablosuna kira gideri 
olarak kaydedilmektedir.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)  
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
TFRS 16 “Kiralamalar” Standardı (Devamı) 
 
Kolaylaştırıcı uygulamalar  
 
Kiralama süresi 12 ay ve daha kısa olan kısa vadeli kiralama sözleşmeleri ile Şirket tarafından düşük değerli olarak belirlenen 
bilgi teknolojileri ekipman kiralamalarına (ağırlıklı olarak yazıcı, dizüstü bilgisayar, mobil telefon vb.) ilişkin sözleşmeler, 
TFRS 16, “Kiralamalar” standardının tanıdığı istisna kapsamında değerlendirilmiş olup, bu sözleşmelere ilişkin ödemeler 
oluştukları dönemde gider olarak muhasebeleştirilmeye devam edilmektedir.  
 
Şirket - kiralayan olarak  
 
Şirket’in kiralayan olarak kiralamalarının tamamı operasyonel kiralamadır. Operasyonel kiralamalarda, kiralanan varlıklar, 
bilançoda yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi duran varlıklar veya diğer dönen varlıklar altında sınıflandırılır ve elde edilen 
kira gelirleri kiralama dönemi süresince, eşit tutarlarda gelir tablosuna yansıtılır. Kira gelirleri kira dönemi boyunca doğrusal 
yöntem ile gelir tablosuna yansıtılmaktadır.  
 
Şirket, bir kiralama bileşeniyle birlikte bir ya da daha fazla ilave kiralama niteliği taşıyan veya taşımayan bileşen içeren bir 
sözleşme için, sözleşmede yer alan bedeli, TFRS 15, “Müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılat” standardını 
uygulayarak dağıtır.  
 
Satış ve geri kiralama işlemleri  
 
Bir satış ve geri kiralama işlemi, bir varlığın satışını ve yine aynı varlığın geri kiralanmasını içerir. Kira ödemeleri ve satış 
fiyatı, bunlar bir bütün olarak müzakere edildiğinden, genellikle birbirlerine bağımlıdır. Bir satış ve geri kiralama işleminin 
muhasebeleştirme yöntemi, ilgili kiralama işleminin çeşidine bağlıdır. Satış ve geri kiralama işleminin finansal kiralama ile 
sonuçlanması durumunda, satış gelirlerinin defter değerinin üzerindeki kısmı satıcı-kiraya veren tarafından hemen gelir olarak 
muhasebeleştirilmez. Bunun yerine, sözü edilen gelir ertelenir ve kiralama süresi boyunca itfa edilir. Geri kiralama işlemi bir 
finansal kiralama ise, yapılmış olan işlem, kiralanan varlık işlemin teminatı olmak üzere, kiraya verenin kiracıya finansman 
sağladığı bir araçtır. Bu nedenle, ilgili varlığın defter değerini aşan satış gelirlerinin gelir olarak görülmesi doğru değildir. Bu 
türden fazla tutarlar ertelenir ve kiralama süresi boyunca itfa edilir.  
 
Satış ve geri kiralama işlemi ile geri kiralanan binalar ‘‘Maddi duran varlıklar" hesabında muhasebeleştirilmiştir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)  
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye 
 
İşletme birleşmeleri, ayrı tüzel kişiliklerin veya işletmelerin raporlama yapan tek bir işletme şeklinde birleşmesi olarak 
değerlendirilmektedir. İşletme birleşmeleri, TFRS 3 kapsamında, satın alma yöntemine göre muhasebeleştirilir. 
 
İktisap maliyeti, alım tarihinde verilen varlıkların gerçeğe uygun değeri, çıkarılan sermaye araçları, değişimin yapıldığı tarihte 
varsayılan veya katlanılan yükümlülükler ve buna ilave iktisapla ilişkilendirilebilecek maliyetleri içerir. İşletme birleşmesi 
sözleşmesi gelecekte ortaya çıkacak olaylara bağlı olarak maliyetin düzeltilebileceğini öngören hükümler içerirse; bu 
düzeltmenin muhtemel olması ve değerinin tespit edilebilmesi durumunda, edinen işletme birleşme tarihinde birleşme 
maliyetine bu düzeltmeleri dahil eder. Alıma ilişkin maliyetler oluştukları dönemde giderleştirilir. Bağlı ortaklık alımı, iştirak 
edinimi ve iş ortaklıklarının kurulmasından ortaya çıkan şerefiye ödenen bedelin Şirket’in edinilen işletmedeki net 
tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerinin oranı ve edinilen işletmedeki kontrol 
gücü olmayan pay tutarını aşan kısmıdır. Değer düşüklüğü testi için şerefiye, nakit üreten birimlere dağıtılır. Dağıtım, 
şerefiyenin oluştuğu işletme birleşmesinden fayda sağlaması beklenen nakit üreten birimlere veya nakit üreten birim 
gruplarına yapılır. Şerefiyenin dağıtıldığı her bir birim veya birim grubu işletme içi yönetsel amaçlarla, şerefiyenin izlendiği 
işletmenin en küçük varlık grubudur. Şerefiye faaliyet bölümleri bazında takip edilir. Şerefiyedeki değer düşüklüğü gözden 
geçirmeleri yılda bir kez veya olay veya şartlardaki değişikliklerin değer düşüklüğü ihtimalini işaret ettiği durumlarda daha 
sık yapılmaktadır. Şerefiyenin defter değeri kullanım değeri ve satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinin büyük 
olanı olan geri kazanılabilir değer ile karşılaştırılır. Herhangi bir değer düşüklüğü durumunda zarar derhal muhasebeleştirilir 
ve takip eden dönemde geri çevrilmez. 
 
Nakit Akım Tablosu 
  
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde 
sınıflandırılarak raporlanır. 
  
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Grup’un ilaç satış faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir.  
 
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı 
ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.  
 
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların 
geri ödemelerini gösterir.  
 
Hazır değerler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen 
nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli 
yatırımlardır. 
 
Ödenmiş Sermaye 
 

Adi hisse senetleri özkaynaklarda sınıflandırılırlar. Yeni hisse senedi ve opsiyon ihracıyla ilişkili maliyetler, vergi etkisi 
indirilmiş olarak tahsil edilen tutardan düşülerek özkaynaklarda gösterilirler. 
 
Hisse Başına Kazanç  
 

Kar veya zarar tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net dönem karının, dönem boyunca dolaşımda olan hisse senetlerinin 
ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur (Dipnot 30).  
 

Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile 
arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi 
değerlendirilir. Ancak karşılaştırılabilirliğin sağlanması amacıyla ve ekonomik gerçekliğine bağlı olarak, hisse başına kazanç 
hesaplamasında kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı belirlenirken, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının etkisi geçmiş 
dönemler için de dikkate alınmaktadır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)  
 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

İlişkili Taraflar 
 

İlişkili taraflar, finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (raporlayan işletme) ilişkili olan kişi veya işletmedir.  
 

a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkili sayılır: Söz konusu 
kişinin,  
(i) raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,  
(ii) raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,  
(iii) raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması 
durumunda. 
 
(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile ilişkili sayılır:  
(i) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, bağlı ortaklık ve diğer bağlı 
ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).  
(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya da iş ortaklığı olması 
halinde.  
(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde. (iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin 
iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.  
 
(v) İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten 
ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir plânının olması 
halinde, sponsor olan işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir. (vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi 
tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi halinde.  
 
(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya söz konusu 
işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi olması halinde. İlişkili tarafla yapılan 
işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup 
olmadığına bakılmaksızın transferidir. 
 
2.6 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımlar 
 
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını, koşullu 
varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek 
tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Grup geleceğe yönelik tahmin ve varsayımlarda bulunmaktadır. 
Muhasebe tahminleri doğası gereği gerçekleşen sonuçlarla birebir aynı tutarlarda neticelenmeyebilir. Gelecek finansal 
raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek bazı tahmin ve 
varsayımlar aşağıda belirtilmiştir: 
 
- Dipnot 2’de belirtilen muhasebe politikası gereğince, maddi ve maddi olmayan varlıklar elde etme maliyetlerinden birikmiş 
amortisman ve varsa değer düşüklüğü düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların 
faydalı ömürleri baz alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Faydalı ömürler yönetimin en iyi 
tahminlerine dayanır, her bilanço tarihinde gözden geçirilir ve gerekirse değişiklik yapılır. 
 
- Dava karşılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği takdirde katlanılacak olan sonuçlar Şirket 
hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve Grup yönetimi elindeki verileri kullanarak en iyi 
tahminlerini yapıp gerekli gördüğü karşılığı ayırmaktadır. 
 
 
3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
Grup’un ana faaliyet konusu tek olduğundan (beşerî ilaç ve sağlık ürünleri alım-satımı), bölümlere göre raporlama 
yapılmamıştır. 
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4. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 
  31 Aralık 2021  31 Aralık 2020  

   
 

Kasa  154.391  245.645 
Banka  519.285.291  58.404.510 
- Vadesiz mevduat  519.285.291  58.404.510 

     
  519.439.682  58.650.155 

 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup’un bloke nakit ve nakit benzerleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2020: 
Bulunmamaktadır). 
 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup’un vadeli mevduatı bulunmamaktadır (31 Aralık 2020: Bulunmamaktadır). 
 
 
5. FİNANSAL BORÇLAR 
 

  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 
        

Kısa Vadeli Banka Kredileri  66.554.495  50.531.533 
   - Banka Kredileri  66.554.495  50.531.533 
Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısmı  45.072.504  60.243.828 
   - Banka Kredileri  45.072.504  60.243.828 
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler  10.908.928  9.452.131 
   - Finansal Kiralama Borçları  10.908.928  9.452.131 
     
Toplam Kısa Vadeli Finansal Borçlar  122.535.927  120.227.492 

     
Uzun Vadeli Banka Kredileri  17.147.815  42.167.719 
   - Banka Kredileri  17.147.815  42.167.719 
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler  11.424.038  4.994.489 
   - Finansal Kiralama Borçları  11.424.038  4.994.489 
     
Toplam Uzun Vadeli Finansal Borçlar  28.571.853  47.162.208 
     
Toplam Finansal Borçlar  151.107.780  167.389.700 

 
Finansal kiralama, kiralama dönemi 5 ile 6 yıl arasında değişen makina alımları ile ilgilidir. Grup’un finansal kiralamaya 
ilişkin yükümlülükleri, kiralayanın, kiralanan varlık üzerindeki mülkiyet hakkı vasıtasıyla güvence altına alınmıştır. 
 
Bilanço tarihi itibarıyla finansal kiralama işlemine konu olan varlıkların net defter değeri 33.167.535 TL’dir (31 Aralık 2020: 
37.870.947 TL). 
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5. FİNANSAL BORÇLAR (Devamı) 
 

 Asgari Kira Ödemeleri 
 Asgari Kira Ödemelerinin  

Bugünkü Değeri 
  31 Aralık 2021  31 Aralık 2020  31 Aralık 2021  31 Aralık 2020 

          
Finansal Kiralama 
Borçları 22.332.966  14.446.620 

 
22.332.966  14.446.620 

        
Bir Yıl İçinde 11.711.423  10.205.462  10.908.928  9.452.131 
İki ile Beş Yıl 
Arasındakiler 11.794.368  5.339.836 

 
11.424.038  4.994.489 

        
Eksi: Geleceğe Ait 
Finansal  
Giderler (-) (1.172.825) 

 
(1.098.678) 

 

-  - 
        

Kiralama 
Yükümlülüğün 
Bugünkü Değeri 

22.332.966  14.446.620 
 

22.332.966 
 

14.446.620 

 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla finansal borçların geri ödeme planı aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 

        
1 Yıl İçerisinde Ödenecek  122.535.927  120.227.492 
1-2 Yıl İçerisinde Ödenecek  22.911.539  34.373.082 
2-3 Yıl İçerisinde Ödenecek  5.384.000  11.469.391 
3-4 Yıl İçerisinde Ödenecek  276.314  1.071.343 
4-5 Yıl İçerisinde Ödenecek  -  248.392 
     
  151.107.780  167.389.700 

 
Grup’un finansal borçlarının yabancı para bazında detayı ve ortalama efektif faiz oranları aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2021  
Orijinal para 
birimi değeri  

Ağırlıklı ortalama  
etkin faiz oranı  TL karşılığı 

       
TL  124.624.434  %17,09  124.624.434 
AVRO  1.752.251  %5,02  26.483.346 
       
      151.107.780 

 

31 Aralık 2020  
Orijinal para 
birimi değeri  

Ağırlıklı ortalama  
etkin faiz oranı  TL karşılığı 

       
TL  126.011.599  %15,84  126.011.599 
AVRO  4.530.664  %3,90  41.378.101 
       
      167.389.700 

 
Grup’un kullanmış olduğu krediler karşılığında, Ankara ili Sincan ilçesinde kurulu fabrika binası ve üzerinde kurulu arsa 
üzerinde 29 Ocak 2015 tarihinde ING Bank tarafından tesis edilmiş olan 1. Dereceden 30.000.000 TL, ING Finansal 
Kiralama tarafından tesis edilmiş 2. Dereceden 20.000.000 TL ve 3. Dereceden 20.000.000 TL tutarında ipotekler 
bulunmaktadır. 
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6. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 
 
a) İlişkili taraflardan ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020  

    
Gen-Lab MMC  2.648.805  1.461.650 
Pharmex SA  238.897  - 

     
  2.887.702  1.461.650 

 
b) İlişkili taraflardan diğer alacakların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020  

    
Koro İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. (*)  4.021.939  10.927.485 
Abidin Gülmüş Madencilik Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.  -  12.980 
Seleda Biyogaz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.(**)  35.826.775  38.786.906 
Abidin Gülmüş (*)  22.904  50.811.318 

     
  39.871.618  100.538.689 

 
(*) Grup’un ilişkili taraflardan olan diğer alacakları, finansman amacı ile verilen borçlardan oluşmaktadır. Grup’un 
alacaklarının tamamı Türk Lirası cinsinden olup, 2021 yılı içerisinde alacaklar için ortalama %19,23 (31 Aralık 2020: 
%12,13) faiz oranı üzerinden adat hesaplanmaktadır. 
 
(**) Grup’un Seleda Biyogaz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’den olan alacağı 2 milyon Avro tutarında olup, önceki 
dönemlerde 4 milyon Avro tutarında olan alacağın 2 milyon Avro’luk kısmı cari dönemde tahsil edilmiştir. 
 
c) İlişkili taraflara ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020  

    
Pharmex SA  4.473.402  12.080.235 
Gen Expo Dış Ticaret İthalat İhracat A.Ş.  -  852.870 

     
  4.473.402  12.933.105 
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6. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 
d) İlişkili taraflara diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020  

    
Abidin Gülmüş  9.814.592  47.387 
Koro İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.  16.042  - 

     
  9.830.634  47.387 

 
e) İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020  

    
Gen Expo Dış Ticaret İthalat İhracat A.Ş.  585.001  537.752 
Gen-Lab MMC  8.579  - 

     
  593.580  537.752 

 
f) İlişkili taraflarla olan işlemlerin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak –31 Aralık 2021  Satışlar  Alımlar  

Esas 
Faaliyetlerden 

Gelirler 

 Esas 
Faaliyetlerden 

Giderler  
Faiz 

Geliri  
          

Gen İlaç International Trading Ltd.  290.172.361  -  1.137.971  645.553  - 
Koro İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.  2.870.660  5.914.611  2.133  -  786.282 
Seleda Biyogaz Enerji Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.  -  -  -  -  2.466.158 
Gen Expo Dış Ticaret İthalat İhracat 
A.Ş.  898.379  -  -  -  - 
Abidin Gülmüş  -  -  -  -  5.855.735 
Gen Lab MMC  -  -  1.109.455  838  - 
Pharmex SA  982.952  -  1.008.106  12.462  - 

           
  294.924.352  5.914.611  3.257.665  658.853  9.108.175 

 

1 Ocak –31 Aralık 2020  Satışlar  Alımlar  
 

Faiz Geliri  
      

Koro İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.  1.534.810  48.884  1.115.270 
Gen Expo Dış Ticaret İthalat İhracat A.Ş.  814.887  -  - 
Abidin Gülmüş  -  -  5.702.685 
Pharmex SA  11.099.702  -  - 
Gen İlaç International Trading Ltd.  96.544.849  -  - 

       
  109.994.248  48.884  6.817.955 

 
g) Şirket yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatler aşağıdaki gibidir: 
 
1 Ocak – 31 Aralık 2021: 7.010.427 TL’dir (1 Ocak – 31 Aralık 2020: 6.389.758 TL). 
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7. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 
 
a) Ticari Alacaklar: 
 
Bilanço tarihi itibarıyla Grup’un ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 

        
Ticari Alacaklar  115.028.419  86.825.557 
  - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar, Dipnot 6.a  2.887.702  1.461.650 
  - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar  112.140.717  85.363.907 
Alacak Senetleri  104.152.535  69.801.440 
  - İlişkili Olmayan Taraflardan Alacak Senetleri  104.152.535  69.801.440 
Diğer Ticari Alacaklar  -  119.431 
     
  219.180.954  156.746.428 

     
Eksi: Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri  (2.547.413)  (1.814.703) 
  - İlişkili Olmayan Taraflardan  (2.547.413)  (1.814.703) 
Eksi: Şüpheli Alacaklar Karşılığı  (22.479.451)  (26.319.591) 
     
  194.154.090  128.612.134 

 
Grup’un ticari alacaklarının ortalama vadesi 30 gündür (31 Aralık 2020: 30 gün). 
 
Grup’un şüpheli ticari alacaklar karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 
 

  
1 Ocak-  

31 Aralık 2021   
1 Ocak-  

31 Aralık 2020 
        

Açılış Bakiyesi, 1 Ocak  26.319.591  27.872.960 
Konsolidasyon Kapsamından Çıkarılan Bağlı Ortaklıklar Etkisi  -  (229.561) 
Dönem İçerisinde Ayrılan Karşılık   50.644  1.102.336 
Konusu Kalmayan Karşılıklar  (3.890.784)  (2.426.144) 
     
Kapanış Bakiyesi, 31 Aralık  22.479.451  26.319.591 

 
 

b) Ticari Borçlar: 
 

Bilanço tarihi itibarıyla Grup’un ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 

        
Ticari Borçlar  608.707.529  304.786.309 
  - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar, Dipnot 6.c  4.473.402  12.933.105 
  - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar  604.234.127  291.853.204 
Borç Senetleri  3.428.624  1.280.356 
     
  612.136.153  306.066.665 

     
Eksi: Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri  (1.449.379)  (738.862) 
     
  610.686.774  305.327.803 

 
Grup’un ticari borçlarının ortalama vadesi 30 gündür (31 Aralık 2020: 30 gün). 
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8. DİĞER ALACAK VE BORÇLAR 
 

a) Diğer Alacaklar 
 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 

        
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar, Dipnot 6.b  39.848.714  49.727.371 
Vergi Dairelerinden Alacaklar  23.717.884  26.075.687 
Verilen Depozito ve Teminatlar  105.565  93.921 
Ortaklardan Alacaklar, Dipnot 6.b  22.904  50.811.318 
     
  63.695.067  126.708.297 

 
b) Diğer Kısa Vadeli Borçlar 
 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 

        
Taksitlendirilmiş Vergi Borçları (*)  11.916.257  - 
Ortaklara Borçlar, Dipnot 6.d  9.814.592  47.387 
Ödenecek Vergi ve Fonlar  1.633.150  86.281 
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar, Dipnot 6.d  16.042  - 
Diğer Borçlar  -  95.847 
      
  23.380.041  229.515 

 
c) Diğer Uzun Vadeli Borçlar 
 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 

       
Taksitlendirilmiş Vergi Borçları (*)  1.808.217  - 
      
  1.808.217  - 

 
(*) Grup’un 7326 sayılı kanun çerçevesinde yapmış olduğu başvuru sebebiyle meydana gelen borçlardan oluşmaktadır. 
 
 
9. STOKLAR  
 
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla Grup’un stok detayları aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 

        
İlk Madde ve Malzeme  63.631.242  40.916.898 
Yarı Mamuller  52.918.359  46.630.956 
Mamuller  21.340.678  13.730.931 
Ticari Mallar  449.004.896  218.859.470 
Diğer Stoklar  6.864.632  3.936.529 
      
  593.759.807  324.074.784 
     
Stok Değer Düşüklüğü (-)  (187.646)  (1.952.593) 
      
  593.572.161  322.122.191 

 
31 Aralık 2021 tarihi itibariyle stoklar üzerinde rehin bulunmamaktadır (31 Aralık 2020: Bulunmamaktadır). 
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9. STOKLAR (Devamı) 
 
Grup’un stok değer düşüklüğü karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

  
1 Ocak-  

31 Aralık 2021   
1 Ocak-  

31 Aralık 2020 
        

Açılış Bakiyesi, 1 Ocak  1.952.593  2.370.380 
     
Konusu Kalmayan Karşılıklar  (1.764.947)  (417.787) 
     
Kapanış Bakiyesi, 31 Aralık  187.646  1.952.593 

 
 
 
10. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER 
 
a) Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler: 

 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 

        
Stok Alımı İçin Verilen Sipariş Avansları  43.816.171  9.949.994 
Gelecek Aylara Ait Giderler  2.716.072  2.733.474 
      
  46.532.243  12.683.468 

 
b) Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler 

 
 

  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 
        

Maddi Duran Varlık Alımı İçin Verilen Sipariş Avansları (*)  22.609.280  11.050.000 
      
  22.609.280  11.050.000 

 
(*) Grup’un Ankara ili, Çankaya ilçesi Mustafa Kemal mahallesinde bulunan arsasında inşa edilmekte olan ve Şirket’in genel 
merkez ofisi olarak kullanımı planlanan binanın yapımı için müteahhit firmaya verilen avanslardan oluşmaktadır. 

 
c) Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler: 

 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 

        
Alınan Sipariş Avansları  2.174.417  3.813.607 
 - İlişkili Taraflardan, Dipnot 6.d  593.580  537.752 
 - Diğer Taraflardan  1.580.837  3.275.855 
Gelecek Aylara Ait Gelirler  9.608.827  - 
      
  11.783.244  3.813.607 
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11. DİĞER VARLIKLAR 
 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 

        
Devreden KDV  30.845.050  11.958.805 
İş Avansları   1.459.839  637.716 
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar   44.401  93.606 
      
  32.349.290  12.690.127 

 
 
12. FİNANSAL YATIRIMLAR 
 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 

        
Rs Araştırma Eğitim A.Ş. (*)   73.511.100   - 
One Life Ventures Girişim Sermayesi (**)   17.745.300   - 
Stimusil Inc. (***)   9.700.630   - 
Apeiron Biologics AG   1.903.195   1.903.195 
Galventa A. G (***)   1.842.500   - 
Gen Ilaç Germany GMBH   237.310   - 
      
  104.940.035  1.903.195 

 
(*) Şirket’in finansal yatırımlarından Rs Araştırma Eğitim A.Ş.  %11,7 pay karşılığında 73.511.100 TL tutarındaki hisseden 
oluşmaktadır. Şirket, 2021 Aralık ayında Rs Araştırma Eğitim A.Ş.’ye ortak olmadan önce Oyak Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş. tarafından 23 Aralık 2021 tarihinde bir değerleme raporu hazırlanmış olup, değerleme raporuna göre değer düşüklüğü 
söz konusu olmadığı için maliyet bedeli ile finansal tablolarda muhasebeleştirilmiştir. 
 
(**) İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan girişim sermayesi fonu olup raporlama tarihi itibarıyla değer 
düşüklüğü söz konusu olmadığı için maliyet bedeli ile finansal tablolarda muhasebeleştirilmiştir. 
 
(***) Söz konusu finansal yatırımlar 2021 yılı Aralık ayında kurulan yeni şirketler olup değer düşüklüğü söz konusu olmadığı 
için maliyet bedeli ile finansal tablolarda sunulmaktadır. 
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13. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 
 

   
1 Ocak 2021 

 
Transferler  

 Gerçeğe Uygun 
Değerleme Farkları 

 
31 Aralık 2021 

         

Maliyet Değeri          
Arsalar  2.151.834  -  -  2.151.834 

Binalar  25.355.000  -  -  25.355.000 
         

  27.506.834  -  -  27.506.834 
 
 

   
1 Ocak 2020 

 
Transferler (*) 

 Gerçeğe Uygun 
Değerleme Farkları 

 
31 Aralık 2020 

         

Maliyet Değeri          
Arsalar  875.000  -  1.276.834  2.151.834 
Binalar  7.300.000  534.337  17.520.663  25.355.000 

         
  8.175.000  534.337  18.797.497  27.506.834 

 
 
Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkulleri, Ankara ili Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde yer alan bir adet binadan 
oluşmakta olup, söz konusu gayrimenkulden raporlama dönemi içerisinde elde dilen kira geliri tutarı 1.053.638 TL’dir (31 
Aralık 2020: 1.079.175 TL). 
 

SPK’nın gayrimenkul değerleme listesinde bulunan Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.’nin 9 Mart 2021 tarihli 
değerleme raporuna göre Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkulleri, SPK’nın III-62.1. sayılı “Sermaye Piyasasında Değerleme 
Standartları hakkında Tebliğ" hükümlerince, tebliğ ekinde yer alan Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun olarak 
değerlenmiştir. Değerleme sırasında elde edilen analiz sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda emsal yaklaşımından elde 
edilen değerler nihai değer olarak kabul edilmiştir. 
 

(*) Grup yönetimi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, önceki yıllarda ofis amaçlı olarak kullanılan Ankara ili 
Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi’nde buluna dört adet daire,  kullanım amacında meydana gelen değişim sonucunda, transfer 
tarihi itibarıyla birikmiş amortismanları elde etme maliyetlerinden düşüldükten sonraki net defter değeri ile yatırım amaçlı 
gayrimenkullere transfer edilmiştir. 
 
Grup yönetimi, raporlama dönemi itibarıyla arsa ve binaların değerinde 9 Mart 2021 tarihli değerleme raporuna göre söz 
konusu yatırım amaçlı gayrimenkullerde önemli bir artış olmadığını öngördüğünden dolayı bir değerleme çalışması 
yaptırmamıştır. 
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14. MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 

   1 Ocak 2021  Girişler  Çıkışlar  Transferler  31 Aralık 2021  
 

      
  

 
Maliyet Değeri    

 
       

Arazi ve Arsalar  18.120.000  -  -  -  18.120.000 
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri  537.062  -  -  -  537.062 
Binalar  57.676.840  -  -  -  57.676.840 
Makine, Tesis ve Cihazlar  211.509.709  8.819.722  -  -  220.329.431 
Taşıt Araçları  49.463.548  18.999.218  (3.140.000)  -  65.322.766 
Döşeme ve Demirbaşlar  13.339.171  5.565.020  -  -  18.904.191 
Özel Maliyetler  6.630.133  999.136  -  41.141  7.670.410 
Yapılmakta Olan Yatırımlar  5.178.796  90.166.379  -  (41.141)  95.304.034 
                362.455.259  124.549.475  (3.140.000)  -  483.864.734  

          Birikmiş Amortismanlar               
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri  58.139  22.458  -  -  80.597 
Binalar  -  1.323.056  -  -  1.323.056 
Makine, Tesis ve Cihazlar  -  26.491.862  -  -  26.491.862 
Taşıt Araçları  -  11.203.082  (628.000)  -  10.575.082 
Döşeme ve Demirbaşlar  7.340.893  2.442.420  -  -  9.783.313 
Özel Maliyetler  1.454.566  1.157.566  -  -  2.612.132 
                 8.853.598  42.640.444  (628.000)  -  50.866.042  

          Net defter değeri   353.601.661        432.998.692 
 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar üzerinde aktifleştirilen finansman gideri bulunmamaktadır. 
 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla amortisman giderlerinin 26.152.998 TL’si satışların maliyetine, 6.097.863 TL’si pazarlama satış giderlerine ve 10.389.583 TL’si genel yönetim giderlerine 
dâhil edilmiştir. 
 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup’un kullanmış olduğu krediler karşılığında, Ankara ili Sincan ilçesinde kurulu fabrika binası ve üzerinde kurulu arsa üzerinde 29 Ocak 2015 tarihinde ING 
Bank tarafından tesis edilmiş olan 1. Dereceden 30.000.000 TL, ING Finansal Kiralama tarafından tesis edilmiş 2. Dereceden 20.000.000 TL ve 3. Dereceden 20.000.000 TL tutarında 
ipotekler bulunmaktadır.  



GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
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14. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 

  
 

1 Ocak 2020  Girişler  Çıkışlar  Transferler 

 Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkullere 

Transferler  

Gerçeğe Uygun 
Değerleme 

Farkları (*)  

 

31 Aralık 2020  
 

      
      

 
Maliyet Değeri                
Arazi ve Arsalar  19.828.325  848.897  -  -  -  (2.557.222)  18.120.000 
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri  456.675  80.387  -  -  -  -  537.062 
Binalar  34.837.504  2.013.014  -  19.266.561  (807.858)  2.367.619  57.676.840 
Makine, Tesis ve Cihazlar  87.012.178  70.627.532  -  64.463  -  53.805.536  211.509.709 
Taşıt Araçları  20.036.662  1.840.376  (582.270)  -  -  28.168.780  49.463.548 
Döşeme ve Demirbaşlar  12.144.243  2.251.449  (1.056.521)  -  -  -  13.339.171 
Özel Maliyetler  1.517.592  377.236  -  4.735.305  -  -  6.630.133 
Yapılmakta Olan Yatırımlar  22.209.032  7.036.093  -  (24.066.329)  -  -  5.178.796 
                         198.042.211  85.074.984  (1.638.791)  -  (807.858)  81.784.713  362.455.259  

              Birikmiş Amortismanlar                   
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri  36.009  22.130  -  -  -  -  58.139 
Binalar  2.183.567  790.881  -  -  (273.521)  (2.700.927)  - 
Makine, Tesis ve Cihazlar  23.933.439  12.161.103  -  -  -  (36.094.542)  - 
Taşıt Araçları  4.082.824  3.891.672  (141.047)  -  -  (7.833.449)  - 
Döşeme ve Demirbaşlar  6.459.085  1.938.194  (1.056.386)  -  -  -  7.340.893 
Özel Maliyetler  1.372.770  81.796  -  -  -  -  1.454.566 
                     38.067.694  18.885.776  (1.197.433)  -  (273.521)  (46.628.918)  8.853.598                
Net defter değeri   159.974.517            353.601.661 

 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar üzerinde aktifleştirilen finansman gideri bulunmamaktadır. 
 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla amortisman giderlerinin 12.967.445 TL’si satışların maliyetine, 2.338.371 TL’si pazarlama satış giderlerine ve 3.579.960 TL’si genel yönetim giderlerine dâhil 
edilmiştir. 
 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Grup’un kullanmış olduğu krediler karşılığında, Ankara ili Sincan ilçesinde kurulu fabrika binası ve üzerinde kurulu arsa üzerinde 29 Ocak 2015 tarihinde ING 
Bank tarafından tesis edilmiş olan 1. Dereceden 30.000.000 TL, ING Finansal Kiralama tarafından tesis edilmiş 2. Dereceden 20.000.000 TL ve 3. Dereceden 20.000.000 TL tutarında 
ipotekler bulunmaktadır. 
  



GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI 
ORTAKLIKLARI 
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14. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 
 

(*) Grup, TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardına uygun olarak arsaları, binaları, makine, tesis ve cihazları ve taşıtları 
için 26 Şubat, 10, 11 ve 14 Mart 2021 tarihlerinde Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılan 
değerleme çalışmalarında tespit edilen gerçeğe uygun değerleri baz alarak 31 Aralık 2020 tarihinden başlayarak “Yeniden 
değerleme modelini” benimsemiştir. Değerleme sırasında elde edilen analiz sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda, arsa 
ve fabrika binası ve taşıtlar için emsal yaklaşımından, makine ve cihazlar için ise maliyet yaklaşımından elde edilen değerler 
nihai değer olarak kabul edilmiştir. 
 

Grup yönetimi, raporlama dönemi itibarıyla maddi duran varlıkların değerlerinde 9 Mart 2021 tarihli değerleme raporuna 
göre söz konusu maddi duran varlıklarda önemli bir artış olmadığını öngördüğünden dolayı bir değerleme çalışması 
yaptırmamıştır. 
 
 
 
 

15. ŞEREFİYE DIŞINDAKİ MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  
 
 

   1 Ocak 2021  Girişler  31 Aralık 2021 
       

Maliyet Değeri        
Bilgisayar Programları  3.498.690  1.272.450  4.771.140 
İlaç Ruhsatları  6.088.401  16.378.887  22.467.288 
Geliştirme Giderleri  15.118.447  29.765.841  44.884.288 
        
  24.705.538  47.417.178  72.122.716 
Birikmiş Amortismanlar           
Bilgisayar Programları  2.052.690  363.197  2.415.887 
İlaç Ruhsatları  1.703.559  833.884  2.537.443 
        
  3.756.249  1.197.081  4.953.330 

       
Net defter değeri   20.949.289    67.169.386 

 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla itfa giderlerinin 218.560 TL’si satışların maliyetine, 243.715 TL’si pazarlama satış giderlerine 
ve 734.806 TL’si genel yönetim giderlerine dâhil edilmiştir. 
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15. ŞEREFİYE DIŞINDAKİ MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 
 

   1 Ocak 2020  Girişler  31 Aralık 2020 
       

Maliyet Değeri        
Bilgisayar Programları  1.971.061  1.527.629  3.498.690 
İlaç Ruhsatları  5.215.513  872.888  6.088.401 
Geliştirme Giderleri  -  15.118.447  15.118.447 
        
  7.186.574  17.518.964  24.705.538 
Birikmiş Amortismanlar           
Bilgisayar Programları  1.750.885  301.805  2.052.690 
İlaç Ruhsatları  1.142.396  561.163  1.703.559 
        
  2.893.281  862.968  3.756.249 

       
Net defter değeri   4.293.293    20.949.289 

 
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla itfa giderlerinin 175.977 TL’si satışların maliyetine, 238.501 TL’si pazarlama satış giderlerine 
ve 448.490 TL’si genel yönetim giderlerine dâhil edilmiştir. 
 
 
 



GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI 
ORTAKLIKLARI 
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16. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  
 

a) Grup Tarafından Verilen Teminat-Rehin-İpotekler (“TRİ”) 
 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla Grup’un teminat, rehin ve ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2021  TL Karşılığı  ABD Doları  Avro  TL 
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu 

TRİ'lerin Toplam Tutarı  147.193.453  128.292  -  145.483.449 
-Teminat mektubu  10.533.682  128.292  -  8.823.678 

-Teminat senedi  12.659.771  -  -  12.659.771 
-İpotek  70.000.000  -  -  70.000.000 

-Kefalet  54.000.000  -  -  54.000.000 
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen 

Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin 
Toplam Tutarı  306.625.000  -  -  306.625.000 

C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin 
Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam 
Tutarı  -  -  -  - 

D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı  199.600.000  -  -  199.600.000 
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam 
tutarı  -  -  -  - 
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer 
grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin 
toplam tutarı  199.600.000  -  -  199.600.000 
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine 
vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı  -  -  -  - 

         
  653.418.453  128.292  -  651.708.449 

 
31 Aralık 2020  TL Karşılığı  ABD Doları  Avro  TL 
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu 

TRİ'lerin Toplam Tutarı  145.438.618 
 

1.567.292  3.890.242  98.891.000 
-Teminat mektubu  30.395.707  1.567.292  -  18.891.000 

-Teminat senedi  11.622.371  -  1.290.242  - 
-İpotek  70.000.000  -  -  70.000.000 
-Rehin  10.000.000  -  -  10.000.000 

-Kefalet  23.420.540  -  2.600.000  - 
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen 

Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin 
Toplam Tutarı  182.125.000  -  -  182.125.000 

C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin 
Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam 
Tutarı  - 

 

-  -  - 
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı  63.100.000  -  -  63.100.000 
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam 
tutarı  - 

 
-  -  - 

ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer 
grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin 
toplam tutarı  63.100.000  -  -  63.100.000 
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine 
vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı  - 

 
-  -  - 

         
  390.663.618  1.567.292  3.890.242  344.116.000 

 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ’lerin özkaynaklarına oranı %15,54’tür (31 Aralık 2020: 
%11,32). 
16. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) 
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b) Dava Karşılıkları 
 
Grup’un aleyhine açılmış ve 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla devam etmekte olan davalar için ayrılan karşılık tutarı 
aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 

        
Dava Karşılıkları  10.211.003  8.078.983 
     
  10.211.003  8.078.983 

 
Dava karşılıklarına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

  
1 Ocak-  

31 Aralık 2021   
1 Ocak-  

31 Aralık 2020 
        

Açılış Bakiyesi, 1 Ocak  8.078.983  8.093.166 
Dönem İçerisinde Ayrılan Karşılık   2.132.020  - 
Konusu Kalmayan Karşılıklar  -  (14.183) 
     
Kapanış Bakiyesi, 31 Aralık  10.211.003  8.078.983 

 
 
17. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 
 
a) Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar: 
 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 

        
 Personele Ödenecek Ücretler   1.646.024  515.635 
 Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri   2.488.889  2.676.202 
 Ödenecek Vergi ve Fonlar   2.527.793  1.868.323 
     
  6.662.706  5.060.160 

 
 
b)   Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar: 
 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 

        
 Kullanılmayan İzin Karşılığı   1.437.483  1.036.348 
 Prim Karşılıkları   5.892.000  4.296.000 
     
  7.329.483  5.332.348 

 



GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI 
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17. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı) 
 
b)   Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar: (Devamı) 
 
Prim ve izin karşılıklarına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

  
1 Ocak-  

31 Aralık 2021   
1 Ocak-  

31 Aralık 2020 
        

Açılış Bakiyesi, 1 Ocak  5.332.348  3.090.497 
Konsolidasyon Kapsamından Çıkarılan Bağlı Ortaklıklar Etkisi, 
Dipnot 27  -  (10.640) 
Dönem İçerisinde Ayrılan Karşılık   6.293.135  4.732.423 
Ödenen Prim Tutarı  (4.296.000)  (2.479.932) 
     
Kapanış Bakiyesi, 31 Aralık  7.329.483  5.332.348 

 
 
c) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar: 
 
Kıdem tazminatı karşılığı:  
 
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona 
erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 
60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını 
ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 
2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.  
 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 8.284,51 TL (31 Aralık 2020: 7.117,17 tavanına tabidir). 
 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Grup’un, 
çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi 
yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar, Grup’un yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları 
kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin 
hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:  
 
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. Uygulanan 
iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Kıdem tazminat karşılığı, 
geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek 
hesaplanır. 
 
Kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında kullanılan varsayımlar aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 

        
İskonto Oranı  %4,09  %3,66 
Emekli Olma Olasılığına İlişkin  
Devir Hızı Oranı  %90,89  %91,73 

 
Grup’un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olan 10.848,59 TL tavan tutarı 
dikkate alınmıştır. 
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17. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı) 
 
c) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar (Devamı) 
 
Kıdem tazminatı karşılıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

  
1 Ocak-  

31 Aralık 2021   
1 Ocak-  

31 Aralık 2020 
        

Açılış Bakiyesi, 1 Ocak  4.894.969  2.811.470 
Konsolidasyon Kapsamından Çıkarılan Bağlı Ortaklıklar Etkisi, 
Dipnot 27  -  (33.599) 
 Hizmet Maliyeti   1.213.003  845.941 
 Faiz Maliyeti   179.143  134.268 
 Ödenen Kıdem Tazminatları (-)  (1.624.752)  (693.510) 
 Aktüeryal Kazanç / (Kayıp)  2.518.043  1.830.399 
     
Kapanış Bakiyesi, 31 Aralık  7.180.406  4.894.969 

 
 
18. ÖZKAYNAKLAR 
 
a) Sermaye  
 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

 % Tutar % Tutar 
     

Abidin Gülmüş %72,92 218.750.000 %94,65 47.325.000 
Semra Gülmüş %1,25 3.750.000 %1,45 725.000 
Şükrü Türkmen %1,25 3.750.000 %1,45 725.000 
Ömer Dinçer %1,25 3.750.000 %1,45 725.000 
Absel Limited Şirketi %0,42 1.250.000 %1,00 500.000 
Halka Açık Kısım %22,91 68.750.000 - - 
      
Çıkarılmış Sermaye   300.000.000   50.000.000 
     
Sermaye Taahhütleri (-)   -   - 

     
   300.000.000   50.000.000 

 
Grup’un 2021 yılındaki sermayesi 300.000.000 adet hisseden oluşmaktadır (31 Aralık 2020: 2.000 adet hisse). Hisselerin 
itibari değeri hisse başına 1 TL’dir (31 Aralık 2020: 25.000 TL).   
 
Grup, 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun 25 Mart 2021 tarih ve 15/514 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.  
 
Grup’un 1.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 50.000.000 TL 
artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmış; ihraç edilen beheri 1,00 TL nominal değeri toplam 50.000.000 adet pay belirlenen 
halka arz fiyatından halka arz edilmiştir. Ayrıca Grup’un mevcut pay sahiplerinden Abidin Gülmüş ve Absel Emlak ve 
Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ‘nin sahip olduğu paylardan toplamda 18.750.000 TL nominal değere sahip beheri 
1,00 TL nominal değerli 18.750.000 adet payda halka arz kapsamında gelen fazla talep çerçevesinde satılmıştır. 
 
Sermaye Piyasası Kurulunun 28 Haziran 2021 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde Şirket 68.750.000 TL nominal 
değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, halka arz edilen Şirket payları 8 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Ana 
Pazar'da 10,75 TL/pay baz fiyat, "GENIL" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. 
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18. ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 
 
b) Geri Alınmış Paylar 
 
Şirket Yönetim Kurulu’nun 20 Ekim 2021 tarihinde almış karara istinaden, Şirket borsada işlem gören payları için geri alım 
programı başlatmıştır. 31 Aralık 2021 itibarıyla, Şirket çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin %0,17’sine denk gelen toplam 
504.403 TL nominal değerindeki hisseler işlem maliyetleri dahil toplam 6.429.300 TL bedel ödenerek geri alınmıştır (31 
Aralık 2020: Bulunmamaktadır).  
 
c) Paylara İlişkin Primler 
 

  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 
     
Paylara İlişkin Primler/(İskontolar)  487.500.000  - 
Halka Arz İşlemlerine Ait Giderler  (13.427.560)  - 
     
  474.072.440  - 

 
d) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 
 
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret 
Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, Grup’un ödenmiş / çıkarılmış sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni 
net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş / çıkarılmış sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın 
%10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş / çıkarılmış sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece 
zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. 
 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 

        
Yasal Yedekler  30.907.421  2.979.566 
     
  30.907.421  2.979.566 

 
e) Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları) 
 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 

        
Geçmiş Yıllar Karları  72.836.149  193.080.794 
     
  72.836.149  193.080.794 

 
f) Kar Dağıtımı 
 

Grup’un, 29 Mart 2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, tamamı 2019 yılı dönem karından olmak üzere toplamda 
brüt 115.000.000 TL tutarında kâr payı dağıtılması kabul edilmiş olup, söz konusu kar dağıtımı işlemi 29 Mart 2021 tarihinde 
40.000.000 TL, 30 Nisan 2021 tarihinde 40.000.000 TL ve 31 Mayıs 2021 tarihinde 35.000.000 TL olmaz üzere üç parça 
halinde gerçekleştirilmiştir. 
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19. HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ 
 

  
1 Ocak -  

31 Aralık 2021   
1 Ocak -  

31 Aralık 2020 
        

Yurt İçi İlaç Satışları  4.042.138.714  2.604.859.847 
Yurt Dışı İlaç Satışları  192.754.874  67.021.317 
Diğer Gelirler  925.836  368.149 
Satış İskontoları (-)  (1.732.289.115)  (521.520.184) 
Satış İadeleri (-)  (2.177.474)  (761.141) 
     
  2.501.352.835  2.149.967.988 

 

  
1 Ocak -  

31 Aralık 2021   
1 Ocak -  

31 Aralık 2020 
        

Satılan Ticari Mallar Maliyeti  1.944.111.333  1.768.326.457 
İlk Madde ve Malzeme Giderleri  30.191.990  18.283.759 
Personel Giderleri  37.283.075  17.260.074 
Genel Üretim Giderleri  20.932.757  21.345.557 
Amortisman Giderleri  26.371.558  13.143.422 
Yarı Mamul ve Mamullerdeki Değişim  (13.897.150)  (21.712.733) 
     
  2.044.993.563  1.816.646.536 
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20. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ve PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 
  

  
1 Ocak -  

31 Aralık 2021   
1 Ocak -  

31 Aralık 2020 
        

Genel Yönetim Giderleri  74.756.642  38.221.977 
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri  111.902.778  72.556.769 
     
  186.659.420  110.778.746 

 
a) Genel Yönetim Giderleri Detayı 
 

  
1 Ocak -  

31 Aralık 2021   
1 Ocak -  

31 Aralık 2020 
        

Personel Giderleri  21.805.659  14.463.154 
Vergi, Resim ve Harçlar  15.304.875  1.269.981 
Amortisman Giderleri  11.124.389  4.028.450 
Danışmanlık Giderleri  6.080.938  5.695.036 
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler  3.189.815  1.699.408 
Sigorta Giderleri  2.968.625  1.856.469 
Enerji Giderleri  2.260.274  632.804 
Analiz ve Test Giderleri  2.123.453  1.171.644 
Bakım Onarım Giderleri  1.372.987  701.061 
Akaryakıt Giderleri  912.535  472.744 
Personel Yemek Giderleri  715.487  467.654 
Seyahat Giderleri  707.854  237.385 
Kırtasiye Giderleri  520.295  226.021 
Kira Giderleri  453.931  428.478 
Haberleşme Giderleri  336.326  316.132 
Temsil ve Ağırlama Giderleri  258.391  180.586 
İhracat Giderleri  213.686  240.521 
Eğitim Giderleri  54.871  3.856 
Tanıtım Giderleri  -  1.042 
Banka Masrafları  -  27.370 
Diğer Giderler  4.352.251  4.102.181 
     
  74.756.642  38.221.977 
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20. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ve PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (Devamı) 
 
b) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Detayı 
 

  
1 Ocak -  

31 Aralık 2021   
1 Ocak -  

31 Aralık 2020 
        

Personel Giderleri  40.105.644  32.071.205 
Yurtdışı Giderleri  28.096.380  8.570.494 
Seyahat Giderleri  6.839.453  938.516 
Amortisman Giderleri  6.341.578  2.576.872 
Medikal Destek Giderleri  6.194.834  4.143.191 
Sigorta Giderleri  5.014.422  2.449.351 
İhracat Giderleri  3.943.337  2.299.706 
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler  3.159.162  2.829.669 
Kira Giderleri  2.577.585  1.944.981 
Antrepo Giderleri  1.704.871  912.056 
Personel Yemek Giderleri  1.513.804  1.213.007 
Klinik ve Araştırma Gideri  1.179.900  509.728 
Nakliye Giderleri  989.563  188.406 
Temsil ve Ağırlama Giderleri  705.709  333.202 
Akaryakıt Giderleri  639.402  740.337 
Bakım Onarım Giderleri  467.612  323.783 
Vergi, Resim ve Harçlar  443.386  322.076 
Kırtasiye Giderleri  243.108  236.940 
Enerji Giderleri  169.422  158.464 
Tercüme Giderleri  114.408  104.314 
Haberleşme Giderleri  104.966  136.419 
Tanıtım Giderleri  -  4.718.074 
Diğer Giderler  1.354.232  4.835.978 
     
  111.902.778  72.556.769 
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21. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 
 

  
1 Ocak -  

31 Aralık 2021   
1 Ocak -  

31 Aralık 2020 
        

Satılan Ticari Mallar Maliyeti  1.944.111.333  1.768.326.457 
Personel Giderleri  99.194.378  63.794.433 
İlk Madde ve Malzeme Giderleri  30.191.990  18.283.759 
Amortisman Giderleri  43.837.525  19.748.744 
Yurtdışı Giderleri  28.096.380  8.570.494 
Genel Üretim Giderleri  20.932.757  21.345.557 
Vergi, Resim ve Harçlar  15.748.261  1.592.057 
Sigorta Giderleri  7.983.047  4.305.820 
Seyahat Giderleri  7.547.307  1.175.901 
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler  6.348.977  4.529.077 
Medikal Destek Giderleri  6.194.834  4.143.191 
Danışmanlık Giderleri  6.080.938  5.695.036 
İhracat Giderleri  4.157.023  2.540.227 
Kira Giderleri  3.031.516  2.373.459 
Enerji Giderleri  2.429.696  791.268 
Personel Yemek Giderleri  2.229.291  1.680.661 
Analiz ve Test Giderleri  2.123.453  1.171.644 
Bakım Onarım Giderleri  1.840.599  1.024.844 
Antrepo Giderleri  1.704.871  912.056 
Akaryakıt Giderleri  1.551.937  1.213.081 
Klinik ve Araştırma Gideri  1.179.900  509.728 
Nakliye Giderleri  989.563  188.406 
Temsil ve Ağırlama Giderleri  964.100  513.788 
Kırtasiye Giderleri  763.403  462.961 
Haberleşme Giderleri  441.292  452.551 
Tercüme Giderleri  114.408  104.314 
Eğitim Giderleri  54.871  3.856 
Tanıtım Giderleri  -  4.719.116 
Yarı Mamul ve Mamullerdeki Değişim  (13.897.150)  (21.712.733) 
Diğer Giderler  5.706.483  8.965.529 
     
  2.231.652.983  1.927.425.282 

 
Bağımsız Denetçi/Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretler  
 
Grup'un, KGK'nın 30 Mart 2021 tarihinde mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul Kararına istinaden hazırladığı ve 
hazırlanma esasları 19 Ağustos 2021 tarihli KGK yazısını temel alan bağımsız denetim kuruluşlarınca verilen hizmetlerin 
ücretlerine ilişkin açıklaması aşağıdaki gibidir:  
 
  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 
     

Raporlama Dönemine Ait Bağımsız Denetim Ücreti  185.000  102.000 
Vergi Danışmanlık Hizmetlerine İlişkin Ücretler  241.200  185.800 
Bağımsız Denetim Dışı Diğer Hizmetlerin Ücreti  370.000  - 
     
  796.200  287.800 

 
(*) Yukarıdaki ücretler tüm bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yasal denetim ve ilgili diğer hizmet 
ücretleri dahil edilerek belirlenmiş olup, yurtdışı bağlı ortaklık ve iştiraklerin yabancı para cinsinden olan ücretleri ilgili 
yılların yıllık ortalama kurları kullanılarak TL ye çevrilmiştir. 
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22. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 
 
a) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler: 

  
1 Ocak -  

31 Aralık 2021   
1 Ocak -  

31 Aralık 2020 
        

Ticari Nitelikli Kur Farkı Geliri  60.657.230  33.439.449 
Reeskont Faiz Geliri  1.010.805  633.104 
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılıkları  2.102.812  1.329.155 
Konusu Kalmayan Dava Karşılıkları  -  14.183 
Diğer  2.517.753  2.106.426 
     
  66.288.600  37.522.317 

 
b)  Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 
 

  
1 Ocak -  

31 Aralık 2021   
1 Ocak -  

31 Aralık 2020 
        

Ticari Nitelikli Kur Farkı Gideri  109.457.859  37.558.420 
7326 Sayılı Kanun Kapsamında Giderleştirilen Tutar  19.192.868  - 
Şüpheli Alacak Karşılık Gideri  -  1.933.868 
Dava Karşılık Gideri  2.132.020  - 
Reeskont Faiz Gideri  1.032.998  626.314 
Diğer  2.091.387  793.799 
     
  133.907.132  40.912.401 

 
 
23. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER ve GİDERLER 
 

a) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 
 

  
1 Ocak -  

31 Aralık 2021   
1 Ocak -  

31 Aralık 2020 
        

Kira Gelirleri  1.053.638  1.079.175 
İştirak Satış Kazancı (*)  654.548  - 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde Değer Artışları  -  18.797.497 
Sabit Kıymet Satış Karı  452.351  1.035.573 
     
  2.160.537  20.912.245 

 
(*) Bema Pharma GMBH şirketindeki payların satışı sebebiyle elde edilen iştirak satış kazancından oluşmaktadır. 
 
b) Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 
 

  
1 Ocak -  

31 Aralık 2021   
1 Ocak -  

31 Aralık 2020 
        

Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Zararı  -  4.280.000 
Bağlı Ortaklık Satış Zararı  -  3.128.397 
     
  -  7.408.397 
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24. FİNANSAL GELİRLER VE GİDERLER 
 
a) Finansal Gelirler  
 

  
1 Ocak -  

31 Aralık 2021   
1 Ocak -  

31 Aralık 2020 
        

Kur Farkı Gelirleri  128.679.429  18.262.040 
Faiz Gelirleri  38.235.860  7.553.171 
     
  166.915.289  25.815.211 

 
b) Finansal Giderler 
 

  
1 Ocak -  

31 Aralık 2021   
1 Ocak -  

31 Aralık 2020 
        

Kur Farkı Giderleri  47.001.223  27.278.272 
Faiz Giderleri  22.994.620  15.601.897 
Diğer Borçlanma Giderleri  943.004  1.736.689 
     
  70.938.847  44.616.858 

 
 
 
25. VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
a)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü  
 
Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi 
yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı 
ortaklıkları konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır.  Bu sebeple bu 
konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi yükümlülükleri, konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı 
hesaplanmıştır.  

 
Türkiye'de geçici vergi beyannameleri üçer aylık dönemlerde verilmektedir. Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk 
ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin 
eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih 
edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 

 
2021 yılında Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranı %25’tir (2022 yılı için %23, sonraki dönemlerde %20 olacaktır) 
(31 Aralık 2020: %22). Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla 
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. 
 
Ayrıca, 25 Mayıs 2021 tarih ve31491 sayılı Resmi Gazete’nde yayınlanan değişiklik ile, “7256 sayılı Kanunun 35 inci 
maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen altıncı fıkrada yer alan düzenlemeyle payları Borsa 
İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa 
halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranının 
2 puan indirimli olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. İndirimli oranlı kurumlar vergisi uygulamasından 
yararlanılabilmesi için, payların Borsa İstanbul Pay Piyasasında maddenin yürürlük (17/11/2020) tarihinden sonra ilk defa 
halka arz ediliyor olması ve en az %20 oranında halka arzın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  %20’lik oranın hesabında 
halka arz edilen tutarla birlikte ulaşılan toplam sermaye tutarı dikkate alınacaktır” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Bu 
düzenlemeye göre Şirket gerekli şartları sağlamakta olduğu için 2021 hesap döneminden başlamak ve 2025 hesap dönemi 
sonunda sona ermek üzere beş yıl boyunca 2 puan indirimli kurumlar vergisi oranından faydalanacaktır. Bu düzenleme 
kapsamında Şirket'in 2021 hesap dönemi için uygulayacağı kurumlar vergisi oranı %23 olacaktır. 
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25. VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 
 

a)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü  (Devamı) 
 
7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 5 Aralık 2017 tarihli ve 
30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Kanunun 89 uncu maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “İstisnalar” 
başlıklı 5 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddenin birinci fıkrasının; (a) bendiyle kurumların iki tam yıl süreyle 
aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan %75’lik istisna %50'ye indirilmiştir. Bu 
düzenleme 5 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 
 
7256 Sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen 6 ncı fıkra ile Payları Borsa İstanbul Pay 
Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği 
hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına, kurumlar vergisi oranını 2 puan indirimli olarak 
uygulanır.  
 
 

5838 sayılı Kanunun 9. Maddesi ile 28 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen 
32/A maddesi ile yatırımları kazanç vergileri yoluyla özendirmek amacıyla, yatırımlardan elde edilen kazançlara indirimli 
vergi uygulanması esası getirilmiştir. Getirilen sistem teşvikli yatırımlardan elde edilen kazancın yatırıma katkı tutarına 
ulaşılıncaya kadar indirimli oran ile vergilendirilmesi esasına dayanmaktadır. Bu sisteme ilişkin esaslar 14 Temmuz 2009 
tarih ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğ ile açıklanmıştır. Söz konusu 
düzenleme ile daha önceleri yürürlükte olan ve yatırım harcamalarının belli bir yüzdesinin kurumlar vergisi matrahından 
indirilmesini sağlayan Yatırım İndirimi uygulamasından farklı olarak, teşvikli yatırım tutarı üzerinden Bakanlar Kurulu 
Kararı’nda belirtilen “yatırıma katkı oranı” uygulanarak hesaplanacak “yatırıma katkı tutarı”na ulaşılıncaya kadar teşvikli 
yatırımdan elde edilen kazancın indirimli kurumlar vergisi oranı ile vergilendirilerek yatırımın desteklenmesi söz konusudur. 
Bu kapsamda 31 Aralık 2021 tarihi itibari ile Şirket’in, 1006018 Numaralı teşvik belgesine göre, gerçekleştirilen yatırım 
harcamalarına göre hak kazanılan 65.590.138 TL tutarındaki teşvik tutarının tamamı kullanılmış olup, fiilen gerçekleştirilen 
yatırım harcamaları sebebiyle hak kazanılmış ve henüz kullanılmamış bir yatırım teşvik tutarı bulunmamaktadır (31 Aralık 
2020: 59.037.153). 

 
 

Bilanço tarihleri itibarıyla Grup’un vergi yükümlülüğü aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 
        

Kurumlar Vergisi Karşılığı  7.780.777  4.392.927 
Peşin Ödenen Vergiler (-)  (5.385.120)  (4.079.660) 
       
Ödenecek Kurumlar Vergisi   2.395.657  313.267 

 

  
1 Ocak -  

31 Aralık 2021   
1 Ocak -  

31 Aralık 2020 
        

Ertelenmiş Vergi Geliri / (Geliri)  16.709.262  (5.342.494) 
Cari Vergi Gideri  (7.780.777)  (4.392.927) 
     
Toplam Vergi Geliri / (Gideri )  8.928.485  (9.735.421) 
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25. VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 
 

a)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü  (Devamı) 
 

Grup’un yürürlükteki vergi oranı kullanılarak hesaplanan vergi karşılığının mutabakatı aşağıdaki gibidir: 
 

  
1 Ocak -  

31 Aralık 2021   
1 Ocak -  

31 Aralık 2020 
 

 

      

Vergi Öncesi Kar   301.438.188  216.833.060 
Yürürlükteki Vergi Oranı Kullanılarak Hesaplanan Vergi 
(%25)  (75.710.451)  (47.703.274) 
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler  (5.635.295)  (578.993) 
ARGE Teşvik İndirimi  2.854.064  1.059.052 
Üzerinden Vergi Karşılığı Hesaplanmayan Zararlar  (500.649)  (1.519.987) 
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamındaki İndirimler  65.590.138  39.159.697 
Yatırım Teşvik Belgesinden Kaynaklanan  
Ertelenmiş Vergi Varlığı  16.872.732  - 
Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi  70.495  - 
Halka Açık Şirket Vergi İstisnası (2 Puan)  6.124.809  - 
Diğer  (737.358)  (151.916) 
     

  8.928.485  (9.735.421) 
 
 

b) Ertelenmiş Vergi 
 

Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan 
kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu 
farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas finansal tablolar ile TFRS’ye göre hazırlanan finansal 
tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir. 
 
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı, 2022 yılında tersine dönmesi beklenen geçici 
zamanlama farkları üzerinden %21 (31 Aralık 2020: %20), 2022 yılı sonrasında tersine dönmesi beklenen geçici zamanlama 
farkları üzerinden ise %18 kullanılmıştır (31 Aralık 2020: %20).  
 
Türkiye’de işletmelerin konsolide vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmiş vergi varlıkları olan bağlı ortaklıklar, 
ertelenmiş vergi yükümlülükleri olan bağlı ortaklıklar ile netleştirilmez ve ayrı olarak gösterilir. 
 
Bilanço tarihleri itibarıyla birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları 
kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
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25. VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 
 
b) Ertelenmiş Vergi (Devamı)  

Toplam Geçici  
Farklar 

 Ertelenen Vergi 
Varlığı / 

(Yükümlülüğü) 

 
Toplam Geçici  

Farklar 

 Ertelenen Vergi 
Varlığı / 

(Yükümlülüğü) 
    

  31 Aralık 2021   31 Aralık 2021  31 Aralık 2020   31 Aralık 2020 
        

Yatırım Teşvik Belgesinden Kaynaklanan  
Ertelenmiş Vergi Varlığı 80.346.343  16.872.732  -  - 
Aktifleştirilen Finansman Giderlerinin İptali 2.053.759  410.752  2.106.985  421.397 
İzin ve Prim Karşılığı 7.329.483  1.517.923  5.332.348  1.066.470 
Kıdem Karşılığı 7.180.406  1.393.622  4.894.969  978.994 
Stok Değer Düşüklüğü 187.646  61.102  2.908.422  581.684 
Şüpheli Alacak Karşılığı 12.550.753  2.727.727  24.534.591  4.906.918 
Alacak Reeskontu 2.547.413  553.727  1.814.703  362.941 
Dava Karşılıkları 10.211.003  2.041.495  8.078.983  1.615.797 
Kur Farkı 11.072.410  2.256.486  346.550  69.310 
Kredi İskonto Düzeltmesi 2.281.974  464.484  1.174.065  234.814 
Diğer 683.890  254.044  14.755.166  2.951.032 
      

  
 

  

Ertelenmiş Vergi Varlıkları  136.445.080  28.554.094  65.946.782  13.189.357 
        

Maddi Duran Varlık Gerçeğe Uygun Değerleme Farkları 130.789.992  25.651.144  132.693.632  26.031.872 
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Düzeltmesi 17.145.871  4.602.195  31.157.899  6.231.580 
Ticari Borç Reeskontu 1.449.379  309.751  738.862  147.772 
           
Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri 149.385.242  30.563.090  164.590.393  32.411.224 

     
 

 
 

Ertelenmiş Vergi Varlığı / (Yükümlülüğü), net   (2.008.996)    (19.221.867) 
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25. VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 
 

b) Ertelenmiş Vergi (Devamı) 
 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla sona eren yıl içindeki ertelenmiş vergi hareketi aşağıda verilmiştir: 
 

  
1 Ocak -  

31 Aralık 2021   
1 Ocak -  

31 Aralık 2020 
        

Açılış Bakiyesi, 1 Ocak  (19.221.867)  11.857.150 
Konsolidasyon Kapsamından Çıkarılan Bağlı Ortaklıklar 
Etkisi  -  (70.731) 

Gelir Tablosunda Muhasebeleştirilen  16.709.262  (5.342.494) 
Kapsamlı Gelir Tablosunda Muhasebeleştirilen  503.609  (25.665.792) 
     
Toplam Vergi Geliri / (Gideri )  (2.008.996)  (19.221.867) 

 

 
 
26. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
 

a) Sermaye risk yönetimi 
 

Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak 
dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. 
 

Grup’un sermaye yapısı kredileri de içeren borçlar ve sırasıyla nakit ve nakit benzerleri, çıkarılmış sermaye, yedekler ile 
geçmiş yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır. 
 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla özkaynakların borçlara oranı aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık 2021   31 Aralık 2020 
        

Toplam Finansal Borçlar, Dipnot 5  151.107.780  167.389.700 
Eksi: Nakit ve Nakit Benzerleri (-), Dipnot 4  (519.439.682)  (58.650.155) 
      
Net Borç  (368.331.902)  108.739.545 
     
Toplam Özkaynak  1.284.221.467  557.361.088 
       
Yatırılan Sermaye  915.889.565  666.100.633 
     
Net Borç/ Yatırılan Sermaye Oranı  %(40,22)  %16,32 
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26. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
b) Finansal Risk Faktörleri 
 
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat 
riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup’un risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki 
belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine 
odaklanmaktadır. 
 
b.1) Kredi Riski Yönetimi 
 
Kredi riski, nakit ve nakit benzeri değerlerden, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş alacakları kapsayan 
kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır.  
 
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Grup 
yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak 
karşılamaktadır.  
 
Grup, ticari alacakların tahsilatında yaşanabilecek olası riskleri bertaraf etmek adına müşteri kredi riskleri şirket yönetiminin 
geçmiş tecrübelerinden faydalanılarak yakın bir şekilde takip edilmektedir. Kredi riskinin yönetimi adına belirli kredi kontrol 
prosedürleri, kredi derecelendirme sistemi ve iç kontrol politikaları kullanılmaktadır. 
 
Grup’un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla finansal araç türleri itibarıyla maruz kaldığı kredi riskleri aşağıda belirtilmiştir:  
 

 Alacaklar  
 Ticari alacaklar Diğer alacaklar  

31 Aralık 2021 
İlişkili  
Taraf 

Diğer  
taraf 

İlişkili  
taraf Diğer taraf 

Bankalardaki 
mevduat 

      
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan 
azami kredi riski (A+B+C+D+E) 2.887.702 191.266.388 39.871.618 23.823.449 519.285.291 
- Azami riskin teminat, vs. ile güvence altına 

alınmış kısmı - - - - - 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer 

düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri 2.887.702 191.266.388 39.871.618 23.823.449 519.285.291 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, 
aksi takdirde -vadesi geçmiş veya değer 
düşüklüğüne uğramış -sayılacak finansal 
varlıkların defter değeri - - - - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne 
uğramamış varlıkların net defter değeri - - - - - 

- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış 
kısmı - - - - - 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların 
net defter değerleri - - - - - 

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 22.479.451 - - - 
- Değer düşüklüğü (-) - (22.479.451) - - - 
- Net değerinin teminat, vs. ile güvence altına 

alınmış kısmı - - - - - 
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - 
- Değer düşüklüğü (-) - - - - - 
E. Finansal durum tablosu dışı kredi içeren 

unsurlar - - - - - 
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26. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
b) Finansal Risk Faktörleri (Devamı) 
 
b.1) Kredi riski yönetimi (Devamı) 
 
Grup’un 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla finansal araç türleri itibarıyla maruz kaldığı kredi riskleri aşağıda belirtilmiştir: 
 
 Alacaklar  
 Ticari alacaklar Diğer alacaklar  

31 Aralık 2020 
İlişkili  

taraf 
Diğer  
taraf 

İlişkili  
Taraf Diğer taraf 

Bankalardaki 
mevduat 

      
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan 
azami kredi riski (A+B+C+D+E) 1.461.650 127.150.484 100.538.689 26.169.608 58.404.510 
- Azami riskin teminat, vs. ile güvence altına 

alınmış kısmı - - -  - - 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer 

düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri 1.461.650 127.150.484 100.538.689 26.169.608 58.404.510 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, 
aksi takdirde -vadesi geçmiş veya değer 
düşüklüğüne uğramış -sayılacak finansal 
varlıkların defter değeri -  - - - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne 
uğramamış varlıkların net defter değeri -  - - - - 

- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış 
kısmı -  - - - - 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların 
net defter değerleri -  - - - - 

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) -  26.319.591 - - - 
- Değer düşüklüğü (-) -  (26.319.591) - - - 
- Net değerinin teminat, vs. ile güvence altına 

alınmış kısmı -  - - - - 
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) -  - - - - 
- Değer düşüklüğü (-) -  - - - - 
E. Finansal durum tablosu dışı kredi içeren 

unsurlar -  - - - - 
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26. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
b) Finansal Risk Faktörleri (Devamı) 
 
b.2) Likidite risk yönetimi 
 
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Grup yönetiminin kısa, orta ve 
uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Grup, likidite riskini tahmini 
ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla 
yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle, yönetir.  
 
Aşağıdaki tablo, Grup’un türev niteliğinde olmayan ve olan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. 
Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. 
Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. 
 

Sözleşme uyarınca vadeler 
31 Aralık 2021  

Defter 
Değeri  

Sözleşme 
uyarınca nakit 

çıkışlar toplamı 
(I+II+III)  

3 aydan kısa 
(I)  

3 - 12 ay arası 
(II)  

1-5 yıl arası 
(III) 

           
Banka Kredileri  128.774.814  135.858.455   71.823.385  43.509.947  20.525.123 
Finansal Kiralama Borçları  22.332.966   23.575.968   3.687.644  7.570.307  12.318.017 
Ticari Borçlar  610.686.774   612.136.153   612.136.153  -  - 
Diğer Borçlar  25.188.258   25.188.258   23.380.041  -  1.808.217 
           
  786.982.812   796.758.834   711.027.223  51.080.254  34.651.357 

 

Sözleşme uyarınca vadeler 
31 Aralık 2020  

Defter 
Değeri  

Sözleşme 
uyarınca nakit 

çıkışlar toplamı 
(I+II+III)  

3 aydan kısa 
(I)  

3 - 12 ay arası 
(II)  

1-5 yıl arası 
(III) 

           
Banka Kredileri  152.943.080   165.060.641   55.208.085  59.413.817  50.438.739 
Finansal Kiralama Borçları  14.446.620   16.000.895   3.026.663  6.969.586  6.004.646 
Ticari Borçlar  305.327.803   306.066.665   306.066.665  -  - 
Diğer Borçlar  229.515   229.515   229.515  -  - 
           
  472.947.018   487.357.716   364.530.928  66.383.403  56.443.385 
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26. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 

b) Finansal Risk Faktörleri (Devamı) 
 

b.3) Piyasa riski yönetimi 
 

Grup’un faaliyetleri öncelikle, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile 
ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Piyasa riskleri duyarlılık analizleri ve stres senaryoları ile de değerlendirilmektedir. 

Cari yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, önceki yıla 
göre bir değişiklik olmamıştır. 
 

b.3.1) Kur riski yönetimi 
 

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve 
parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan yükümlülüklerinin finansal durum tablosu tarihi itibarıyla 
dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2021 ABD Doları AVRO GBP TL Karşılığı 
     

1. Ticari alacaklar  3.424.984 877.034 - 58.883.161 
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka Hesapları dâhil) 38.890.199 2.943.003 14.245 563.023.601 
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - 
3. Diğer - - - - 
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)  42.315.183 3.820.037 14.245 621.906.762 
5. Ticari Alacaklar - - - - 
6a. Parasal Finansal Varlıklar  - - - - 
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  - - - - 
7. Diğer  - - - - 
8. Duran Varlıklar (5+6+7)  - - - - 
9. Toplam Varlıklar (4+8)  42.315.183 3.820.037 14.245 621.906.762 
10. Ticari Borçlar  8.796.384 24.907.236 - 493.903.590 
11. Finansal Yükümlülükler  - 570.616 - 16.529.075 
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  24.870 7.399 - 443.917 
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - 
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)  8.821.254 25.485.251 - 510.876.582 
14. Ticari Borçlar  - - - - 
15. Finansal Yükümlülükler  - 1.195.266 - 9.954.271 
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  - - - - 
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  - - - - 
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)  - 1.195.266 - 9.954.271 
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)  8.821.254 26.680.517 - 520.830.853 
19. Finansal durum tablosu dışı döviz cinsinden Türev 
araçların Net Varlık /      
 (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)  - - - - 
19a. Aktif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz 
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı - - - - 
19b. Pasif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz 
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı - - - - 
20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük)      
Pozisyonu (9-18+19) 33.493.929 (22.860.480) 14.245 101.075.909 
21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık /       
(Yükümlülük) Pozisyonu      
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)  33.493.929 (22.860.480) 14.245 101.075.909 
22. Döviz Hedge’i için Kullanılan Finansal     
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri - - - - 
23. İhracat 11.060.237 - - 147.421.899 
24. İthalat  22.516.850 153.520.306 - 2.616.241.894 
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26. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
b) Finansal Risk Faktörleri (Devamı) 
 
b.3.1) Kur riski yönetimi (Devamı) 
 
31 Aralık 2020 ABD Doları AVRO GBP TL Karşılığı 
     
1. Ticari alacaklar  1.594.387 2.014.725 47.235 30.321.734 
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka Hesapları dâhil) 1.066.530 5.654.585 39.888 59.161.438 
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - 
3. Diğer - - - - 
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)  2.660.917 7.669.310 87.123 89.483.172 
5. Ticari Alacaklar - - - - 
6a. Parasal Finansal Varlıklar  - - - - 
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  - - - - 
7. Diğer  - - - - 
8. Duran Varlıklar (5+6+7)  - - - - 
9. Toplam Varlıklar (4+8)  2.660.917 7.669.310 87.123 89.483.172 
10. Ticari Borçlar  5.479.928 20.336.806 - 221.127.271 
11. Finansal Yükümlülükler  - 3.863.425 - 35.284.274 
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  - - - - 
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - 
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)  5.479.928 24.200.231 - 256.411.545 
14. Ticari Borçlar  - - - - 
15. Finansal Yükümlülükler  - 667.239 - 6.093.827 
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  - - - - 
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  - - - - 
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)  - 667.239 - 6.093.827 
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)  5.479.928 24.867.470 - 262.505.372 
19. Finansal durum tablosu dışı döviz cinsinden Türev 
araçların Net Varlık /  

  
  

 (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)  - - - - 
19a. Aktif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz 
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı - - - - 
19b. Pasif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz 
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı - - - - 
20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük)       
Pozisyonu (9-18+19) (2.819.011) (17.198.160) 87.123 (178.286.839) 
21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık /       
(Yükümlülük) Pozisyonu       
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)  (2.819.011) (17.198.160) 87.123 (178.286.839) 
22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal     
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri - - - - 
23. İhracat 6.580.239 3.028.372 - 67.021.317 
24. İthalat  24.972.724 158.015.078 - 1.606.696.302 
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26. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
b) Finansal Risk Faktörleri (Devamı) 
 
b.3.2) Kur riskine duyarlılık  
 
 Grup, başlıca ABD Doları, Avro ve GBP cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. 
 
Aşağıdaki tablo Grup’un ABD Doları, Avro ve GBP kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını göstermektedir. 
%10’luk oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran 
yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı 
para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yıl sonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. 
Bu analiz, dış kaynaklı krediler ile Grup içindeki yurt dışı faaliyetler için kullanılan, krediyi alan ve de kullanan tarafların 
fonksiyonel para birimi dışındaki kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, kar/zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışı 
ifade eder. 
 
  Kar / Zarar 
   Yabancı paranın     Yabancı paranın  
 31 Aralık 2021   değer kazanması     değer kaybetmesi  
     
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde      
ABD Doları net varlık / yükümlülük   44.622.887  (44.622.887) 
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)   -  - 
     
ABD Doları net etki   44.622.887   (44.622.887) 
       
Avro ‘nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde      
Avro net varlık / yükümlülük   (34.540.890)  34.540.890 
Avro riskinden korunan kısım (-)   -  - 
     
Avro net etki   (34.540.890)   34.540.890 
     
GBP'nin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde      
GBP net varlık / yükümlülük   25.594  (25.594) 
GBP riskinden korunan kısım (-)   -  - 
     
GBP net etki   25.594   (25.594) 
       
Toplam net etki   10.107.591   (10.107.591) 
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26. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
b) Finansal Risk Faktörleri (Devamı) 
 
b.3.2) Kur riskine duyarlılık (Devamı)  
 
  Kar / Zarar 
   Yabancı paranın     Yabancı paranın  
 31 Aralık 2020   değer kazanması     değer kaybetmesi  
     
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde      
ABD Doları net varlık / yükümlülük   (2.119.543)  2.119.543 
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)   -  - 
     
ABD Doları net etki   (2.119.543)   2.119.543 
       
Avro ‘nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde      
Avro net varlık / yükümlülük   (15.795.774)  15.795.774 
Avro riskinden korunan kısım (-)   -  - 
     
Avro net etki   (15.795.774)   15.795.774 
     
GBP'nin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde      
GBP net varlık / yükümlülük   86.633  (86.633) 
GBP riskinden korunan kısım (-)   -  - 
     
GBP net etki   86.633   (86.633) 
       
Toplam net etki   (17.828.684)   17.828.684 

 
b.3.3) Faiz oranı riski yönetimi 
 
Grup, sadece sabit faiz oranları üzerinden borçlanılması sebebiyle, faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır. Riskten korunma 
stratejileri düzenli olarak değerlendirilmekte gerek bilançonun pozisyonunu gözden geçirilerek gerekse kredi kullanımlarında 
farklı faiz oranları kullanılarak faiz oranı riskinin kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır. 
 
 
 
27. DURDURULAN FAALİYETLER 
 
Şirket, %90 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklarından Gen Expo Dış Ticaret İthalat İhracat A.Ş.’deki hisselerinin 
tamamını 31 Aralık 2020 tarihinde Şirket’in ana ortağı olan Abidin Gülmüş’e devretmiştir. 
 

Şirket   
Faaliyet 

Türü  Esas Faaliyet Konusu  

Faaliyet 
Gösterdiği 

Ülke 
         
Gen Expo Dış Ticaret İthalat İhracat A.Ş.  Sağlık  Beşerî İlaç ve Sağlık Ürünleri İhracatı   Türkiye 
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27. DURDURULAN FAALİYETLER (Devamı) 
 
a) Durdurulan Faaliyetten Elde Edilen Gelir 

    
1 Ocak –  

31 Aralık 2020 
 Durdurulan Faaliyetler     
Hasılat   1.028.017 
Satışların Maliyeti (-)   (863.770) 
      
 Durdurulan Faaliyetler Brüt Kar   164.247 
   
Genel Yönetim Giderleri (-)   (438.162) 
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)   (50.551) 
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler   464.131 
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)   (195.436) 
      
 Durdurulan Faaliyetler Esas Faaliyet Karı / (Zararı)   (55.771) 
     
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler   - 
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)  - 
     
 Durdurulan Faaliyetler Finansman Gelir / (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı / 

(Zararı)   (55.771) 
      
Finansman Gelirler  - 
Finansman Giderleri (-)   - 
      
 Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Kar / (Zarar)   (55.771) 
     
 Durdurulan Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)  (7.216) 
 - Dönem Vergi Gideri  - 
 - Ertelenmiş Vergi Geliri   (7.216) 
      
 Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı / (Zararı)   (62.987) 
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27. DURDURULAN FAALİYETLER (Devamı) 
 
b) Durdurulan Faaliyetin Satış Zararına İlişkin Bilgiler 
 
 31 Aralık 2020 
Nakit ve Nakit Benzerleri 608.805 
Ticari Alacaklar 2.859.684 
Diğer Alacaklar 55.908 
Stoklar 1.314 
Peşin Ödenmiş Giderler 4.377 
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 39.832 
Diğer Dönen Varlıklar 117.138 
Ertelenmiş Vergi Varlığı 63.515 
  
Ticari Borçlar 67.954 
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.951 
Diğer Borçlar 63.434 

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.640 
Uzun Vadeli Karşılıklar 33.599 
  

Net Özkaynak 3.557.995 
  

Ortaklık Oranı %90,00 
  

Satılan Net Varlıklar  3.203.397 
 
Toplam Satış Tutarı 75.000 
Nakit ve Nakit Benzeri – Elden Çıkarılan (608.805) 

  

Satın Alım Nedeniyle Net Nakit Çıkışı (533.805) 
 
Toplam Satış Tutarı 75.000 
Elden Çıkarılan Net Varlıklar (3.203.397) 

  

Bağlı Ortaklık Zararı (3.128.397) 
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28. HİSSE BAŞINA KAZANÇ 
 

Hisse başına kazanç, net dönem karının Şirket hisselerinin dönem içerisindeki ağırlıklı ortalama pay adedine bölünmesiyle 
hesaplanır. Şirket’in Hisse Başına Kazanç / (Kayıp) hesaplaması aşağıdaki gibidir:  

  1 Ocak –  
31 Aralık 2021 

 1 Ocak –  
31 Aralık 2020 

 
   

Hisse Başına Kazanç    
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Dönem Karı  310.366.673  207.097.639 
Dönem Boyunca Mevcut Olan Hisselerin  
Ortalama Adedi 231.369.863  50.000.000 
    
Sürdürülen Faaliyetlerden Elde Edilen Hisse Başına  
Kazanç (Bir Adet Adi Hisse Senedi (TL)) 1,34  4,14 

 
Durdurulan Faaliyetlerden Net Dönem Karı / (Zararı) -  (62.987) 
Dönem Boyunca Mevcut Olan Hisselerin  
Ortalama Adedi -  50.000.000 
    
Sürdürülen Faaliyetlerden Elde Edilen Hisse Başına  
Kazanç (Bir Adet Adi Hisse Senedi (TL)) -  (0,0013) 

 
 
29. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 
Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 20 Ocak 2022 tarihinde Kanun No. 
7352 sayıyla yasalaşmış olup, geçici hesap dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap 
dönemi geçici vergi dönemlerinde Mükerrer 298 inci madde kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup 
oluşmadığına bakılmaksızın mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacağı karara bağlanmıştır. 7352 Sayılı 
Kanun doğrultusunda enflasyon düzeltmesi 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolara uygulanacak olup, yapılan enflasyon 
düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zarar hesabında gösterilecek olup, vergiye tabi tutulmayacaktır.  
 

Kamu Gözetimi Kurumu, 20 Ocak 2022 tarihinde, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük ve Orta Boy İşletmeler 
için Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamanın Uygulanması ile 
ilgili açıklamada bulunmuştur. Buna göre, TFRS’yi uygulayan işletmelerin 2021 yılına ait finansal tablolarında TMS 29 
Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama kapsamında herhangi bir düzeltme yapmalarına gerek 
bulunulmadığı belirtilmiştir.  
 
Grup, 15.02.2022 tarihlerinde 15.000.000 ABD Doları karşılığı 205.149.150 TL tutarlı, 6 ay vadeli, yıllık %17,00 faiz oranı 
ile kur korumalı mevduat işlemi yapmıştır. İşlem, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 14. Maddesi çerçevesinde 2.395.657 
TL kurumlar vergisi indirimi sonucunu doğurmuştur. 
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