
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERKEZ FABRİKA : Niğde Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu 8. Km. Birko Cad.  

         No:288 / NİĞDE 

Tel   : (388) 225 00 00 (10 Hat) 

Fax   : (388) 225 00 10-11 

Email   : birko@birko.com.tr 

İSTANBUL BÜRO : TEM Otoyolu E-6 Gişeler Yanı Masko Mobilyacılar Sitesi 2.Ada  

      No:19-21 İkitelli / İSTANBUL 

Tel   : (212) 675 07 70 (3 Hat) 

Fax   : (212) 675 07 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esas Sözleşme 
 

Birko Birleşik Koyunlulular Men. Tic. Ve San. A.Ş 

 

mailto:birko@birko.com.tr


 

 

1 

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ 

 

KURULUŞ :  

 

Madde 1-Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun 
Anonim Şirketlerin (ANİ) surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket 
teşkil edilmiştir. 
 
İLK KURUCULAR : 
 
  1- Mustafa ALTUĞ  Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
  2- Sadık KAYHAN  Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
  3- Tahsin AKINCI  Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
   4- Muammer ERCAN  Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
  5- Hüseyin ERCAN  Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
  6- Mustafa GÜNGÖR  Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
  7- Ahmet TEL   Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
  
  8- Kemal ÖNCEL  Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
  9- Hasan Hüseyin YABAN Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
           10- Adnan GÜREL  Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
           11- Muzaffer AYDOĞAN Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
           12- Naci YILMAZ  Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
           13- Haydar ALTUĞ  Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
           14- Mevlüt DEMİRCİ  Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
           15- Mustafa DEVECİ  Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
           16- Hamdi PELİT   Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
           17- Hüseyin PELİT  Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
           18- Ahmet ERTUĞRUL  Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
           19- Hasan ASLAN  Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
           20- Hüseyin ALTUNEL  Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
           21- Eyüp SELVİ   Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
           22- Mavi SALTA   Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
           23- Enver KOYUNCU  Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
           24- Halil GÜRER   Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasından 
           25- Hazım IŞIK   Kuyumcu       T.C. Tebasından 
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İLK KURUCULARIN ADRESLERİ: 
 
 
  1- Mustafa ALTUĞ  : Samanpazarı Meydanı No.: 82   ANKARA 
  2- Sadık KAYHAN  : Onur Sok.23/8 – Maltepe     ANKARA 
  3- Tahsin AKINCI  : Dörtyol Dumlupınar Cad.No.: 55/8  ANKARA
  
  4- Muammer ERCAN  : Cemal Gürsel Cad. No.:104   ANKARA 
  5- Hüseyin ERCAN  : Ulus Halı Möble Anafartalar Çarş.No.:77 ANKARA 
  6- Mustafa GÜNGÖR  : Meteroloji Atış Cad. No.: 12  ANKARA 
  7- Ahmet TEL   : Şehitlik Akçadağ Sok.Emek Ap.12/16 ANKARA
  
  8- Kemal ÖNCEL  : Etlik Parti Durağı , Ara Sok.No.: 3/5 ANKARA 
  9- Hasan Hüseyin YABAN : Akıncılar Sok.No.: 20/14- Maltepe  ANKARA 
10- Adnan GÜREL  : Atatürk Bulvarı No.: 12   ANKARA 
11- Muzaffer AYDOĞAN : Anafartalar Cad. Halıcı-Mobilyacı No.:17 ANKARA 
12- Naci YILMAZ  : Küçükesat Cad.39/7    ANKARA 
13- Haydar ALTUĞ  : Ayrancı Güleryüz Sok.Ay Ap.17/5  ANKARA 
14- Mevlüt DEMİRCİ  : Denizciler Cad.No.: 20   ANKARA 
15- Mustafa DEVECİ  : Demirlibahçe Güzeltepe Sok.10/3  ANKARA 
16- Hamdi PELİT   : Erzurum Mah.Dumlupınar Cd.Gül Sk.1/8 ANKARA 
17- Hüseyin PELİT  : Ulucanlar Cad.No.: 23/10   ANKARA 
18- Ahmet ERTUĞRUL  : Etlik Aşağı Eğlence Mestan Sk.No.:7/8 ANKARA 
19- Hasan ASLAN  : Şark Halı Pazarı Posta Cad.  
 ANKARA 
20- Hüseyin ALTUNEL  : Yeni Mah.Tufan Sok.No.: 85  ANKARA 
21- Eyüp SELVİ   : Mebusevleri İller Sok.No.: 5  ANKARA 
22- Mavi SALTA   : Bülbülderesi Cad.No.: 60/10  ANKARA 
23- Enver KOYUNCU  : Çıkrıkçılar Soysal Sok.No.:17/5  ANKARA 
24- Halil GÜRER   : Cebeci Soysal Sok.No.: 17/5  ANKARA 
25- Hazım IŞIK   : Kalaba Merkez Bnk.Evl.Onurlu Sk.No.:18 ANKARA 
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ŞİRKETİN ADI: 
 
Madde 2-Şirketin ünvanı  : Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi  
  Anonim Şirketi. 

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:  

Madde           3-Şirketin başlıca amaç ve iştigal konuları şunlardır: 

1-Dokuma ve Giyim Sanayii: 

a)Pamuk ipliği ve her türlü Pamuklu Mefruşat ve Konfeksiyon. 

b)Yün ipliği ve her türlü Yünlü Mensucat ve Konfeksiyon. 

c)El ve Makine Halısı. 

d)Tabi ve Suni Elyaftan mamul diğer dokuma ve giyim eşyası. 

2-Ev eşyaları ile ilgili olarak: 

a)Her türlü möble, koltuk, kanepe, sehpa, etajer ile yemek ve yatak odası takımları. 

b)Televizyon, Buzdolabı, Çamaşır Makineleri, Radyo, Teyp, Pikap mefruşat. 

3-Her türlü gıda maddeleri üretim ve ticareti: 

4-Her türlü Konut, Toplu Konut, Yol, Köprü, Baraj, Sulama Tesisleri, Fabrika gibi tesislerin 

inşaatını yapmak, taahhüt etmek, şirket yukarıda belirtilen sınai ve ticari işlerini ve konularını 

gerçekleştirmek amacıyla: 

a)Otoprodüktör statüsünde elektrik üretebilir, Yasa ve Yönetmeliğin elverdiği şekilde satabilir, 

elektrik enerjisi üretimi için santral alabilir, kurabilir ve işletebilir. 

b)Konusunu teşkil eden malların ve işlerin istihsalini, imalatını, imal olunanlar ve imalat 

malzemelerinin ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende satışını mümessilliğini, 

dağıtıcılığını, komisyonculuğunu ve benzeri taahhüt işlerini yapabilir.  

c)Konusuna giren maksat ve amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli bütün  yan ve 

yardımcı faaliyetlerde bulunabilir, tesisleri kurabilir,  bütün hakları  iktisap ve borçları 

iltizam edebilir.  

d)Konusu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak her türlü Menkul ve 

Gayrimenkul mallar edinebilir, bunları satın alabilir ve satabilir, kiraya verebilir veya 

kiralayabilir, kendisi inşa ve imal edebilir veya ettirebilir. Menkul ve Gayrimenkul malları 

üzerine rehin ve ipotekler koydurabilir, başkalarının malları üzerine rehin ve ipotekler 

koydurabilir, ipotekleri kaldırabilir, alacakları için lehine ipotekler alabilir, borçları için ipotekler 

tesis ettirebilir, istikraz muamelelerinde bulunabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, 

garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında 

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 

e)Konusu ile ilgili işler için hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler ve adi ortaklıklar 

kurabilir, kurulmuş şirketleri ve şahsi işletmeleri devir ve  satın alabilir, kurulmuş şirketlere 

iştirak edebilir, onların hisselerini yada tahvillerini satın alabilir, bunları yatırım hizmetleri ve 

faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satabilir ve devredebilir, ortaklıklardan çıkarabilir. 

Sermaye Piyasası Kanunu md.21/1 hükmü saklıdır. 
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5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Faaliyetleri: 

Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına kurucu olarak 

iştirak edebilir. İştirak edeceği gayrimenkul yatırım ortaklığına nakdi ve ayni sermaye 

koyabilir.  

Konusuna giren işlerin gerçekleşmesi için gerekli her türlü ticari ve sınai akitleri ve 

muameleleri sigorta acenteliği ve sigorta akitleri yapabilir. İşlemlerin yürütülmesinde vekâlet 

verebilir, sair her türlü akit ve muameleleri yapabilir. Konusu ile ilgili hususlarda 

mümessillikler, acentelikler, bayilikler alabilir, verebilir. Her türlü patent, ihtira beratı gibi 

maddi ve gayri maddi haklar alabilir ve verebilir, bunları kiralayabilir veya kiraya verebilir. 

Şirket T.T.K. Md. 522-523 hükümlerine göre sadece kendi çalışanlarına ilişkin olarak üretimi 

ve verimliliği artırmak ve sair sosyal ve hayri amaçlarla işçi yardım sandıkları, işçi eğitim ve 

sağlık tesisleri ve benzeri amaçlarla vakıflar kurabilir ve kurulmuşlara Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemelerine uygun olarak katkıda bulunabilir. 

Şirket yukarıda sayılan işlerden başka faydalı görülecek, başka işler de yapmak istediğinde 

Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un tasdiki  ile bunları da yapabilir. Ancak 

Esas Mukavele değişikliğini gerektirecek bu gibi işlerin yapılabilmesi için önceden Sermaye 

Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan müsaade almak şarttır. 

Birko A.Ş. Tesislerindeki genişletmeler, yeni fabrika ilaveleri Genel Kurul kararına bağlıdır.  

Görevli Yönetim Kurulu bu konudaki tavsiyelerini ve projelerini (Fizibilite raporunu) hazırlayıp, 

özet bir şekilde Genel Kurul’a sunar. 

 
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: 
 
Madde 4-Şirketin Merkezi Niğde’dir. Adresi Niğde Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu 7. Km. 
Birko Cad. No:288 / NİĞDE dir.  Adres değişikliği ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde ilan ettirilir. Adres değişikliği  Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve 
ilan edilmiş adrese yapılmış olan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır.  Tescil ve ilan edilmiş 
adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olan Şirket 
için bu durum fesih sebebi sayılır.  Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’na haber  vermek  suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, 
mümessillikler, acentelikler ve irtibat büroları üretim tesisleri kurabilir. 
   
SÜRE:  

Madde  5-Şirketin süresi işbu esas mukavelenin tescil tarihinden itibaren başlamak üzere 

sınırsızdır. 

ŞİRKETİN SERMAYESİ: 

Madde   6-Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul 

etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.03.1987 tarih ve 129 sayılı izni ile bu sisteme 

geçmiştir.  

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.- (İkiyüzellimilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir)  

Kuruş itibari kıymette 25.000.000.000.-adet (Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.  

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 
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2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin 

verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak 

suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin 

alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000.-(Altmış milyon) Türk Lirası’dır. Bu sermaye beheri 

1 (Bir) Kuruş itibari değerde 6.000.000.000.- (Altı milyar) adet paya ayrılmıştır. Payların 

tamamı hamiline yazılıdır.  

Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir. 

Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 

olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar 

ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. 

Şirket Kayıtlı Sermaye Sisteminde bulunduğu sürece Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni 

pay alma haklarını pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde sınırlandırmaya, 

nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılmasına yetkilidir.  

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dâhilinde 

herhangi bir kısıtlama yoktur.  

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

  
YÖNETİM KURULU: 

 

Madde   7-Şirket; Genel Kurul tarafından seçilecek 7 (Yedi)  üyeden oluşan bir Yönetim 

Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde görevlerini 

hiçbir etki altında kalmaksızın icra etme niteliğine ve potansiyeline sahip bağımsız üyeler 

bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye 

Piyasası Kanun’u ve Kurulu’nun düzenlemelerine göre tespit edilir. 

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri 

arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve genel 

müdürün ayrı olmasına özen gösterilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin 

bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini 

üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar. Bu durumda, 

yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 367/1’inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. 

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli 

nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim 

Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak 

koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.  

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, 

tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve 

ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, 

bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.  

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey 

yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya 
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bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet 

edebilmesi için genel kuruldan onay alınır ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda 

bilgi verilir.  

 

YÖNETİM KURULU’NUN MÜDDETİ : 
 
Madde 8-Yönetim Kurulu üyeleri 2 (İki ) yıl için seçilir. Müddeti biten üyeler yeniden seçilebilir. 

Eski Yönetim Kurulu yenisi seçilinceye kadar görevine devam eder. Genel Kurul gündemde 

ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı 

halinde Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Azil durumunda üyelerin tamamı 

için aynı genel kurulda seçim yapılması şarttır. Birbirini takip eden 3 (Üç) toplantıya 

mazeretsiz olarak katılmayan üyeleri istifa etmiş sayılır. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. 

Maddesi hükmü mahfuzdur. 

 
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI : 
 
Madde      9-Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında Türk Ticaret Kanunu’nun 366 ve 367 

uncu maddeleri hükmüne göre vazife taksimi yapar. 

Bundan sonraki toplantılar, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu 

Başkanı’nın daveti üzerine yapılır. Üyeler, gerekçe göstererek Başkandan Yönetim Kurulu’nu 

toplantıya çağırmasını isteyebilirler.Yönetim Kurulu’nun ayda en az bir defa toplantı yapması 

mecburidir. Yönetim Kurulu şirket merkezinde veya lüzum görülen hallerde başka bir yerde 

veya şehirde toplanmayı kararlaştırabilir.Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar 

defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından 

imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı 

imzalamaları gerekir. 

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır 

bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı 

gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. 

Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı 

vardır. 

ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİL VE İLZAMI: 

 

Madde       10-Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirketin 

harice karşı temsilinin muteber olmasının şekli Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Aksine karar 

olmadıkça Şirket tarafından verilecek ve imzalanacak bütün belgelerin ve sözleşmelerin 

geçerli olması, şirketin ilzamı için şirketin resmi unvanı altında şirketi ilzama yetkili kılınanlar 

tarafından imzalanması şarttır. 

Yönetim Kurulu temsil ve ilzam yetkisinin ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını Türk 

Ticaret Kanununun ilgili maddesi çerçevesinde murahhas üye sıfatı ile içlerinden bir veya 

birden fazla üyeye devredebileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan, genel müdür veya 

diğer müdürlere bırakabilir.  
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Müdürler Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler. 

Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesi için komite veya komisyonlar kurabilir. 

Müdürlerin yetkileri ve bunların münferiden veya birlikte şirketi ilzam edip etmeyecekleri, 

Yönetim Kurulunun vereceği kararla tespit edilir. 

 

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ: 

 

Madde   11-Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu 

ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.  

Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında aşağıdaki şekilde vazife taksimi yapar. 

1) Yönetim Kurulu Başkanlığı:        

 Yönetim Kurulu Esas Sözleşme ile veya Genel Kurul kararı ile iş başına gelir gelmez 

üyeler arasında bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere 

bir başkan yardımcısı seçer.(T.T.K.366 ) 

Başkanın Vazifeleri: 

a) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, 

b)Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet etmek, 

c) Görüşmeleri idare etmek, 

d) Verilen kararların tatbikini sağlamak, 

Yönetim Kurulu’nun başkan ve başkan yardımcısı seçimini her yıl Genel Kurul toplantısını 

müteakip yapması şarttır.  

2) Yönetim Kurulu Kâtipliği: 

Yönetim Kurulu görüşmelerini muntazaman tutmak üzere üyeler arasından veya dışarıdan bir 

kâtip seçer. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. (T.T.K. 390) 

3)    Komite veya Komisyon Teşkili: 

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, 

kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de 

bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin 

oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve 

ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. 

Ayrıca TTK’nın 378 inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite 

kurulur.  

 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLERİNİN TESPİT 

ESASLARI : 
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Madde  12-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenecek ücret genel kurul 

tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme 

esasları yazılı hale getirilerek, genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların 

bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınır. Bu amaçla 

hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır. Bağımsız yönetim kurulu 

üyelerinin ücretleri, Sermaye Piyasası Kanun ve düzenlemelerine göre bağımsızlıklarını 

koruyacak düzeyde belirlenir. 

 
DENETİM  :  

 

Madde 13-Finansal tablolar denetçi taraf ından Kamu Gözetimi,  
Muhasebe ve Denetim Standart lar ı Kurumunca yayımlanan uluslararası 
denet im standart lar ıyla uyumlu Türkiye Denetim Standart lar ına göre 
denet lenir.  Şirket in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denet imi 
hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının i lg i l i  
hükümleri uygulanır.  

 
DENETÇİLERİN VAZİFELERİ : 
 
Madde           14-İptal edilmiştir. 

 

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR: 

 

Madde    15-Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair 

mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. 

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin faaliyet 

dönemi sonundan itibaren 3 ( Üç ) ay içerisinde ve senede en az 1 ( Bir ) defa toplanır. Bu 

toplantıda Türk Ticaret Kanunu’nun 413. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli 

kararlar verilir. Genel kurullar şirket merkezinin bulunduğu il   veya  İstanbul  veya Ankara  

sınırları dahilinde bir yerde toplanabilir.   

Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve Esas 

Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Bu toplantılara davette 

Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.  

Sermaye Piyasası mevzuatına göre azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az yüzde beşini 

temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır. 

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve sermaye piyasası 

mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. 

 
TOPLANTILARIN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ VE TOPLANTIDA 

BAKANLIK KOMİSERİNİN HAZIR BULUNMASI: 
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Madde          17-Pay sahipleri genel kurulunun gerek olağan ve gerekse olağanüstü 

toplantılarının tarih ve yeri en az 15 (On beş) gün evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 

bildirilecektir. Bu bildirme ile birlikte gündem ve sair gerekli belgelerin suretleri de 

gönderilecektir. Bu toplantıların tümünde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bir komiseri hazır 

bulunacaktır. Böyle bir komiserin hazır bulunmadığı genel kurul toplantılarında alınan kararlar 

hükümsüzdür. 

 
TOPLANTI VE KARAR NİSABI : 
 
Madde 18-Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. 

 
OY : 
 
Madde 19-Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay 

sahiplerinin veya vekillerin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Oy haklarının kullanımına 

ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat 

hükümlerine uyulur.  

 
VEKİL TAYİNİ : 
 
Madde       20-Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan  

tayin  edecekleri vekiller aracılığı ile temsil  ettirebilirler. Şirkette ortak olan  vekiller, kendi 

oylarından başka  temsil  ettikleri ortakların sahip olduğu  oyları da kullanmaya yetkilidir. Yetki 

belgesinin şeklini  Sermaye  Piyasası  Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu 

belirler. Vekaletnamenin yazılı olması şarttır. Vekil, yetki devreden ortağın yetki belgesinde 

belirtilmesi kaydıyla, oyu devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy 

kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. 

 
İLAN : 
 
Madde  21-Şirkete  ait  ilanlar  Türk Ticaret  Kanunu’nun  35.maddesinin 4. fıkrası 

hükümleri saklı  kalmak  şartıyla; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen usul ve sürelere uyulması şartıyla, 

mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde ilan olunur. İlanlar 

genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. 

Sermayenin  azaltılmasına  ve  tasfiyeye  ait  ilanlar  için  474.  ve  532.   maddeleri  

hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilanlara 

ilişkin düzenlemelerine uyulur. 

 

OY KULLANMA ŞEKLİ : 
 
Madde     22-Genel  Kurul toplantılarında oy kullanma genel hükümlere göre ve el 

kaldırmak sureti  ile yapılır.   Ancak,  hazirunun temsil ettiği sermayenin onda birine sahip 

bulunanların talebi üzerine oy kullanma, yazılı oy pusulası kullanılması ve oyların sandığa 

atılması suretiyle yapılır.  
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Yönetim  kurulu  ve  denetim  kurulu üye seçiminin yapılacağı genel kurullarda, seçimlerde,  

birikimli oy yöntemi ile genel hükümlere göre oy kullanımı birlikte uygulanacaktır.Birikimli oy, 

yazılı oy pusulaları ile kullanılır. Oyunu birikimli  olarak  kullanan  kişi,  oylarını ,  oy 

dağılımını belirtmeksizin birden fazla adaya dağıtırsa, bu oyların adaylara eşit olarak 

dağıtıldığı kabul edilir. Birikimli oy sayısı  yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliği seçimi 

için ayrı ayrı hesaplanır.  

 

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ: 

 

Madde  23-Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü 

ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme 

hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas 

sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. 

Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından, şirket 

merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrıca ilana bağlı 

hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar şirketin internet sitesine konulur. Esas 

sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder. 

 
SENELİK RAPORLAR : 
 
Madde   24-Kurul’ca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız 
denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, TTK’nin ilgili hükümleri ve 
Kurul’un öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanır. 
 
SENELİK HESAPLAR : 
 
Madde 25-Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu 
günü sona erer. 
 
KÂRIN DAĞITIMI : 
 
Madde   26-Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel 
giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar 
ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve 
yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, 
sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: 
Genel Kanuni Yedek Akçe: 

a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. 

Birinci Kâr payı: 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, 

Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. 

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, 

ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.  
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İkinci Kâr payı: 

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan 

kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret 

Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya 

yetkilidir. 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan 

kısımdan, sermayenin % 5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, 

TTK’nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. 

TTK’ye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım 

politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe 

ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine (intifa senedi sahipleri 

varsa yazılacak, yoksa yazılmayacak), yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay 

sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için 

belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. 

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri 

dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve 

zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.Bu esas 

sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri 

alınamaz.Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince, kar payı avansı dağıtılabilir. Kâr 

payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere 

yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.Bir faaliyet döneminde verilecek toplam kâr payı 

avansı, bir önceki yıla ait net dönem kârının yarısını aşamaz. Kâr payı avansı ilgili ara dönem 

finansal tablolarında yer alan net dönem kârı hariç kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer 

kaynaklardan düşük olanı aşamaz ve önceki dönemde ödenen kâr payı avansları mahsup 

edilmeden ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. 

 

KÂR’IN TEVZİ TARİHİ: 
 
Madde 27-Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Yönetim 

Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası   Kanunu   ve   ilgili   

mevzuat   hükümlerine   uygun  olarak kararlaştırılır.  

 
GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE: 

 

Madde     28-Şirket tarafından ayrılan genel kanuni yedek akçe şirket sermayesinin % 

20’sine varıncaya kadar ayrılır.(T.T.K. 521. madde hükmü mahfuzdur) genel kanuni yedek 

akçenin sermayenin  % 20’sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu 

miktara varıncaya kadar yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmasına devam olunur.  

Genel kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların 
kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye 
veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir. 
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GENEL KURUL TOPLANTILARINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM : 

 

MADDE  29- Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri 

 bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik 

ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 

Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına 

elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy 

kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel  kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç 

için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul 

 toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden 

hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını 

kullanabilmesi sağlanır. 

 
KANUNİ HÜKÜMLER : 
 
Madde 30-Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
 
EK MADDE : 
KURULUŞ MASRAFI: 
 
Madde 31-Kurucuların şirketi kurmak için giriştikleri taahhütlerle yaptıkları muamele ve 
masrafları , artırılan sermayeyi taahhüt eden ortaklarda hisseleri oranında kurucular ile 
birlikte kabul etmiş sayılır. 
 
EK MADDE : 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE TANINAN SERBESTİ: 
 
Madde 32-Genel Kurul aksine karar vermedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri: 
1)Şirketle kendileri veya başkaları namına doğrudan doğruya veya dolaylı bir şekilde Şirketin 
konusuna giren ticari muamelelerde bulunabilirler. 
2)Kendileri veya başkaları namına Şirketin konusuna giren ve girmeyen ticari iş ve 
muameleleri yapabilirler. 
3)Konusu  ne  olursa olsun ,  her nevi şirkete mesuliyeti tahdit edilmiş veya edilmemiş   ortak   
girebilir   ve   mevcut   bu  türlü  ortaklıklarını  devam ettirebilirler.    
 

TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI:      

 

Madde  33-Şirket yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve  tüzel kişilere satılmak üzere, 

Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu 

Kararı ile her türlü tahvil,  borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ve niteliği 

itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek sair her 

türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. 

İhraç ve ihraçla ilgili olarak tüm şartların belirlenmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu 

uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 

mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur. 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM: 

 

Madde  34-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal 

Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim 

kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve 

şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlemelerine uyulur. 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 





NOMİNAL DEĞERİN ALTINDA PAY İHRACI YOLUYLA SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU 

Önemli Açıklama:  

Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan 

sermayeyi temsil eden payları satın almanız sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 

bulunmaktadır. Bu nedenle, sermaye artımına katılma kararı vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. 

Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”nin (Tebliğ) 18. maddesinde belirtildiği 

üzere bu “Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.  

Uyarı: 

İşlem yapmaya başlamadan önce; nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan 

ortaklığın, payları borsada işlem gören halka açık ortaklık statüsünde olup olmadığını, nominal değerin 

altında pay ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınıp alınmadığını, payları satın almanıza 

aracılık eden yatırım kuruluşunun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmaya yetkili olup olmadığını 

www.spk.gov.tr, www.borsaistanbul.com ve www.kap.org.tr internet sitelerinden veya diğer iletişim 
araçlarıyla kontrol ediniz.  

Nominal Değerin Altında Pay İhracı Yoluyla Sermaye Artırımına İlişkin Genel Bilgi: 

Anonim şirketlerle ilgili genel düzenlemeleri içeren Türk Ticaret Kanunu, itibarî (nominal) değerinden aşağı 

bedelle pay çıkarılmasını yasaklamaktadır. Bu durum piyasa fiyatı, itibarî (nominal) değerinin altına düşen 

halka açık şirketlerin itibarî (nominal) değerin altında bir bedelle nakit sermaye artırımı yapmalarına imkân 

vermemekte ve sermaye ihtiyacı olan bu şirketleri zor durumda bırakabilmektedir. 

Örneğin, borsada işlem gören bir halka açık ortaklığın bir adet payının itibarî (nominal) değeri 1 TL’yken 

piyasa fiyatının 1 TL’nin altında (örneğin 80 kuruş) olması durumunda, bu halka açık ortaklığın itibarî 

(nominal) değer (1 TL) üzerinden yapacağı sermaye artırımına katılım sağlaması (80 kuruş piyasa değeri olan 

bir paya, ortakların 1 TL vermesi söz konusu olacağından) mümkün olamayabilecektir. 

Bu nedenle, halka açık ortaklıklara ilişkin özel düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanunu’nda payların 

piyasa fiyatı, nominal değerinin altında olması durumunda, payların nominal değerinin altında bir fiyatla ihraç 

edilmesine SPK tarafından izin verilebileceği belirtilmiştir. Böylece, piyasa fiyatı nominal değerinin altına 

inmiş bir halka açık ortaklığın sermaye artırımı yaparak nakit elde etmesi mümkün olabilecektir. 

SPK tarafından yayımlanan VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”nin 18’inci maddesinde nominal değerin altında pay 

ihracı yoluyla sermaye artırımına ilişkin şartlar düzenlenmiştir. Buna göre; 

1- Bu olanaktan sadece borsada işlem gören halka açık ortaklıklar yararlanabilecektir 

2- Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar nominal değerin altında pay ihraç edemeye-

cektir. 

3- Bu olanaktan yararlanmak için, sermaye artırım kararının kamuya açıklanma tarihinden önceki otuz 

gün içinde paylarının borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının nominal değerinin 

altında olması gerekmektedir. (Örneğin 1 TL nominal değerli bir şirketin sermaye artırım karar 

tarihinden önceki günlük ağırlıklı ortalama piyasa fiyatının 30 günlük ortalamasının 80 kuruş olması 

durumu). 

4- İhraç edilecek payların fiyatı, sermaye artırım kararının kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün 

içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından aşağı olamayacaktır. (Yukarıdaki 

örnekte 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyat 80 kuruş olduğu için nominalin altında ihraç edilecek pay 

bedeli 80 kuruş ile 1 TL arasında olabilecektir) 



5- Ortaklığın sermayesi, nominal değer üzerinden tescil edilecek ancak ihraç edilecek payların nominal 

değeri (örneğin 1 TL) ile ihraç değeri (örneğin 80 kuruş) arasındaki fark (örneğin 20 kuruş), öz 

kaynaklarda indirim kalemi olarak izlenecektir. Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye 

artırımına ilişkin Pay Tebliği’nde belirtilen diğer bilgilere www.spk.gov.tr adresindeki mevzuat 

sayfasından ulaşmanız mümkündür. 

Risk Bildirimi:  

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek 

olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1- Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler 

için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsalar, Merkezi Takas Kuruluşları, Merkezi Saklama Kuruluşları ve 

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme 

hükümleri uygulanacaktır. 

2- İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer 

muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, 

ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep 

etmelisiniz. 

3- Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan 

sermayeyi temsil eden paylarını satın almanız çeşitli risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat 

hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, 

kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 

4- Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük öz kaynakla işlem 

yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin 

tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

5- Yatırım kuruluşunun, nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımda bulunan ortaklık 

ve bu ortaklığın payları hakkında tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve 

doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

6- Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımda bulunan ortaklığın paylarının alım 

satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden 

kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme 

olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

7- Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımda bulunan ortaklığın Sermaye Piyasası 

Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş düzenlemelerine uymaması halinde, ortaklık paylarının işlem sırasının 

geçici veya sürekli olarak durdurulabileceği dikkate alınmalıdır. 

8- Finansal bilgileriniz, sermaye artırım sürecindeki gelişmeleri takip edemeyecek seviyede ise yatırım 

danışmanlarından destek almanız ya da yatırımlarınızı kurumsal yatırımcıların sunduğu ürünler 

üzerinden yapmanız uygun olacaktır. 

9- Yatırım yaptığınız ortaklığın, nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırım sürecini 

www.kap.org.tr adresinden takip etmeniz gerekmektedir. İşbu nominal değerin altında pay ihracı 

yoluyla sermaye artırımı risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında 

bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımda 

bulunan ortaklık ve bu ortaklığın paylarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm 

riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir 

şekilde araştırma yapmalısınız.  



Müşteri’nin;  

Adı Soyadı veya Unvanı : 

Hesap Numarası : 

MKK Sicil Numarası : 

Tarih : 

İmza : 
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PROFORMA FiNANSAL BiLGiiLER UZERINE
BAGIMSIZ GTTVENCE R,APORU

Birko Birleqik Koyunlulular Mensucat ticaret ve Sanayi A.l).
Yiinetim Kurulu'na

Birl<o Birlegik l(oyuirlulular lMensucat Tidaret ve Sanayi Anonirn $irket, ve tra[lr oftal,llrklal'nrn (,'Grup"),
sadece gosterirn amactyla, Not 3'de $elirtilen esaslara gore derlenmiq, 3l ,12.2016 tarihi itibarr.iyle
denetlenrnemiq proforrna konsolide finansil durum tablosu ve aynr tarihte sona eren yrla ait denetlenmemig
proforma konsolide kapsamlt gelir tablosurfdan olugan profonna finansal bilgileri iizerine Not 3'cJe 6ahsedile*
iglenrlerirr Birl<o Birleqik Koyunlulular Mehsucat Ticaret ve Sa.nayi A.$.'nin ("$irket"). Grup,un 31.12.2016
tarilrinde sona eren y:i'a ait finansal tablol[nnr hazrrlarken uyguladrfir muhasebe politikalalna Llygun olaral<
haztrlanan finansal bilgileri r,asrl etkileye{ilecefiine dair bilgi sa$lamak amacryla rapor vermekteyiz. Dogasr
gere$i proforma finansal bilgiler varsayrrn$al bir durum iizerine hazrrlanmrgtrr ve bu nedenle Grup'un gergek
finansal pozisyonuntl veya sonuglarurr iNlernler veya olaylar raporlama dcineminin bagrncla olmui eibi
yansltamaz.

Profbrlna finansal bilgilerin cjlerlenmesinden Ycinetirn sorumlu,Jur. Bizim sorumlulufiumuz profonra fin.nsal
bilgilerin uygun gekilde derlendi$ine dair bilgi bildinnektir. I3Lr gdrtigiim1izi1 bildirirken, profo1ma finansal
bitgileri derlemek iqin kullanrlan ve 6n{eden tarafruzca hazrrlanmrq rapor veya ;5cirtiglerinriz i.izerinde
giincellerne veya yenileme yapnalnakLaytl, ay:nca sciz konusu rapor veya gortigleri yayrmlandrklal tarilite
sundu$umuz taraflara olan drgrnda bu rapor"far veya gciri.igler tizerinde higbir sorurnluluk kabul etrnem ekteyiz.

Qaltgmalanmzt, "UluslararaLst Giivence Sdzlegmeleri Standartlan 3000, Tarihsel Finansal Bilgilerin
Denetlenmesi ve Gozden Gegirilmesi Drgurda Gtivence Sdzleqmeleri" standardrna uygun ilarak
ger'geklegtirdilt. Bu raporu ha:ztrlamak igin yaptr$lnrz gahgmalar, ne Grup'un muhasebe politikaialna ,ylu'
igirn dtizeltmeleri de dahil olrnak i"izere terlpel finansal bilgilerin, ne cle proforrna notlarcla belirlilen profol-,ra
varsaytmlartn ba!trnstz ince'lemesini kapsamamrq, baghca diizeltilmernig finansal bilgilerin, proforma
di'izeltmeleri destekleyen kanttlart gdz dntinp alarak ve proformarfinansal bilgileri $irket )zcjnetirniyle goriiqerek
kaynak dokiinianlarla karqrlargttrtlmastnt ifermigtir. Qalrgrnalarlnrzr proforma finansal bilgilerin beliitilen
esaslara derlendifine ve belirt.ilen bu esasl{r'rn Grup'un muhas,ebe politikalanyla tutarlr olclufuna dair 

'akulgtivettce sa$lamak igin gerekli olan bilgi ve pgrklamalan edinmelk amacryla planlaclk ve gergekleqtirdik.

Goriiqtirni.ize gcir"e profomra finansal bilgilgri Not 3'de belirtilln esaslara uygun olarak hazrrlanmrgtrr ve bu
esaslar Grup'un rnuhasebe politikalanyla uy]urnludur.

Gortigi'iniizii etkilemeden, dihl<atinizi gu {onuya gekrlek isteriz: Profonna finansal bilgiler Not 3'de a'a
lratlarryla belirtildi$i tizere, ytinetirnin varsiiynnlarr baz alnarali hazrrlanmrqtrr, Not 3'de, agrklanan iglemle.n
daha erken bir tarihte gergeklegrniq olmafr durumunda oluqaoak finansal durumu yarrsrtmayabilir:, A),rrca,
iligiktel<i proforma finansal bilgiler, SennaNre piyasasr Kurulunca yayrmlanan finansal raporlar-na standartlan
r;et'gevesinde do$ru ve dtiriist trir gdri.iq sunapihnek igiri gerekli bilgi ve dipnotlal igennemektedir,

Bu rapor izahname igin hazrrlanml$t1r baqka bir amagla kullanrlamaz.

IJD BaErmsrz Deneti ve YMIv4 A,$.

BD 8A6I
YEMIHLI #

tvl'v'E

Cernile
Sorumlu Denetgi, YMM

l4 Nisan 2017
istanbul, Tiirkiye
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BIRKO BIRLB$IK KOYUI{L,ULULAR
TIcARET vE sANAyi a.$. vn naGr,
31.12.2016 ranini irinaniyr,n DENI
D{IRUM TABLOSU

MENSUCAT
ORTAKLIKLAR]I
TLENMEMIg rnonoRMA roNsor,ion rir,{aNsal

rhvaNsar, DUR.UM TAtst.clsu

BAGIMSIZ
ngNnriNInnN

cpqmi$
31.12.2016

71.777.772
nUznr,rvrnLER

(25.900.9ss)

PROF'ORMA
rhqnNsar,

DURUM
TABLOSU
3r.L2.2016

45.876.817DONEN VARLIKLAR
-lttrakit ve Benz rleri 2.076.049 2.076.049
-T'icari Alacakl I 48.232.888 l) (22.402.033\ 25.830.855
-DiEer Alacakl 1 03.1 30 i 03.1 30
-Stoklar 20.643.8s2 2\ (3,1s5.098) 17.488.754
-DiEer Donen r arhklar 721.853 3) (343.824\ 378.029

DURAN VARLII(LAR 114.831.s43 (20E.070) 114.623.473
-t)iEer Alacakl r 302 307
-Maddi Duran 'arhklar 1r0.032.944 q (20E,070) 109.824.874
-Ertelenmiq Ve
VarhEr

gl
4.798.297 4.798.297

AKTIF TOPLAMI 186.609.31s (26.109.02s) 160.500.290
KISA VADELI
yUrtinnlULiiKLER 88.s85.587 r38.941.427\ 49.645.160

-Finansal Borcl lr 53.182.7 s6 s) (29.250.s16\ 23.932.240
-T'icari Borclar 15.055.953 6) Q.002911 t3.0s3.042
-IliqkiliTarafla
Borqlar

a Diger
5.t28.944 5.r28.944

-DiEer Borclar 15.198.647 7) (7.688.000) 7.5r0.647
-Diger Krsa Va
Yiiktim,

leli
20.287 20.287

UZUN VADELI
vTTTITvIIULUKLER r7.432.701 (6.753.674\ 10.679.027

-Finansal Borc r 12..279.408 5) (6,7s3.674\ 5.52s134
-Qallqanlara Sa;

Faydalar Karsrl
lanan
Er 5.t53.293 5.153.293

OZKAYNAKLAR 80.590.027 9.793.038 90.383.065

PASIF TOPLAMI

-Odenrnis Senn lye 60.000.000 60.000.000
-Otz sermaye El
Diizeltrle Farkl

[Iasyon
rl 30.493.682 30.493.682

-Yeniden De$e
Artrslarr %.457.947 93.057 .947
-K.6rdan Aynla
Krsrtlanmrs Yer kler 2.528.s26 2.s28.526
-Gesrnis Yl Za arlan (90.443.620) (94,.443.620)
-Net Drinern Za ar1 ( 1 5.04 L23 8) 8) 9.789.763 (5;.251.47 5\
-Kontrol Giicii
Olmavan Pavla (5.270\ 8) 3.27 5 ( 1 .99s)

186.1609.315 (35.902,063) 150.707.252

...---\t\
( lY \.4

. o^nnhddr#ftuvn
infif;yg4ryryqNru"rrr+
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BiRKo BIRLE$iK Koyut{LULULAR
ricannr vE sANAyi.r"$" vr, snGL
01.01-3 1.t2.zore raniniitnn soNA El
PRoFoRMA KoNSoLinr, rapsa.vn

/IENSUCAT
ORTAKLIKLAR]t
EN HESAp ooNn:vrhqn air DENETLEwnnrvris
cnlin rABLosu

KAR / ZARAR ve KAPSA]VILI
cnr,in rABLosu
Net Satrg Gelirleri

BAGIMSIZ
nnNnrivrnrN

cnemi$
3L,12.2016

95.157 .s26
DUZELTMELER

1) rcs.673.446\

PROFORMA
KAR/ZARAR.

TABLOSU
31.12.2016

29.484.080
Sattqlann Maliyeti (92.297.52s\ 1) 67.900.608 Q4.39,6.917)
BRUT KAR 2.860.001 2.227.1.62 s.087.163

Pazarlarna, Satr$ ve DaAltrm Giderleri (4.420.224) z) r.529.406 (2.890.81 8)
Genel Ydnetim Giderleri (8, 13 7.5 14) 3) 5.614.885 Q522.62q\
Esas Faaliyetlerden DiEer Gelirler 15.360.623 4) /r4.494.1sr\ 866.472
Esas Faaliyetlerden DiFer Giderler I 1.008.8415) 4) 9.710.630 r.298.216\
ESAS FAALiYET XANTZ.INANT (5.345.960) 4.587.932 (7s8.028)
Esas Faaliyet K6r Marir
Finansal Giderler. Net (10.985.s51 s) 6.040,s51 (4.94s.000)
Sii rd ii riilen Faaliyet KhnlZarart (16.331.511) 10.628.483 (s.703.028)
Efielenrni$ Versi 1.284.45? 6) (834.894) 449.558
Net Diinem Zarzrt (15.047.059) 7\ 9.793.589 (5.253.470)
Azrnlrk Payr (s.821) 7) 3.826 ( 1 .995)
Ana Ortakhk Payr (15.041.238) 9.789.763 (5.251.475\
Duran Varlrlclar Defer Artrg Iron DeAisim (2.641.57 t\ Q.641.57 r\
Di$er Kapsarnh Gelir Kaynak.lanan Vergi
Gelir/Gideri l32.479 t32.079
Difier Kapsamh Gelir Q.509.492\ Q.509.492\
Toplam Kapsamh Gelir (17.556.551) 0.762.962\
Azrnhk Payr (s.82 n 1.995)
Ana Ortakhk Pavr (17.550.730) 0.760.967\

Y
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Aksi Belirtilmedihce Tiirk Lirasr (((4f,L)'

1. Sinrrl'iN oRGANIZASYoNU FAALIYET KOINUSU

Birko Birleqik Koyunlrulular Men
Birko"), 1972 y:/llirda l\ifide'de k

BiRKo BiRLE$IK Koyur{LUtLULAR
31.12.2016 Tarihinde Sona Eren Yrla Ait De

rJzeri l. Km. Birko Cad.No:288 5

tablolar agrsmdan, Birko ve konsol
adlandrrrhnaktadtr.

ENSUCAT TiCARET VE SANAyi ANOUinn $inXnri
etlenmemiq Pro Fornna Konsolide Finansal Tablo Dipnotlan

Ticaret ve Sanayi Anonim $irketi ("$irket- Ana ortakhk-
lmugtur, $irket'in merkezi Organize Sanayi Bolgesi Bor Yolu
200 Nigde/Tiirkiye adresindedir, Donem sonu konsolide ma.li

yona tabi tutulan baSh ortakhklann tamamr o'Grup" olarak

Grup'un fiili faaliyet konusu pamuk

BaEh ortakhklar

Koyunlu Tekstil San. ve Tic. A.g, ("

Birko Enerji Elektrik Uretimi
Enerji")

l9B1 yrhnda Birko A g. btinyesi
Birkokoyunlu Hah A,g adr altrnda
18.01 .2010 tarihi itibari'vle ti.im aktif

Ekteki denetlenrnemig proforma
Sennaye Piyasasr Kurulu'nun I3.06
14.1 nolu "Sermaye Piyasasrnda
hi.ikijrnleline uyguu olarak hazrrl
dipnotlarda dahil ohnal< tizere birl
durum tablosu ve dene,tlenmemig
atnagla sunulmugtur ve Grup'un
operasyonel sonuglannr ya da G
gcisterme zorunlulu$u yoktur.

iSi ve hah i.iretimidir'.

yunlu Tekstil")

Utt<e

Tiirkiye

ve Tic, A,$ ("Birko 
TUrkiy"

Faalivet
Konusu
Hah
Pazarlama

Gayrifaal

pasifleriyle birlikte ki.il halinde Birko A,g.' ye devrolmuqtur,

Koyunlu Tekstil, Birko A.g,'
kurulmuqtur.

lralrlan paz:arlamak amacryla 1981 yrlurda Ni[de'de

Grup kendi enerjisini i.iretmek yla 2000 yrhnda enerji yatrnmlan yapmrq ve tesisi devretmek
amacryla Birko Enerji A.g.'yi ku ur. O donemde ipotek ve teminatlarln ana ortak Birko A.g.
iizelinde olmasr nedenivle tesis Bi A.$, btinyesinde tiretimine devam ehnig tesisle ilgili teminatlarur
goztilmesiyle birlikte Birko Enerji A.
onaylanan teqvik yasasl kapsamurda

.'ye devredilecefii \/arsayunrna ra$men l2 Mayrs 2005 tarihinde
lirli istihdarn $aftlan yerine getirildifiinde ener"j i maliyetler-inin

o% 50'si devlet tarafrndan Grup'a nece$i ortaya grkmrqtrr. Bu nedenle enerji tesisi kurulan Birko
Enerji A.$.'ye devredilememiq bunu sonucunda Birko Enerji A,g, gayrifaal durumda kalmrqtrr.

2. i$r,nvrr,nn

Birko Birlegik Koyunlulular Mensu Ticaret ve Sanayi Anonirn girketi 29.03.2017 ve 31.03.2017
tarililerinde Yasemin Makina Tekst I Inqaat Ith. Ihr. San. ve Tic, Ltd. gti (Yasernin Makina),ne
aktifinde bulunan Penye ve Open E fabrikalarrnrn makine veteghizat safiglannr KDV dahil toplarn
9.400.000 TL bedel ile gergekleqtinn

3. SUNUMA iI,iSTiN TIIMBL ESA

e faaliyete baqlayam ytinlti iqletmeler 1998 yrhndan itibaren
ah sektori.inde iiretirne devam etmistir, Birkokoyunlu Hah A.S.

konsolide finansal bilgiler, 31.12.2016 tarihi itibanyla
013 tarih ve 28676 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Seri II,
Finansal Raporlamaya iligkin Esaslar Tebligi" (,,Tebli[,')

konsolide finansal tablolar baz ab,narak hazrrlanmrgtrr ve
e bakrhnahdrr. Denetlenmemig proforma konsolide finansal
fonna konsolide kapsamh gelir tablolan sadece tanrmlayrcr
em iginde gergellleqen qaftlan sonrasl finansal durumunu,

'un gelecekteki operasyonel sonuglannr, finansal durumunn

lu vp
vllRLlKA"$



BIRKO BIRLE$IK KOYTD{LULULAR CAT TICARET VE SANAYI ANCINIM $IRKETI
31.12.2016 Tarihinde Sona Eren Yrla Ait nrnemig Pro Foruna Konsolide Finansal Tablo Dipnotlarr
Aksi Be[rtilmedikge Tiirk Lirasr (ot'lfl,")

Denetlenmemiq proforma konsol ide finansal durum tablosu ve denetlenmemi$ proforma konsolirle
kapsamh gelir tablolarr satr$ son
yansrtmamaktadr. Denretlenmemis

oluqabilecek maliyet kazanglan veya diger ttir sinedileri
forma finansal bilgiler, Not 2'dg agrklanan safig sonrasr

olugabilecek yeniden yaprllanma ve grasyon maliyetler:i gibi kalemleri de yansrtmamaktadrr.

Denetlenmemiq proforma
donem igirrde ve sonraki
agan durumun finansatr
konmaktadr.

Denqtlenmemig proforma
a9a$daki gibidir:

konsolide
donqmde

ir tablosu sadece gosterim amact ile sunulmugtur ve Grup'un

3.1

tablo
rgeklegen duran varhk satrmr iglemleri sonrasl degigiklige yol
i baqrndan itibaren oldu$u varsayrlarak bunun etkisi ortaya

konsolide I tablolann hLaarlanmasrna iliskin kullanrlan varsavrmlar

a) Satrlan Penye ve Open lind rrnm makine ve teghizatlannm listesi EK-l penye ve EK-2
Open End olarak sunulmugtur. q detaylarr s<iyledir.

Duran varhk Grubu
Penye fabrikalannm makine ve teghi
Open End fabrikalannm makine ve

b) Grup'un kullandrg krediler ve
stireleri de dikkate alnarak, Yo5

anahtan o lu gtur.r.rlmu gtur.

Safru

tlan Yasemin Makina
hizatlan YaseminMakina

Satrt Fiyatr (KDV Dahil)
7.600.000 TL
1.800.000 TL

buna ait fiqansman giderleri, stok devir hrzr ile stokta kalma
pamuk ipligine ve $/o45 hal tiretimine pay verilerek bir dagrtrm

c) Grup'un genel yonetim gide pamuk ipli[i ve ha.h cirolarrna gore oranlanarak hah iiretimine
isabet eden gider tespit edilmigtir

d) Satrlan duran varhkJarla ilgili o
satrq ve giderlerle ilgili hesaplar

4. PROFORMA DUZE]LTME KA ARI

Proforma diizeltme kavfilan
buldugu diizeltmeleri
satrgr ile ilgilidir.

4) Maddi duran varhklar<Lan, penye iq
open-end igletmesi makine ve teghi
net defter degeri olan 208.070 TL te

5) Pamuk iplili ve hah ilrretimi isin k

ekli finansal tablc,lan etkileyen ttim alacaklar, botglar, tiretim,
rtlardan tespit edilerek tenzil edilmigtir.

t bilgilere gdre hazrrlanmrqtrr ye Grup ydnetiminin makul
Bu di.izeltmeler Not 2'de agrklandrsr iizere maddi duran varhh

i rnakine ve tctghiza+n 33.506.359 TL kendisini itfa etmiq,
r>lup,9.652.105 TI{ kendisini itfa etmis kalanr 9.86A.175 TI-

il edilmiqtir.

lanrlan kre.diler stotri devir hrzr ve stokta kalma streleri dikkate
%45 hah iiretimine pay verilerek bir dafrtrm anahtarr

4,'1. Finansal durum tablosu ile ilgili d r ve dipnotlar;

1) Ticari alacaklar igerisinde pamuk

2) Stoklar igerisinde pamuk ipligi ik

mtigteri lerinden alacaklar 22.4A2.An TL tenzil edilmi stir.

ili stoklar ayrrgtrnlmrg ve 3.155.098 TL tenzil edilmistir,

3) Diler ddnen varlrklar igerisinde 343 824TL avans tenzil edilmi$ir.

almarak %55 pamuk. ipligine
olugturulmuptur.

ETIM VE
$AVlRtlKA*!,



BIRKO BIRLE$IK KOYUFILULULAR SUCAT TICARET VE SANAYI ANC}NIM $IRK4TI
31.12.2016 Tarihlnde Sona Eren Yrla Ait iq Pro Forma Konsolide Finansal Tabto Dipnotlarr I

Aksi Belirtilmedikge Tiirk Lirasr (o.fll,o,)

Bu kapsamda krsa vadeli kredil
hesaplanarak tenzil edilmiqtir.

i

29.25}.5rc TL, uzun vadeli kredilerden ise 6.753.674 TL

Ticari borglar igerisinde iplik i igin ayrrgtrrian2.A02.91l TL tenzil edilmisrir.

iplik igletmelerinden iq akitleri erdirilen gahqanlann krdem ve ihtrar tazminatlarr ileikalan
alacaklarr 7.688.000 TL diAer

6)

e)

7)

8)

Net donem zararrndan9,789.763 T
edilmistir.

r kaleminden tenzil edilmiqtir.

ye kontrol giicii olmayan paylar kaleminden
l

tse3.275 TL fenzil

4.2. Kar I Zarar Tablosu ile ilgili d ve dipnotlar;

1) 2016 dtinemi toplam satrglanndan
,

muk ipligi ile ilgili satrglar 65.673.446 TL tenzil edilmis ve hatr
cirosu 29.484.080 TI. g ve halr safiglnln maliyeti (24.396.917) TL olup briit kar
5.487 .163 TL olarak gergeklesmi$ti

Pazarlama, satl$ ve daSrtrm giderle inden pamuk ipligine
iiretimi igin 2.890.818 TL fiili ma yaprlmrqtrr.

1l

4)

Genel ydnetim giderleri pamuk ip i ve hah cirolarma gore oranlanarak hak iiretimine isabe{ eden
retimine iliqkin 5.614.885 TL tenzil edilmistir. I

gider tespit edilmiqtir. Pamuk ipliSi

Esas faaliyetlerden ge,lirler ve gi rler hah iiretimi igin yaprlan fiili harcamalar dikkate alparak
aynqtrnlmrqtn. Bu kapsamda esas di$er gelirler hesap grubundan 14.494.I51TIi, esas
faal iyetlerden {i$er giderler

5) Grup'un kullandrfir krediler ve bu ait finansman giderleri, stok devir hrzr ile stokta kalma siireleri
i$ine ve o/o45 hah iiretimine pay verilerek bir daSrtrm anafutarrde dikkate ahnarak %55 pamuk ip

oluqturulmu$tur. Bu kppsamda fin
hesaplanmrq ve tenzil edilmiqtir.

6) Ertelenmig vergi gideri ise ddnem
edilmi6tir.

I giderlerden pamuk ipliSi biiliimiine 6.040.551 TL gider

2)
I

:

ait olan 1.529.406 tenzil edilmiq olup, hah

i

bdltim etkileri de dikkate almarak 834.894 TL tenzil

7) Pamuk iplili faatiyetlerinin son lmasr neticesinde net etki (9.793.589) TL nlup azrnhk paylna
isabet eden etki 3.826 'fL hesaplan . Halr iiretiminden ise (5.251 .475\TL zarar edilmistir.
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ÖZl .l1fu"o"dlblincna(lfldyü\,lnlu.üt(-:ndeı.J)nilLo B, FJld,d_üoaiAl!A _l ibölj,laird.,UfualJ.,nlm,l..dr.B,öre|.ilci',.."TJ)eppaa,,Ielıl,L,ei;l-\m,l,tliAFi"e
Jeelh olM'i|n u|.u|.,, \( nehci, B9/lu,J,l..J\em lınl \. i,nln':ligimd,l \Gö^k \ei qnlmcü.leg rk.u,m1d,6,.., tr ", ; .,fu"..l, n ".,*,,]u,, .ı,ii.\,,.,J\. oiJP.an d, l'iru \e hj"q, nli,,,g ,l,Dll\l.,, .r!1..nlne.iec-\.,,, ,'., lr'j,
l,crhjngi bir bilginın bulumfuna§ niinkindüı Bo dnruündı, ıDsUru. ]çqiğııc d;tr rrsı bir aclkım;;hh l l,k'1oll '',lJ,.le incJ,- Jenll_

A GiRiŞ vıl I]YARII,AR

^.t, 
Girİ v. tjyl.|l.İ

. Bu özer izdmmeye giiş ola.ak okunnalüdtr

. semye piyısa§ uaçluE ilişkin yaıü.d kaüllad izhİr,ıenin bjr biitiin oleak değelleıdinlmesj.J h,, \, n, t|,.li..

. lzalmede yel a]m bılgı]ğe ilişkin lddialad. nıank.ıİeye taşf.rxJ dünınund4 davacü yılnııcl.
lıalka arli,] gelçeklo§tiğj ülkenin yasal düEüı]cünele.i ç-ç",*,"a., i,"ı,.*""i., ç".ı.1.1i. ıişrii,İjılii,.tl.F yisal s.lEç]eı başlalnbad,. önekaılMnük zonlıdx*altıbilir

. Öreıe bağ]l oüa.ak (çcvirisi dahil oınnı ü?.ro ilcn,lenn hukuh soımlıllİğınx ]uoak ö7.ın,\r l, n.lgeİ!.hlJn,(biiil.in,...|-, 6J,.J.} lc l-,,ll\..,,l,,. 2"lıı.,.d,\,,.,1(llJ l, \. nn l:a ln vtn..le.dd,r, va.il o,.m,l o'|,i,, .,,,,, J."o.oe"
J,diIi,

A,ı,l/ahnİnf niD :oomAi kUlhn,m|.. i!i)l,in bIlgi
. l.tra{,,J,J l|J,.ial ,Jm ,1 ı pi. . , , \ .l ll \,1, l.. J.o,i.oJ,., ml 9,,n l,,.Lldtlm!,,.dıi.\eı,lğı iznr bolundlaırllrtantr

B,l,ih.aççın,n li.ırct ınvı.l le \lcıDg adr:

. f1.lRRo IJ]RLF,ŞIK KoYUNLLJLIJI,ARMDNsl]cAT İcAlaET vE sANAYl;\ Ş

E,2.ih.aççıDıİ hukukistatiisn, lıbi oldnğr neüzİ,l. ku.ulduğİ nlkc vc ad.€si

aj.Aru İnin/hm€t lüalegoril€rini dc içe.€cek şelrjlilc ihr,çç|nD DeYcUl tııliyerlenniı ve
fu,Iiyetlenn€ €tki eden dneDli {akt6.1eİD tanm, ito t{aliyel göskriten §.klö.lo./pazarlnr

ru,nda santre hah iiElinin.

ye cunhu.iveıl kaıunlil

()sB Bilko cad No:288 Dot Y.I! 7Km.
NIĞDl|

Şnkeıımnin ıemel iki lMljyet alanı bülün.kı oluP, Paİruk illiğindc lTksck reılbet Ve teknoloji(,c.lL|t]"J/n)rrubeıJlil 1.|n,nD\. ..J.lpi. I l1U, l. ,,, -, ..ol5ol.;ll
Yodclim Krulu KdJ sonucu ]1.0320t6 lfu,t,iidc. Penye opeı_end iplük Üfutn Tesi§len jse
]0.tt.20t6DOlsarıhkırani]e:]i,l2.201atariniıdckapaülmaİnakaıallermiştir.Pmr]riplüFüElimi

? tr lisa11!]

dir.llall ud n nde çğ)tr ieL
ükuİl

(,}
A,7.
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tJ.nİdmbeğenilmsi, pazfuldra ıle ilgili tfulınırc rlleİılıınmpn].ar. }eİi kalirc gnDhl \c d4,"n
ıa\aİnlRn. pi],ı§adalri ekon mikloşullal. üre]inreet(r edğ bnşlrca !İs{lardl.
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B.1l..ih.aççıDıni§teünescrmıy6iniİncİcılJn!nnlüliilderinİkı.|l|,yaD.iis
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a funlal plr'"n.|-. ,1.ona]J rlar JFlmJ hilll. 1mlld[L i.fiJ!o,n D ,|1.1,ol|J h.J :jj ıay alma haİİı. y€ni. Day alna halİr, gcncl kuru]a htıtnD nalkl, o! ha!ük. bılg! ı!mı i[cele.re
r! h*nı. ipİn dava9 ıçnE hakk, azın ük ha*laı, örel dcndnl, ijLenre haknü, oü takl]La. ,y.l.r takk|'. onatıkılİ şlkamı 1c satmahaktı,

D. RtsKLİR

rc(im'f,le Ar cr !n|tmald uni vo saı§ faalüYctlcnnd. öNij, .l
in Diy@dati tkabelloşıüeU

D.l.ihEççır,. fa,litctlcnng ve içidd€ htluıdüfu sel6İ€ ilişkiD önemli risk ril(liideri hnlrfunda

l
\

Az
Şi.

z l ili! 'n!

t. c-s.scİDlJe plyasas amonln dNi. ve rednfü'ünn kt,tllyo husüstır hık*nd! bİgi
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t cptc bJluna. yatmmcılardıİ ııtğp edilttck ı,hniıi natiJ,elt.r hrkk,nd, bilgl
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sağlfuuag düşünüten İel

60 000 0o0 00 TL
0.<2 TL

r l.]00 000.Q0 TL
2]].000,001L

l]o 000.00 Tl

48.000.00TL
.00 TL

ç

/,z

T

!



Talepıe bİlban yaüımcnann gideri çatışııklm kmDü, haEfvc kontyon futandtr
f,.2* Ealİa .zın gĞrekç€si, hnlkİ ,z gglİlerinin kullaİm yc.l€.i !. €ldc .d|tectk lıhniıi İel g.li.

serma}T a.L ]nı ile eldc .di]_ek ..trn, bedelli serndye ımaüİ neıice§ind. ci de edi l.cek l.İl@
fo.rı,rlaldiü alaılırda İUllarnü.an phntafu].ttadrı

Plı.lıİ,ı K.ll.ıın 'ltrl,r

6,J0O.alo0.00 Tl.
1,500000,00TL

1l\,|
]l%

E.]. H,lk. aua ilişkin bilgil€.v€ko5Ull,n
(rT'nr cn,..!ön,,,0-0.I de, 1.0lDiho, l ')t",lnlo, , ıJUdİ oolnn... prjJ,,,rJ"fu
IlJn. |'9 il \,.lllJ, p.vlfu l15l B,,n i''i.J,.,JJ a'l,..,nJ. Jl,|.
sğui\.fnndlelicc§i.,d"\,tJna.a] \.,,|,d]ül,,.1,!d o,p., 60ı,ihoi ||,.If.h..... ,.,

sT",,]Jl..li10 l|,JL.\el p.. 1lIJl.U.,1n ,ll0 .,. I lJı: .l i..:1 ,i....., v.
frltipıy]çiıiı§2TLiErindcnReEldesirile.cfuür.

;YeDipayfl]n|allakl{i n kınlfuln siiıtsi ] 5 gündin Yeni ıay aInn trakl.nıü. kutlanlnxınan soıü l,alan
_|,,Jl".n:all ,ud setr ,)< PD$L, l,u, h nll l_ 'üd,itePir2,J,|Ald\| -11:. j..:oligl ,.c-),J].d"3^a,üsJUi'J^ıl.nL).L,Jld!eol,nfJ)1llrlP,n,\lP\.JoJ,J,)"u,llrd.l,,

,l.r.l 1', J.Un,(olnali.l)r,li.lla'. Il4n1o,y,lt..,, l .,,, 1 leDl\. ı,l:,ap,,JJJJ.Lllibtrficll,,,lr..aoOi.iF.J..,nlJld-g.l\n,,.krlİ\B\|''r,l , !.oİxlo1:li.'hrjo kunİ.lfun lisıes vw,.boMistfubül con adüsnrdc yer al,Ektadt)
i.lIam". ,ı.| |r].in.d.,'lo dn i\i,o. ..n, rD E'n bll. ,l \,'.d, ,.n bJ,|j,l ",,,,",.l|Jt,Y.lipi.a]|n ,Ll ,.ires,bli),Ji ,11,,,,üla.il .|'.','..9'!' ..a..,o''.|. ri l.''
JL.1 .ol ,c-c.|.,Y,, p.,\i|,Jb\l"nn| ,1l d,.-,..,1b 1ll.ı..ı, ,,hl i].n_..
bcllnene!,tk olup bu ıdilrlci Kamu}u A_ı/dnlatma Platlorulruı nİ..İeı \ic, irT|]ti| il. jl3,İ tl

Yeni Pay alm h,İlen,n tu]lolmasDdm §onrı (al paytd 2 iş gtınü süre iIe BlsT l]innciI t iyasada
hal(JMenI*.U sJlşa Duli,dİ n1)lJnn l,Umitr fulül\, ı.lld,.lJlh'eli o.n,J,nl_n,e
saİş düyunsu ile şirkori. inımet \ilesi, KAl ve Invcst Az'nin lntenreı siıesinde ilm cdjld.ğlü
D.4,ÇatışrrnentıatlerdeilrhilolnalriizoİohnlkaızıitişkinilgilitOş enn ijnebli n.nfrdriüi
sema}e İmr iş]enine eacnük cdeİ m., kurd INvDs-I AZ Yalınn Menkı] Değeliel AŞ.
ge(ckle$nilcek i§lchddkıtDaı]ı otdat [ac]lüktonisyonuaLacakhr,

ı,5. §€mare plymNı omcint tıAlİı ,z cdcı kişiaiı / inEça.jn ilni /İRY,nl.

fialh ad işlğni RjRK()'nun !@üye alttrml )o\ı]ıla e.4ck]c§ıınleccktil seın.Ye eİtrıİ, .marüVla
iüacü,(el "a. 

.,.,l l 
",.,.m.ihl 

,m ..d.Thi .mm(,,)
E,6, ltaltrn andnn kJyblkl4-trın sulaıma etkisiıiı İüiklıİ, }c }ii?ncsi |le lcui Dir nI;ı ha[L,

] 2J].000,0
$nor ,JIJe_,c.io.ii On000 .,n i l| ,,.., ılo"_1| l0, Jn! p.,
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şirtct 20l4 2015_20]6 döıgnlğini 7arda kDatnlş, çıknılmll sfuıayesnri ar.n üı laftla.ecç,nış.ynk/{u ol,1tğu, Yatm lzlen€ Iüın'nda nominıI değerİr altııü lşıenı e.rdtığii için bü hesıPiaj;a ;limİ

tj,7. T,l.I)l. bülüınD y r ncnaldın tdcpedilecel lİhmini Dati}ct|c. ha*knda hilgi

Yrh.lnc|d,n Bİlka {.id K .uloJ.J[i
rl.§ih,n2 r,irmın i].di
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4. sDçlt,Mrş FiNANSAL DİLGiLER

Şn,kcai. ] 1.12 20l6, ,] 
1.12 2015. ]]l.i2.20ı,1 ü]ülnenne.ıe ilişki. koısollde İnMsaldunnr hblolol vc geh.

ıablolınİdj. §erıien önenni ilDnsal kalcmld lsjğıü, ye.llDaktadt.

z

llNANsAL DtrRUM
TAB1,o§0

]l l] 2n l6
1\.D1.172

20 64.] 852

la6.609.1]5
83-536.58'

k

l23,286.]5J

58]

-JI

]. BAĞııl§ız D]iN.El,çl ı-FjR

],1, iiahndİicde ycİ,lan tibİn§ll tablo dd.çm|e.i ilfuİriylc lhİaççnf b,ğDsİ ilm.ıin'
tonültril.üın n.İ(r,İdrldan ile ıd.ğskn,(nye .tdıikla.ı pİofesyonct meJetr ku,ulüştaİı
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" 
ı-"- t,.,cden ö0.. i a.l la,.n_l.,run\c f Dc, 1.\ 1, l ı,

"jİ,i l, b.l:,lmn ]ela dlA, rol iA]r1me1,1 ln \t . I nJ', J böliiT]eli.' dc .iü| l., " r.,.I'

5,,Ris(l|A(TaiRLERi
.5.1, lnİıççıyİ 1t fiıliy€llerin. itişkin .isklc.:

senııre aılnDndr sağlamcaİ naİit iIe kEdj öd€me, hmDüde aİü . ticari b.4 gilri kak.nere
ka]nan akdnaca!fu. 24 

^mllk 
2016 ıİihIi olığanüslü geıel hıllta alımr }€tkilcr çciçcvcsinde,

ga]rimcd]n alanl.di hen,lz k€rhleşDış br proJe yokıu. sema)t Piyagİ Kunluııun ll 23. ! satnl
Önenli Nitelikeki işlemleE iliştin (}ı"k EsJsla, ve Ay.lm llallı Tebtiği!ıin 5'nrği nadd.sinin
blnno İ[romD (a) b.ndinde iMliyeü konusunu. tiimüyle tyn önenli ölçiide c.lişnreji iıeDli
İlleİkte ışlrn|erarannü salllnr,ş.lul), bu tiir btr ]şlem dola}]lvrx onani2n iyılİ,ı h,{ı, ü!İ]N]İJs
ge.dkneıtedir Şii(et'n, gaynnenkul *ktömdc amlireıc başlanasyla laıl,}.t k.otnıİun l{tıil}lc
vcya oncnıli ölçüde d.ğişnesi dmnunda, onallara.ynm hakh ıfumal gerekccekıir
Hall trcdni.dc yctri fuiitr veya hiaet kapmı 1€ kalit€si Ekabeıçi koıunu elkile],ebilir. Şiüeain
Ar{ie çallşmalr üİtn eelişıirnc vc 9tş faa]iyederinde öİem[ bn rol oynmalttltr. Şi.tetin
pi}NJııj ftıabeı koşDlltrüna dalra iyi adapıe olm . yeni iirüı gelişrimresi ve geİ$ndiği iirünlğnn
nihai ku]]ı.tcıya ıl.Jtnlmaı gibi faaliyctlcrin eeli$iilnesnrde ve karlılığD Jnnlm6ırdı çok biirüt
öneDLşyansahşpoliıikalan.]ndcrTyealnıisşirnetin.ekabetçi(onunrü.tdlk,leyebjlli.
Doğo ve ztroDda yahnnnr yalrnmaa şi*eınr büy(meİnı olurnsu ettileyehili., nı§ıcr] ve cilo

lvfi§leiilerilin a{ene güçlüğjne gim€s \t ı.nsiht p@blcünleli Şnke.n] f&nDçl].liı, oiuısu
cıkilcycbiln. Şi*et JlacrlrlMnrn orlatana ıahsilaı snrcsi 210_240 gün 3l.]ı!İllJ.l. \e gğr el: İtutl.ri
gcoke ecıel ekononik lonjontlilrbo7dlduğünd.n ala.aklfur.ü. mhsiIind. zorlarbılİ.
Şirkct, öıeD]i ö]çüde rcdeıkçllere !e İiheL $ğIıylcıea bağmlıdt. ı'imNal dRI boğiEın grlLçrıne§ı

Az
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biiyüneslni sn mdmbilİ. B! duİ!, ırdliyellei:l. dılş. neden olabiln v. opeıasyonel sonuçial
irmnde öDenni dğtede olunrsr etki yarııjt,lu.

_ Şirket. sdiejit lDlarişle.J.n eülin trçihd. bcljne}ejneyebitir vcya icP eJeme\Ebilir \€ saz
lon.d 

",Pn,l., 
L)JU|a|t\€ llnn,.J Lffi, \..l- 1l, b, ,li,, o..J,l .,üae ,rill"ntr.',nJ l

lJ'ldcbc', n,, m,,.! erie|d. .d",,J-bli.
- Teknit fızald şirketfaaİJetn olu]Nz ettdeyeblln Şnket.tünüttm4a!ıalaıııdaünakıraleçlıizal

kullofuliıa oluı hefiOei bir eü2 dmınrda ycdc* parça bniDi vcya ı3mnnln u7Dn surcbnnes
l §U,ene ıi\ c ),!e,,n fJal,)eıle I o m§[ .,l,,, <oih.

- Y4surbil*k doğal alcı. 1e.ö.. iç ve d§ kaynalll kanşıtlıİ]e Şirnct'in hamDdde ıedrik. ndıtn ve
nmdl dağnıo süIeçle.indc .İsatıUam neden olabiln Ru ıe,lenle ninai üttm !kıntı§, piyasayj
ıral tedri( cdiltresi ve nüşteri ödcnelfinin ılıfunas gibi son,n] r lle k ıhşnabiIinn
Şnkü'nr iiEtio ],ıl!ğı m,linalar vc ıİ.eüii süjeeı ail.krc alündlğ,ndJ iş İaalal dıaİİOndaşilkenc
iş ka]bl],asmbi]ir. iş kdunl[, seb.biyle işçi]!r! {a;.nritdd.nme§ sözkonus! olablIn(ıiz oltannorü.daki .talgalanıalar Şirket'in linaNnaı n.liyeıle.iıi .ıüEbiln, !t ll]sal
penbmsın ohhsu etkileyebilit.2ol4, 20l5 ve l2016 yıuan iıibanyla Şı.ket jn bınla iftniien sibn
liİ?iidi., Şirlrcr'nr nnmsman gidedoi,20l4,20l5 ve 20]6 }ü]l.n ilibuyta, ],dkcı.ho.çtutuk
,.d, ni r]'t ,ğ|\,re,,e||§m, ,

5.2,it.ıççl.ın içindchuIundu!uso[.ö..ili.ti0 i.Uc.:
EkononiL ve nydi kri2lğ malot sm},inde ürehm )ıpar pmıık lplığı Ve han skıofuli denıdeı
sa!§nakA b.rylrha rnltryetl;n }d«clüfukğ, tamadde nYadaİ anDJkla. ku ıiski ned*iv]; enerii':.'ldl ar, .la\.h,dU.Uni.cilitJ,Fl.n,, Jr J l , a,uE lcd. n . n , l ıJ , >llc..1 l"1l]1
gösleiiği parıİk ipliği ve haİ diinyada ve ülkcünizdc Fşanaı ekononik r./lcla sı}Jsal kizlerin yolj, tçıığı !eıliiIIiidaralmav.u?ınll§ndn üle,indediişün.. bnsiht!etredi pmblc.rlcı ihi]al setiönİriiür

t t \,d,l, ,,l,rinjo',ntrflkü .Lr\...,.ele,elolon,dü 1,J,l,.,.Jnl, -.o| ..\..Ja' ..
_ n,J, sln-l , n.n! U. trn 1/ erl |c!,.Di,.

i POnıı( oıdusı.iyel6n iıri,ı(]iil !e fi)etü da BD Dol,ı bu]nda beli.lcnD&tcdtr T.nat }iiksok birj. nİü olm !muk, Düntl'da Çin, Ameika, t]indisıfu, Pdtislr, AlT§İnlya, Brc/jlyı, oru As}a,
I Türkirc vc YumiM. gibı ülkeleItl€ ürcliInrckcdir, r'iy.l riski gibi doğa koşullan da çok etlrılelici,ln.,
, Pmığün ragnr. almdı. düEnli ayrüşİnlfuam4], da]reüsiz §ılma yada g!nğş]. üenas panrüt
. ulnnderı ıisklerdenen önde gclcnlciidn.

Me VZu] 1 kan0 lannnr içeftinc ithaledilen ftünleE geleİ gözctinı ulcllanrı!, lntnknrpins leteilcri,
Avnlpa B iği başıa olmak iücre Ulusld@İ ÇevE sıaİda.tlan ile ltlrre standiılrl aD ndaki
urlı. gibi İonulr scktğrdelri hamnJdde bulı nsklel *yülabiln.

_ l ü.kite'de inlik ,e hall 9kıölünde k!y]l d§ı üetiD Japan irnaltn vrlüğı. kırı dış, limalann ülaha

di\ük n ]iveıi üreıin]eıinln röz konu§r oİnN ve kıyıt dı$ iir.tinıin scktoid. hats/ tıa|!i€ }ol
ıçrİa!, sell(l.de kay ll iifttcllerin iiıiiırn}aılanvekarlılı(nra!la.d baskna,Ekıadn

5. ].ihmç .d itscek Daytaİa iİ§kiı .jslrler:

Ş €ılıı paytm lıa]i haz . ElsT , Yaİrn lztene Faadlrda işlcn g,jrhıekrc olup gcncl'pi],1la
bşuılaı ,e şnkt payldDdaD tenemi kaağnn elde cdilip edilcmcncsnıdcn kynaİl abii(.k
İ sl,]e. Te\c!nu.. l id,Jal denge ıi,.nğlam6l i e p_} a.,0 ye,iiden Al a Pild . 1 . rn Jöl,c.|

Şidüet pa}lm li}d ve hldm dalgalanmalm.a.rrıu/ *alabilir
_ Şirkct'in nNcrl dünmda bol$da işlem güjımekte ola. ve bedeui semnye anfı.n İıualnda bo.r.t1

işlem giiret Pıyldnı yljnehı likiLbtrpiya§a o\9ğğına Veya bayle btrPırasa g.İşİ,esi lralindc.
bu ply.sxnın devm cdecğinc dair niçbn eıNcncc bülıınamklad,r.
J,ı,İn ldl,). enİn "r,,,.ld, 

.c.a n^J." İc ro.nJ,s i,b, iJJ.,1,.
bolil{tıjıle yapnm rçüklmale sc6cbi} §cbcnlcllc malnt[ri ı ,.x

!.llfnıildini kfu $laYmavabiln. ]§l ı piJ,.sa işl!nl fiy.l, s.ta'i
\xın!rfonadsin,dal dcai

z Ii



Iahmc.n, rsk fak neli böliüjü.ae belirtilen sebeplcr ve diğcr faltönd ncdenıyte onemlt
daleolmnal a lrrmz kaıabiln._ geloclde pdy $hip]ğhe ka. pıyü öüjeüıeyebil!. veya ka. Payı bcyan threrebilir,
Hakaaçrİşi.t!üld. ıabi oldutlrünevzut!uygun o] aktüar payı (lağmai,!runda oı!D. sözkonusu
!liti\a]d. sDR'nm ffa /dltr da)J Lo]oJA, b.li.li oJ.1"|ne|c.d,n,,lktr; , Ph\Ll,h,*dtlcirhngd,.1hdla"çb,ille',in^..1hip,,lil , \re..t, .JJo9AIJJ.J oRU !E\el.bcd, rJ olaJ€J \j oPvl .tJğ ubr hl ,\.Jd dac,lJbil, li. İi, Y1, hio}c.tr r
btralQbiln,.kıedir, sbz koDusu nağılab]lirkfu payünın hesaplaüıd§ konı İda C;ekli( bİü;nnakh
bill]ite, hesplam"da kutlaılm nebtağlr ve ao.niillct sPK ı,rinDda. d.lislnilebiln

- \4n,ldrdl o.0 h,4ang,l,İLi tJ|ödln..11|(d| \_)a.|,.lel,.i, _'.,.jJr"i.l,....|il|,.,
dağlıılabilir kar !e yedeklerin tİgn. işlche sem)esi ge.eklilikıcri. lo.iaıra naLiltıı. latlrxn
l 1,.an,d Jn \c an, n pla l. cc|.1lğ. [_l,,l dule\ h.{l e.m\. "ı., ıu.,,.'ıi l"ıil-
eösıeren ve paylfu 6o.s,ı]a iş]en cören kEnla5ınlabili şirket].ri. kar parl getnil.ri, Şrket yo.ciim
|ü}}n,]n a!dn@ lrğıl oüamr ngili otdüğD[fuşiiıdüğü d]ğğ etkeıüğ !e ;,y sahipüd.i-ı İar payı
hen.nLi Ve beİloıilcii dah aıcaİ bünldta s!ırll olnaıak u,"", p.t çot oı.o" tuıııa". Şlit.ı,önmli.lçiide kal eldc cts ülri. yöneüin loru]nnln, siiz koıusİ kann. öm.ğ- }ıııoni narc;aıali
!eJ,a saın al.rala! gibi diğer mçhna kulhılmaİ yoluyta Şnkeı üteğeridı .taİı etkin biçrnrde
anrnabileeğre iı ımn duunınd4 t.. payı dağllmryı öncm+ebilİ lc bı ünqı şnİd İJnetku nD.b kabDl eaibbiIi.
Şnk ai. 20]4.2015,20ı6y]tküaiIirkirnetdonem,m.üsns9]J. 8.05].49], l].51].!4'!:_
l504i.23f. aL olMt gerçe[lcŞhjş oliD.20l1,2ü]]5 \. 20]; \1lkJ,njJ İ$ ü:ılnü
.. ı"kl'ı, l.n,en,irlİ

Şd.'mfu], d0ei\J.JliJdl d,. l , " l . ifu , l F , , 5 l . , , f ,J.d] d,l ., .JJ,r,od., !
qlrun undd ^.lrn(el Ç nJ.lJlda lul lful .in.,no.n U.a.il,,. §,,ç ,l..J lü.l lj,d.
Ji.e.it"d.en pJa birin,,,,l,,)l l,d. \,5J"alerel dlleJh,,n J.ü u,t,.r 1)l..{.iJ.,n,(1ü
,a,nd."clp,,i j,nH,,e.!1.1ı,|!,nu!liip.\lJrrdetcriniı..,J,,e.e lArI... n;lmhdn

Kha(Ll.eı,q,U,,c,<|o|omidcol,n,.u/gei)n,ü,o,1).cLl, hJil._l:\,r, 1,1 ,lt.:,y\loİü&" l . j lJfu .,elebile.( erl .,oele:, ş',k" n ldJ:elcriıi ,.._- |nl,i... , t Lı "ı.D,l.d.Şi,l"liü,luellellni\e'..,ü|esc|elm,r"]t\e§a|.|n4nld)iJn.mei],rd. f.lUl ,| ,li..hll..,n|
lorun16,f.. Jli,l<:iştj|(1,ii,e,tl{o.dahi Ftlrr,oloi.\l
/n,rn.lueo-j.c.ükFl,J(İ.n|,|en.J,,Jnln:l\..1ı,ır\l,\-Jl.., /j tro. ol..ll,,<
dunü §irkeıin kontrolü düşündadır, şilkeınr faa]iyeıi, İ&fsa] dufunİ, lfuh]el son dM va Eötünümii
i' <rindeo|Uah JJd ,l@.u/ )öndee l vaf"-,l .

5.4.1.F,i/ oEoi R[li
Şirkelin sabı ve değişl€n faiz odltrü üzen.den borçlamİ, Şirketl lai, or4x Iiskiıe ünfuıu tmtma*tadtr.
lliıımal J, kilmlülükl.nİ:l1.12.20la taihindc ] 271.999TI, ]l ]2 20l5 tarihiıdc | 6|3 7l8Tl-,jt,l2,2014
mihiide nc 4]l j44'll, !l detsşken laizİdn.
:ll.]2.?0]6 ıırüiırde TL pda bnini cinsindeı olaD faiz %l baz pu yıkse düşiiı ols4(İ r€ diğd fun
değişkdnlğgbılalshydı,lergivemonaİl(düŞüPylaröncesikar(aaı)1,272.'ll,(lll22ct5 ],al8
l l.) iiina duşüVyüİsk otrl'ıL Bu dırmı Şi.kel'in hğ dönen f z oF.l .iskirtc k^ş] krr$yt oIduts,.J

Şn&t  mcrirm Dolfr !. Avro c rsrnden riske nr ız lQlüııtıadr, Şirkefln yJb .ı paüa İeı pozGyonnnu
incdcn iğini2dg, 20I 4,/ l 2 dönğmin.le 9,12]il.],11 TL,20l5/]2 donef,,inde l0 207,165 TL olan ncı ddi2 açılr
pozıs]nnu 2ilIo/l2 dJn4lnıJc ı788.2o] lL

€led]ğift ?ii. Şirkarnr 366._
kle)m,rn 20l6/l2 dönefu irib

c A\n, \Jl,i, \e 480.927._ 
^

G r35J5a

? { l'İ]
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ABD Dole y,lkiiıılüInğü bDI!fuakadf, Top]m döviz açüiı hc 2.8 milvo]i '1.1,'dı
.iüleln lfu n, .iJle la4 kdD ]a oldJAU.,l !o.\ m .l Fdi-.

sicill MemurluğU'nda 2404 sicil ıo.n ilc ies.i! ed,ln§Lır, BnkokoFnlu tlalü AŞ
ol2ariistii Getrel Küful (fufuı ilc tE 01.2010 fuihinde Biüİo A Ş'ye derolnnüııtr K

Şnkğ'in önemli öbüdc lİedı nski yoğriaşnasüna sebep O]ibil*ek 6n sal araçlaı başlicanaki1Ve ıica,i
,:.D.il]Jrün,,lurı al]"d,,

,/n.4 )r l snJnda -l otr!€lri r " Lorcoo, .Et.'.l 1-o l,.l 'n| .onJo.., oü_.c la ort 90 n.r 4(o|i -.0'.. l .. .'il.eltrl,,. -olol ..t1 ,,l ,.,,l ..J ..l nlr :
ünenlinc glne %46 ualaİa( 50.385,658 TLyc dğnriiş otıp. bu (rLaı0 %96l ri.a!] xltJllal 9/.,1.i
b.nkala,ia]d üelduat kabİneın.len o]rsmaıladtr D dlrunr Şi(eain ı].rdöncln(EJi ixtiv!.1,1J L3:I v].loJl u Loç.m..bir.

Şnkeı, nakt cnişEinin siirektiliği.i Ve değşkcnİğıri. ıican.lrcanlfumn ınhsilaıl ve L]a.k kı.dılei
aa. le )lJ,dg.ma\ odçl dlJ.
]] Aaljk 20l41e l]9,8ıJ6 707 TL, 3l Aatık 20t5le l65.r2o,2ı17 TL. eı son açık]a.fur ]I A]Jl (20t6 tlıinicDon§nl kblodnm gğt Le. ıl]A?o 2']ö._ lL'\c,Ji§Eüü olm §öZle§Dc Uid|n., na|l . |\rJfl .o,n.-,",,,io'l',n| 1_,q r' Ji;i ıaai]. ,üli'o'u'Jll.J Uluşfoİl al UJu..' c ç,i, r l".a ı" iı-ı - ,,,.ı.i
..,iitnlüill!,i, luplff üdU , u'l Us içğ 11 J( ol.e|..l, 1J!l, c/t, el.].P. Lr l.E,li.i,.l.,,,
s!ü!e'nİo dömn Iikidic rislüi}le ı;ş] ka§l!. ol.tuğun! go{eİneltcdn

n
n. ul]lA(,(-l H^K(ll\iDA BiLc il -lıR
6.rrnEçQ nakİEdl g4et bilgi:
B.İJ,o D ]ü.,l RU}alJ].|,|l Me,.Uc_. l.d"..\..m}ifur.i,,sji!,,l,a"Bln^U\\(Şi.La.\ra
olal,|c,lU'1. \igd. ll \A^.l!. \. .J,JbJ'ütr ş.,.!n,,. i) lı J!Plı.r,-Du,ı,oJ-ı,
K,db,:l,n u,a]alIi nJll,nl, ö,oll,Au .e la.,lml]t.l01.1a.l ,Jn ie JooULüJ l se,fl9rc il.
l,,ötndşU, \U Jl^uU iİ,o unvln."Bilo ıilr,,t lvj ln {, J,, oa Mğo,]c.. 1. 1 » dl l..;]. ..
saıayİ Anonjn Şİketi " ve nelkezi Ankfua olara( ıescil rc ilm edılmjştir.

I97l rllndı Şnkedn Adı "Bir[o Birleşik Kolulıdula. Mensucaı 'l'i.areü l€ s 3}i.a.!rnŞirLcıj'' I9!ıl
,n!ıda ü]a neılezı NlajDtr olaak deği$t lrıiİir.

, GELIŞME AŞAMALARI
20 May* ]973 b.ihinde ıen€li aıüla. 50,000 iğlik Karnc iplik Te§snin bninci !r9D ıe§L,l edçn 25,ooo
,6|l l,.n,,lrIL. lo'J t-ihjloe mJmlra J .ş|elTe\! oç,n,],,. R 1.o A.Ş Ulp v .JnoeJJşİLe
ıoDumud ad ıt. 19 8 l yılDda B ir(o A Ş Lrüıye sinde faaliycıc ba§I xy M yünl ii işletnclci ( H aİ doküm. ve yiü
ıriği ii&tini boyaınn ) t998 y]lİrdar itibgta Dnto A.Ş. biünle§nıie bulura! nakinc hah§ !e yün ipliEi
işlctüıele.inin ütbn lesisler,,ve bu lesislc; ilişki. gaynnrmkulienn Kurumlai Vc.gisi Karunu'n,i. il,
n.cdesi nu]Oın uyalrı ay.ı semraye koıııLlsıyla " 6ölud,e " surehyle ''Di ro bytr.lu Hall 'l'ek§ıl
saü]ayivc'l'icrcı^.Ş." Dvanlı ıdı alüınla yeDid }npılfunlŞ o]tıı, Niğüle Ticalet si.ili A4cünunu$'nd.1
]9.0],l998 Larihinde teslll yjptınlıp 21.0i.t998 rarin 4466 saylll TTsG'de yayüıİlfunüş !t Ni!d. T,ciEü

I
I

Oz

20I6 }llnüia kanaıhı,§lı.

2{ial!4



i..aJnj, Tcl\,] !i|JJ,k Iiüftı 
^.\,l,(JU, 

Uü,l,g r.'lr Pa..,nL tl)li la]JllDd"ıU. m,.§L, cnjl dl mq,,ini L..j, ltr.d!!Flj^or,.mdoB,,.v|.,,i Aş.J.L,JnLr lir,.|.Ili],. /nns !a.iünd. ond)kntr \, n §a",|, k1l|. .." I l,ansOoa hrl h i.ib.lİ )dnla_ _".,.ğ
.eirildginde (ueİii E1l,jeık-in 0 oo(oil dc.l..L,nl.d.l s lerod.flrü o4\j l,ı;! B|n!,o ,UJJ snp B , Ioerii A\'nio faa]).,oini d,.J, *," -. i..-ili., >ll; g\nhJl

llAl I lsLF| llIsi
IIalı İietin lesisindc. ]l adelt ]ıali doıma Draİınesi nrelc ltür 1ıllük t.4o5ooo Mr']l{ halı İrchm
kapsiıesine sahipıir işlelneniı ürctih yelpazesi.de sl dan, !k.!, Ftiı, Y.lmoz (aıi.. c,,lrop. Ritin.KMl!Ji.KPrLrals,m Al.ya.De" Kld-. \lnd"n,. BeJoA l A.d.j Jlı JD"d.tla |J.\;^(.j,ln.l ufe'Od.g,.[loli,.oc..,,\..-cl q11, 1,1(.n,e.,,,. Je,.d ., ",. 

, , ,.ı ",.,1.,.lronGksiyooakineleide bulm.anıadü. Büyat,.da bnl]ko Ko}ulıı Haİ]an'ürrunçe tıiliği ve;eıiB
lla|ilitsi öheınTi inçÜd€ futeıs§r. Ifu}a.,lu narlotı !r.lılı|İ.lııesi iüc ]<cıdrinj npadtr nş;cielr;nletü]n.;
Lt ünin knİdra gehri§lii.

KoYtrN LU TllKs]il- sAN^Yi vİ Tic^RDT AŞ.
|dq] Jl u,da !r!],1 §ULel ha], nLlam. üğluo @ ,J!l go rn .l.ğ r. şde, ou
L8al lJeü üdn, lsllirUl Bölg€ MEdn üili errçfk]6İin.hedi, qi k! 

^ 
s o ! ao m |rlb Diy -a] a.Jı.

Ayna dkij n,anm teknikldini kUIl mar dacüyla } fuçinde ] ma ba)i rc l b.lge ieüİsilcisi ilepilğ]fJ fJal,)elle.: s lİdü.illme.kd l

El§lio İt{ER.ı IiLD!fi,Rt( i]RETiMi sANAYi rT IiCARF]T 
^,Ş,J,ql),,!L.lEP|\4cceçH.e...Bil:o\.r,.elLİ.lb,,,u.U,Je.i,dc,,.l l,elei|!, e'olo.i...l'*ın,rl..iihl)fu1llanl'd.]oTlJlahalr+1B.e\,.lh'ilile!al','

vaJ,,ta k! :0 lod(,rclel JUn Jln 6.aİlm,r, ]up şU fu da ga)nl..Jl ı]Lİ, dJ,.
o('İ^t<Lt( YAPI§I:

ŞirI6tin ıa} sahipleü,i içcrisinde %5 ]t İZ.inlie payl sahip p.y sahlbl bltrrnamık tldr,
6,r.l thrıç4,n,n licaİgt ııvn ı. işlctne adı:

Dirko B cşjk (oyudulıılü Mcnsİcaı Ticaltt vc sa,arl A Ş.
6.i,2 ltmççının klydı old!ğtr ticaret siciıi vcsicil nnnnİNl:

M€.lr€z Adresi o.gİr sfuDyi Dölgesi Birko cad No:23ıl Nrğde Bol Yolı 7,Kİı r.uĞDE

lrcarc(sicilvüddrlü*ü :'.l|Pd.

lka.oı §icil\ nirrj : r88
6.1.3 ihr,çç,nm kuİıtüş t rihi!€ sür.$iz dc6he, öngörnüen snrğsi:

8 02 
'72 

sJüe.izdir.

6.1-r ihf.çi|.D lınküki lhtüsii, t l,i o|düğu D§zü,tt üfaççının kİruldtrğu n[rcl ka]ıtt
meİkEitrth Ya liili }dtlttiin n.ikğiniı ddr6i, inr€İnet ıdr.si vc telgfon ve fak§

I|bi oldıığİ _l*l ncr%r:



' Telefdn ve faks nünaralm

sjhn Ahur oİenLi Maddi Dı]fu Vdll(lda ni

o,ganire sınayı Bölgcsi Bfıo
cad.No:288 Niğde BoIrclı 7.Knr NIĞDE

0]3E 2125 0000 038822500]0l]
6.1.6.l)cposcniİk.s ihİıçed€ntdkk,ndakibilgileİ: Yoklur

6,2.r iahnıned. ycİ alDast g€.€ke. li.ıİsd tibıo dötremleri itibıİiyle
y,tİ4ıt@ J€tq yaqİEtiff tinın§Din şokillerı haldnndo bilgi:

Si;],i'"" 235 312

248 64]

20l4

s,iln Aljn,nÖn ,nliwıddil)rhn vxrlrkl"ff ilj

07.0].20],| ıaü ve li3i05 B ıo'i! YIB kap9nrda onıp, 1?.06.2015 ıeihindc ımmn.ma vnxJ
yapnar.t Y'll kapaİlmüŞrür,

6.2.2, iinaçİ; 0üandaı vaD m,ı:t'ı olın v,l,r,ml.İünü niGliğ, tamanlnın. dc.e§!. coğr 6
dİğ,lımü lG tidnmb.n şeİli h,khnd, bilgr:

YaplnrxkD oim ,atrm yokfur.

\ ,:,

)0l4

Az
21 t ri, :"]7
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6.2.],IhhççınInydrcıiDo.gıntt,falDita.eel4cğ.yöDeİköncoliyahılntiİİ,ıı|ncarhraçç,Jı
b4layıcı ol.El ıt,İ,. k İıİlaİ, y,pıl,D sözle§n€l.r re diğ€. giİi$iDlc. lnkİlndı bilgi:

Niğrte osB $ünan iç€isilde bİlı.e ı.pım 445.99ü,45 N4 birürı]nğündeki . 458 / 2. :]. 4. 5. 6. 
' 

İotupol.-lfi,(ı\Bmİld,d,),r^\.[dıb.s|ruB"wld\aL.]u,,xö.ii|oJgtlUu.|.b''oorilrnoe
\.^p'U ü€ylnlamlaİ.m, .lğ m].lir, n,ll Baln lg, l.. n e. " l1.., e \ eo.,,(F.n,, 2o.n. 

^|7ltrihli }16ü i le ebliğ 0lımüş olup tijnu ite ileiIi old.L 21.o],2o l7 tarihindc KAP ıauanal yaınııüştr.

, ,, IAALIYETIIER EAKkjNDA GENEL BiLGiı,ER
] 972 ytlında Koyuntu (asabN hdkl ıalanndm kunlan şi*etiı 

'lk 
l)bikaİ ola (dde Pamık ipliği ü dinl

tcsisi20Mayl§]97]arihindeıenreliJtılnışoluı50oooiğli(kapasne.jnr5.00oiğliklrı§n,25FLinl975
taİihinde lana;namrak İrctine b4\lm§ır. kddd Pa]ı k ipliği İrcıim tesisnrn] dcİjikincleirin eski.lnrıs
l.dq \l,'0I6rlllrda i:.li)e,,,- on. eİ ln,,l

l98l )ılrnda Dn*. AŞ. bünyesinde fm]i)'eLe başlayan rt. lıhlü üretim tcsisi nabnele.ilin cslrı 0lıı6ı
nedeıiylc 20I6 ,ı]nda fflaliydinc son venlrıişft.

::J9!1 !!rs!la Eil&3.ş]ljB,igflüğijü]rlaİlnaalahak rrcü{.. J<oyınlu Tellnil saaİ k Ti6,İ ,A,s
karulnt)., ye -aa]i"',ne.ev,ooehcn,

,B,,lnB,|i!|K!\u|,]u|u|,\,4.n§U.Jili.mlles,J) A5.o,n\,!ıd h,l0 l., t,cll,\i 'p.lJ.
idin ej.i\.or,,.,,d,nl,nıen.i ...,lJl l,e\.p\ i ,4,..o.,ll ,, ! ",D r-mi ir
,on ır jhİ]. nl,f |-.h i',{n, le i. i il|P, ( !.l<ıanı cı ı t

7,1. Aİ. fl"livet' İl,nlıİ,:
F İ o]aı-Jt Ştkeİ iD ha]ü totih ıesisi faaliyctine dğvam e(r.ekledil.

ll0lı rirı'ut tcskinde, ll .det nalü dokrıa nailnesi Dre\cuİlur. Yn1,! ]4o5.ooo i,{:'li( naı rrcıim
kaFsitğsne salriptn. Işletm€ıiı ünlim yelp@snrde slandart, tjkol, EhL, YJkroz, (fuia. ca4 PoP, Rihm
](malal, li:nmm§im, Alisy4 DenE, n6, Modcrn, Bcy.ğlu. Ahenl. F.nıasy. (a0adokrx, F]a .]t Açeb,a
olma( üe.e 20 değişik klitede halı vtrdf ttalı §tehıesinjı biilycsııde en son §sİem lratı 1crbiyc !c
koifcksiFı ma(inglei üje bulurjaLhdİ- Du iaınnlı birlikLe l(oyulü llatülaranln Mt çe§i Jiligi te iirelrnr
kapasiıesi önenli ölçndc anm l ş tür (oyün u ıwka]r hal ıIa. kali ıes i il e kendi sı ıi ispııl anD l e he, !.ldc ar.ıan
h, ldlnlo, mu J.(.mlri-.

Mıkine nalg urelen lesisi ise 2006 2007 y lünda yılrllJİ yenilcnıc tjtİmı ile lmIiyeine del0r

PAzAnl,^MA cRtJRl]
KoYtjNI-U ,tDKs,l,|L §ANAYI vE 'tlc R!]T A.Ş,

1981 }dındo hntm,KotE(s nal Pazful D, dağün v. sıırş alfulnda lMliyeı göslenretıedil. KoTaKs
bu faaiiycıtnni isıa.bül Bölec Müdünüğü gerçekle$imekıedir KoTEKs. Ri.ko AŞ.!rİı% 99.na sahjp
olduğu Şnket'in b.ğlı ona !ğü konuüıü.dadr.  yna ctkn, Pürlana Letnlkleı,n, kJllı.quür unıclyıJ
)aniçinde 1 am bayi ve 1 bölge teüilc^i ilc prfulmx faıliyeıl.n §ürü]ürülınekE]]lı A ı l.J]ıJ v;
KomKs'h altüıda ya(laŞ]k 650 edeı'(o!tnlu'' balü bllmnakndır

.ş
+.!j o/^ıZ



7,1,1.1zabİıh!dc ),eİ alml§ı g€reken finaısıI lıblo tö.€bl.ri itirinvl. ,n3
kal.goİil..rini de içere..[ §(hitdc ibri$| laalhol|.ri h,klodn hilgi:
son ] yılın ka§ılaJı,maİ olualr sa!ş lulalı vc saı\ mittnıltrı a§ağıdaki gibidi.:

zE
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7,2, D. $m ccktö.l€./pızı.h r:
-.ı.|. F,.ıiyol gö§...il.n scklörlğrhrj.ld. v.lhrıf(|nIn btr 3.ktljrlurilrl.i/pa.nrl.rtlJti)ır' ileİtın&j re dP.!ınt{jl.n hıuo!Ü b Ei:
IIaİ İEtih ığsisinde ilrdilcn narinc boh| '.KoYLNLII.. olarA[ bilin.n lnarkn !e !d iığsi ilc 

.l.ürkiye

eenelinde yargı. 9ıış,Aı ile D,-lamallodİ,
'rürksanJyisiniıcncskiljmraldııdMhirjoİı.st"ltİksınıyisiiçcrhiİlc!cralanfrınil!dluzüısol!ılU
çall§ln6], dereyinlı çrlışmlan, ürclilen [.nIbdndct] yüksck [[lit.,i ilc K().1'lNLt] HA1,1..
nürl@§im Tüliy.nğ öİ.ac g€tn limı,ıaİd.. olm6ln, sağlNnı$tr.
adtlol1nt hJılldlilta B,rrö A Ş.'Din (tlhğı!\lJ.dan.n h4üt,va J.lJn

sekıörüıdc cn.§ki lun]luşla.db.!nNl,
,l5 yld,r Tirt qmyisinin ımıd,ğı vc hnlikc ç{lüşİğl ( 

^lluş 
olmık.

Yüet mır[,im.Ji:
Ilal pfund, iyi t lrllh bn narıa olmrk,
VJr. ln tullmc,lfu urcİnd0 o4lhlle llcp.dllnA,.
(ahcli. ka]ı. süEuiliğiüıi 9ğlayan !e bun!İ içİı suftkli bilcşlinİg çal,şmalan )llm6l_ Üfu }elp@s4i! ecüIiği,-i'Enniairfr= -

_ lvll§klirle ilişki İıma*olayl,&,
Gc.i§ dağ İı ağ|;

Tı'i.ti]. c.trc!ine }2] ılnnŞ blli ağ, sly,labiliİ
Dğlj\ ankjldl i§
HJmm/ddc ta\nallJnn l dnntadı di\i/e.htrJl, illn,},. t,l,tJ| r.U .,| ny ,.ld \atjj,rn jn.i
çıkşlam baİİnİhk.

_ i.tkıvi in1loı ffayiindc yeıerli oanda bo}ümenin oluınanıns !c kriz donmlennin sı(
iid]ıtlr'a letj ımn*|.

, 2008'li ]1ll,rün 2016 yıLm rjdJr, §nk.lin nna 9l Pohlcnncli ncJ! i ile \İ icknoloj]
]ıtnqnmn, !q veremcDi§ vc hu İdenle ,ü]ksck Nnnnİtı5l (cknoloiiu ]ri]n }.Jpi^si.d.
rnt,pleı! göE geri lalrnan,

- Yİkser işçilit rİr€ıi vc loıIu i§ sozlcşnelcl] dolarlj ilü ni|-ng koşıl]lrınün ulginde lİçi]ik
iicEı anışlelM gcrçcklcşmesi,

tjlol..J6ı pazzrda ço[ frl, üaıicilıin bulrlMas. Urjk l)oğu iLc .eklbd zolLukLİ.l]aı kınüe
eEisil i] \.l lTJm!.
ImüüEtin]tk lilclipdİ!!ı.! nğini! deĞişik hnıu dilin]leridie idk]ı olmsü.

- Fimsman lmkanlannın yİk*a aaizlcfo hoğnll olmN, ola6kgöı.iilcbili,.
7.2.2,1ahbımode y.r ılmr gcrck . fD..J.l liblo ilötr.dl.ri iribıriy|c lhhcç İn ftı §ııt,
.utı.n[ fıİüret nlİnü.ı vtp,zırın (oğ.ıfi y.n[m. gor. dnğ|lü,r?ilkkkındl bilgi:
saoşları iiriüi groplatr b.lz!ndı dağütııü
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7..l, Ih.aççmin ticıri flnliyeılcri v€ ka.İllF !çsüıdaı önehli ohn Dat€nt, lisans, smaltim.i.
fioıDal vb. lnl§mllıİ J. ibm§c,İ,n fratyelle.inld \. fin.o5al durdnunun oc ötçüdo l,;
an[a§hnhnrılğt olduğü.aIa do y.ni iiretim sİrcçteriı. ilişkin ört lrilgi:

?,5. ihhç§| İ !n r.İxb.l koİ nıoı iıirİjn oüı ğ k y. p Oğ, ıçl klınil,r,İ d.]a nığ,:

'l'icaEt sana)ı oddm dayeıkll ıüketim Mll8, İnkine hıllsı, pmü ipliği, yii. iplik l,b. sek r
çıüşmalan ve bas. küfulıldaımn trazrladlğ iekıö. npo.laındm yaoılanr ]mıştü.

?.6. sİ. 12 ,tda fiD.nsal düfuhD ltn0nt ölçiide etkileni§ y.ya etki|€yellile..k. i§( aI9 leİhe
,hlliFc 

Il§tij bilgjlG.:
4 . tIİ da ,ln!. ,. n4\lJ|üı lorde ipLr D, U ,._ laoi l ,m€l 4ML, ah]., r\.i Ftnoloj l. ,|^ n,],,e

dam cff,.i n (aj.el (quILa J\LDdfu d%JJb| ,,l,ltu,duguoda lI Uı nIn u ,. nde Nip |h I.,
lşrdc (lct ğ§inin ralntıln6ı ile20l5 to.sıde ciro ]:]7 nib.İ ll.den 20l6 İonsolideciro 95 nrilyoİ
scvüt.l.nne dii5nrışlü., Halü ipliği dana uygun liyal Ve vade koşulhı nc GJ,anlep iiınalarudon ıcdınk
cdildiFn.tcn vüİ iPiik işletnc§i dc kapaılln§hr, yüü] iplik işlcbncsi. ha]l rşle(ıresine akilik yc rtn i!İLgğlJdığıtaİ circya oluınsüz 6i. kaıl$, o]nrlyac.kİL

K"n!,plL i,lfue,iltlinelğil<])v djn l] )0o.o00. ll loplfu, bfu.ll,Y'tnl9.Lblmcs m-,t:n
-^ Rn!-d{nl4o5İatTonafi,6fteiffi;lğn.fai.Jew6p'Ol§l,'#;r.,,iö1/'J..i:ln.ioööUn'j] i.9-..,;

bede]le saılln§ı., Penye te open eüıd işIetılclği.deki naki.e !e cçhizanrünı. 91lş sı.eonc ilişkin Şikt
lmf,nd. . 0l l220l6, 05.12,20t6. l9.1220l6, 74.72.2al(]. 2612.2016, 79112oj6, a2.o1.2llli.
0],0l20lg 0a.0120l?. 09.01.20t?, l00],l20]7, l601.20l7. l7,0] 2017. 2r.0],2017, jt.0l20l7 ]e
02 02.201' li,Al''ıa ozcl dınım.çlklanralan yapnnü5ltr.

l| ,. ). felğ lod-l,i na].im'J,n.J1,1n.sllen,.elom,.pic, .lL., ., çe|,1,i,\ Ll.,.n.,
gölc % 6.0ü lnda @lmlşı]. Bu _nedeüne Önümiızdeki dönenrlerde iplik iırctil.ıcy@ogı lçm cn!ı n
.)1l , ,l ou,ı 1dJ V..ma-, bedrm.l, .oi

8, cRUİ,ltA((lNDA BiLGiLFjR
lj.l,Ihrlrğrnıı d,htl olduğI g..p hakr.ndı 62İ1 bilgij grup şirkellen.iı İaali,].c( lroİİt.rı,
üraççıvln olan iti§kikn ve ihİıçç|n,n grup içindcki Ycri:

Btrko A,Ş. makıro halıst seklö.iinde fr]iyet cöstemekıcdn, Hall püarlMıa lalrr€llen içnr l98l ,nı.nt
furularKo)ııİtuTekıils.veTic,^.Şisünbufdana]lıa,-ümakonsu]ılaiştigaletnretıedil.Koreklin
o/o 99,9'u a.a kırülİş olıı Ri.(o A Ş 'ye airün, Bilko EnejiA.Ş, ise gaylilaal dmündadtr

9. ]\{ADDi DüR 4N VARLII(L^R E^KKINDA alljci
9,1.iz,hn,ncdc tcr {ln9sı gc.ekcn sd. tınnsat t9blo t .ihi itibnrijte ihraçç,nD lifun\li
kiİnlam. yoh ile odüilm§ bıloıanla. dahil oLnık üzcft sıhit, oldUğU v.JOncliD ıüUrtr|u k İ!,
tr!İr,n.İ ihntç, .rfıf,ıdrn €dinilmdi nhnlİn5n ilnrmli mıJdi dura. tı.ı[l..J Iliıtu bllgi:
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Şirlell.atril b,nl'uİ'i 20l4 y,l nod _4o.4 . 1\,,, ll o .,l, 'o ( 1,1 ,oJ , e ao4..3 h, ,

,, hoL'll qUlaşnl !eldte,pllhhlie nn...o1 'Jlnurihind.D(n.e\!op,,.,ilp,',lrı,ı".ı.,,.
tllJe ]eİ nc..n \mLl,el rr a,d,,,g. o;-P ra (i!, fl l2 2Ulö Uri,i,libJ 1lr 8o,o a,.!ü 1_ .e

ü]tl 1 iir| l

20]6 l ]or-iIıh i]
içind.H 1fy "r38f oldal*.iae*f.

a vi.j.li ! iikiimli'liik1.1 :

n@snan yiikü nedeniyle aE edilüti§tir. Hal

" 
ı.{Şiff JügnJ o48 t!$lge. 7 |.8 oilsn l I o Ror \qkT,

Jp,§j(" l,U ltm oİmü'o rül]J \rt|](|.; İde

2016 yn sonunü Şnket akiİen.nr %38,5 'ini .töneı vfuıılar (% 25,ılı ti@.i aıa..t]Jr. %l] 90k]J]
o]u§Un.hı,i,-. 'Ull Jll,da dolf \.r1,1'ü|'". ol]ol ll J(1 .l]' lli , j3,,1ıj!l'.
J ll.rln. '0 ü ..llnda ,.. 7 8 0.,\^a ll Jr \'niali| ,,Uln .ltr,4P !\ " 'pı ,ı ,,, ,"
fali]ttlc.inin snlmdrnmın, İenye vc opo_eİd işlemel€inin de lü.ü2.2016 tanhinde kanabhİa§l,,nL.luo o.n-n\dlLlJ'Ul.),l,ı]tof'a48oa d",JJnl ,Is, |.!n |.o'am| rf\el'',5T||l.

20]6 yn soİünda Şİlreı attiİcnnin %6i,5'i dvxn vJrlıklir (nüdJi dıiraı va.lüİ]aI %59J .l!sliım]5[-*d,"n4\l -,,L,o"!''.-11l\ol ll.,l,,iLfuuJ,hlr.ol , ., ,dJ'.'.'n,l:., ..,,ıe,n.r,,
20]6],,lı,ıı]aiscdU trvru]e l 1,1,8 nityoı'fL olmuşüur.

'nc. (,l ..,lM [ddc \ü ,a, pll şflmeinneJil ,fuirb. JJdill ,,, r,l,,i.',lj, , .e.nc,' .,..
nlı eııitlei içnr Maddı dro lrl*lr k lğıiıden saıllan makine ve ıeçhEt düşillJnq ıeıt cgatilbi!değer

..olld!JU5 l islJnb,,l VsloMob,l)elldsi,ünnJcoJlJmi,,.n*to1-.r,,.,,.,ı,.,.-i..,,l.,ı,-.n
sQ' nfnlalh,.r\lmb.20lod.n,1._moli mJ,4mlJonl ı.ı,l'ln",.ao,.,i,,,.n,."ıı.-ioa"
a 7 nü }U I lL ı. h) ueiçe[icşn r,
klDı alnü ttum van(hr içeisiıdc y€i ılaı dsa vc binal s]DK lig.sınr sahiD l]f,,d lamtrrdaı

.- dcEinğ.cy" tabi fun]ınş, !. a6a bina ekspeng değe,i ] 59 ünilyoD TL oliıak tcsr,l edil;ı§rii

;o{q-ç.nu, .1 ,1fu-_l'lmı0,|1nl,J,idcl|qJm|,|iil e,'oö.,.1.1ı.,ol \l _,,,.,..,. l.J |,'Jr'lü§.(Ei88.ü,,.l.,'Ioli/,..tcllo,,l,.lJi\a.i.,.,nili.l...i.,,..., ,. ı...r,.' o/o17 tiai boiçlfu, 965,8 ilişkiti ımflfua borçlıl ve % t 7 da.,n.r da dirü ı6lç]Jr 0rnl bılil.İindğ d;d]
,.vansIa4 rer alnaltadır Şnkcain ksJ Vadelifiırnsalbo4]aı20tl yüIl fununı1,58 İlinu].aL jlien 2o15.. JJ 2,ljol ll\cuı.e,r,,j.,/oü!I-o,u,01,". 0i|.oİ ,1 ,.,F,,l.|.
l,zın vİdeli Yİkİn|İıiikİ..:
BllJ.ço.ım pasif tralinda rer alan UzUn vade]i yükiıünlunıkler 2016lılında.20t5 rll !,nüna göE % 68.2
düiüİ gaslererck t2,] milyon Tt, gerç.tleşmişlir. Uzun ladel i y ülrüın iil ij(el iç.risind. % 70 fiİ Jal boıçlr.
9i :]0 çalüşmLara sağplanan hd(lj. ıç!r .JırIaD lir§ll(Ialdan olqwa(üadİ. Şirkct] ü-]n uJeli ifusal
borçlxı 20]4 yılınd, 40,8 m }tj Tİ- i(cı, 2015 y,! İjnında ise -18,6 ]nilyon TI }. e.nledikt.ı soüİa
]I l2,20l6T1 is l2,] mjiyon TL'rc ee.'leml!ıı, Uzun \odeli loptdn ho4 !?4:]270], TLdil.

20]6 ylınd4 2015 y,l soıunı göE %t7,9 d$tş göst M€k 80,6 nri]yon l't ecrçcli.şlİ+hr. Öz]rarLauıI
'0ll),L Jl ,,mi.Unll',]e,.'0l 9l.U,n..,"ğ8lr,,1.o,T.cc.1,{ll., ,1,..ll'iulo d.
i, inn1,),, ll'..eEe tmJür.şİ.,,,lt.nl ,.'i, nede,..|- o, .,l, l_,J.rn |-.|4
soıuçl,nnı$tr.20]6} Dda Kddc işlctİıcsini. faİJ-et]dn r soİa erdirilünc§i, 20l4 20ljV€20ia]rllJnnda

? l h5ı| ?u7



gerçeueşrjği.d.n Vc isietrne]ct donenı döncd d!(lunltnak zo.undn }j!düg!,lİı ]eı.]ii i..,t]]l eId.
edjlenoniş !e 9İnç yılün l'aIıJelloi bu n.denlğl. zajada loFİlnrak zo]ı.dı (|iınmrşltr

l0.2.Faalry.IJonUdıi:
t0,2.1. iİhççloD Ehıamğle yer alüı$ g.rckc. liDansİl l,bto diinent.ri ifibaİiyle tjıİyea
soı!çrıİüı ihk,, b eij
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20]4'de 69l.]27 M] halı 9ıllnülş ancak 20l5.le 5t9.07] ilr'y. düşniişrur Halbuki illik saıIşI.n 20l4 ve
20l5 yılIimda t5,000 ton,20]6 yılDdal!€ 8 000 ıon scvıJ€ld.inde ecrç.İleşnişü. D{.ecenle2o]4ve20l5
}üll.nndı §Eıyla 8 nilro. Tl ıe l] nİl]on TL zale cdi].ü$jİe kfuılük 20l6 yı]ünda lnİL lşlc.nrclerinfi
katnlıljıN ı€dcıiyle iPliİ $t§!a yakla}ıl, ,Eü}t nuşmxŞ Ve ho! saılşlan ellrna}a devm.lniiştir. Masto
bıra saıüşünda, sahşrıdfu elde cdilen ıar ohsüna .agmen. ar.r ai-ak 20] 6 soırdı l 5 nilvoı 'l], .larak
fel.et],.nl),,Bi.dbiglloffil,g,n/olal(ou11, 1.lsli'c5'ninni.|Ul.|i,d,., \l. 1.ı;Bolg..ind"1
ldl pra ian. lirliyederi için kltldıtnrakaydı te linmat lrorçlaın tuatl nras v.lnehe sernaresiihlivacl
,leile[,,.dc,\M,nc]Unio,l"7-ro.ooUl. ,.J.f Vldl\a\a1 !d.\"nv,.hlJ \.;].:|'Id
Şti satülDşıi. tlgi]i sJıış 08.0 t.20 l 6 bnhiırde (^P .ü .ç]t]aİnışrtr.

]i 0j.20l6 ıa,ihjnden ilibaı€n (&de lşlelnesİıin kaPal,1mdryla b ikr.20]j rlIııda l]7.5 ıİl)oı.lt,.!an
cno20]6 soıünda o/o3 l oE.nrda an]eal 95,l nrilyon [, ol,rak gerçfkl§nl§tl lhücarpollı'tchı]e(ırdc
j§lemesi k"paıılms, le fiyıı le(abeti ıcn€nlrle aataraİ 2ot4'ie ]8.9 nrilyol Ti'deD| 2o]5'1c 6 ıınron
Tl-'ye !e 20l6 if 2.5 hiiyon TL'ye düsnısıtüL

IItr]ı inbrika saı\ mağ,6ı geı €riiso20l4'üe6,4ııilyon ıl-!e20t5.1cise7"3mtyotr'lt!c20l6ylllnda
ise 

',8 
nıibo Tl sdt,§ gelii eldccdilıni§ti..

Hılj üleınresinde }oi rsdlaİdn i'ırüı Afupldı ııLma değer olı§turd ğDndaD 2016 _uIr.dı niküal LPlnd!
%6.6diiinesin ı!ğürıcl 9tış .,dunda % I2J .anırda ar.ış sağlannnşİ r.

,şukcı İ!ıaüal fuaLul!]LvrjadeLi sauş]mdadkisirle 7oü aç*laa3l-Ladtr, taıruk ipl]gi fı]iİi]!ıde-panü
",.lı, o(jirJid.,,r.. l'1)\Jdei...lna|JJ\d'.1,13,8j\rlcc.ı.lJ,l jli,l,,),,j..l
]]n{Endr açüğ, herdana getimiş lc nıınsat bo§lıllnk adnnşttr. Arrak 2o]5 9nlıjı l]o ınillnn Tt. otın
fb..v l.(1rllnblolü.L..,,deoLn!l e,l . a, )...1.|ıcİn1l,,
boRIJt ..hmJli\u biralln leo,.,Ll DY\,...i,1.1iUloiloJ,l,a, DilTe. ., ,öllF(.
PcırcneoleneDdlşleınelcrifejll220l6lrihihdgkaPatlnnşıf.İoyl*e20l6'datoplanılinansxlfu.ç]3l
65.4 n,ilyon Tl.'ye diişmüshjr.

r0.2.3.jh.ıçun,n, izan.lD€de yer ılnı$ gereten linınsil ı,blo döıcnl€.i itibıri}l. moydiİı
cirl JiinliJClhri., dogrDdin t.). tlola!İ ol.,ak İn.mli t]crccode €lAil.mi) rdı c,;ieJ(bileG[
l.AJıu§rl.!konnni(. finao:al tQra niIa\rl nOlililülırtalJ!.d, hilBiıa.:
E't;ıo;ik dı.alDnlin. öden. vc tlhstittır iizerind.Li .lki§i: Şi*eılı r@ı,ğl |,!nn,ı ipiiği !c iı.lı
ıel$üil sekröiüniı ilgilcndimektğdil. Bu sektö.dc dbradj !€ ültenizde _rraşman ol.n.m]k re^,eya s]}ası]
kjizlcrin yol açtjğı hel tiillii dalalma vc ozıül§ndn ü]etımde diişne. tahilat vğ öülgnre problentüi nİaht
gnaysineüIetinryıpfuryznsanayn,ind.budxlumdaDdn€ktolfuake(lleınrcsiskincscbciolı6iliL

F,iz yO liur o.nnlaİurtaki daleıl,nhİh.l Pmük ipliğ se(ıörıüd. han]nadde peŞn YJda .n çolr 1_2 at
vadele.dc tcJfu,ik cdiln€kıedn Bu nedeüne nıasünr ilııiyacü doğmakg ve Şiücı borçlalaEk id/
onlnail.da cıkileınektedi. lrina.sxl bo4lal iç.risind. % ] kviyesİde l. ihncar ıaalüütlli iURa spot
kr.dil.f bulıünmi(tü]tr, PJnruk fiyatı elobal bo^elfuda beİrlğncı bir.enlia olDal n.lc.itlc kur
l,ı..L€ılEınl]en doğırÜn elkikeümektedir. Halü ipligi 6.,\nleP li.n]lıııdaİ 812 ay vıdclca. (cn,İ|
e.tüInrekte ve usD bznda atınİnl1.dtr. Şnkct kı. ilskinc na.U Lılnralrıadı.,
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lr. lHR^çÇlNlN FoN I<-Aı,N^KLARi

11.1, ihmççın,İ ksı ve ınn!ıdcli ron kiyDılrl,i bıkİ]Dda bitgi:

Şnleıiml, yönetııı (urulu nıaısal koşrllaın[f iyileiılnlnre§ tcı}la seııayc Mnn, kafuı.nzınyan
yra bo.na kjedi]erimizin dc ycnidc. yannandnlma$ :] 2 20l7 ladnlde kfutr almüŞtlr.

2.3 20l7lantinde Şilkeliniz ile oDD_DANK aa nda kredllenİ yap]l!ıdnlması konısrda mlallnİşır !e

2 Ağı]nos 20t] İ.ri$nde 60 ıy vadcli olfuiklrulld.]lın kredjden kalan t0 721.585,19TLvcbı6aitave olarek
ıalrsitli /]89.204 1l .oİriif kediyc il.volen ü 065 ]50 TL dxha yeni kredi hllaıN ,aPüla.al, Totlam
t]|.]r6.]]9,]8'[ aıtonJr. ] ytl odcİ,c§lz ] 4 yıl ayİk iidenelı olank yeİiden ),apıIandnlmş oluı
lğt,lmi]iillaıi' ktdi !t9]20rt ta,'inirdm rlibare. 4 İıda öJeiaEk, 01.0].2c22 tatihıılc.d....ler

1:].]]017 tfu,ilriİde 6e, snkohmİin krcd, Ft,lddı.İa çJl§nrllıı ç.rçe}?sn!Lc. 6arm.
Baokan'nı.la. totl,nr !0§2J000.Tl İk melcul h.di borc ıırz ila\.l.n 2000000 Ti,
hn ırdı j-eİl krcdi BaDt.En kullfurdfllrı,ş olup. toll.ünl l2,ıl2j 000 Tl. olan ıredi b.ıcunuz ı
],apılanduılnra!üE ilişhİ sijrcç dcv:m .lnektedir. sözleşne İMnd!ıaslra ü!üüc.!ib.İ lronı
I nuo}tr ile DaJ laŞLTakıİ. şeunde (AP dtrFn d Jalnın§İlr,
l |.], i\ikl ıl.,o,1ı,M iti§ki. deg.rlondirm.:

I]

önemli ölçüde de(rşnesi .tü mrDda, oaai(lm arıılna İakrı lan,nsü ecrckcekil

rtt], l 0ı d!roDıvc brçımraihıiyacü natdJ.dn değ€.lendirhe:
" İoku.

1l,,l. i$ctDc s.ra!,Jsi b0) gn,:

lpıin vç İaüü sAlışlaınd r $ğümm foüna. ile öneliİJi eneri, işçililq hom.ddc \t b ]ra borçlin .dcfu!.kic,
baI UI+ q \ J.|eri ,al ,lm]i \a]1.|lraltdl,. 

^+8lda].i 
Jblodd eo. lcv ei

L:!D sJr, b.q.an, rGJ\ao,rü Jör!/n-iileDai|.1/.al,),, ş,t 1 .. ..,.f ,.c..,]hi,
iz.lriid ı ilrinilen illb@n ]2 aylık dönem için Oı yüküolülülilenn] lta.şllınrak irefu tet*li işIetne
sci,iiaycsııc §hip değildn. lşbu izabmııenin onaylanıntsı sonucunda bedelli snnaye !fu.nn lle yelerli
işlcıiİ. gmaye( sağlmsü vc banlj borçlrı azalırlrıas plaüna.nrktadtr. Ifulı işletnresinde }eni ürün

enlPlu olııştıftlm§ ve kalmd değen ynkse( tüketi.i fuanndm bcğcnilcn urunlcic o.cnr vcrilrıiştn. Uzuİ
vt,dele üse ş'rk.t yc.i faaliycı alfun olaral garİineü*ı] faaliyetlen ge4ckleşlitcc( ,e buxdan bürük fon
k,trüıaj,ı plMlamanıad[ Diğer (mta., seftayğatttrümündfu sağl.nmk.akn i]. *,tdi od.nc, lmnaJe
aı]ıü, ticd b!§ gibı]ijledeE kıy.ak xkdlaoakr, 24 Alalı( 20] 6 ıaırhlı olağmüsüii geİelklrlLdaaLln&
yeüfuldçğçeçesi.dc. ga}Tincn(ulalmndaheniizke§nleşn,Şb oje!.ktı. senİaltPiFsNfunn]ı'nın
ll2].l saynü Örcınti NiteLttblı lslennft j]iŞkin ona| Lssld vc AyılınJ ltaİ.ll ieb]rğr'hin j'n,ci
nadda,nm b]nnc] fükasüM G) bendinde teliyeL *onusİnm lımDylc !.ya oıemli dlçiide deği§ıne§ ijne.nl

'nitelikle işlenler ı6ında gyülüş ot!p, bU tit bir işlenr d.larıgyla o.ıfll]m ayılİra bakkı'kİmnrag
Ecetnekedİ, Şnket'in gayimcnlall $!1öIünde fMliyeld b.Jlmaüyla faa]i}€t konısuNn tiinüyte vera

t

(rx vgde!i Yükünliitnİl.r

.]l.t2.201,1 l

88 js6,537

§1
\

c,ü,
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Şiiıet ır esA yüLüaltlİk]crini kğşllaak tzcrc l 2 ayık btr döİeıİ içD yeğli işlehre sernaye§ YoklLtr,
Acilcd işleıne semyesi E€Ieklidir. PlanlJDan gayrirncnİİI lMliyedelnrnr gerçe{leŞmesi duruırüıda l 2
ayl* s rc §.nuDü 1ekm jşleıüıe g.nayesj s*ınıry yaşa!., Çüntii nnDsal bo4lar ta.]ralaı]a ıcİ nıı
oldak brl.m çğki* ve sanş gelirlcri ile ddencek otup, ycıi 6o.çlanmo yapü[ımsı du.ununda işlclme
seülra]tsi ,eıe6l1ralJcakİr. Pla.lmD ga),rinenhl faaliyctlğ, }J da ]t.i yal,nm İarırtaı a]ü.nı§
duruınrda işletme semdy€si ihtiyao ge,et@kn. Ş cl oİümirdelddönc.ıde lıedel]ediği cno anl§ml
ccİçctler,T } ,ıl njlardJ dah.. oirdl paj l,hJ, plJnmdj,"ol l)lJ.ne l"llii,ll!n,{
]tjm,n:A.\l lş.b,"..r,:)-!r.ociilii .,,nJ.elr-h.o, R.Jrl, ,ar,,, ., ,.,.,, ı,..

, sağlmacaİ fon ilc işlelhe semaj€si andafuk.l!nl. borçlrü ulıllacak, li0ad bo4lar rlnlac:l !.
bağlı orıatlük KoTEKs'e b,.ç kopatülacaiı,ı, Ktdi ödeüıeleri yakh,adede olaı ban]iaie.lı kreiinolnr
yenlüien yapnmduülndg görı\nreleri yapnacaht Böll€ce barta borçlann]n run Vadeli Jüzerni oneme' ,rdnı ile blelm€ *dmy. .i. dıElnas sğlaüncaİıll, Ştrkdimize acilcn ]]o mlly.n TL işteınıc

. xemJyesi geELmekedn. riid's,l bo.çlmı _ı]eıido ,qll]andı,ln6ı, yeidcn ilave lreü *0llamü.
hedJllı 9tıraye aıtnnndan gğlanağn :] l milyon TL İaliı fon l1ğ ]iıansal Japıyı dt2enleyd.etti., Peıyc
9. olğİ end \ieı]ıeleindeki lnaİntele. 9,4 nilyon fL toplmı ııta, ff,dndeİ salılra]r fon slğlıİm§ı,L
Ça]!şaniaın alacak]ad odcn rek iş al loi $ür e.dirilmiş, k]d.nr ve ıhbal ıazıııalIan b! f.nün krsn.n
ödeİe.ekir, snkUt'in cayrinğınuJ]e.iıitr dcğc.li olma] ıqleıiyle pa] sxniPkrinnt bedelh selİnay.
.nı!ünlna işi..t cd&eği y. da kUlmnnaym Paylen ruhanıkh Bis]'.te sahlabıleces diişıiüriilrcktenil
lşlelme senrayesil işlcımcni. tam kaPdne ileçalışabilncsi. lreınİ ri süFkli olarak ycnı. g.h..biloeli,
ı) brciıiİi geıişLe tcbi lnıcsi, ,İkühl ül ü[ lo ini !crinc ccınc.ıo e.sklnıazattabilıncsi,lrüdideğ.rnliğiıi
anüIabilnsi, oIağanüstii dunnnadn nali yö.dc. uonanmfuı:§]. laıliyctlcri.i Lfuh Ve aeriınli bn
biin,d. ?1 .t,l _.l,*,.r,n.ol de.co oın,d, B, ,ruLeilriionm.,..e.,o,,n,nJ. 49e.c\
].l .L lrl lJ.ptJ,lJ m|,1l .

(ıDiirnıizdeki doncnı]c Şnketi'n nak dijıü§ sürcsnrnr sağLkn şckllde )öneli]nesiİde en oncİıli la.ekeı
İ9tıı§ alaak d.vn hlzıı ın[üP, ıJltsilal siiresini kfaltnakıl. .^nuk alacak deil hlznn gcrek

. ckonodrnıin genel koşulle, getts vade politiklad.daki değ]şirllk ıedeDiyte ,avasladü! do.e jğrde

r.n,tjt ç€{mrd saiı$inin uaın.nraİ için arİt mda ıica.i l]o,ç ilern İüzırm da ],xvıs].iüLl.al düie, bn
r.d+üşle ıica.i borç ödcmc s.rcsinin ıztlmsı da geleke.fkü.

srüjk aeln h,/nln anİ]lm§ içi. a)n st,ş dtreyini dana az stok scvitesi ıle §iİdiirmc! lec*ırclEdi,.
BfiıJ§ka ii't e ile stok devnhlzın, afu.nrak vcya stok cldc ıüın,a süı€$n diişiime( olılak b.lirlenlıiştiı
BNun içnı ım zananındlüfrinyönctini vc stok kontİol J.okaninı§ çJlıştınlrıll'Ür
HeneneneD s.İş g.lirleri. ünevcül nrüşlei kFısitesinin kultaİılnsü, rn.9cnt Dr!ıLoI ve neıcuı ürdnler€
ycıiüU.!crckLc.mcsi vc m[Jıc.i sinanşleiinj. 22man ,da t.slınr edıl"reİ ıle sJtış gelıılelini. dnlnıJ
içirr ye n ıckıolojik nalljıa p"r(ı tl,vğ edılneljdir. l Iaü i'ıEııDıııde pu allroıd liulireıleine 6Dem venLere(
lnoFıetullal n al İ:m ld, .

Neı blrç stoğuu. a/dlılma, ,ıokhs rü Şİkeı']rr bedelh sc.ıaye t$r,nn rlPıJİJk. Şİ]ieü'e yeİl.Jnır
gji|i s!ğIDJca* !.,şl.ttre lerrıye§ ın,laıİk hJmmndıid lh]nla.lı. lrı§a rreİ re vdJ€ üiİh
ijdenelsizin s€anmN le a}tn zmmilı l,mkn b.,çlm,n ,xl ,N plm!fulm(ndf, .\jnı 2.Dandı
krsı vıa.li yükünlüllikldıin d;lılİnasl nctiİsi.dc boİçlanma ııs}o]aın]a ncrdııa g.] ec.il i!ı Leşf: i!.
.k.edj kunlıls]annün d.1- lyg n f'dsful cldc clİre nrıku sağlsni.ık, p]Rnhrln glyri.e.ltl
lMliyetlmoe k,}hak sağl aakıİ.
24 12.2016 r!ınnli olığİrnnü genel klrlIda al,.an kr.J ccicği şirkctin varllklaüfun İiIala[İ6]. 9!ı,
stEüeiik onJLlıL ve hğr lrırhı değ.rlcıdni]mcsi il. v9tki }crilnri§ oliiklm arnlma
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ha(iı tamlşrtr l'cplmr l o,tak 20.oo0 adcı ıaY ıçin ıln|fuıha alİ! lullarn4i.tct.]§]l].14 _ila.

11.5- Fi,liyetlo.üi d.ğ;dan leyı doııJh olamk öncmü.tefe&de etHldhij lcyı.tkilc] oıriı(..ı
lbn kı}Taklannıİ lüüllıımDa ilişİin sDrlınılf hikhndı bilgi:

Şi.ketnr n.msal borçl ü ka§lIlğnda nnşlğn çe[lci ilc kft,Jiter hnsil editnekc.lir 20]6 soüdnüla 65.4
mi|.o. ll oll fijJ§al D,!,\euejİl.tr.4Lİ..i.PRJoe. L,Jc.open_cİd,ld,el.ril l lıp. lml
nnan§nır inüacfh trz,ltülns iIe bn, iıo dİse&kti. Şirkeıe 6msa] ,ükü,!iiiııiİ doğuEai önemıidNcdc dava bllılımma}ıaülı.. Banİalaida bulu;ın krymelli evranb ıİeiileE ıehlnaı olaml !eri]mistil
Bİ,l.Idle,Jc(nnll ln1.1 ,,li|..,,, ,.., 1.,,elf.,lTi,....r, "1li||. 

...l....,,
l,..r.||r!l.qdU,n\F.r l, .|, ., lI,'.J.J]. ..",,.| ,,.üiP.,.
.lr1.1,nın.J|/.i(mid,o| ,,k,..,l,,.lil.\-,.,,,8 ,lloi llt_rü ^,,ın<i |. ,l,nrr. l..
l,,ldul,, i.ar ,,..cfrnj..J,J.1 r,l,,. l .,l.fu,o,,\,..bl l l;.n.LJ.a,.,J.\ l
(AI:ia ila:! cdjldrl]lı,: Şo4.& lnaddi dUrn. va.ltltr ü2ğnnde Niğdc Vd j:i DairÇi. ıar.']iian .].rlü] tcilal
\<,.,ibo,!l fukJ",llh1.1o0.'U6./3 l l n lülnd" ta , U h0(. i).orJ,Ji üg e ıi'fl ' \t|!aJlJ.'\.l58.
nolI oFd|.i ry-nie Tiirl{U.l ld,.n' lle,in 

^Jo,,n 
Ş: el|M',,iı,ip"..aı".-.i,a.,9*,,ı.',,iııj,,ll. , \ I "l' J) ]l La JlJl n,J " ,j l \.1. J. i,e c"rc kJal i.i,, r J, rı .,i,z r. re,u l

h.|1.1 ,iı n, !.,n.ı..,1l.!..,ond.,!"'.ojlJ|l TJ.llJüL,.l J \l:d, l..\,,,eiüı,(n\l.|,. | _. _lcd 1J\" r|.

i1.6. YönDlim |üİİulüaa kat.İd D!a,.n§ olin pt,nl.n!İ yol,nolı. ite fınansdlkn3hn, ıoİ!
ile edilitmı Dülııanlxİ dat olDnk izer. oolc 1ve.dİnilncsi plmlınuı i'ıenıLıniddi d;.Jn
1l.İlda.içi. dn*nnilcn foo lslnr1.1lq bdtJJ da IjiIci:

-,.i1|oi olL.|o|a,.blsvu|l\ap,l.,,1.cb,oaşua.unuso çl.,,,,,,-|:l '. s1.1 a,\e c o'oiBalJIı]glonora\, lloCB loltr,d,aA.n]ll".,ı-,,,.t..,,,. lJl ol \
21.1]].20l? ldihiıde taAl açlklamı!ı yapnarak kamüo}u bitqilodfi]ml§ln, farsclle| 445,99I nl'
bus-l,g o. \< \,İde_Boİ \oh, i'.frl,deoir. l.a. o,1./,ene.j)!,!,,4|_5.2oIboLJa,,,.iscl.
x.in,laf,l- mJ,. !1.e i,g\,,n.nr.,l h, lijell . . ,d . -L , ,j .[, ,. , gl,.|| tru|]o , L,;l[a
!(L. .cnnr, lJ,.eldi, .l,f., ,!(.eİi i)bd i.Jl ,J, r..,., n.ado, JU. \ l\l., . ,nünde

ı (. L,'jil lV B|l cil fRi
ıı.l. l rcfim..J.,r. {oklar, Dıl4eil.r l. \!l,) İJaılın.d. g.ııihn ğoPmli ca ".a.rilinhr

31.12.20]6 taıihinde sona clen lıesaP döneııi soma§ a.6]] lon/!lIP,ıruk iptiği !.42: Bnı ü] ] yıl lse halı
İrcıidj ceiçekleşmişG 2015 de ise l4.77l 1on pamİk itliğı, 46]] bİr Ir] lıalj ı..tlmDtı, Ipiilr \e İaIl
Uflin, e rl,, )ff,lü <ğl.m te4eUelu i.'1

lDlit rc iTi '",' hal d,P' m.,scoooJ/J1,1cö Frmi,lil..
'§atrr 1e si.ş thaıt nI
2016 llIl başndj şnliel lPlik tiyadaında Ajaİk 2015 iJal lısl.sın. giir ]]] ocak re .,/ ljizjmı ]8 26
T.nın!z, 20 lr]ıl 13 t]ki.] !d 24 K.$m kıplJİ]dJ oİllano % 27.] oia ,ndJ zman ),ap lnnşltr.

Hıj]dxllc yl$nuİa gö.e % 8.9 orJnırd! fiyaİ aEnlnışİl. saıŞ iiraltan m.tlycl ırJşl]nnJ !3.ılc| ojarak
anüş cğilimindeni. 20 l 6 oii]. H,i.M dii.emlnde neı §ahşlol geçeı yılü. ayn, donemın. r]ii.. %] 1 :Pdan\
95.1J7 526, TL olaak gercekldŞni§h. süz
oi48.7 dUşmlş ve hal, dJ da ao ö ö diİü]) eg l

İikıfu bazİ a s.!rixr iİ|. ]0lj'c lrii.. jl i]kı.
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Şnkcı'in ]1.I220]5 ilibüıytJ 41,960 b TL olan s.ok s!1,]_es ]].]2.2Ot6r.rilıiitihai,r]a20.6.1:] biıTL
se,/i]. ndedr DijneDr sonu. göre % j] azal§ gös.rnl$n DolayısıyLa üıcvcuı NoL le\iyesi gecmiş
döı.ü!ğ e6re düştş .ülnni gE emrişıir

Şı+dıin öneııli mliret kalenld nmadde, enerJi ve direkr iş9ilik gidcrle.idtr ildin maliyelleü i içensinde
oncnnl bİ aF.İğı olm hamdde. on ı da cn bürrlrl böl ününii oluşhİar pmük !e hll, lDiiği nüliyeılcriıdc
20t6 döneınsonu pmu! fiyaılo 4,5 ]'L,/Kg 9vıreleinden 6 TrKg sel,relenıe y(ikselni5tii. iplik
m,l).ıl<i.lp,ilcus'crineeo,e"o'1 lPoi,no,d,!l,.dmlllİHa'|,nlJ.)<ıle.,o1,o., l.inlo
(Löhe]ıi ka§ılaşrİ dığnda isc % 22' lük ,n§ ;Ld ğır olIusilr. ttd]mıdd€. ü! elinı nreliyellerinin yakla)lk %
U0 Jr. .0c,il 'o 0'm ,Jç,1,1 l! ool)'.il.i ol,§fo,naJuo I E.{n .,all\,llc.
eğihıindodİ. j§çilik ücieılennd3 te j1.o3,2o]6 ieihind.'sonı eren ıonlır iş sörcşncsi Yüks.( i]akeıı
Kufulır kmlyl. şirkeae (.bl,ğ €dılnişlil. ] NGaı tdnn.dcj nlbıren ç ı ş.ntrİr ikaüniyc, kldcün ıarkl'ne %5'Ücü rüş,ü sağl5. i bü,da_nnıl,nü % l2-!5.omrdd üclet anlşr İığlnİf§ttr. işçilj( ür.ltd futş
eğjliııindeilir, L'.criiisc ].ü. ü.ki.e dL}a.n bn gndi OIıEİ n.ncİiJı. ıt,ş eğ,liİrinde olıNşfur.

l.].2. ih.!çç|Dtİ bcİdeDtitenni öıehti dlçüde cılitcı.biteck eğlinl€r, Dclini?litJ... tllcıtcr.
t*ı[indcr roya olaJla. b!I&ındı bilgitcr:

20I7 yıIl ıçin semİye jnış rd2lr elde edilecek olannakit cnişi!€ iIdiye daİük eldğ eniLıcsi dışiİırilen
ı,uti ıenin işlennği sonünda nıans dnlmrnuo dtzImesi halinde mcak yeni bn Yatrm, .ğiIim ve
ıalelr]elin olnag dİşiıdlnckcdir,

14. K^R ,I^in\ril,ü,DRi ı,ıi $lri(LtjNr iLERi
l4ll.lbE§çlnIn l,ıl l,.klenlil..i ilo icinJc bUl nu|ın !a d...tilredcn hcülrıJıintml(ntre Ilişlin

irJ, ihİaççnm lrir raüİniıloİi ve beklcntit.rine os,§ tcşki! cdon va.sayml.İ.
Yol, Lr.

]{.]. K"r t,tınin l0 bcİlcotilc|ine |lişklı bağmM gİvcıce rapon:

1,t.4. l«İ labmi.i veya belüleDtite.nin! geçnj§ linans.l biıgil€İte tra§|İı§ılrll.hiıe.k ,elitd.
hyırl,nd,ğm, iti§kin,ç|kllhı:

14,5, Diüa öİt€ raDılntş kur tılrnintcrj jlc but üninLnn \Du iz{hnim0 ıaİihi iıibı.iJl0 h!l,
doğrü olüp olnadtğı hakldıda bilF:

i'\

}

z '_'-İ--..'{

-,-8},ir:

1l



15, tDARi YAfl, yötlDlİM ()Rc Nl,AJüt vD ij§T DtizlıYtÖNETicir,rR
l5.1. ihdçç,nD g..€l orgaDiAsyon §.msı:

ll
LL

,1

i51,1. itİaççmıı },dnclini kurulu üyet€n h;k[,nd! bitgi:

(lü]

],]7

0,02

2 }ll/] AJ,

2 yll/] \]

\,-"

GUNEYKA

TUNçI AR

i\z
2l l15;ı 1']7
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snesi5B/]0
liiıetli,4sTANBUr,

2 yll] Ay 0.25

§on 5 }ılda .İtnlilıİ dtİnlil
l]3.lend'ğj göre!ı.l

U

I.c0

ı-
It.ıcls \ olcıiT l'unl!ü!l]

fu l.ks Yönellm Kİ, ulu Ures!

l5.ı.2. yiincıindesö, !ah|b| ola. p..snnol h,ıt,Odi bi!ei:

t
Niax)r.,

oRT^I(L[<rA
üs t,LE\DiĞi
(;arREVı,nR

sDRMAYl]

ALTtNBAŞ 0

çIl (}

l 930 r.hnnn o-1 Doğuş Lnesinden nEm oL
20] 5 ynındj Şflrean, yonetinr hNlu başkan ,oP

nyx!cllclj.ılü]. *La.n.i. ic.ı]1]'lül,]]ar
l f t\.I, i 04]

2l1.I "rl

l J,2.3, ilı.,çi so. 5 yıl iç.risitrdf ku.ulDüş f€ ü.aççDD küoculan bılrhndı bilgi: Şnkct Nigde'nln
İıcükc7. b.ğll (oluln KöJii sakiİlcri taor.dm 03.02, t 072 yllİlda kdrdl ünuİü.

l5.2.4. ihnççının m€vcİl yönctid kİ.ulu *y€l€.i v. ytnetjhdc sd2§rhihi nnın P.,s.nel ilcih{çc, §on
5 t,l iç.ri§indc Lurtrtmuş i§e kİİı.utı.ün hi.l,iİiyte ,knbİİk ilişkileİi hnl.kndi bitgi:

Yo],ıl
l5.3. itrıççtDl. }ü.cfin kurulı nnelcri ile yd,.tinde söz sıhihi olın p€rsoİllin yijnelim vc
Jİn,nlıtü dencyinkn nakİ[da biki:
z4koriJ, Gı-JNOyKAle_Ydnctinı kıntü BnşkaDı,

t 98 8 y ll.da isıfuıbDl ]iliik Ütrifesiısi iştetm€ Mühendtlğ Ra]ünrurden mezun old! l933 t998 yılLıtt
aEsjnao \,lobilr€ TopLan ]tf€arqaı. ,\to6ilya iftlal hlcri iş]ctDcciliği rapİ. 14 tlJznJr 20] 5 üftü]i.g.ie.
!aa|,l"2)||!j,eıtJ ,,llü .P!i,;d,.,,,|..u|J, lc(.'.'\). ıj,,ıj,ej, L{, , h,!| ,lJ/!$:r\,ıi l,

J4 r.h etled l

h.m,l saLvi-\ ö..{in llU!lU Gr§kan Yrül,n.^i

/\.z



d.ğuunı olılp. liiko]!,Ş 'n ı y(inedtı kınılu bışl.İ !]ıdtrı.sü. riskİı o*e! sapiiMıas koİnlesi başLlfudf
v€ Kolul! ]'eksııl A,Ş. yönetim kullu üre§i olalak görov $Pmakkdtr.
YakDD AYmĞAN cenel seketcr
loa8\,ljtaAnaJJlulOtre^ıestmenTt4lodl.ib'|,J,.,.i.\jeliilc,,gd \.j YülrLin[,ruugde|
§eİreıen sn.YlkuD A\DoÖ^N,l9?4 dogDİnü vc1lnive^ite ııezunu oÜıp. B.ko A.Ş.'trin yoı(i- İiNtLl
gene] sekreleri olrak gorcv yaIİra|üldtr.l4 Hazmn 20 5 lt{inli gcn.l kurulü 2 yıl gorev ]aPnİk üzer€

r evfnJ rt^( l,AR_iy€
1930 ynnda 

^hf,,gt 
Rdlm Lisesi'İdo nelun o]du. MobiIya tj6€ti ile tğra§ı! Yonötn k nlln ü!6i s.l,..,l |\, l\it lol2doflıl,.l.D,1,o^)L.,r.l,.!n,J]" J, |4 ]|.i. , , 'U \.J,, i

l.ndl 
'r0ıllda 

] },n goJ.v ],.Ilnlk üzer s.çilüıi§tjl (.],uııı Tckstil A.Ş yö.eıinr tlrulı gcncl ssk.etertik

kııal sllvl ını son beş yüta nh,i, ),.
bıİJr kuı!t$ r€ şnktlğin unYoder r€
c.talilüiüdn nnttr dom eni. clneniiine

!..im ve deDcınn oüga.laMda Llhtrdıa0l.aa oüra.l olnla
ercıinr olP anlı,s.r.İi uliIir.i! rtY]

'ilİİni §DF'DRdlye

l930 rll|nı]aolk Doğı |lekn]İ Ünive.sicsi Endüsd Mİhcndıslıği Rölünii.ftcn .ı.ztrı olü]u l93] ]1l,ıc.ı
l990 yrllln a.snrda Şel n4iiu v. Işletme Miidİri] olaE,( göEv yaDt, ] 99] yıl!ıda bid]dığ Koo.dııflİl]]lü
göIevinnr nıiından20l3 ynİ,a kadar Şnkeı daı§Dmllğ gör€llnde bulundu.20t3 indx kç,]d]a Yİr.ünı
ktrdu İ_\cliği gö.c!i.i südürejr, i]hmi strFtjR, 1955 doğujnlu olııp. Bnko A Ş 'nı. ,ijneıim kulunı oyc.i
ol-.t giltv japnalrıdüI. A}u un da Koyuılu TekstitA Ş.yoıctin kurulu üye§dil.
'\ltd!l İ(iRcr_BağlGu üye
l9s5 ,nlnda 1.Ö[aı Gazi osmm Paşa Lislsi'nden nrezuı otdu. 1985 yül ı.ra se|besl ıicaıete başladl. l9ı]8
, 

l;n,|.l K]..J l lfui,ed sirlc|i. loul l'Jnll, Iim.cns.İ.,,i ,,,İ,o),l JA\ ılirhdş .üli .^'n{.l\,
üÖ,i"o)il.'.,ind.."lJklg l.çlaJ,\.4o1)'.ı.,,.d ,,J l,! oe\d...li.o, Y,, r 1,1 ..,"../,* \,v.d1 r\1.1. .a6doa,ll,.,l,a R A:',.il Jol.',,.1,1,b.,,., ...|o|"-..,P.
]T,,l,. l] L trJ.'0l . |^,q,.|l,.,|c,,,'\|r.,.1 \",t: 'i..r,eli l, .",,,,'..,.,,.,.
Ko_ıı]ılsi lraşkfu !c tu,mNal de.etinr koniıcsi vc rislrin .rk6 sallanın6ı komiı.s §cnültr (OY!İh, Telslil

^J 
, , o.jö,..{u,l,,ruluhJ)tJrcl!.

'M;Hl YTLD|fu M_Bagtmsv Ürc
]0{]\lh,d llfutL'',ou,l1g,lA-,'rl.,la./uod, \loo:1.1..fucl..P,üil.J ) ol)Ul Yö,.lin
ı,, U.Jg_,r, tr.n(,V,.JıYllDlUv. a dog,,|:.,_ B,l,.A§'ı,..!i _ , .,F,llbiA|.../
ii}e$ Ol]rak görel )"Dnrakladr. Denetindc. sonıoID K.nnıo b,)rı.r ve ku.umsal vöıeün İoıaitcsi iı],csidn

]s.4. Yünttin kunt[ iiyele.i ilc yöD€timdo liız sıhibi ohn [ers,n.lin §o. dlnn da daİil olna[ İz€İ.
son bc, y dı,.a6!otm ve dmetirn ktYoltinnd, r,!fundığ! vcJİ ortağı 4ldığu bn6n §iİkclleİiı
un"Jlın, üo şirk€lleİd.lri §€nıie Dİytrn Yc bu yü.ctin ve denetiD ktrruttıİmdıki ü],cliğinin lcyj
orııkl,ğ,ntn tıİl.n dorım .dil, .fucdiğin€ dıi. b gi|

zek.üiya c[NEY(,\Y^'nln 9. bcş ,nda idı.j. /Jn€trİ E de.elnn !!r nlmıda t]lltı,inğn !.]?
ondğ olduğu biiıün k[u]uş ve ştrkeıloin unvanlal ve bn idaıi, }önctiün l. d.ndnİ .igalla.ıd*j
Dyöliğinin !.raoıl,khğlnlo halen devan edip etnrğdığıe ı]Jnbilgı:

T{, \%)

2ıl



silM Haİcıllİ Ti.!. sin İ Jı]

seh,i Haı Tekshl İg. Tic.le saı

sclvi l'uin ve Yotçüü( Ti..[ıd
Ştı

rL) (%')

,e]

,]

,Yd(up AYDoĞAN']D soı bcş ynd;idaij yöncıim vc deiaıinr orgeJ ılda bııüİ,ürıüğu rcvl oİaği
o]duğtr bijıİn kuftlİş vc §ikcılcrin Unv naüvebİidfuij yönelinr ve dene ı..g.nltlnrüki ü)eliğinin
Veya oıtikllğ !tr h.].ı de,anr edlp eınediğİıe dairbiIe,

şj.kel ıcı

AvnıaHahclllk s ve'|']c J.ld sr;

Ceydıjn Teİs Çeyiz ziicc.Halı

{,eiö Ş

o)ie IIalı sa[ vç ljc,Lld

Ş

rl,

(y.

'liJ.]d'll^Çi-Anıı soD b€ş ynda idüi, yiJneıim !e deİelıı oEanla nd2 6trıUrdlğu ü.İ! onJal
olilüiğu bi]İin lQnlo§ ve şirketleri. Mvelıı rc buıdai, yöİeİiüı Ve d.nonİ orgJlili .ü]lL, n!.iii.]İin
.eJao11İllcrİ tJ|. d.rf üı],nllm«||İl cJ.i, oix:

Illraıj sE[İR'in son beş yllda idei- yöıetin ve dcİctin orgmlannda tılu.ü]uğu Vcyl o.ü,ğ, olduğı
[alıl ]ilrduş ve şirkeLIğin rvfulan 1? b! idan, ]lin.hm v. d.nehn o.golanndaki iiyeliğiıjn 1,eya
olüıkhğüDıı na].İ de\ m edip etnrediğnre dair biili

oİ..Ule., ln.,del.n ç i .,n.Ji.,i r J,, 1,1!. ._--\

'vqlaüKARcl'İı. soİ be§ llldl ıddi. yön.tünvo do.ğnİ, olgfu,lfuündıLıl ndİ!!,crl Onxgı olddğı
bütü. *!ruluş ve şnkedfrn unvanl ve buldan, yöneİnr !e d.nelıİ! oreanlıı.dil. bleliğıni[ lern

,t



jİ4kl n!! l

Kln, hr Mohilv, '|'.k(il l]d sh

(,^l

vl! KJll YaE ]!r ]!4lLld.Şti

M
ni!..l Ytl l)lRJM'ı. sO beş ylld. iddj, yanctlm,rıl.İe!rıoıEarlaıncabulı.ıhğ!!.rlonı!, o unu

ı,üI !iin:linr \e d.n.,im n.ganliı,, al] i§çlj!]ii]r r:.Je .- ,

E!4j!4L

L

M

l%J

15.5.soİ5y.to.ihnçç,n,nyöıctimkürultrüyeleriiteydnetihd€y.lİiliol,npc.soneldonalman,
ilgili İDilc.t.khndİ s€rTayq piyisnsi md zuol,, 541' 9.ylır Eanlğcıtk iinDDu İ€r'!€yı Tiirır
c... IGıaDnnnb 53 üncü hİdd6inde bdliiüilcn sürcIcr aeçdi§ olsa bil€; k glon *l.nen bir ı !İan
dolaJı i.i tn v.y, dıhı f.2l. sü.eylc hapi! ga ıa yı da zimber, inikiD, rnşvcr, hmElüL
rliund,c,1,1,.§rh!,IiliLgEt(nIlöliijeIull..m.,hileliinı..ihllq.rc.!tkİrl:ll..,...e.ikriJo!.
cl4( ıoa dcğişli.n€. br.Li r€yJ kmdi [.rllİ,,n,n tüliirc kuıüo ılcFl lJ.,l(.,l,[. !o,!i
ırFlr\,1,3, !eJi hJk\U n,İl .dinuc ,u(lırloda4 dol.!l aIDm,. !9li tU1 .,t.h,,, !t/:.1l
hu}ü,nlülüaiinüo ıc onalJ|t §l€.i llC ilgili otıri( .lrlf olJnan d,!i 1,onu.U hul.uL, u\ JJn,jr,L
!.,iqi k*inleİmi hilkİn bUlUnUI bulunmadq|oa d.ir tilgi:

(TL

20000

ti.9|!E{aaiin fuİül( üychn, ydndinde 162 snlıib! D;BoDgl ilc il,rç$ son 5 J,t içertin,l.
[.4, 96.evle.i ile şabsi çlM.İ,r, i,l!nJ,lii,!.:,.

l5.(. j{n 5J,l.h.ilı.itçmm mIı.ul rnncıim İUrulU üjclc.ı ll. }ö.endde \d/ \iLibiol,,n |(,ronelr
'tı,r|ilİ ii.g| {[amünoc,.nan |ıanleri.celo]a n€d.L Lu,ulu.li,,n.,, L,m tıllUlU,uln,Ur
darAlrr/s[ç dtrııı.trt.. ve JaDtl.ıDla. hıkh.dı bilgi:

YoLlü.

r5.7. son 5 jıtdx, otıklığın n4cut yö.€hm lrurulu üygleİt ile yöıetndc söz §ilıibi olan
ner$holıı.)tifinveJdğ-tin1;;ıüiiy;ie.iii.yöıehndesözsalıibloldlğrışiif,a.iliitrs.
k.)]uDıdcvirv.ıılfiy€leİihnkkndıırn.l IDilgi:

15,6, son 5 y,tdı, ortatülığın nğcut yönebm kurulu üy.lcri ilc ],önctindc !öz 3lhibi olın
ncrsoneliD nG.üaDF bir on*.tkıald ) onctim vc d.netin kJrütİ ür€liğinc veyı ümççıd.ki diğ..
y6ı.itiD göİğı.riı., mİhkehelcİ vcya kant otoİitekn tım{ıİdaı son tcnlp venh.{iğinc d,i.
,ynnlÜbilgi:

Jitrmlmtrş i3e |oroculınn ihİ4ç,yı
çıi|şml.İına itişl n bilgi:

2 { {,] :ir?C
Az



,l5.9,!, l6loiin Lİrulu üJcl.ri, ],ön.lind. saz sabibi poiloncl ile ihrnççl so. 5 }n içgrisindt
. hntİuş i.e kUruc(larrğ }iiİ€tiİ kuruiütrd,,eln ıill yanetiDde göİ€v Elm,l,n dtr, i.a

üi.rcdi,li.. nuq.,iı.r.l(dari!(il.. vet İ h{fkı |o§ilerlcl.,tı,hn,nlı)nal.r biL(,ndJ tıigi

' 
t 5.9.2, liİ. ççhıtr çü.rdtğlvcyönetim kün,h n),.lcn.yöıelimd.sil7Jlhibipgnonol ile ihrJ(çıson. J,l ierBijd. IurUlnU) h( kuncUlAl,n.ih,n olduc §elm,jc p,Ja\a{.,,i.lİr,nln ianış|
İonıfundİ bğli.li bir snrc için bD ki§ilere gcti.iün§ snrlnn,lrr hslrh.dn ıynnl,İbilgi:

l6, Ü. R],l vr Br\/ERi ldN1,4ATl Fn
l6.1. so. yilık !.sıp dönthi itiba.ıylo ürıçcfn vönctm krİİlu nlelci jlc yönclimde s6z§lhibi
D.İ6oreünit;ihrçq yc b,ğlı o.taklllirn n, Icrit rİeİi her (nrt hi,nlti.riç;lö,tonıJJ kj§ileİ.

iiaai:İ.4*:e},j,ğrjs4{44!ry€ğ4r!fuit4dqd9[{ahli)a§iğğ:lEn 6}q.,1.6,61şş5|ı.l. _.,,_..
. §i.keti! ] l 

^ra] 

ıt 2n l 6 itöDğı soıt ilib;iyle yönaliır kurukı ü].lğine lkle. e. ü cr.lte l rt ]..n7en.nenftaıler
,1opldfoı293 ll2'1-]-'dir. 31.i2.20l5'teisc269.125'tL'dir,

aj.rctıc Bcn7.ri M.nf,ı.l.r l1.12.20l6 J1.12.20l5

29]j ll2 TL

noaiıl]tl$nila. lijre.nıunılU başlnax aylık ncr 3 0oo Tt. \c ü}elcr ile bağmız ıt1.1". a}],k n.t
2 000 il h 7 , h,kı, a|nr9klınrrlaİ

JOd, \,|,ç,, ", d, ),n.d': c(ne V, o u olta^ Ju u lli$ l \dl:Ion n',,üj;n ]8 ]'. 1,]j1,.6e|,ni,İü:re,,ann,.o'dn P,JF,,.2l].|-'1l od,, r,) o,hl , ,nm ü . .l YuJ, l .lJ: J
fqE1, V[_b,:4i,,ba5 i ı'^n'ü)U '' ..l,, ,,l,nJGlndJoon.. ,:, ,.,)el,.t)nF -h k.la Li,d,.,r01.14\ il od.nt \,,nllall

'jt.i snn J,tltL h6,n döocmi i||ban] k ihBçrtnm jöO(tim La, UlU İ)rıa.iilc rö1,1l,.ın. .., rlh,bi-b.(ondDe Cnıqİliht ı]İa,. k,d(m l.,DIo.. leri h.n,cri fueOfanll.,i o,1rı,ıil n. !.|.
.ıh,ıil(,nm..}l ı4ğİ o.ialülü]an.D n},rm\ olduğu re]a hhakt L.l,nJilı,rilUt'lın.uli.1.1:
.Y"ft'1 Lıfull 1.1tn , ü,.dlenle ilşUr 'Ul ,eJ g .l lı,,,i,.l,d. la,{l

l 7,YoNjll,Jıl tlURUt,ü.UY(iULAMAt,ARI
lr,i itlraçç,ıtİ yö'netin klnlü üy€leri ile }6hftnİde ldz §lhibi ol,D pcrsoncln gö|cr sn.esi il.
h görolde bılünd dğu dö.€n€ iti§kin hitgil.r:

2 YJL/2 Ay
2 YIL/2 Ay

R]5[ \on Kon L]!/Dcurl]lndg l softl,lu

YEnİu.RaşkD, Yön. (u. Daş YId,,
(r.Yüjd,Ko ]Ürc ? Y!!q4y

/

IM

!a9!]!1 (ıgxtu Üyeleri

l'!1!i!4I!!j!as]Ebilgsonel

,ğ,



' 
'?.2, 

'|'!DıEl.Dr! i n,ı.n§ıl r,Dlo döİeni ilib,.itic ümççl !. hağİ ort klı|rlın |gEİndi.,
yaoctib İurulu İyflğiIt vt yfuelibd. süz s.bibi pe6on.l., i! ltişkisi .oİ. c.din[iği.d;
y.pü.'k 6d.b.l€r./p9r..ek fiyd,l.n i|işlüin s6zr§bcler h,l*hdı bilgt ı.!. bulunn.diğtna
dıü itld.l
Y6neim tlrulU ırclcri sörcv sü.\i rcm erdiğinlie he.haısi bir aayda §ağhİnatd.akltr Yö cıimJe
§ri/ ghibi olnu5 p.fu.l iş ilişkisi soır c.diFnde hal eniği kıdcnr L4rina! \c ljitt. J|o.r||rn
h.gplananİ 6dcnn }ı 6dtnı
r?.J. ihn§$.u d.bclibd.n roİJnh lrobift nrd.İi i|c .]i(e. lroEilf İlck.iDin nd|, \o\Jdl ı. bx
konilclcri. dp ı..ül.n:
§nkeı ],6.ou ıunlloun 8öFı,tc $funlltrhülarn 9ğl&İ Ulant )€rine !cınn].{ ınlJcl\lx JönclilnLüılu',.n 

'0.06.?0|1rırhİ 
\c ı49ı,llt.n il.\oLlnluful hull.lnd.,,l,^,,.Jhr-n"l-

--@EnEştttt 
ftıii!İl=---

kd,Un§nl YE...iD Koblı€li'nin 8o-Nt€ri:
Kltr!lıs.lyöıq ı ilkclcrin]n uygulanıpuyguldmJdlğ,nl,uyeUlam,y..i!c!delç.siniY.bu |,İcns l]creüjıı olamli ut müna do]lyNlyla meydma ge]cn akar çatışİıaüfu! Gsnil "rl.t(. lil d]; ü.r,il nak nsi]'yöıclın uyg!lam!ldını bilc$i.ici t v§iyeıeftle b.lum.l

, Pay si]ıi!lcr] ilc i]işkilfr bid.ıinin çalışmalrü.ı eözeınak.
(unuyi nçlk l{tcat '(ufumsl Yöncıiün t]ym Rıponinu görcDeeçrcrckl bir di ],qr.lRİ biıgil.nn
k.ıitğıiı $hi|] o]duğı bilgilcrc görc d.tsu vğİuİallü otup olmadığm konıbl cıİ(
\unln.al )öfılnl l]ldünl,i ŞJLd iç.rnnd. t-ll'.lln,e.ii b.an...,1r.i.\, Dluh,.n.nn,
ii;.l" rrl, J)c l,,rirlu.'|İl lonU.Jrd- \al,)n ] ynoan]- YoncliT l\, a h..|,, ,n.n, odc.$;: .jikr.n.I
Şnr.i ki]ğ b!h,İn.k.

. DJn)jJJ(Unıl\,,lYoriloll^ctcrinilJl,pedeEl-femt,Unld,D,.ıs.l\flhitrD(...|LJ}u |,nmd5ı
ılnx]rldy.ıe(inİ!n||unaö cndel)trhm]il

_ i-o .1m, (ululun,l ı)gln ddd)lo]n $nunmar. oeee.leno ,1,n... tr rs.ll',l , l! :l, İıJ,.(lj.. h,,
{s-molurfumilücbuhu,u\lao,1l1,1,\efrkii]ğL.l 1.1m.t,l.,nı|,Jfıl,\.,l,,.,.iİ _..r,k

, ;_,Yofolim ıU.ü]un0 t!nh, \r \cMıllliP; ha]üLnJa Jİ,/nl, ,Jegeİleudl: ,.J.: ]..,, , ( 'İ .., ,l.tr 11

\,i,,lıhils.t de!işikliİl.rc ,lişkin ıalsi]d€nn ! anelim kufulu nisultD]k
- \'o.Cın. tldlu ü),clcritrnı rc N dü4),}öneıicilerin p.rfonre§ d.ğdendi . l. [ıİrcr Dl loDa9

ko ü§ündili llkl:§lm. ille üe Uİgulanrfll n bclirlcrıck lebuıJnn gö7f,liDini \.Dmıl
_ Şifuİtr ç&llğ,lıl, gcliŞmcsilıi le dev@ı thliieye di§üEbil*cı risklcr ı glcn ı!rJı;i, ıc,!n eJıt€İ

risl[ne ilgiİ g.İeİli lınlfrlc;n ııygIlalrms vc ristln ],6ncilnesi .n clvla çJllşn lİ ).ımd.,
_ Riskjo.clİnshıcfolcrinicn yılda bn kel gir/nen ea;ımet.

Yöncıinr lırul0 ti}.lerinin ve üsı dii-y yöneıi.ilerinncrcdendimr esf,nJnn! il İkijı iİ]eril*ini, şirleıin
lzu vadcIi hcdcncrini dikknıc alda( h€lirlemet

, Şı{eıin vc llycliıı pcnbmıoİ ilc b.Elmıılt ola.aİ şckilde ücrctlend nreüle k lll,İtrLı[]lg.tt ijll;ilncıi

Krileılercul§ndde..ğesidikkatealned!,yöneı,nklruluüyelflneleiis(atlZel-tüDg(iOiLcrovgril.jğeİ
ilcmllco ilhkin öndrjlcdni yönğih kü lma sünnaİ

k.,İ,-e )utondAIiL,rlLlard! Jön(lill kİ,UIha dAg- t, d,n,,-.,1.\. k\.).'. -, j.Vl l.<)u s^r0ol4J.!

Ştlicaıc kun sıl ]ijDcliıı ilkclcrinıı lreİlmp lre!!ııtnatlıEnı, Urlul.nntr}.l ls( !c.g(cJıi vc bu
D.mlplcrc m,n o]a.!Ji lynma dolayfüylamcydıE eclen çrİa. ça.şdalmD ı.spn.dcr !. yir*liın k!rulMı
İüOmsal yörclım lylulmal ün iyilen

.lir 
^d.v 

b.İn.nE ve İc

.\z



I(runTnl toıöhm konıite.i

Kmsal Yiindim K.niiesi
ü

KurJmsal Yönelim K.n]ii.qi

Ltn!timd. s,n,n u Kom lc DJşke,
Deİctimden s.rmlU Komile lJvc§]

Y!!!!!!r]!!!!!.qE!ğ]!]!!!!hi!ll 
l

YJ! ,m( llişlü Icr Yl neıcisi

i t ]i:l'7

c)Nank T4k,., Şükeftc süiel] söaeııc ilcçah§malrıadİ

Dcne{incen sorJhlı Komlte göİell..i:
, İağüi ll/ ijeneıin kuılı§ühun sçnDj. bnğhNz deİ.lilr so,Ieşnelel]nin D, ]J.]f[ biğ İJ,: (i.-jdn.

süsnriı başl aıl ln! § ve bağ,ms l z dğneınn ku;uluşünu 0 hel aşaı ıdak ı ç l ışürnl0 İı go ze]İıet
BdglN o.no\:n.. bağNJ rrF,l.n (all\nd-i Jı,ın ü|, h,ün,l, l[ bcjl .c Mej,nJ.

_ B,ğm z deıetin kt uIü§u tanfündan Konite.]€ ilcıilen taaınİz dc.eılm kaDsamünda ıl§raca!
t§pı]erj. oül.İIüğtrı nuhebe polilika§ ve lygulaırale)Ia ilgiıi oncınlü lrsulhü] bağm§l dqEçi
çrmlından da]ıı ön.ğ ŞirLet yöıcıihnre iletiletr sPK'n,n nıUh6ebe stmda laı ile ııUlEscbe i]keleii' çerçc\tsi.de alteD4tif Uyeülma v. kaN]e açüklma seçeneklerinii l nlann ınulıtencl sanuçlaüıü vc
uycİIanra önensinil onaİlük yön.(iniyle aragndı ce4.tleşınitı ül.emli yaz§ümlaİ doğel leıjnlrck.
Şirteain DUn5*bc, dl.rlana !e iç ko.kol sistenleri ilc bığınsz denctiı] §ıreclen jle illiij o]-.L
s.l,r. e,,l )J,],.a..ıl, nn D.e emoc 1U, ,(d bd,lama\ ( , e. ç/lla"ltr 1,n , ., :bj. i,.,l.,, :

iç(o.ko1kb.ğİjNızdenetiüıkooü]anİdnkibilüjirnılcrin,ngizlilikilrcJç.,ç,e.]jnd.değci..ülitihesi

"lon 
laındJ Uygulamcak yonLfi !e kııencli bcIirIemet.

l]l< trJ "oll,r,J\ ) llıl, ü. d" J\inem fi.Ja9L.D|,1. .n, \u'" in,.",g, n,.,...be i|!,P!m,,(
;sa,eğe J.l1u] f,l r \" J ,.l lll$ nJ li5|in UhJ( Ş' ,, in ,U, ,n,l l 1Ul. . l , .. Msll.. /
|d.ndçilennin gö]iişloini alar.k, kefuli değerlondinİelen),te bi iktc yo.€İm kuNluıa yMülü;lfak

İ'( diizeüleneled rc'l$k Tı.aıel (aırü ile kon]tele lcrilcl^,eİle.e( diiel _loBnen yenne
cğuıck, Ko;iE yğ..ırnı (unılurra değğı;İdınre]elnri ya;üü, \ eu sözlü oLal"t bi(dn tr

Yiin€lih Kü. lU tl] eliğiniİ
4"L,]ı|ıi

Dsarrİz a]!c

.;
..ğ

Risitin li.lreısıptnıbn§t «miı§i;
_ §nkcı'in vı.l,gınl, ge]lşmesnri le demnx tcl,likeJ€ düşüEbilsek lGklerin crl,.ı ıcşhjs], ıespil eaiten

ı,sİlerle ilgili geleİ]i .iünenbri. uyculanmın ve iikin },öıeıilncsi a.ıaürla sağntxİi ç:lışnalar yapaİ
- Şıtoİ jn kfu! kı.şly. olduğ! nsl(leri tannnlmıık, ölçnek, dnJlız elnek, izleııck rc mlo.laoa(, kontol

e,]ılebileu re lionuol edjleneyen riskkn ,llLm.k lm[ırla !yaırlada bulü..]xl,
Rn[ }önetinn {rateji]e]l es$ alDal.k, yöncıin ]iıiullnln glıiişücn doir!ıı]{ xla is( röıcınni
poliıilGlaıveuyeılamau$nlcljnibeInleınek.uyeulınınuınıvebunlaEuyülsaJnısağimak
l .L J.rl(üOd 5u \m,l- 'eln.l b,l fi\ ,lJ İ \ ol,Un ,,oJ.r,,n,a ı$J:, l,. ,,l .,. ıEıj,t],
koİclnay \,i oİ ;.,a, wnn,csi süEci.e lıl]nnJt. ]İ.dellen diizenli olaıi! ıo:n.n ın]il.ı.ı., sclF.rr
analizielini gcüçcucştirctl geekli değ§llliklği y,D,ı.l.
R.k .,h, !1 ,,.,1 , ,! rhi.şeli leJe|',cçe l,e. -"e l , 9.,'.|. ., J,r':.J.|,...
bünnlerde bilgl, gö] ü§ ve ralor lalep eıııek.

Şnket nodefleinre daşm.y ctkileyebiiecek ısı unNla.fuı eıki Ye ola9lığa gor. ta.ünnannraİ
deecİto,di.iLn6i. nlcnn.\i .l )ond, m

. üresi

l

,(



Ri* yönetniv.iÇkoıl!.l si§tenrlcriıiD sirlrı ltrtruns.l yaı]$noeıt.g- rü]tnr

Şnkaiı rist ydİetin, ve iç kontrol snİentcüinc€ n§k uns fur.rn !y!ı. b.lnnl!. eöz.iilğr.t
ölçülnesi, nporla.msı ve kE nekanjznatauıda klllanılııas konılı.ıda çalünna]a. \ ıiMk.
Çal§na cgslmn pqiyodik olmk gözden geçiftek !e gele(jyoi ise değişiklik oİcrnennin onaylmman
içiı yo.eıim kruluıa nn6l.

§flç ,n q 11( §aJ Jl ü(lggıı\d Yö4grrlrürlji kptr lndJ l U u l sdl ! oio n l ıl fieüildlt _o. Jn ,-.üi1*,uygulfuk 6]İfuf. bğ]i.lenıresi rc gö?rtininde. patlm Ro,§ lsftnad A Ş (}tAŞ) Yni; F,;t .lrt.
PJzJr r. (ollcklil Y,tınıı Ünnlcri ve Ynpnındünlnn§ Uliİrl.r Padlrda $lcnr g..en hatka açlk
onakl]klann, ((fuik önelnerinc güJ.e piyasa dcğeil€İ Ve liili dolaamda*ı paytaının niydsı üldğerteli dikkıle
alüMraL .ınrilolduua. gfuPlaı semayePiyasdı KorulUna bohle.nEkedir Bnk. A Ş. 05]]2.20I6 ıaihnE
ka.L! aaylaı Dts'l ANAPAZAR i5lcn gören !c bfunl! otJnk uygula.aca( knnmsal vo.ern ikelc.ibo(Mdmı.gunitrRil,rn.Bl\üLJMülltlö.l'.nlo,ai{ıdcl,,,h,<,v,l,,,ı.ı-.n,^i",....
günr.lo b!4]am§ff. ?ayırt Yalln r-le.re lreıda lşieıı görc. ş reılel. ıebiin screğ, liunınsal !öı;5n
il1.I. i , ) ul , ü :i{afu , ldeu Jn a nlnd"d,,, d.,

B,,İtr , ( ı5e, q', İJ p)ıdııJ,ıt|iı )., .: ,, r .. ı...,' .;: ..

.! nfle\k,: iğLT! \Jb,srdodl. l, ku n$, !on. ,i , ,lL, |!, Lap.. o,
,ahjd,, tJds, ")drla,ma o,el,Ç_, \aniplcl,Jd|e. ,la,LLb.,J(.1b.]1 . _ -,,, "'.ıı.
Ş eı.faaliyellci.i sPK t El'ındanbclnldenKUOnsal lonoİn llkele,iniçcrçevğsİile!ez.funluilktlerc
t§,DDlır ol nt sü.dümE]rüeJn. zo rnı olııaJ,ıtr i]klonı çoğJnluğu uyeula nküı Olıp. u],guladn.Jan

..baİrlİele.de hcüfu,gi 1rr çlkI çnlj§Dasü sö7 koıusu olırm]aklxdtr Kuırnsal Yanctiİr llkderine l]M]
vi,1, s" e , sW.bi.lo.,,l...e.|,dc,,$ h i ...r, \4l-,., l',.l.d,RUltr., ğ.,,.. l rl)a
RP|,.l.,BU|,n,d,.,.Je.PlanlU^\,1,1.alJ('Rdpo.!.l+R,i,n!Jiwo|1,..ll .,..,'\L,,'r|.n
cİeuİ.cIlEli i!. yğr ılnüt dL
Şind lr72yül]ndıtuıdmüşTülkiye'nincn cski gnar] şüellerinden biri cIxra[,.!ırnİ!ııjns.]rtıonİil
şnk.İ].r Ve lıliıştli açıs ]da. çok oifiLı ),aİdaı b'u]ündığM:a jiİnlirıkiıüİl b]JI]!:ir safiı'i].
sonDnn ],önetiüı aİlayş, !t h.saı lerilebilirlik Şirkeli. otrcclikli !ön lnr itke]ei ara!ıdadtr, Şnİoain
0züİ ylllar boyu.ca'ln.k ve ,alrancı limalalı gerçtncşüdiği ıüm lıa] ]aıliyetleünı hcrubcsi iIc
\.a.,,d"l,ud,l1,,d,,,,JrpT:,,ul,d"rlJ br.lll ., ,lkl,al JJ,lJlOnOJIJ.o.ıLi.i.h,o,,onla..Ji.,
hhsedananna *a§ı sorunlulun ıaşım, semayc piyasaIın düre.]enelennden çok dncc ıı]slaIa.a§

sılDaal{ u eöF lim§al .aporlfuün kuumımı. Şi.keı'in ynl,r ıçensinde yönetinr fclscfcsiıi dnna
ktumsal bi. yaPr].ı setrmiş, tral alna re sorunrlu!ııt nŞünja aldlanndı nedlk ve şe rtanık sağlamüŞnr.

l'.,J.lltrıççİ n «UrJlUtr l.trrİnsı! lancü]ı il(etori tQİşEİldnki dalu,nulnld dti!İ.hİı]i.ilN.ıi
İ,kbnd, ıtül!ı!ra:

§PK ldl"ıjddon ü vlail,JffU 4]01d. -nd\ , dur,r,lt J. furq JJl l n.|. ir, ', , \ .JqıJJ..
,g.),ı^rn| rn.1 DnI ..fll-.l ,,)1, 1a,n'(l,,n,,l .öıe , 1.oli8, .t or ,'i, L-,. ,

,(ul]mal Yöİernı İkeleüi şirtct ta.aİhdm tr]eulmna(ladtr. zormlu ollnxlJ l]!.ürexn ç.aui]usu
uygülJı.Ey bal ilk.lerıle de herh rgibilçlL!ıç"üDıt soz konuİr ol.r.ünü§ıl

!t Kİruüu Üyelifuin m,hiy;t

Riskin Elİcı saphnE! Koİris

r\

{



,-, , - (iA."l_ı/tiııJ4,&de!Eırğad6İ,eıij.@?daiei€:F, 
"Ğ*f>Fenieq{i*€1riçi"iizğffiEten Etr" ,lant ,5pllnrlM s.ğüd.ql;

- cen.l hfulloPl.nh§nda, Da], s.hiptnnin yamılaİal]jlcc.ği dokıı .nlın h, rla.ıx]:.
- oyima snı4l,ıİı. kaydünn tunntrar.] !e soİuçlaria ilgjlı .xFll]nn P5y sallip]c]inc tollİrn]snı

sağüaıak,

I,levznaı vo şirkcıi. hilgil€nd|me politikaİ deniL kamuyu a}dınlatıa ilc ilgili her tii] iü husısu cozetnek

BlsT ve sl'K il€ itgili k@rdinasyofu sağluak da ılahil, kamura ayd,nlahalrla ilPili hor fllnü hu §D
üakibiİj rt koordiısyo.dn! vıDn,k.

ch $Fsini. ynllnııcılaila ili5kilc.6öIü rünii vasal liikiiDlullkL.r çerçf,lcsind. ıasdınl.ü yınii(
kilelnr siiıccl olmaınl sağlaırJ[,

Nğ( TAŞKN 0 j88 225 0000 /

0 ]88 225 0000,,

t3. PERsoNl]t, llAKKINDA Blt.(it1,1]R

§,
ttö }]M soNlj PER§oNEL

18.t. iz, tınu nerl e yerrlİ n herbiİliİınsıl iıbto dön€mi için onıhnı ollrqklcJl dön.ıı3ontirl
itibanyt Üsoıel6n st, bü laydn g6.İleı 6ı€m!r değtittitdeİ it€ mİnkiit v€ öıeD,li ise belti
b.şt J.aüy€l alaıl,f, vc coğDn bitlq. itibirivle n.r$netin diğ,lft, hıkk,nd, lçlklını:

lŞ
l

ı
8i
0i

5,
- 7l

ll i]lrir.c

4

l7,5. KrİJl dii,.nl.mcleİı uynnnğ liunlmas zofıİtİ olın it.iççmD Er! slİitlcli i1.i'i§kilcrj)inbinin rıdiyctleİ rlc bü birnni, y6ıcfr.isi İ.tnnd r hilgi:

Şniet ımtinün, 0:] 0t.20l4 ırnni v. 2887l syllü İs9i Gyf,le'de yaytmlaİİr. ll ] 7.1 say,li smJye
Pivag$ Küulu'Kutrrmal Ydıdin Tebliği'' lt'inci ,İaddesi geEğincc pıtlx. bor$da iŞlcn gau
onaİllkltda pay shipliği lr.llfuü.f kollolDa k nnsında lıaliyel eosıeEn, ,öneliıı lrunlula ıapo.iffi
,a!an ve yönetin kür.lu ile Pay sahipLeri arN.dati iletişini sağIaya. yJt,nnrcü ilişkncn lajliinü
o]uşlunlnıştrr, Yönelin ku.ulrun ltrihinde aldt6 07.0120t6 tanh !e l49 sayüL ka.ıily]a b.lnı.İn
yöİeıiciliğine sn.NaziL Taşkrn. yödeLici ya.dmcnüğDa sn,Hayretin Yencl atdıİıştrr ve bnin §ağldl
bclrtilöİ gödten dAhilinde fmliyeLlen.i ynrütncktodir.

Yarmcülea iIişkin kayrualnr saÜh. güVeİli !e eüıccl olaar fuhİnasıü sağlmüaı.

5diel ile ilgi]i knııya .!İr(la.ıİaruş. gizli (. h.xr] §l niteliğindeLı t,lr.ıler halic.lnak ireıt. Dnv
.,b I irlü n \rki, ,1.|!gL JoZl,bib ,,,,-|-,,1 J.,| . rk

620



, Şr!-et eski t hıolojiy.sabip İfldelplit işlehı.si faaliyd[nnin yaısn ] l J 2 20] 5.1e, diicr llünaiİili*1l0"^'ots,ıindelapan,F,lçollrfu9qJJl''.]olj!g..r.,4elı.",-"i,,...ış,
ülm$lır Çallşanlaın balr etliğr ılacaHfuödene.eı iş atitlei s.a erdlnlnişlir,
KJkuoriili i,ibfu .lJ i Jl i'lbilD'. a.,J pe.,ol.el,"1 l,

Dö.em soıu ToDlan ?eMncl
Döneın sonr o.lalma leMnel

31.12.2016 3t.r2.20l5

60.000.000

62! 824
879l

l8-2. ra],Mltilliği !e nıy opsiyoİlan:
l3-r.1.ltjnctiD knnlü üYele.inin itraççnE p4!r,İna

Y.khtr

yönelik §ühiD oldıklarl onsjyo.jnİ

oD,irnnİii6.İkinni ırin6i:

13,2.3. P€6on.lin ihfuççui foD sağanasn, m ıimİüı İıbn ner ürln ınlrşDn ıalikİtrd.l Dilgi;
Yoktul.

ı9. AN  Ij\Y sAıtiPLERi
l{.l. ihr çç|nm !ilEi\i d5hili.d. \on gCnel !nrın .opbnl*, !c lon durxm i.il,rri)!f.(rnıJodefu
ıltiütorrlıb oy hakh i*iİdeki p!yla., doğndnn ıtyl dol,ytı olarak 9/os !. r,?k$ olnn gerçGk !c
liPotldsiIer ıyil olınk 8öst€dllnek kİydııl, o.tali!ık yıIr, rc}ı lriiylc kisite, y0ksı
blluht ıd,l,,ı dıi. irade|

Ş;ll,eı i ,.'2.0J '0.a üihl "h3. ,;< tr] ,url' .".l a F, | , .l n , l",.J.
sahipjıcnDoEi hibrl.r yoktu.

Şl[r.'i|,{ndurumL.h1,,-,,,oJ)elıi,'o1,,drnlJl..p.yi."hiple,.1.,o|.,i.(U,

ürİ.§arnayed.ki vcy, toplamoy lnlrk, içind.ki doğrudııDaJlal1'%5 Ycfazl,stolin gct1etü vc
lii,.l kişi onakbnİ .aüip olduklır, tırkü oy iakla.üın ihtüin bilgi İcyı btr|üİbıj,ğıfu .t,i.

lc.J. §.,mj]§i l.m.il c.ld n{rla.hnkhoda bilPi:

C",b,l

oI.,.E" DOğcn (TL)
(Tü,)

{:/"J

ı00l

ŞirkrsğrM}csidden*hfİıgibnintyazb ün nimaka.fup. yoncliın sas sözlcşmc i[ıtınl..nrc göüt
2 yılnğ!ıa cülikla.1aRfünd seçilneldeni.

d, 21! "a17



lq.5. lhrJ((|ol0 }öDelib hlIinicri.d€ degişiIliğf )o| açal,ilecoı ınlİtmalar.diU.nlfm.lcr

19.6. scmayedekl veya ıoplah o, İıkh içindeki doğİudİ, paytarı %5 Ve rr],s otaı ge.çek trişi
o16l,tarD birbin9l.,ıhb,ltt ilirıilei:

u0. il.iŞk!l.i,ı^JurL]Ulw iL!şKJ,j l^IüAüLARLA Yanll.Ar\ isl l VLl n EAkK(NpA
-;.. - 6i!ĞiL6§-, - .. . .: -..-j...,j

ulIı. Dnhn"i;ift y;;Üh h;"i, iiii;.dicn vo §on dfiih ifir,riyie ii§kili tir,n,.ıı y,pnın
işlcnlcr t.İkıd a t]1t4s 24 çe rç.vcsi ndc ayiDt| [ ıçtklıh i:
(^P la 29,03,20L6laıihinle yayurlana. ilişkil, T.ral lşleınteri ilc ilgill bılünmde: s}K.üıl1-1? l
.ayılı Ku ınsal aönetin Tebliği.e (T.bliğ) isİinad.ı Şirkcı'in ceydaD Tekstil Çcyiz, inşat,
Elelütroünk, Zİccaciye, Hal! Mobılya smayi ve l'icmı Lıd, Şüi. ile yaygr vc sürelhİk 4z eneı
işldlcrininkafrtrra,ç do@ soı }ı!ık nüıtral Lal,iolardıti saırşlrn mLiyetine leya hsıldt omnnın
% l0'u 4hNı ve 20]6 h.$p döMindğ de sJlışlam .ialiyetinc vcya h4l]ıhn % ]0uıdm fazla bir
o.in, ulıracağının önEörİlıncsi vc 9ış İyada.nı diğer bayilc.e ıygulıno fryaltala cüısal otaak
,..,ıbF,,F,l .rbfu) cd ya lc,,n . \,JJ.( eJ.an. lc[..i i.\,/ l,r,- lle.l ol L./, .J.. A H1l,
\!.i|jJ!ld. tJ lnJr lo j, lrjJn|.1 il'emerinlo.u'Jn.)J c.ile,.]o,T. \ü hI
}öııeDIiı seçilmc!]iıdcki gmlrçeler ,çlklamnl. işleıncrin Pıtlsa koşulla. ka§§ı.dak] dmtrnu
lrakİlidn bilgı rd.!lİru§ıu., «P ca ikn cdilmiş !e rdp,]an sıtışlaı!.]nsalLcü!]c u],gun oldılu

son üç yıl ilişki]i ıa,aflaİdd alamklaraşağıdaki ritidir:
cüadadl l-tdŞıi Şd(d',n Lopıano baisi olup, Şnİct'tcn n]ak]na hall§ alnrltadür Yorücıin ıurulu
genel fafuelei sn.talnp  YDo(';AN, (]eyüm Lrd.Şti.'nin ana onağ, !c mrıda üğüİü r üniüİıekedn.
Bil.Aş'n llnclolç,rllo.i ._ad\ü,l,,d \,,",,l , J/), ]olt\ Jip,,al, .:

sehl H.ı l,tdŞh. şirkchı perJnende tayisi olı,p. Şnkel'Gİ mkim lr.Jfü alnr.kladtr. Yö clnküdlu
bişkin,5ütiümcNı s..Kenel sEl-vl.-s€lİi tlaİ ttd,Şti'ıi[ ma ortdğr t1rllİdtiiltğrbl] yrıiüıdekıedn.
Diilro A.Ş,'.nr l4.05.20l5 kinli olağm ccncl kufulunda yonctin kLrıllnı 2 yl! gĞN llnDra* ü,a..

Ad.1,1.r Halı l,tdŞ! şjrI(eLin Fmlende tariİ o]!P, şirketen makına lı^llsı dnt*tldı 1,10620l]
rdilriıe kadal yfuetin knlıı b§kaı]üğ görevinj yürülen sD, Mellüt ADALI Ştr\eain ,na o.ül9dtı
sn Mellüı ADA1,1 l4.06 20l5 ttrihli olağm ccnel krılu so.urda yöıetinde eöEl alnüxşttr.

l|ışrtİAFr,AnD{N AıAcjKr,AR ]1.1]r{l5

i]işEli ıranal_dan 20i 4, 2l}15, 20] 6 yıllIDdı hcan ılaca]i ,okfu
Fın"İg] Dnilm l',hlnRlnd,ticln,lacakl3lkalem].de§nlllardın

iLlıŞdü.
'd"m l.td sii Alr 2n Avgns ]]qi

l9.4. ihnçqnD b gin dnn ind€ doğİudan lğyı dolıyt obmli ihİrçtl.D yöDclin htkiDiyeııne,
,9hit, olo.|aİD ya da ihnççIyl'İonİrol .ü]cılcriı ad! soJlitı, trcar€l İnv,nı ],dneii;
htkimiye§D. liır.ığı ve bü gücİı kattly€ kullıDimasDt eng.lt.mek için dlnİn tcdbi e;:

.n6



Durrı Tablos!ı.la l< §a vadeli Diğc. Borçla lQl.ü.indc §nlnnndİnn§ın
Şirketin bağL ona]ihğ, KotekJe baou.]an 6242.]4j'll,lse konsolidas).n kapsa .da eİmnre

KIII'l'AJinfLARA sAT IŞLAR ]1.12,2015 3l-i2.20]c

ıda h6nat kaleni.de srnrfl Rndtr,lmrl,r

ltişkili 1rİaıa.ta y.p aD i§lerin ilnnççıüD neı sılış h,sılah içiİd.ıi n4 h.İİtrin bitli

t,ARI

s.üt! ]1dı ü.u§J§]!iğL
AdıL,lı. Mob]lya sar!şIar

0%

,2t, DlĞIiR Bil-(jil,ı]R
2] i. sc.maİe llaktrbdı Bilgilcr

. Şnkcı'ined son tesil edileı ç,!rnnş semaresi 60.0c0.000]L oluI lamam ö(l:İııişti,
,,1,2. hi\ İ $rm")f T.üJn,:

Şirkanr jüj) ılı snayc tavrü 250 000.000 TL'di.
21.3. Diron bt'ı Ic döi!€D sonundaki liiti dol|şındlkiDay say§nün n İbık h l€ izahn.moülc
Jc.lhıa$ gereken linansnl (,hlo döncıDlcri itit]anyte s€narenin % 10\mdaılazln$ ayni otiEİ
öd€bni§f konu hrr[,nJ, bilgi:

YokıuI.

2l,,r.s4fnnreriicdiileın.ycnLu. cu ve int|tilen€lleİi !b. hiss.lcrin s.ysıYe niıeliği h,kk!nd,

Yokıtr

,21.5 vaİantlıscrnaJ€Diy2sa araçtnİ,lprrıdönnıİrnlcbjliİflhv|l.paIiledo5şiirilcbilirhhvil
Ib, s€m.yo pi},as.st n.açlİnnın hiktır, re diinniürDc, dcğrş|D le),a t loı edilb€ esıstırını

21.6. G.ut, şi.kotlcriDin opsiyo.ı ko olaD leyi koşütlE İa da Iioşülsu bi. antaşmi ile op§iyona
lroİu otnn$ karıılı§lırJm§ semare piyasa9 

^İı(lnn 
ve §62 konusu .tlsi}on hıt&,ndı ili,st]ili

. 
'|.7. 

lz tırnod! y.. ılEıJ! g€.Cken fiİlnsıl lıtlo dinemteri İlibaİiltc !ıl)llln semıye
-F- . iİliffi4im.r€:tiafinEEiijlğ$€lifişşşrrttffii"ü Jafrfldnİp'6i-ğnfğn-i,;ıi,ffi]in ıi'i6

sryfındı değişilülğĞr.i aça dğefİ§lfubn i§kij biıgi:

E



21.t. Ilr.aç$ııİ son oh iki.J içindc lrİll$ 9İz. hlsjslll.y! ıiteİlrli l'.ı(lnc!İ. satl İU,.(.!tc
Da] ihrİ.,n|o bulrDas, hilindc. bu işl€ml.rin nncılein., bu hl.ml(rc kolu nl.,n P:lır,u.,!;r,f niltlille.in€ ili!ljn ,§,tlİm,lar| .

Yoknt.

21.9, ih.İççlnln nevcut dürİf ilihir|],l€ pnylanİün ho^oda işleb görmesi dunımtrnd, niıgl
Daylann bo*,dı işlen g6.düğün. vcya bü hüsüslin iİşkiİ bir bİşlurusının btrlünuİ)
bılmh,d,ğmı djrkitr biıgi:

Ş tetpjylaımevcüt dırünl ilibanyleDoEa isı,nhd A,Ş. Y.(üİ izleme ıazaı'nda islcm gömekedi|

'1,ra. 
izihn§Dcni, hMtliİdtği ylt Ye bf öD.oki tltdi €c. i[İ.çİ hatihİ,l.d5 ]rall§ ıçtt( hi.

oİııtrİlk İc ih.aççının paylrrı Ü?.ıinde iiçtincit k4iltı ı!rafltrdan g.rçd:klıiİllon ele q..irjrc
ı.tliİ(n ilc:ö/ LoİU,, 1.1,1ifl(rin liral !. "oFJd,fl hrll\fda bilgi:

\.kn,r
0o{.jç{6fe.gt}C.ilişkin ö.cdli hiIAil.

Şnkeı csas sö7l€şnresi ve iç yörcrge kap gov,ür }€ Şiikcfi. [§{,bnto.con.ır adh ]ııe.ıet adrcsinde
h İ ,.Jllddl l,L ol.n,P , lıllıe e4iil. /.r /rıt l, Iq',n .,ı"-, .-. -ı".-. şo.,jannmc.n, ekıİde yer atmkladtr Ayılcı Şnker iaıcü rmüı"nınD çaüüsma ısİl Vğ e;asldüİın
beln |dnül,ği 'Genet Kurul iç Yöİr gesi" ]J4!r!ti4al!!ı !!) 4ıresindc ycr al,haktıdf,

Şiket. gcn.l ltul ıjAt]nün re !']X h0İfuntdi ile seİnaye piyag§ ne!,uahDa u}_c tr oldial s.çilseit
7 kişid.n.olİşan liJnelim tı]runı raian.li.n idJt edih,Yöıcınn kü.d]tr ilk ıoplxnılJndı İıuİnül1 bn
biştan !r b.,(Lan ya.,lıms! fçcr, YönelDr ku tU üyelerinin ga,cv 5iiretqri ib ]lldı Gj]tr.. sii.li, soA)rftD ),öne(ıı hru!üı u!e]e.i rc lr.Ğınsz yoİcdm kunılu ijyelc.j. !..i!.rl ]j].:rılr! !.rdı
ü].lğinel! buğıEüz uycliAe soçilebitler. Yöncınn kürulu ii)tleliüıc,'l'1K çdç.ı.,; !, sd,:ü.}J
Piyn*$ (dıü,D lıükİmle.ine ayktrü olmmlak k jdlyto ödcmc i€*lı ]e lı aı gcnc] ıu]llcl
kaE{laJınlanİ ücEt re diğ€r mli ha*lf venh. Genel kı l tolldntılaı G cl Küd iç Yö.elgesi''
hü üDleriıe göı€ yöıcıiln ohğ . ve otağmiistiı gcneI *ı.ul LoptantüleDa kalllfur o) hakhİa sanip b-
bn]nayl. bn.İü oleJİ(ıL Şnkeac ait i]anlır, Türkiye Ticarcı sici], G@eıeli.de'I"l( ve semaye
ıi{ijsgJ ne!.ütlİu]da bclinilci sü,€leE u}mk kaydıylı taPı]ı. Gena ru, uı ,q,ı"fu , 

"n,. 
n.,-ut iı"

iingjliilcİ ısd]ıe]m yol §ın. nriiüDkuİ .]ın en lelı pi} $lilrnrc uli,§.rJ]; \Jğlayaca]r. clekroİl(
h1l+;teşne dalnl, her tüniı ilctişiır vAııa9 ik _qeİeü ku,!i ı.lPhd, ı]ı ııxn{i;n aseali iç ],. n. il"c. yap,ltr.
Şnkiain int€mdl §lesinde, genel loful toplet rlno iie b ikıe, Şnk.tjn rne\Zlat releo ],ıpİr._$
gerten tildirin r. aç,klanılar semüye pi],asas| ıncvzrtnda beliltenen ltıs d ı.,V lalliPlqloe
l,JLl

'., 
'l,., ldJ,,Jl,J_lelnol lo.Jlxl l,,1 i,.lr',,!(r_l][l:,.p.,.,: ...,|.1,, .,: ,

b|lıi.anpnysalripleri topld.ıllaia'|'l'Khİ l527'ncı.ıaddesi uy.rünci cl.kıİoİli Unlnı,lr.i] k.ıı,Ixli]jI

21.12. Esıs §özleşmeniİ ilgili hidd§injn .cfcmns Yc.ilDes| suİ€tirle ilİacçmb ımİç v.

trsas «jzle§neİiı ]'iiürcü mddennde belinilcn şnkctin maç vc konülm §ünlddl.

]_Dokrna vc Giyin sanayii

1f1'a'6iİl!fiŞi:ği;iE,nt i;a;;[j;;renti,1;" k;.|.k§iyoi
bİ'lı ip|rl \<l,,.r rüllüJiio u n!n.u,al \. \odc .ı ,n

c)ElvLn9(]nc 1talü9
J)Tab, ve sıni el],aRa. İüamul diğer dokınıa l. giyic,.ş!ı§

2 Ev e§yal,n ilğ llglİ olf.l
nröble, koltul. kınepe sehpa.



.d)Kj s]ilcilgiltüiid.9ndE),e-piydas ,6zmünrrrgrn-blEdİlEi-üünr'l üntİr:ı]i rt ğayİifiğdİ]]
ünalI5l cdinetill., bu.laı *t,n alabilir Ve s,Lbiliı kinya rochiln vey hdlitrbih, t.üüs] n\i ve
jnal ed.bilir veya eltirebiln, Men*ul !e sa}rimiür]ol ünallın ükrnıe driür vc jloıeıl.ı k0],d.mbilil
başkalannün İıalldü ü"ğhe rehiD !e iporcuç. kotdür.lı]ıI, ipoteklcri kaId,ııb] ln, alıcaklaı için lcnin.
ipoıekl* alabillr, borçla. için ipoıclrlcr tes]s dlıitbitir. İtiku mııınelelern e bulühbiln,

Şirketin kndl adna ve 3, kişilel lch]nc, gaıbti, İelalet, leniıal lcme§ vey, ipolek dnlrjl Flrid haktl
lcsis olünca tüslslannü semye piyasa§ mdv2uL çe.çelesinde belirlcncn esadfua uyulur,

ofu!\us! ilc ilsili işlel içıı nanili ve hdknj !.hıslda bnİkıe y.ni şnk€der le adi o.takl,klr kuabiİ],
li(ulmü§şilkerleileşansi işlctm€len deljl ve saııD alnbiln, kudlm,§ şirketteE işünk cdcbiIiı onlınn
l,isscbrnti_r'adıı,nvlb.Dısatınalabnn,bunla.yaülnnlljzmetle]i}cfaılürcdcri , th ğ İde olnrını.k
ldydylx9hbilı] ve devredebilil. ortakl&Ialdan çıkarjbilir sernry. PiyasN Kanun ıİd,2lll ltiikııü

senra}€'njyasag Mdaı.ıl.a üreün olaE( Gayinenkul YaİımorktIüğ ra kuıü.u olirij. \ıim(€debilir
\ tnak ode. e ğ, gayn n, enkı l va hnıı onaklüğnra ıakd i }. ayoi se,rnay e koltrb ıttr,

Koınsıİı eircn işl..in gerç.kleşmes lçln eerek]ı hel tüllij ticali vc soai atiıle,i !e nrua,nelelc.i sigorm
acenlclığ] Ve sigona .iıllen ylüpabiı., l$ennelnr ]trüliilmcsiıdc veklet Verrbılf, §ın heı lüilii a ı ve

' ,,, -,ck 4i,.oib'lL (oıust,l e'loiIl |,,., 1,o",,L,.r,l,.l.,,.,1L.1,1lr,.JJi.l'.l,..hIiİ.lr,.ill
Her trlı, paıitrı. ihtim beraı sibi naddi vc gayli naddi hatle ılabüli. v. vedb,lİ. b n| n ilnla!.bllilleya
knaya,cılbilir Şnkeı ]'lK Md.522_523 hthünlcriıc coİc gdec kcndj canşmhına ilisln] olf.k ofanii
ve lennılıği ırtm]ık ]. san sos]nl vc har.i maçlrla işci ytrdlm smdlll.n, ış.i cgİtrİ 1.1aelt lcsislcı
}€ beEe.i anaçlala valoİal k@bilır le kurulmuşldj semıye Piyaaı KüJ!! dü7eİic,ı.lfiİ€ ülgf
.l"9k k3tk,dA h]I nahiln

5 Ga}rinıeüJrı Yalını oİakllğ, Fmliydlen

ie*nli,

İilio  .Ş. Tesisienndekı g€nüşlehıel€., )'3oı ldbıl:|,l1!.]ğ, gcncIkıııl kmİ

Şnkcı yxİfuda sayno işlelden b.şkaf.,yd.lr göriileçeL bsi&§]
iajIi]Te ınDlel da yalrabiü, Ancak, Eu§ Mu*avele deği§ikltğınl

l.nn ,1p,Ia6ilnc" i\in oFüede0 se-L)e PiJ^a, KUfulU ij. .UT ijl !, Tra,,
eödlr;EiEb

hlnll. bık.n d,kj hlsjveLe ,ıgr,.r Jğıı,n,,

"},,'-,^q\Y

iiy.ş /
l{]i

b)Te]ev i zyoİ. bDzdo lalr l çnnİıştr na,tiüı e Le,l Ii d !c. tey!. l' ikaP nel'Iu ş ar.

]-l{e! tiİllı güda mıddebn ületiİı !e ticıreri

4-Her lürlii konUt. ıoplu kon!ı. }ol. köpri]" baqj, İJJnn resisleri. fa6.kı gibi resnlünl nAütDü jrpnak,
. 
taa}ılrii t etn€k] şnkd y]r Mda belirilğİ gnai ,e ri cai iş le !i !c (onül ın nr gerçe]ileŞl iü nre( ım acıyla

a)ooPodüktör skliisiinde elckrik riretebilil, sasa vc y.ncheliğin eİcrdiğl$kllde sabbiü, elelrtnk

. cnüji§i üetmj için smıml alabilii, [ürjb]ti.ve işletebiln.

bjlonu.u, l§[lcdcn nallm,.c şle.in §ilv1 ,,.Jl, . u€ olJ tla ., ,nJ d l al!nel., , ,n

. nhahtn, ilvacabnı, tollır \€ pemkrdc sanıfi .rüııesilliğitri, dağdücıllğ.ı, konrnyoncul!ğunu re
bereri ıaannot i§lği ),ılJbiln.

o] KondsM. gtreİ İransat ve maç]d. ge.ç.ıleştinlrnesi içitr cmkl, billün ya. !e yardml fa.liyeilode
tıulı.al,iıiı les'slqi kıEtilir, bntin.h"İlM lktı§p ve bqçlqi i|ıi?n ed€lriln.



ŞnkeıimizmevcuıdnnDda haknre halıİ heici.de hğtaıgi bir ıjretinr yapnamkmdü.

21,13, yiinclim kurulüa rrc tronilctc.c il6kD inenli hükİ mleriı 62o1leİi:

ifa§ \öz1.1n.nin ?'incI Daddcsine g6r. jöİc.in ku,ulU:
Genel kurul krann.tan seçjlecek 7 (.(cdi) üyeden ofuşa.tnyöneıin tunrlı taratnıdİr liineitn ve rensil
ol, r \oncl r tuful, ,j)elel içği,iıd. ii rü|e| ı fuçol.. l, dl..r. d Ln n"G /D .,,.,"...iı,g....
polmiyeline sabrp baFmslz iiye]o bİlıınlr Yönetjnr kınnuıda göt! aleak bağn§2 ü}e]enı saytsü ve
nitetiklği smaye li}nsa§ Kanu.'u ve (üolu'nüf diizenlenrelernıc goıe leşil ediln. Yoütcıid kurolıı ilk
lopifuı§nü -xlıınd0 bn baş*fu le balk!İ yardlİıcN seçer. YöneliJn kıf,(jJ üJ.hll.lntdğn binnln
ncrıang bir §ebelle boşalİE lnllnde yerjİe geEkli nitlikten ı,şly bir iriŞi ilk ırllxİe.alr gej].l kııu]!n
oİfly!.a sıf,İlnak üzele yönetim tr!l! lardlındar se{ilir. sö2 konusu kişi, üycligü g€İel kunrl ınmiündan
oıa].lmnalr koşUluyla yedıe sc{ildiğ kişinin süısili tammlfu
F){§ iörhooni! 8'itin"dd§iM siire |

YöDlin (ürIu n ökn 2 {jki ),1rr içitrrğİjli. Mndddi biftn nyelğ ,eniaeb §eçilebnn. Fjki yiiıetim luni
y.n]sr seçılin.ele kadai g.rcline deYjn edcr. Gcıcl ktrnl giindende i]giİ bn nllddennı bulünnrL{ \eya
riinde.rde ınaıjdc bllunmaa b e lıılill bir sbebın vttrl!ğl naııdc yoİğtinr lruıllı uycl..j.i hel z!ım
dcğiŞtii.biln A4l Jı ıııunda ü]tlcrnı la. ını için ay;ı ge.cl kufu]da seçnD }zpnııın ,ırıİ l Bdnnri tliP
.cen j (Üd bptantıya me@lsiz ol,.ak k!ıüür}m iıyclori isılla elıniş *yn(.'L-ı'K'n[ l6aj'üıcii dldc§
|iiL ıd,i-jü
Esas sĞrlo§mtnin 9'uncı maddesine gör€:

Ydnetm kuiulıı he. yn ilkbpl t6lnda TTK'ınn:]66 ve ]67'utrcİ nıddeleri lrüİmijne eoE vazfe [ksiıri
}dj.. Burüı somld ıoplmıllaı şlrkeı §leri le ünufuıeteleri lıızİİ] gösıe(lil,çe Yüjnelin kıİülu b§kanınİ
d;i.d iirerine yaplltr. t]yclcr, gere(çe eöste€rck baş].aldm yöneıim kuıulln! toplaüıIa çxğlmıİnl
isılyebiliılei. loİcıın krulrr a}da eı ız bir dcfa loplaıı yaPn4ı üecbuidn. Yoncı, r kurulu şnkel
Ifİez rde v.yn l.z!m gö.ül eİ hj ll erde ba şka bn ].crdc lerı şeh ! rde topta ınra yü knraı aş(l ah] İ r
Yöne ı kDnılo corilrme le k@rl[]ıur karar dc]icrinc bağlJn cat ı.plantl [ı.ıxğ ıx geçfinnesj ra
.opl.İı]ra kalll]nLlr laalın(lm ilml5ıma$ zomIlduı olunrsuz oy tlllanm'J],.L.ıİ gerelç.lernri dc
beljied t0tııağl inl7,lanalan c€.efu. Yöİetinr kurolu iıyc tın §,}ıJn r çcğ Dluğ! ilc ıo|1. 1I !e
laüdııD loplrırda h0ztrbululm üydcnn çoğDnl!ğtı ile Jltr, oJ,taın cşitliği lüxllı!! !r];:.in lo,U eıesi
topldİl g ndcnrj e ıhıİ, btı toDlduda da o],ç.kltrğ! 9ğlmaln,sn iineıi EddoluıılN sayllır Y.ktiı1
kuruh üyel€inin lrer birınn koİİm ıc eore! alel.nna bdkıl,naksan bn oy haklr vardn
llls sör§D. oin l l'ijci n ıddorDo g6re:
Yöneıin kunrltr. II(. sPKn ve ana $zlcşnc iLc kcndisıj. \eılml§ bulujün giirellei )eliıe getirnıcklc
yii(üııliiüliiL
Yönetin k!rulu iiye]e.i kendi tmlalııda oşağldaki şekilde vanlc taİsini yapar.

1) Yönerinr (urulıı BaşrjıJlğı:
Yönehnk nülüegs§ozleşneilcveyago.elklnılkfuaıjleiŞl,a§n]agclngo!m.-,iivdle.x.NndJb t+(
ve bd§t Dİ bulıjmJdlj! znra.lar.tı 0.d rdldle( ğln.l ire]€ bl] bakf,ndjncı{ slçOr ii-i(,rd 'je6 )
fi,skın !,,if.l. ,

a) Yöıelinhinılu gİn(ledini hdztrkhak.
h) Y.nedn hE]mı toplerl1a davct cümcl!

o Görlısndği i.lrc cınrck,.].

d) \tcrilc. kifulaID [a(Likili sağLaııak
Yodct]m krüllrıü baskan ]t baskan vald

1L l,iı



2) lönetin (urulrı (aupliğ]j
Yöıcıim tWlU gljdjmeleini münırmrfur lltmlk iizelc oyele. arsfd.n v.y. dlŞenrl tıil ı'trP *ç.r
Klr!İIa.ı geçerıiliğı }.zdtp ima edndiş oloaınr,,ı b,ğlrdrr, G'lr dit.390)j) Koniıe Veya Kolrnyon Teşkili:
Y6ı€tih kunlu, jşleİiİ gidişiDi izl€belr. keıdisiİe İu acilü konulaİdı İırıoİ bizırtan,h kıhrla..tuyAulİm,lıEai(Jh1,1 mclrJa,çlerindc y\,r,,, Lln,l,i)<lri,, o.b,lutrb\..g "ori",4,e,komFyoİı]ü litfuh,I YöOe,ir, kufulJ bi,n.es,nJ, |,onıi cF ,, ollşfofu mAl. konj el" ;olev l4"ld,.
çalüşıe e*slait TTK_ senayc Pira6 (mmu, semyc PıyA., ru"ıı..n t**ı*l yiioai." iiişti"
di2n]eüleleri .r. llgili diğer ün.v2M1 lrükİml.nne görc go§ek]eşrnilir. 

^Vnca 
TlK.nün ]i8'fui nadİesi

tr)]nİ.a riskii elkcı saplı ıast amaıyla bir li.,ni!e k!İdır
tr$s sö/l.§r.eniı 291İıcünljddesiıc cöre

Şir]reıi. ec.el r(d ıopli.tddün, knlilD hakı, buluı hat §Jhipleri bı oplfttrl.rı, Il.K.).r,15]7.ı,ji
udd,,, DanaelelTja!:o{]g4adokJ,l,]riLl.şİtn Anuolİnş .,lr,J_|le.mn,ı oi rd9 i1llJclit--|rı.lb,; ülilı." ü;;;;ı,r_uı-ı ıı*lua"o ı,ı"lipı. 

" ";mmrı nlıı " ıl ,.ıeı,oonll
ofunda kaıılma]a.ıJ, gölüş açıklaırak.üm, dnmde butumlann. ve oy kullınoaü;ııa ııkrn bnrv,.lI,le'lonil g.,el..fu|{s"n, (lTbi',.eg g.b.oI.,.(.., o.|,.n m4 nt,|.t" i h.nc -!ndldb,l,\dDlJç.,lnP,.ne'l,,t.oplm|,|U,,,lae./.o.1,,mei,o,ı,ı.,,i,,,ı". k,n, §olfu",.em.Zıi]rden hak sa]ıitlcn.jn r€ ıcn$lirjteinii a l]ın 'r'önetneİL ırdiıü;ığind; beıftiı;n ha eıı
' .ı , . i( m6i :, ln'Un] modo§n. gJ e ş {cıin,n , l qe ilan l)J! odl. ).l lonl:.
ü,,.J'l,.Ullc,i,i\..,sJiL,ş."T{|l\oınin.u,,l1lJai,i.Şhıd'inh,.,.,l.,:.:lnnl,uttj,I
,l,a.1.: -\' J.tj.1ll l,.,n Ln.J l"9, n.h AL ine t"" ,.l,idl.. j, .',,| -|Jj .a.|
,l,a," , ,1, ı f"'. , ü,,oJe u.|..,ı!*c,l ol,ın ..l!u,.,Z,r .:,,||. i,.,...: ,F,,:,,:J.
li,lı , nd'Ja\li ,l1,1.J bli.u d , ,m_alafu, s ş1,|ln Yoı,,i,. l.,len.l., a.,.di .f . \..
\.jl(ıLnill.,nlnh,rJn.\eyabi,kbmd l'lk'l,n Ul n1doe,, \e\rJ.- .ü".1. .l , ,, ,ılnı i.c
iJeİlllde, |,- ü!),,tılrdel fLl" üyq e ülcv?.n b.l(eğ eioifJ\ rüb.olmVlJoTi\d g"n.lmio \cJa
diğF DüdüIere bünlabilil Müdürlcr yö.etinr kunnu Dyele.inin gore! sü.elerini aşr btr'Zmraı içi. ıji.
olu3bilirlcr Yönelin kurulu işlcnn yüriitiilmcsi lqn lonilevcyakonlsyorn kİrıbl ] tr, Mü d üncnn y ğılriiei
\,ç bunlon nrünJeddıı veyı bünikıe şnkeıl ilaıı edip ctnerecekleri. Iorcılm kuulıınİ vğeeği krtrla
,c,pll -,]i.:l

Yöneınn kınülİ iirelğine, Tl'ti çe.çevesiDdc. sedrıye liyasasü Kı.Un! niitumlci,ld Jykn o]mam.k
l,i,|_1,o,^1 c.,ı1,1! ı,*,.n.'ı-lıı.",ı.,.,.,'..J*,..,e itJn,. _| ,...,'i:'
l J.r.. l,P1l,' i 

^tJ.d( 
jocg.. d"ne||m

Il,Jl il , b|,l J, tr\, L _ll,ddo \ffU ci..'il. V,,a,üh.\.|-(,e
yJ)uılaİatr İluslafuxst denetjnr slıİdMlanyla Uyumlu Tü&irc D€net,n simdalTladıl lıirc deneıenil
Şdetin ve nevaı.na ongdrüldn diğer hrsuslfun deneı]m] hatkıDda luik Tıcatl KJnınU'Nıı vc s.rnlıle
n,Jc$l Met/Jilnl ilcil hd" ,lmJ.gulod.Dq.lçilU,a!lJd.eıif lo,i,..,,,,,. . .),,.'i"
ku. lu ıavsiyosiylc ecnc l l.ml ı29 İ ndo lrel faaliy€ t dö.cİıi içın seçi li., Şi.k l d eİe nııı]sıl Ve esl ü

haklndi Tii* Ticr.ı (mrDü ve semar Piyası nMıat nnkrnlenne uyulu.Denetçilet ilcili ncvzuı
liitiinleriİcc bclnb.niŞ g.ru! ve }€tkllde nü]iyetlerid siirdiinirler,

-_ rt;t{1@6ifiliiEfiltriffififfi8-qfihİi!,irii ,hnil,n re j6it if.l2i h d,lci

2l. !5 Pıy sihiPlifinin lıaİl.ım ve iDlıaztannın değİşlirilncline ilişkin .s.slıi:

,:("_]);,)
,,,Sl"/J- ,'

,.'|',

ü:!2
2l I,i :'İ



21.16 olıgin üı oliglnİ\tİ g...l I rül lUnın0l,!,nin ].p,lmı\ ı iti)(in U!ultc. ilc 
'oıllinhhHkflh ıo§{lt h h{lhodn bilEiI

F:. sö,l.,}mcoIl/n.iDr,ld.\i.Ge..r.ol.gJnl(nl"gfu,ıiqiigtn.!t. ru||,rn|,..|.iIJc Lnlgn ]\a,,sePird.Jlr! Le,d,|,trE,1o,glJ;l:;l".lı,ı:i,eeo..:ı
rc-ik lelTn t,.n<l [mJh o'ag,n \c nll3Jlil.fu .J,JL ^.l.f l olaa, g;. ı, . " ı" , i,"":.,

bden r 1UçJay içfni,,le üet'nedecn, I l Ui. , J<l" ,o.|J,,L _ı, -"ı,,., n r i,."
:]ı.*""i.*e,t],r,,],,,ftri,.reemı"epuiı.,ı.,,,",c"..iı,,"ıı.,,*"]:-"iı"i.iijDUIundugU ll l0Jİ lsı.trbİl ıta. Atr[İri jo,rl,n dibilin.lo bir \c.de .oIl,nabilir. ohea,a İü 9mll'k@ı]d şirket işıcnnın iap ctıı.jiği naııe]ne vc znraınaıda *a-, * ;*, ,"*i, a"t" y-ı, ]ii,tıı-ı.""eİ-..
l]ll1i_:: c:..,}i,ı,,d|". ını Iıu ..,pıd.ıı,JB dcvcr nı' Lü !mi... ,;, ";,,.,.;;,;,;;ı"Ğ;,
schıre piymN n*zMJnrgöE rınllk haklrı ödcm|iş se.maye.rn en - yiüdc be§lni ıemsil edo Pıyl.hlple ıfugİjfu lalla.llagk1

İü;r iolüı 1

ıfi(ani]i

2t,l9 s€rhqycıiı arnİJm$,n, v€ aall|lD, n. nj§kin ğsss sözleşmdt. öıqörü!.n ko
J a§a oi. 8crektiİdigibdo .l,ha oErolhg! halin,l€ §6? LotrN_h!i!!İı.Lb!]!ğd4 hjüjli j

oılJn'll,r.nl lLrL h |J,,iL.t],, "1K

{§, §özlelmgnin 2t!nci hldd.linc gii.€ toptr.ı| ilanlır|:
Şillretc ın llaın l'l'K'ıın 3 

'i..j 
mddesnin 4.İn.ü lik]ası h{kiinıeri sıkİ kalnxli Şnrtlla. TT(. semrVepi!..1-/.ı,D,,..ceına.pn,J.a,ıKuı,,,dulıen"ı.,|."".,,,,.,,,.,|....,,li.",;.,,"";,-;,;

|1l r0 olİ ,l i[ l. .:a) |ü e .JlbDru"J,d\l .agla)dc€],.ellül<ll",,l,n,..|,ı"s,.: 
^,,ıi"ı,.ilinl , dPn. g a Üt hJ-i d,..Je, ıdı ]

§e.,.J).,llia|l,|trJu,a\cIlire.cJ,'.ldifu ,,nodcl,l.t,,.,!ıb:{oll,,ur
.5!df.\! Pi.1.1 (,,n \, \rl%.t lü.,,.n K,,,lll ln l,n rc.,.l,rd,,,l.fu<l.!i(L.L,r
l .ıt':\ijı€rheni,i l8'|trci ,nlJd.s.r g,ir.:

',.ll,. oi|1,1,nld .,ol,rJl ., .la..ia-l ld.. nl \.nJ.. |ri,.L. tJ,{.L\.q!,,J1.'Ei!ıiaı KuIh dii,enlcnr.nhn; nu] h] ,

İs.s ŞözlcşD.nin l9!trıcu mlddBiİüe gaf. oy h.kk şİ lelrilddir|
olJga,\.rULg",|JLga. Lunllopl" l"nnü,ld,.b,l,,.,pJ.ah.a.!,i,:,..r_1.1|.nl€, 1D.1

.l,ie. n ı7Dıhi]Lmılcnne t!trltrr

zi.l7 rİraççınıı yiinetim hekiniy.ıinin Gl doğişırreindc eecikme}c, c.telenı.] o l0 engolleD.yc
n cden olıh ite.tk hİlriin l.r h, klonda bi lgi:

\1rkrtr
l1.Iİ nhrhlİ, cel, in( itişl.i. c.rslgr:

Şi*cı'in pJylai ınNcüt anm itlbrn}t B.j^ı isı!trbul  Ş Yaı]n lz]enre P.zan.nü]a,işiei
gih!3kıedir I'x! del.ine ilişkin 6i.k,süno Eulün.İFkta olııD.Fyd.l.irler TT){ üı i]!|lü lritlf,]üt.
,e.ç, . . , ,J.Je \ellcl j,, ,

sİt.t 6]62 saJ,lı Kxnun hükı]nleiirİ gör. karnli sema_ve sisıcnrini kaLrul cınis Ye seııar. Piya:aİ
Kİ.ulu'nm t7 0].l937 trih l€ 129 sayılı i/İi jl. bı s]ltcnre leçmi§ln

lrjeüıc25 000 000 000 _an.l Gimib.nn
.keİn lkvltİ se.mlve§i ,ia 000noo

T

t(!

ll

l(

--1



sfunaye PiyaMs Kfdü'ıcalc.iIgıİayıt]ıscrfrıre ünvar iz.i,2016 2020yİl@ (5 rıl) iÇn, g.lennur.2020
yılı $.md1 lzin veileİ kayııİ snıa}c ıavama n]aşülamımD otsa danj. 2oj2o y]İndM §om. yö.etn
kurulüıfu sğmaye aıfu]m tan ,tabil,acsi için: dalr önce iiıİ Veileı talan }a da ycni 1,1 ı,van fulan luln
\e-fu." n,JıN \.nlu'.d,n |?ina nal .,!|ittp.j'ltr,|daoılr,,,l,u|t|,,.y.li,Jl,".l-funudü.
soz konJsu yeıkinh aIlımaD6ı d mhünü yöıctin klrulu ka.üyla senna}e anü.ml yapıl ız,
Şİketin çükmImlş senayesi 60 000 000,_(^lh,§ nj\,on) l'I-'ı]i., Bu $İİı}. belEri l (RrJ Km§ lhbo
değeie 6.000000,000._ (,lIb nnlya' adct Paya qıtlüntŞln tJyl.nn tmanr hanili.c yJlllıdt. I\,letuı
em a\J n umim od.lm,,l

Yo.oi,m kun,h 20t6 2020 vl]]a.ü alshd4 sglmayc Pl!a\J! lGnnnn lriikii]!t.i.. ıilJuı .lxlgi: !c.ğı]j
go,dl6,.Jn,d Jllae.,'| 1.1T]e J, ,J .4Ja \0., l , " . J ll od J, l ,.....,.,,, f,.; .. ,

§i.t t KnJı]ınsğta;r*si.nindğ,bİthttüğü $iede iöneüin iru]uiai shidennin yan İıi, ülba haü;lİTı
,q-sJüiii6 nfitri-tffif,riE-rt] 4ıİiı],ac.]l--siida iliiiirnti;ii;i'n-ijinj;aü ,üğğeinnn .z;.a;.i,ana
l',,d.f,\ ! l |,h{.,nJJlJ |,Ji-

-/ .t le,|.'| .l .|UJ.n,fu\!n\\J||ıel?,.i, i.i,itj.dİ" 51, " ü,l,i|o,h,,.ab,,,.,l n.

l.].\!. serDaycyi lomsil ecen paylar karditeşıi.me csaslar çdç.vesiıde kdydeİ jzlenir,

Fjsıs 5öaeşDoiı ]3'liİcir'mdd€siı. g6rc:

Şirkd j lnüçiııde !e land§hda gerçğ]i ve tü.I kiş .t satılüDa! ü,ere, semrıy. ]liİı9\ K.n!ı! !c sx,lillili
1$.DlJ,,rr,,nl.,.,)df,o|a,l..n.,,1 Kurul, ka1 |,n<||trl||J.,| lı,,.Lü,. J.l.J,n.d;ld!s"i,-JJJ... \c,i.l,g,,b.tryhmrçl ,n,J,J. wdug,:.,,,,reP,1".lN, l, lJ,1,o.m

'lJh, l ..'l'*' §ci. i.. fo 1u,emJye pirn§s, i f , h,J. ]d|, oi

lhaç !c ilıaçla ıllill Olaük 1üüı ş.nlmn b€]İıeınesi ko.!srü]a senıaye Pivasaç K,Dl ır urnnn ı Yii,reıinrt.,.alJ )t'',l.,J.l' Yaplla,,] ,h,"çl !d \elfu!. P,)Jsl Ianun .e ,_il 1d ;d ]e, \e-ihr

22, öNIıMLi saizı,EşıELlıR
ş,l,M*!LoVo''\.,ltri,,- .,.JLlladf..o,-,,n,,nga.riic,\,L i, ". t, , . , ,1 .. J .. , .. .

.jlr:n.ina.Pİ,(m| lıl,.ılOiü,, l or!l! iln, \ 11,,iF.(.,., ..!. i l!lr-.r,l_
l JlJn J :j/.eş.-si iuj dn,ş ,

Knıt.lpli( işlcınsi ]1,o3 20'6 bini.de fMllrellfi[n dudunılma soıİ.U iski teLroi.ii ıal.ür. !t^k;ıa
Ic tcçhizh l 209 600 TL knelle, fmliyetIğn durdurutan Yiin Iplik işletn]e§jesk] t.knolojılıriiii,iJkiıai.J
ise 4]15.600 UsD bed.llc saltImü. ıahsilJtlarta işteı ayılm ıers.ıeün krdeüı ve ihbaı funnlah intgrmiş ve
İİ salbo,§larkaPıİlDışlr, Daha so aisc §nket'h Penrc Ve opeİeıd iştctnc nüaıft ve ü-ahiaütan(DV
&] l 9.400.000. lL fiyatla §aı§ü gerçetleşdn]nişİn. Fenyc lc oıen md §letıı.leinilL.ti m.kine lc
kçnizfl[lfurnxr saış sor.cjie ilişkın Şnket ımnndİ 0] 122016, 05,]2.2016. 19.12,2016.24 12.20]6.
26.!1ıla. 19l22616, 02.01.2017, 03.0t.20l?, oa ol 20l7. o!.o1.2o]7, l0,01.20l7, 16,o],2o]7.
l7 a1 .2c'.1 , 11.01 2al'1.11.01.20l 7 ve 02,02,20] 7 rAP'ıd özel dunüı açıtlafialı. yafj in§l|,,

,2 l 20 | 7 |aı hlnd. Ş'rl.ijlir,İiz ite oDEBANli a.a§nda lrr.dibfuI t2tllxfulj ı ıüruı ko.lslıia .rt2§ıln!İLr !e

2 Ağustos 2orj fuihindc,60 a, lad.li oldı! kuilınnan kd]iülm k la. ]0.721.5E5.üolLi
taksnli 439,204 l'l- .otatia t]ltlye i]alelm l 065 l50 T'l. ülntıa yeni kıedi kul a]uı
12.276.1]9,]3 TL trtrxrinü, l yll l'demesiz 4 )ı] ,ylıt ödenreli olamk yeıidcn _va

yapı)andınlD lredi 0l/03/2018 14ihnıde yülda ödcncrcli 0]/0]]/2022 l

l'i1!t.,a'1

2ş2 ,l_'...! ;l..'(i ı



1]].] 20l7 ltrihr.de .ise; Şlrkctinizin k]qii ]?p]]ardlDa şJİŞ]ıalaı ..ıljll.nr]ic. ca,futjqİb§'x. olın toplaı! i0\25000 TL'lıi ünelcuü rredi lrc(lnu/a ı:\e-.r 2,0o!.0lı() Tl.
üuıa.nrda ],eıi bcdi Bank,.d lullandınm§ o]!p. loİlaıı ]2.82r,00o. Tl oh]r ntrdi b.fJ l.un
yapnanddlmsna iİşkin sürcç devaır ctnreklddir, söreşİre inralanfiatntr ı i*-nübcn i.d kzDuoql
lc n.)l.-,l4.Jlll.. şeL'lloe l\^! dU\L,L _, Jdp|.|D,J |..

Şıkeınniz }e Öz lpli(lŞ sctrdikd ,le yiik*k Hakcnl KlrJlU.uİ ]].]0.2Ol6 ıaİih \r Ll78 nolü kafuı ile
0l Nhm 20t6 ilc ]l 0] 20l9ltuihi]eli daJİı kalgyan Lorlu iş sözlc§m.si i;n/,]J.nlntr

23. iHRAçÇININ İİNrli\sAL
BlL(ilt-ER

DURi \fr T,T l lAll\ l t snvuç| \]ll llAhkl\D^

2].i. lh.açf,ıın (rnllu nİhls.ü.rfiıınsat .ıp4.bma shndırtl,rı nJaİntr hrzrrliaN İq
i7jllıaned€ ]iİ alr,nmı geİcltn tnxnill t blolan ilc bunlorn itişki, bağlDsz dereıin ıınarlinl
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FnmısldDlm bllosu ile ilgili dn2ıneler ve dipıoılır,
]) İad.lacakhr içensinde paı.ük lpliği miişıerilc,i]ıdcn tllacaklar 22,102 0jj TL ücozil .dı]nişütr.
2) stokla.içğisindepmuk ipliği iIe llgili stoklaraynşınlm4 ve ].155,098 TL lenzil eiilİişlir

, ) Diğer d.ncn vanlkldiçerisnrdc 143.824 TL ala s tcdzil edilnıştir,
J, \lrJJ dıitr lrlllldoJ, n.rJ^'rlom,qmJl ,r\,.r\l /al, !,\^l,.çn lcn, ,.lJ <miş..|r,.,.l;,c.le.i,ı.i, ., . \l,...la.8ö0 1,1,o o, -2 |JJ || l., 1,, l. a, _..,l.,n,.ele.
Jrğ:ii olın 20s.070 TL !tr?ilddilniştn.
,, nrn uL ipl 
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\e h9ll i , n.\ lularur1.o,! ,Li d(ri a,ı, o,L .mJ ,el_..idil1..

aİnaük %55lm,ü ipliğİe !e %45 halü ücıimn,e ıa} venleEk bn dağnto ıiiİh,, olıırm!!ı{fur
6) Bu k.!saü.da k6a vcdeli kEJileldeİ 29,250jl6 Tl-, uzur ladcli kNdil.rd.n }f a,75].a14 la
hesııl afu ı dl lenzil edilnişıir.

7) TıudU bo4lar içeisiırde iplikiireınni için atn$rnlrı 2.002.9l l Tl tc.zil cdjl]niŞ{,ı

3] iplilr lşlelme]eiıden iş akirlcri sona cldn]len çıhşmlmD kıdenr ]a ihbar ı-ııinaılın lIö laltn
alecaila]7 688 000 l l- diğerborçlt k.lennrcen teüzil cdiltıişın

, 9) Nsı dölen ,j.anr.aau 9.r89.i6:] TL rc hntrol güciü olınarm F}Iar kjlenındetr İe ].2?5 TL teü-il
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l] 2016 dönenıi toplam saı,şlanjiil r pfuıuk ipIiğill€llgıli §İşlar 65 671446Il, ığrzil cdiln§ ic halı
aircİ] 29.484030 Tl, g.rçekleşnnş v.lDllgt,ş]nln ııatiyeti (24.396,9l?) TI- onrp b4İ kfu 5,o8? 16]] TL

) Paznma. sıı,§ ve dağ]lın giderledıdcn pmük ipliğiİe ait olfur L.529,406 ıeı,ll e.tjlmiş otup, haİ
İi.tjfıiç]n2,8908]8]tliilih caDayanıİr,şh..

]) G€ne] yönel]m lide.lei pmuk ip]iği Ye h.lı .trold]na gört oran3nar.l hıİ üretııirre ifbe( edcı
giaa lespit edilnişlir Pmuk i!liğiüreüinnıe ilişkh 5 6l4,885'l'L te.7il ddnmi$n.

4) lsas faali]dleıieı e.liflc. ve gidenel haİ iiEtini içi. ]npna, riill h.rca.ıl!:tr.lrllillc |ltn ?k
aynşıdİnşlt Bd lalsmd, esa liliiyededen diğei eclirlcr h€9t giulrundaır ll 194 ]r1 Tı. .sas
ffuİreılğrden diğel g erl€r gnbundanise 9.7l0.6]0 TL ıenr l edilnlşt.

itr, /7,!J.Tdbios ic ilg lidU/elLme ıt d]p,,oll3l,

5) inıt'tİı küllandüği|İedileı !ebua aiı n.aNmneiderlcri.stokdc,fh,2ı i]d (okl]kılnr siirrlği d.
d &aıe alüınak %55 panüEipİğiıe ve %4 5 nalü üfıinine pa, Venleı.L bİ Jağnlm aıülrhır oll§tu hıusluı
gu kaısafda İndsaI cidederden lranllk iptiği lröliınüne 6.o4o.5jr lL gidcr lıcsanlmnü vc İc.zil

,6) Fiğdiritiş Vtlsi cid& i!€ dünffi içtlidelri b6liiln1 eı]rilei d'e diİrıh alünüai s]l.s9:4]Tf irü
edilİrişljl,

Pdnr{ ipliğl luliyetleiünn soı]a.dİ,l,nıs ne!.€9nce nct etki (9,79].tr-i]r)
sabci(ı]c,!]l,i] 82b lL hcsa!]M§l,r HJ ı ft L.l7|] r
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t!.lom!ı linmsn bilgileric ilgill RD Dağ6sL D.ıeını \c YMM A,Ş lalanndm ha,tr]anan bağm z
eri].cn.e aPolu işbu raporun dö.l nuDnaL clinde $ıulınİ§nr,

.,],a İhh$,t,n $s sör§nesi ll. k.ltrorn.ç,ılİ,],ğl d|A€r l,ilgir. bclBelerdc Je. İljn Llr D:illdağ.h A§lün il€ rahnım.,lc )cr almi! gcrckoD liİrn\ll ıahlo d60€nl.ri ıibanı|e l;r
d.g ,n, t o.u:ubdn.lnD oldu4 k r!ll,r, ilişl,iD lrilgi:

'2],5 Pmfoİn,a Jinrnsıjn ciler€iti{[rn bığınnr gnencc İtrncİJ:
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ii,LJin,iznr,üJIrJlr,0ll.ull .bloLn 0.,.01.,0| lAlJJaallmlol,p,.1.1,..jlnJnllnoe.o.a
mlhaPpdonci,ndt lsn4ll]8']'l ı,l.,üdeaJd.d.. ).el,ıo.{oJü,llnjr.,e.,,.l1.1U,..oJif.lilqi.il.
)nl5 YJ, hili DIğ ,m|

05.c6,20]6 ıaİihınde !zıı!an olağan ge.el nıml ıoP]anıı§n(lJ {ıı kard, gctğnıcc: ]l ,\ıaıı:olj
l'ihii,\o,b,fn,rvoi]öıen'|dllii|.|-.|| ..,., üle.nful.dq }-J,lql ._,.nJnr_n.

20],l Y,İ Kar Dağ*mt
t4,062015 ıatihınde yapülaı olağar genel kunl ıonlanhsında alııan (mr gqeğincei ]l ]\_raİr 2ol,]
ıanhigü]c sonx tn hsap dılnenlnde 8.06],492-|L k.n$lide zdd ıodenjr]e kal px]l dağnü]m.nralntr

ŞnLelesas sörgfnıcsnıİü 26'ncı nıddesi hıkiimlgince lfu dağn,nn J§ ğ akj şekild.dn
Şnketiİ tınlij,cl .loİemi sonundı rq)it edilcn gelirterdeı, Şirlefln genel qidcnc,i jle nOhıelit anrortisnan
el, ,l.!l(e Uc+T,c-i üt\, )nlotl-fulLn|lnmllhiaİiü".,alL.! l..i;I J,d^l.t'e,,e.i
,,,,4l:l!.l_i4d,,.,|,'n,{da..ri..lJlJ: \ejjll lil \,.Lgüiletrdo., 1.1, ..\,,!c\n..]l
2@n.ln]. dişiiİıesi]ıt!en so ı.9Rnrlx ]§ağıda gostcrilcn Şeİjlde telzi olııı!]
!i.!tl lloaırni Y.d§i 4!çq
a] % j l kmln ye.]ek lkç€re lyTülüt.

b) Kılandm. lsa'yjl içinde yaPll.ı bağş tüteürn ilavcsi ile bılınac2t mebloğ iizelindcİ. Şirloı'in kaj
dığnuİ noliıikası çö,çcve§ndc TTK !e selm.yc ni]rası$ mev7uJtına t ygun otarak 6irı[i *ir Pıyı arİılf,
.] yır(Eıdatl nrdninrler }apüldlklan sonrl. genel ku l. lnir paynx.j yon.tim kurılu ii)eleine. oi.u&
nnlşınldİi, I)a,ghibi dışrnüj,ki ıişileF dığıınümüıakdarvenİe hatkırJ saliplir.

d) Netdöneo krnndan, G), o) ve(c)beİdrindc}clinitcımcbl4lfdi4ııkten sc]tra k!] ] ks]ıı, Eor.l iü rdl,
LsııeD Ycra tm ncn ikinci ker pıy o]@k d.ılüdya vey TTK'nn 5rl İrcimi.ldcsi ıyıül|ğ (.ndi-$l,Jİl
ıle a}Tdığı yede( alç. o]dak ayümaya yc&ilidir

ct@l (jau}i tliJJel( .{kçe: i s.",
e) ?ay sa]nderMe kaR \üink cd.n diğğ,kin.clcfu dığntlİ,ısı Ldflaİlnİİı§ oldn tl İ ıİ dJn, sernrav.nın 91
j'i os.ııda kai payü dİşaldükeİ som 5ıluım tütarj y0zdc ontr.'l'l'K'.ın 5l9'!nctr ı,ıddesinir ikinci
ilrP l JtRln.,Ll|.ILfl tr" Jrlek _lt\e\c,l'c.,l,.

l p9rı ayülnra,lıkçti: b.slQ
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krı U n cıe.inc. oılaidık çallşa.l,nna !e pay sıhllri d§l.daki kiŞilft k'.ılnİ Da! dağİıjm.Ar.ı karfuv,n.,-...fJj.ib', pa\ .1ir.,,, lçi1 bc|,|.f,.i .,, |,".dr,.tJ mec:l,.bU .,.i'.,::o-/J |.4

Ker payü. da8ütüün 1a.ihü ftb yla m cıt pJyl[D 1İnnİc, bİnlann ilİaç vc iktisaI ıırihleli dikkalğ
ıhmRl6üZn cşit olmk d2ğnılrr,
D@nlmsm kİfu lenlo kem dağıüm şekİ ve mİü, yönetinr kunıl ını btr konudakı ıeİ]ifi üzeiine gdrel

BU esas sdzleşme h*ünnernıe göE genel ku I ıaEnndm veİlcıka.dağıı,ıkaa. gerial amaz.,,.."|,|,,t [dnu , ı hJn en J*cinf. kğ n ,J..,s naq 'ab.,.K5 p.,i, ifulo.g.,lJal,tr.:
içjn coEl kuitil l*trüyla, illiİ h.gp dön mi ile fnıİ olnrak üzat yö.dinr tuııınnı ycıi, ,qilnesi

Di. üaİreL dönenriıde ve.nrk ıoPlaD kI payü .van§j bir önceki yıla .it nct döneir kilrxn :J.l ü9!; ,flİaz
Ker Pay avaEı ilgili m dön.m jirrdBa] tatlolxıİdn yo ataı ncı döı.m t§l n.ıç ter cağü$rjM İ.İu
ajijebiiccek diğe. kaynaHenan diişik o]an armaz ye öİ.cki dönemai. ödenen }|dr ıayl .Vdİndı dths!ı!
ğiilmed€n n.vğ'kar pa}] ehs verjlm€sine ]€ ker palr .lağl tllmstm karr vcnlche,
2!.-\onl2ard,itmçc1.1nf./lrr{'arubuİfin.hı1.1u,umut§alkrlll,P,u/ in.lt ün(mIc.lüi.i;lmU\
rc,ı,a izl€yeD dinenl€İde .lkili olabilaek dıtılır, hukuki ıakibailır vt tİhkinı §toDloİi v.}ı §iiz
1.oİt. hU.U\lJnn hJlunnadlgt hal,fund. illde:
N]gd. \.rgi l]lifsi lvlüdiirlıieD .c2rt,.de§ jşleDn.rnniz strJs].üla ödennedıi5 l 169296.7ll Tı_ Yergi
|.:.!İr!/ ı{eİj],l.,45823J.5.6.7 ve 
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\.li!tŞt, L ,k Nlall,!mcshd. ü]J!J Jçİx,ıl .
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2.],8 |,rhoaDede I.r t ailen d.noitle lrhi ıılııddu} Jiğ* bilgil(r|
J. I n-!. i $tlo!&ı n§1Ddaşr*ğin l,d,vP 

'dDdrlJ,. 
5x \ md n L.oİ-{n, lnl§.nala.,fud. . l l htla;lri 0egolğ de,mrtrirrd) hnJn.?ı.

2{. tHR^Ç vİ HAr,Int ARz EDiıECEK ?AYI,AILA ii,rŞxiN BiL(iiü,DR

.'.,ı, .ihru. cdileel rcra bo,fdı §lch gareel PNJlann |sl\ (tr|u\|Jri.ıJ nonLu| |Jy,n.|'laİİnlünıa Dtru,r6l) reıa bİşk, benze. fanımlahı koilü bikni dnhfl tİr vc.,]ıüPünn, itiiki;

Biİ

(1,r)

!lrH.|oP. ii L .d,,..-_ .o.1]n. l'.,,l-r. ,^rJ

J@ltr)aıhıü5 trı ilhheİ l,jr Da, |a],.Dn,ıJJ l,il,fun
hRizdi. (a. dağıtütrı.d. ind}E yoktü

(l.)

sd,x..0olü]0o{"lindJLd n',.JlJlro.\",in)Jl,il lJnloo,d..ll ,::i,J 'r].,ipJ
! ı0.52 i { l lJ\'nla irn inl, ni.a[,r

,.1 !l'D parh Bl(. Ydİn'/FT! iJ/ü ,,d-,)lem tom c.,r
24.2, Pıylıf,n tJgr n€vnoh goİc olu§fufulduğu,

Paylar s€imaye Fiyass Melzuab kapgnündJ oluşlurulmuşE
24.]. f{}lan hydil.§ti.ilip kayditc§ıirilncdiği hnklnİdı bilgi;
üJn.kllğlm, payla ke)dil.şınne es§lu çc4ovesinde MKK nczdindğ uydi olarıİ Dtul.tkü!ıdıt.
21.4- Plyla İtı Laİgi pıİı b i ri ainegöİe ih rıq c(tiid i$ [akknd, bil gi:

latLJ, lIL l 6.,1 i,del9 lşa"Unula.,ıt,l,.

ı4,5.Ka,llrmİt,,!!2dihilotlaAİ_,.oJrllmitiskinh.ldİr!.bubakJınLul|inr"rro.rdüni

Ka. ıly, h,|rkr;: (Tl(.Md
Pay aiiplelnıe dağıdmfun k

? I |.,1 ,



tlsk lozaııl,h Tı.jn : sehıaye riyag§ li.tunu md. l9 vc ll 19 .t 9rıl K !ar] Tebliği
gcrcği ] kar payı.. dağınm rtrihi iıibanyi( nelcut paylann tünüf, bar]aı!. ihdg ve iktig;
h.hlen dilkt. aİnıü]r§ızı Paylaı om]nd! eşiı o]fu.l dağütültr

. z!ma.aşın! Kj.layı 'ieblğ üyflınca, orüakla. ve ]ran knnlan diiel kınse]er hanndJ;
uh.il enihArn [ü p.\ h.Je||e|:. .ınrr vn | Ş,kJ|e..İ \,l,.,, 4fu .lt .,Jn NLnm
Ti].\il", Je tl.üe \eocd| B_,JelleİL tr H,tJe L,,.J, lldu,İ "a,m ,l: ".a o e'ı,-tiihiırdc. iıibatD beş yllda a.r aşünııa İğ.d,
K.r paytİdllonD k.ll.ninfif tllştiin 3ütlıtr !aİ ,e.d,lrrılia ycrleştk n,} sılriDleİi için
İ!m*Jür: ?ok r.

Knİ p0yl o.,trı vgy. fte§qrlfu. yönlcnl ödtblğtcrin dönehteıi ve liİfuüıtfi]' n.nn,.iie
ofup .o|nidlgı:l9s (ffnrsoe huunle iT g... \lllt 1,1:\ooi E.Ll.| ülo,,n,tlğd4, ,4"g€i35it4ı L,qu:Üe4ıo tnİ§bncsffn{ srİa iİdftL{, ,a". ri 

" 
u .İ. , 

"n,i"ı\aPr)ltfluJiLJ.,iil"tfu|umc.],neb:sen.ıindeı,lüİl,.1,1E,(*",.,.ı.,...ı'"*."
Vr./t..|.,.oun,. "L[..n1\,J..,1,1l x.,,p"J\l,n.,,,el.J., .,.ı.o_.., ,.ı..la..(ile!,.l ,,n.l,m ., rul, ,J, +Jifi .,. . . r , (|.e| L ,|,üJld., \.,,..ı. \"a, l\JJ l
\e io l ,1". uhukrlmn(UJf,n.J,Jll,"dJJ.',,
o\ h kt, n K Vd. 4,4, ller oa]. §J1,1-, \Jdef b, n,].. ahiD.l! Jue.,,....ı ldtln,

. \ni d,n-.s:llpc-i..\hJllanfu9nrlU.ı|,]a.p.}l1ln.n,op|m,,,bJi.l.q..il|.,I;lola,a(
l ,ll.ntr. U\ hx]l, nliJ.ZJol"I

!,, IU,, |ı ldl,, «.\lo J., ,lJc.p.\,Jl h.!e|.ill .|.,jo..!|.r,,,].,,n"_ı 
",,._{n-c.-om+,,!,l(..,n'ı"L ..,a oi,..

- tuıiy. ı,iıina" ı".ı1" l,,*,iyesiıc kaıllln hak]Jj GTK Md. 5o7) Şflied] 9om .nn!§ balind.lElay stibi cgs sözleşüıede sona eren şirkeıi. na] v İğüün lrıllınılİıNı. i|iş]|,r, barlG bi|
lıii[İn bınunmad,ğ takdidc, ıa§İye sonucünda kalaı nrtm pa}ı oranrnda kaı llr,

. Jllateü,i Mtna haLkıj (TT(Md 480 ) !e senayc nir4ası nrevzuan çdçe\?siürd. lcıç.klcşecek
i|cn l., !, onı , oldlgu, d,.d,l .

24.(, t.iİi,.D ilımcİnı ilişkiı yetkili oİeln ka.ı.tın:
Yöneınr k nılunun ]0 Arlık2016 İ ihli ıoPlr{ısDda]

futreınniz çükannı, senıayesiniı, rfunam n.kdeİ olünaİ ü7ft 60 nitvon'l'l 'dğn l2o ııilvoh'l L've
ü,.1,1 nıı,,(,,,.ıe.nn,,||nJ!ğül{"|r.rl3.d.,,,,l,.e.i"oib,l,P,.! .j,.i

, |/ !l.,le| r İ |.. ıl rn T,ll, | || ;m,,v..,(, ,

lüJL o,fu ndd,d o.J ,].,P trk b,l,rmlı|J.l.. ).,| l. .1.|,!l
kırllaDmlrda İalan türsİın Bofa isı b t A.Ş. bilinciı piyaudı h,llo uz edilecckir

' yMM Raporu ile ıesPiı cdill.ck slıoliyle, naldı borcüüıüz brnrm ona(lrİ.nzE Yeİi piy alnra
haİkla.lnl.. bedeIle.i bo] cunuzdm nünsu! srctiyle laLlandnt&aktj.

',şi(Pin./l.9.n,an'Ogiuoel'rab.lsitr_di,BosJl.Mbul'drnminaloegc,aJ|,,dj,/|"n

Ye.l pa, ,l,nJ.hdd. kuuoı! Erattmi ncvmı çğçevesifule, kfu ralüinizdcn on.ekidı@
ıanJe boNda ol$m .ğı.l*]r onalda İyall-ı. ot ıaltmaİ .l,.:kl r
Ye.i Dal alna l,a]<kı lull.n,n siiEsinin ] 5 cü.dİ!.

Yonetm kurulu.u. 27 0l 20]7 i9rihli v.

5 z 7

fi



. 
'1]]:.İtlk! 

D €qi!...e Pİylar üzğDde, p.ı_vlnİ,n dcvi. ve t.r!.vütnn k$nb}ml rcy! pai. sıhibinin hiklimt lııllinr, na eng.l olxMİ lü,}drı]n bul ntrp bxıünDadıFnı iiişkin Ülei: '
| ,' ,, ı_, 

"",,, ,.ü ,aıçe l d q:.(.l f\iF |l ,.ulth,,,lo,.h,l,,,1]nt,J,.
. 25. tl4LKA 

^RzAiLiŞKi]t 
rtUsllst-{a

2s.ı- llatt Jz,n AU5ulta,,.llllta nfJ ib!.ib biIBi|t,r...t,mini lıılta xn 6taimi \. halt. Da
,l.ltlmaI içio ){n|lnas ger.ı. nler.'
25.1,l. Hitk, am l abi olduğu (oşnlıa.

_ s_ıK dşnda ha]ka lrz pnçcsl olray.alr.!!ar gerckcn bJşIre bir fulm bılümıjıakifullr
25.1.2. İlalk a.,dilet Di]'l*ünabinihnr dcğ*i
Hnlka dz cdilen pxyl8. .oniml de€eıi 60.000,000 Tl olrıp, nevol 5ooo0.ooo 1.1-.omjml değerli

. §9lrn4-yç aoLa4rrrybliljlE!§ı.ilğltljkc % lo0 46!ıllıtrdDttül.
__: ''rn?nil3, !ılk{a45!i6incdl'!iü_{Eİıritıl,rnnlfl.ıffttd]Jngi.

2s.'.ı,l, Hrlk-i ıiz !iiaiji ii t ılrm'iii h"lkl ar lnktini
Mev.!ı oİaılfiçinrc.i pay alm hakkıkullan!,n siiresi 15 (o.beş) giin ola.ık b.lıl.Ln\lir. Yenj pa)
a]nıa hıkl! (ullanrn İün kal ]raytal Borsa Binığil ?iyag'da lrıra r/ {iü{ck ofun. ıra]k 12 s;s-i
'ı,t,,J,,h,J ..lıl. ,,,1.ollaı,.1o.rl.,gç..bıı)., tn.lJ1.,,.,ı ,,....; ;.. İ;;;
saüş dq]msı..la belııilecc(Ü

, 
Halk! azıı 20l 7 yılı Nisan 4.nda baştaıllmN ptandünakbülİ

25,1.].2. Hilı{ aza ba§vİru süİea
ı) s,t§gönrohi !. Raşvurı Ş€kli:
nİ$ edileck Pjylil, yeıi pay aıma lrakh kılh.ıoında ]00 adeü l T]- n.İıinaldeğeni Dar 0.52TL.de..
)e pa$al0ı hJkkı kül]dhm.Ln kali. Fylar için yc.l Px, slm haİkl kulklnmü i!.-ltıdaı işağ
oııiııai!üzen BIST tıi.i.cil Piy6oda ol!şeak fi}anm sahlacallür

l,., ,;$lin,,,,.,dj)lasr.,a,.nlydas \uuu',ul ll_..,D,.l\^l,J .\...,., 1.\lJ,a-L, Fl l..hlg l e..il -H.,J'nısaji')vnüeT l lllJ,;JJlul.
Bu srdqry rıınndc Fa! almaksuleıiylc alma]r isıeyentasadulsahiple.ıın], Bisj.dj islı,İ, ],xIDaJa
}.e rılı hİünlardaİ oLuraı boEa uyc]fuııdeı Lninc bı§Vunrılan g.kknekredil. !j.7]!nılu iı].i|i
kufun,]aon suDnrı\ oldığn kanallİI delrilinde ply ntınn yalalrjlecğkledn

A)tıci. andan scnİareri tercil ed.n ıarl ü satlnalacak yatıIııcnaıİ ıa]ebınnral urslldan i'nce,
oülek!üğln içinde bülrduğü gcne]dltümtr açüklaran !e \bu iznfuc.i. dört nımnll elı.de yel.1a,]
nslbıkli m fonı kdl]ınıl&at v€ büfomr semıye aılüi.ı.ık.tıtacak],aılnhcjldcJ iDalaMcakıli,
bj l'!y Bdelkrinin (İtrncJ.ıj, şekli !e §İruinc ilişkin ıJilgi:

ıiNb]]ü]el|.nT,işBl,ılias^.Ş'ndebulumTR09000610Lı000]t41400098jcn.]!llıo..bı

Y,n pJ} d]m9 hal]aml kxlhınJ^ ,$eJrr \,.pdjd Vl,\'oe J€,ll n fl,U LJla, tr |i,..- JJ,:1,,
h..ap'"nr hr ,tlr.a.ü(r1Lped,lerp",*ı4lql.r.,,r., Ld, uy,]dJ b"LFilr| .J j,r,:tsr,.,d"
aç,laİ hesaba, MK( taü2nıdfu akfılmat iizcĞ, y.İi pay alna hıtk, kıllanım sarcn ıç.lisi.dc krr fc
..kil.Ia.xk yxlıilD kuol!ŞLu nezdia.tot hesapldnc )€uicallard,r,
Bu sennaye a nıında yon
tıilaıuı snasi içiıdc bu h
İnü!ü]., hu paylaı 2 $ günii

i liy atn] hlklını hıllıınat flemeyen ]ıır salriplcri, Jt layxlnr]ıaİl,
aklMnı salrbilirl.ı. Yc i pxr ıhİa ]üI(k küllmıİındr kald Day oltrr!

{l]



.]lu 
gnnİ]t an,.mDdEpay alnidk suİıiy]e on5k oİ.al iste}c. ı,gnfsa]ıilJrnniİ jaıl, sii€si içi.de.RlAŞ,üv...nJJrla\oa?.0LL.bL.rl!,h,nn-hdYıJn,l,(.t,nın(len,ln,,_;rn,'..L

,5lr,rnn)üd!l B, JUJri '\VF\| Vt1..L, V. ,l, Det, q d 5.1.,a'nJ,,,bL.l .,i.l.;l l}BJr,,\.A.s',J.i'||t|.d,IRoo00ljolnnol]U Ijl1oOood.n,U., l,r,Jb"\.,.,...ltr.
c) Bnsvuru yeien:
B.@ Istanbıl A ş 'de işlen yapnaya ,elkiti ea rurulüşltrİ, lislesi. BoN Inrbul A.Ş.nin ayllk
bülcnindc ve s€b sitesi ww bol_saislanbtr0.0ün, lire]q baŞllkİ bölüııundğ yel alnalrı,d{ ' . - :

dl PJyl,nD dag. m ,, Dlİ *)g||
"H]ura Dda pxy alm djlrlüDa sö2 (o.ısr !.ylu scııare Fiyası9 Meviu.lt çü§evejrccMliK nezJi.ie ha[ sahiplen bğnda loydq iaem.ye başl.mcakü,...
25. 1.4. tl_,lro ,,a uc Dnun ve ha.gi ,lnllr ılh.di fu6l .dil.biıCccgi ve! ] fi ı tP."bi'I.{i it
:ahr bq}lıdınl.. 5ft i, irnılfu haüİDi.İtr olu|r ol;;dlE;a diir 

"çiltlan.:: Edk Ed-aEd lnJa ;n?-r;ğ

Jaçlldm süm ilişk n d[d

25.1.5. li,§ılanah.yrn lalepler€ rif bedeller itcJ,!ı.ımc|lrr arİa(ındnn §ı
lidmcn tütarlrrın i{dc şeİlİ hİklondı bilgi:

25.1.6't'!l€aejil.bilccek.sgaİivdvcyaurnipaJDiklrrl,r|nık[!nd,bilgi.

Şıkctimlzpı} sahiJrleıi,tıevcutnaylı.ır!. % l00'İ ornnı.dıJe. plv ınnahıkLjnel.!üjııır Ye|n
,ıJ\..l,dldtl h,l,h oaılfu:nh.,,ddd-d l ,.,erfng.h, A||i,r .ll,Ll

'5.ı.:. 
üsl,n,Dcll.nD al,a {lDa tiİeal.rinll.D ri/go(mr haua,,nx ili(in Lll+ .

sPKn'n, ! 8'i tr' ,fudJ., uJ,İnk i.Jhrmrile[JU)J jçlJinJh Jle..^,\ l . b,r,n dd., \1,e
leJd.'5snTn,c JeJa. mc,la,,, JnumLl,t,,eıtle).o,1.*^nesi.iJ,l )a)e n,.U\Jnn
Ui",i\.9ı"nhiliİdeddİM1,.J+\|,e\ahJllJ.PedeDlfjnddend\gu, lbe-e,1.!J!ıJ,lJd

_İ.ğ\illjLgrektirc. üera ),aıi hususla.n ontı}a çıkDrasü Ijehnde. satüŞ surecı durcnrdla1,1n
-lrı"g4ıl., ıç.t ,ryu y"ni 

"*ıen"ftk 
nusüslar lrjldifuı ıüihin.rğn ilibrc. yl.ılı lş giilrn iqinde seımye

Piılsası Kanmİ'nda !e.alınesslfuçt4cvesindcKüfu]cıomylanrve ızatımııenin degışo reya ycıi
ckl.... nususl0a ilişkin kfnI va}Dnfuır
D.ğiŞiklil veya yeni hısİsld$ y.yınlunas]nün inrce pay san alnrtrk için ıılqnl bllır,n§ o1.0
yaül!ıcıial. izlr.amcde yapültm ck vc değışıkliilein ]ayn lan]İ,Jİdaı iiibafu.',ı. ]ş $N i",do
talcll.nnl ge.i,lnü haİnına sahjl,ti.lğ,

,25.1.E P,ylırD t§limyöDteDi vc snre§i:

nu.ç edileccİ pal,lar {xyül€şLn me esas]a! çciçcvĞ,ndğ MKK tarafıİdan ıat s.nntn b,lnda kyden
izlen€cet olup, plyl.uD 6ziki teslıni )Dl,nn.r.cJkırr. Kı]di paylar, ,at,nnrcnmDn }eni pay alm
nd . l d lul m,lld,,dd rod ani ıİ ilfuı i, i,dc, l / VlK urohndaı Ji,uu,] ır,u ı"1-
cnilcn hesaPl.nD teslin edilsekil.'

25,r.9, Hdlkı arz §onucl.,n,n ne ş.İjld€ ıobDya dİyu.Ul{tİğl üikİnda bilgi|

l]fl!İa rZ sonı4l.., (uruluD selna],e pirasag amçlmnün sıİşına iıişknr
esaslr çe.ç€!.si.de ılJ&tm lisEsiniı ne§iılcŞıiği günü nklD eden ili i§ gü

dİzcnl.İrlciuü]e Yğ:,l.n
nu içcnsn,de Kİü1'!İizel

,ll7
]l1.]

s



B5,t,10. Y€Di PlJ 
^l@ 

l[aklrıİ, ilislin Bilgibr
o.ıaı|aın yeİi pa, almı haueü k Imın cJanm aşatsda ilgili ,ğler doldumlarak lml4ekın
il \t"jpx! ılnı.hrkhn o furllrn,n fu5|l laMrJd,. k 

^ land,yl.trtr 19nEa n.J.,l,.,n( ilişlni!

Yeıi pay aldn ha]ülan kr rlfuBıamrşl,I.

b) Belli lri§ilcE lıhsn gdilen niyl,ın arn nyn noniıal d.ğğr v. 5a] sü:
Yoknr
,d Y.nİ iiıii irii; -ü;Eİiiiü;a ıiiiD;ifinsınd.s s.n k l.,n ı.)tar i(ij l,h\i\ krhfl oİn,p

tğ€ oEğçdEldf]llt iftitğa b!F!iu v'.n!'.]lid€ndn dlüc'e!İrijİ!.t !er, jfk
gün sİİey'o kullııdt.lacakl|r. Ru sürcnin sou günnniiD İeshi lrıilc ra«ratı! h!lin.!q ]lnipıy itmı ı,İh knltanm §İtsi, ireyen i, cİıİ ıl§anısoİl.r.üoklir.

l00 Jüjet payD ıonn,aI değen l TL oluP,0,52 TL dcn sat srrulacaktr
e) o.ta kl.İüİ, n d.ı miş/çrİınlmlş s e.mayed elüi m.t cu a p iylanna go rc yo pny ılm, or!nı:
% i00

n l'aü l,eJfllcriDin ödeome ).ri ! c \e1,1inG ili}[in hils||

|'. L,.kue, jl.B_, aJA.. ld,.ti,l,,.,. lRUoUUn4ionoo|.14J,o0,.8.o,ol, l ,e,,bJ

\..., n,).j,lol l,,rJn İ 1,Ilt,,-( ,,(JgıfcpJ\l.{ \l(,oe\",,.nmluJhf]PJ..,.,o,,|...J,,m
\"J|lJ,{dnt,taGZv.'.r.n,,.1,1epl$nhipkıJ!,1pJJn,JluJdJnJJb.ilil5fu!J.ü\}:iJe
dl|l tsb.. \r'll lJol,nJ,n,hmbTj, V... J< .JJ a]r,b hall, .u'a m . -! i .,, { :. ij.|
r( l"ki 4Lml JJn, Lu.ul.§lai m-indtl, hesıDL l f lJ,2.Jkld-l.
g) Bılluru §ckli vc Dıyla.n dağı,h,lmınıve ve.i:

fltrleı elleüiDdcld hisg seİöılerini kaydih$inem4 oiltlaınız\ y.tri !a), jlma haklmıx
kdlanıbllnıek ıçin ölcelilde ycni pay alnJ hlth k llfulm süİesi lç rde ıananrlanacak şekilde
Şnkedliz ncrkcnnin bü]Eduğu] Niğcj orcaizi saıayi Ba]g.§, Niğde Bor Yolı 7 Knı Bl.ko caddesj
N. 2ıj§ NIGDE adresine İlİE m. cderelr, hıssc §nedelnri kaydileşane]fu geE]imekFdn

Hak sa,lııplenıce ii.ken nühafaaln. dela.r edilen \ e ka],dileştirjlünenl§ hrsse sencılgri bosadı işlcnl
EöütııcIro(ın Bln|ann yen(len bonada işlcüı gocbil d§, lüaydlleşınihclcıi dna.ür]a td{ihr

, 
eaılerğk. M(K nezdnıde haİ salüliklciine i Liş(in kaylllmı olu$urulüıasııa bağ!lJür
(nM'l ,li"'0.'i.,Jddej0o.ördmd||L.\')an,.J.JJ.,lquJllnrsDe Jnii.l,r,!..m]t
pi}assı@çlarüM (@l@ boli.laaar os4l&r€.çlve§iıde leslimi bdnıdr. leslim cdilc. s.d;iyĞ
ıiyıso itiiçld kendiliğinden tnlinısüz he]ğ geln, Teslim edil cycn sinaye PiyNaİ ançlariiie
*:udi!.ştirilne kf,ntdar sonn bosado işleır eoEmez, 5fcü turüJ.ltca h scnıı}e liyasNı
dJ\ d,a JİT,.l n nJ uıı1,1 .ülreme, sPfu nJo ]alm l ld.l iğüla o,.. "ldl, ) , h, e 

'61ilnro,d J]lJ,,lL,iJlr]',m,riJ,,n,nailr,s.trdE:,en\e|,1,lc.'l.,cd,,,, la,h,, h,.lJil.
\|.|\-'r., |1't iin JJ lr,,,:n, jt,du,.L h JAl L:,,la d ,

!Iavta.,İislinE\ınlr

4ğ!!Le§!i!i!4i!Pılt.f İ lliJ(in Es§tf
a lnkl.r lnü hllMnrak i{ğreİ orku

}



ı İqlrü dolaşmü oLrymle yenı pay 1tfu ü hesaplanü bunııduğJ 3lacü küotrılır vey3

b. Payldı ü]olışnıda ol la i§e yeıi pay dı.n] lresaplmnln bulunduğl ajdoı kuonld
3Ecılüğüyla yeni Pay alm

h^ l, l, l m sU"!,(,nJe ıaİ \c naj,'.llJDl ra..m.all. J l

ıi) Belinilc. yeni Pay alna haİİr lalldn siilsi iqnde pay bedcllennin ödenıcncsi h.lind€
!eİ|p.\:İ,J lJl L (,ld l"1JJb. \l
ltr) Bu §qmyc anün,nıİda yai lay alna hııkiı! klllanna( isteİ,clen .:1allanmlz. yeİı pat

_ d4a [_"*!r,ı!üıai@iiü!!ij9i.tb $ İalk ls.la!n;]4
n}iaİiıAİtlifrrıiFÇdİbilftr Yinnsfrüİid;fü; o=i3lı-d"ğ"irii.diiilaa.ğüe mşlin.bllAi:

Kull.D]lnayur ycİi pay aimJ lüİl9jü t]odab nrcil piyasada s.hlacaİDr.
2.5.1.!t. sinü İhı,lnrhüüdiind€ nirünın gcı}eİ t^İya tn,n] ldşile.in aü, i§ ,drcslc

.jj._JMJuı.si09l9ljı.r2lljl.-ÜqJ,iriigjEhBqü lıc olıı iıtEıi h,krü4.ür.ı4|gi:

25,1.t2, vnrsı i,slrİufsıtiplerine s,hş duytrnsüntn iıln editoc€ği ınzelğt.r:

25-1.13, Ilalİ, aE İoileıiJlc ıoplnnnh
trcm andİ|tıc.kİ{ cl,sl,n:

b.{.llcrin Demal.nil,r,lıp nomaland,.llml!İcağı

ZclrğiyrGUNTYK{YA YöndinKü. B,§ktm
KcmJl sEivj Yon KJl Baskn\rd
Vu., p A!'tloÖ^N !]r
Lc]cün'llNÇl-AR Üy"
ill,Jl,,slnR U],.
ledaü.{ARcl Bağınsz Uye
Müdl YILDIRIIVI Dağımsız i]ye
oııer KUP MDl,aebe Müdü.ü
Hayr.ti. YFNF.L Pay sanip]eri ilc iI4ki]er Bf,ml Yeftlisi Ye IüEaı Xi}lakla. i,,Iıdü.ü
Nazik TAŞKIN Yaıtnm.ü il]ştilen Yönelicisi
Dd )iIAn ş \ fiQ,e Vidn
DLl laİm 

^vD^N 
lnlesl Az Ge.e! Mİtütü

1,1, I l l . llüe.lAl id".i\ \,1a ilrlP.ü-t MJ \Jd.
Mcın ÖIHAN ln,En Al KLnn. , T ing {nsn l)ifh.n

'25.2. DaEbnv€fah s EIaı|:
2s.2.1 in.,ççln,. bildiği dlçüde. ih.$çm,ı lı, hi§se,lırlsn vrYl )dncdm 

'.ü.dlu 
üJc!..j ilc

.rön.fifodc sörsjihibi kiljknu yı!ılıcİk hnü, l,nu iştirık fı*tndnnde btrtunns nivehn[ otulr
ol,d]6tlğ 

'q3i9iltligüü.libirüfultr 
İz tdii.!.Lp,]l.İhfü,zdlbdiinrl9n fazlsn9 t,,ihtriiitc ]

bulıDina}{ İiyetİ oInD oİıadüğm iltldnn gi:

'NcnrildrJ nImi]i.ilt, "
?5.1,1,1, ualkı azdn iç§cl hilgiyc übşibJe.etr konund,k kDilerin lilt.si

{ ]i:: :l17

-,..,§J]"-"/



14,rtm |u\ptı'dde [!Ua.ün Jöİl.nltr e sxtş fiy2lDm bğtirti ol,nıhrn
TriİtrFr.ki]na]ıl- ,]

lelelUn |02l2]2r88888

|,/"l 1

v. pA"hJl.J. l n nn,fui düg,,l oijd..lpJ) !| O. lld., Jl,d,,'..Jh,(l iUİl:.!a ı. p..J a],.J,n},]tr ho|ioilt', p\o.ioJJel:|.J_lnalJll L.d, l el.dsii.
o n r,J,..a.i.U,.id1^lUşı, İ,llLn 2 i. giılıj r. içl k.a».,,,u ""..,l
2s,r-] \o,i pd .|m, haİh t,s taonasa Jmi n,J il.nj hakfun,n |.lqll,nmaJn,l,n doli),,n.ntnll9ğla!inl,r hakkındx h oj:

K,s!t],nn!r.(iJl.

2s.,tr AEt,l,k liiİlcnini Yo l l.]ki 
^zn 

Aİ..,]ık
25,.i,l. gJlİi ara i.lcnık Gde.ek yctkili ı,iİtrlışlıİ hıkkrtrdl bilgi,
|,ue|l n\an, |\w\, 

^/ 
vl|m \4.1lu|D.el.n A.ş

Mcrıez Adresi : Dn r*dqe cad.ÖZsğeı h Mertgi. c Rlok, No I l 26 E*ntcpe, Şi§ j/isrfubul

. lnl.nır: (0212] 2]8 88 83

2'5..1,2,Itnüıa ıraı l,aprıoğı iilkelerdc yo..lıİ s,klaD. \. ödcme luruluslrr,n,n isinl.İi:
tiajia aıZ gds. yOn ıçinde )@nacith.
25,,l.].  r!clİk lİİi h,kkıdı !,ilgi:
'|'i.neıUnv t lNVEsT AZ Yıi,nm Menİll D.ğerlel\.Ş
Meüez 

^dresi 
j Dü)lılüdet cad,Ö7sezen Iş Mcrkezı, c Blok, No,l26 Esenı.pc. Şİll/ isı.ni,!ı

I

l

(ri,) {!'L)

AŞ

s
4

!rı ö

2ül|:.':7

.25-2,4, lnhIk nılİ@n y,İınmc'laİ,, İalk, .zdın atdıılırı lresinlc,smiş 'r{ mill.İ.ıi]. bildirilne ,İrcci h,Lkİdl bitei:
Yeni Pxy alna ll*l&nn l,ul'o lnaındM nım ka]m p!)]r Bo§ada salış yönbmi 

'e 
hJlk e, eniı*fu,aeq haıkR M.ıan aım paylen ı...iı"ş",ıi .ıt,"" r.-u,a. y"i,;;.,;;;;"'.ö.;:

25.:a, Pa!-.lnİ,n aıyahh,n t6Dttine iıişkin bitgi
25.3.1, l'lL.ominaldeg.rli l00rJcl p.yln.ağ§.fitİl, ile ulrPıe bUlUnal laİr,mcıD,n t,llaD.c.9n,li)€rl.r h,klojdİ bilgi
?,.Jl I Je|l pa J,,ü fu,ll am nda I rL nor,,,loGFa,l, lüJL "d!l DJ U t. l, d4 ||dUnh,,. s
,tIl, l.ebOF:bLiIlnitJ.id.n<_ll'.rnd).c,,119,blÜ/ğ.J,,ld!o..l,.r,rLJ|ib,,
lalınncl]ej. ilgıll a.acl !ünıl§ıı[ koniş,oı Vh iicret po|ifilQ]furna ilbi.l,r .,..' .-.



2,5,,{,4. Ara.|İn! söreJbsi lratnonla bilgi:
\rld\rf\^r'l\ A/YaU,, Ven],ful Des..,, A! d".nJl10l .o ..11,1.,.J_Alı,,n
q ,o( §oz]lm?. !apl|m, . ,oJ,}m!. 1n,\i tx\tl im, l,ğ,. .o,,.n ih l{h,. b".ı\dlltm,ndtr l1lbn olrlmn.J!rD tPrff laJr \alli Bslbİ,1.1p:.vdJ :i,e.r |m .|eps J, n l aJlJo.? <oi'n- ,d, K llla.lTJr .L.hJl nl... , n-i.,l,nJ, lda, |.JllJa,,. i ol lJi4d. kl.nül,harei bt, |Jnnlddou n,n,mirhn l

25.5. rlalka afu ilirfu. ilgi!iac.ç.A r.lürcl klikrin nenrİ,ıleli:

-t--İ-tfi ğşffia1glltt(sEiş6§'ff 1fu naİ(, [ilbn,m,n]ır b||in., riiiiıIini m ıLjkip B!sI'de işlem !ürcbil!c(ı,

26. DoRsADA iŞLEM GÖRMEYE iljlŞKiN BiL(;iLER
26.1. lrajlafu Bu§lda islem enrDc§i icin bİşruru ıapJlp t,pJDJd,i, te bilinilor\a o dl..n' iJlfm Pürmt l.,.İbl.r,:

2t,2. lhmt.,n|n ir., grup p,tl,no|o bo^,ja Lo.c olun o|n,,liiıni/bor5ıda Ll.n uiin,n
e6lD.,ligincv.Jıl,uhus slir. iliili. bn b!)turU§Unun buIu.,r, bul;0-,d,Er.i ilbii. bliAi '
M...(.d..Rl\_,J,ıl.!,nrPrJ',,loi.h1 

"Umeliİ,Celn1.. l,.,l,..J .l.ıı ,',.i].
[.Jl.,d" \L pa ald" irL m !oMchl
26,3. Bor§rd, işleD g6rn.5i aDnçtİnın paylırl, cş zananİ olımki

\ö. k n u.prjlall, {!.I grunlİ )fr alinlgno ıahsiıli.niıelitli ılllrlmc,lil, \a.§a (.n
.,lilİ\isi lcra ,,.,n ılD6aVn,n tıabhİl. diime§i !.! ı

- İf,çç |ı !ışk, bi. gİuir [lyDl. r€y, se.Da}o njyasnst lnçl.nnln (rhsislr.itelikli
ııınnol.rÖınşa !. d, h.llr,i aPJ totru.d,lm§i duruntrn.l
bUisloElrinmghbolohuiJlcnle.in.iloldueuse,n,ır(ni!ıi.jİra(ıın |r\,ıl{, Uninal
dcğe.i!eöl(llilülcnba[ı,ndıaJnn.,bilgj:
Yijiıür, ,

26.4. İüynsa yıptcl v0 piynsn yıD|cılğD 6aslırü:

2?. Mlil,cL|I PAYI,^RIN sATüşür§A iljiŞ(tN Ril,(;iLDR iLE TA^niÜTLER
2?.] . PaJla.nı'halkı , rz cit4eİ ortık/otıtdar hakkDd, b|tEi|

27.2. lıylınbı bılk ıE cdsceli oİlİkl,nn sahşisİndUğU Daytatn no,Dinnldcğcri:

27,], fialkn .zdrn sohrt dolaşmdafti liy nikta.m art'r,lnlma n, İli§kin tübnüfkr:

ı) irlnçcı t'aranıdan !.riton tıghlıiit:

b) oftaİrar ıı.rf,nd,ı veıü€ı t .htnd.r:

.) scmıye pi}ısı!, m6,U.k nıp,ı

T
1lt ," ]l

Ya\!.t



-- 
lü(«]|!lL-j.-- -u]O.a-j]-

' d) Ycıkili toİuluşl,r lor,r,ıdııl€.il€n llıhhütl..|

f)T,{thüılenloyerJl.n,liğcröoemlihUlU\l,İ:

' 
28. ILAL(A ARz GELiRi !a MALiYETLDRi
2&l. {a||ia au iti§kt ihEçgu. €I.te €dfuğj ı.t' g€rir

furl a:].reh : l20ooo,1'l
Koıı alm ncrcli : t8000 TL

ile krllınıc.ğr lahhini f,,tılrn vc}.y

' Rclia'beaKiifiiinıi

BRi]l,GEI-ı(

z4.t]00]Tİ
,18.000._,t,L

20,000. Tl
0.0039. TL

ll 200.000lt
2]].000TL

YMM A Ş,

28.2, Dllka azDı geİekçBi 
'€ 

hılt, ızgeliİleri.in kuu!ııD yeden:

işIeıne senıa]€si itrtilzcı .edmirle yaşam deboğ,,n'aşrlMs l]e.lc]li senıale .ntmDü
"e 4'1ıekcdil ild, .di..r aonun i,04\'intr aloı(ooo.'|] .,.d ü,n rejl.a.. ,'':n,
ıü.\UUU(]IJ Il,1d, o ıJ[lJo bo1 ,d.n-l.,l!. oo lin ,'\nnooo ||/,l.J h..lJ,'
..]cımesünde \e %2:]'üıüı (7.00i].000 Tl,] ise hmırddc.ı İıda kullaıln]as phna.ııak[ıdr
29. s!L.(Nl,tA ı]l,Kisi
Şirket !oİ 2013 20]4 20l5 döncmlc.i !e 20l6 9 aylı( döneİr mIıtapatln§, çlkıı]üı\ jciin.leİil
aşaıl ııl ıarda ecJni! y l lar za.ü old uğrr. Ya]ürn lzlcnc Prın'nd. n m inRl değcıi n 0 i h.iı l i]je. ] fa.düaiii
için buhegplnına anlonlı eönihenckıodn.
]0, UzM{N IıAIoRt,ARl vl] i]çÜNcÜ (iŞi1DRDEN ALüNAN Rit GiLER
30,t. iiılki .E §d@ind€ ihİıçç,yi d{nDnantk Japaıt . hal.lündı hilgilcr:

l)anışnrm]ık alıımaİnşıİ.

3o,2.LrzDan,e biğmsu denelim rıpo.|ıİü ih nçİncn kişilc.den alnnD bilgilct:

ln.inia,n Y.§il 
^dxl, 

s.*N.2/A

l,

lnğrll cad.aeşil Aülı sok.No:2/A

BAKIRKoY/IsTANRIJl.

q

,ft

\
\

i/ı

]lı1



JBn u;a;;, ]j rc"l] aad Y+ l 
^dirl 

\,,[I.-/{

irwaş

3!, -ğ-A+a{ı*lilıiİ4h,il,rRclltN.Diıt lf, Fr.siisl{Rl
Arljı|h oz.nJEİğk. oi.ı relgileİ|nnrcye llişkİr csallJü,

RAI(tRKoYl,ls1,^NRİ fl

]ü. iŞ'IiRAKLDR İıAxKIi\,DA Bir,cii,ı]R
Konsotdrstonl d6hil edilncye. linİı§at y.llin [akk!ndı bitgi:

Dl^Ş u işlcm göı§cl ı"rlan..ldel!,jl 1,:|,c !]dtn çütf ıl| I J ,5l/. rJj eld, cd l..el LJ,. \c i J,l,üle,.| i: l. ,o{4:

.ıun,. Ü,,lu ,,ulnxnnl \e i,ellill JUfu,|..JJ Jd,l1,.,Jl, ı,. daId5nnn l !ln,,nrasü
leicktiğıni hatlülaıma[ i jeri?

ri\r.,|ğelniö.n, Jdr. ujff4 lIq..l(2c,<la-i 1.t"LluJfrld,, J,.,. .|j
len eorcn ıJisu seı.tc.ijlj

la)'lanlin ddöcdllecetkfuç !e imtlann veEiıcndinhresinde yJhınıc,la.n ge4.k k,şi \eya İürm
oImt§nınya.lndnüaıünrkellefrcl,ıdj.nriikcIlol'olnrala da ijnenr a, eıııekidn
(i) l'Jln n]iik.]l.f D.. l\lükcllcf Ayın
Gelltlü lişilc.,dç,§,ndat.

,.,n.l-n.JoJ"(.l,n. l,i,Li)".d. \..|rlIe \,ı (_,, \! - 1 .,.if \l
, ., _|tle r'.\. ndi,e/l ldl)<'d! bu,l,dr 14,k',l \. c}.ı,i.ei . ü| ox. J, ., cli;.!. ,. e. ..,.!L:jl \. ...obiis..i,: 1.1e 'o^ )l l\la ,.ı,".., .".-.r.,ı.,ı .i, , ı,ı.ual.nr,|]lılD lil,t)( içitc VP djflıo,,lüle enill. JOc \. ln,lJ,. lmflJ. Ulnno.n

lelgi]drdnj]e.Eii,ğJtnilh\h.,

G]'( D],gılmmsnta MedeDi Kanuıa göre ikmeLgeh Türkiye'de lrulü.anld ıte bir taklın yılı içinde
,'lü.kiyede dov|rıı olarak alıl .ydan f-Ia oıumnltr (e€çıci aynlnjalJ. Türkivode orun; sİt§i,ri
\, . fu lre||e.il çv,,nJ||. \e ., l Jl(| e| c§fu,nda tr 'j\.,(,,Jc \e I l D.,ll,,1o, cl l. c(i{en
g.hİlil.dn iı ıadı irtrnrden lcüglle dniLıciıedtrlcl.
'lü$rc'du yer'eşi[ olmayu eerçck (işiler isc sadece Tii.kilt'de c]de cıjı]er kazatc !c ıİJd|ar,/m|ce d, n Jt(l.eliJrl .!^,,JJ ıer.le, ,lilk| Bi, .Jfl ," ,,., ı.*,,'a. .l.-.tlp
eni!.ıEdiğinlnbehienncsi cvK intr 7 mJddsnrdeki csailara pöE btlirlenir

Itl('n,n l. ırddesinde gj,nan knnUıIırd kannıi v.l, iş n.r(cz Ti]ı.[i],eic 6]ll.lıhr rln
miine efolamt değerlend iil n vc ee.el Tü üiye içind€ gerekse Tiirkl re dıŞnda cj d c rı ı] l ler i k.aç lan n
ıaıİanü İ,ennden l ergil end if, h rler.

K Dı] nrğkereri vc iş merıezlelinin nor ik$ de Ttrkiyc'de bulmya.ld te d mnkclIel oldak
dğğe.lendiril ir vc sadee Tükiyc dc e lde eh iktei kaaq l,n i izeindcİ ve.g] leİd iril ülc. T ü.kiye d e €lde
.nikn k,ğçlaİı belirLc.,hesnae G\rKtxn ilgiti hi]kii]ıIeri ıygülartr
(ii) Parta,rn, nn;n(ır,,nQrs kla,l,g,ndası-iln.İn KJ,,D(larl. \'e,Bi|.,o.1ln]neci ı orlt l00b
r,nbi.der llihlr.n lta,si [,tihn rc Bi^!''a i)l.n c4rcn ||n!. \.n |dli

1 "7



llq I ll - )Jfom .fu\,ltü, h, !İ adl., ld,ç,.1.1<.li|enlrM\JL!,|od. 'oo!m.da\eroi"c\} "., yPp.dl..dl. BU. J, l,r, fu \e dJ, niıt l--.,(-^ l,;i.P l,nln, J \ "eça,J,H\{ a.lF, dettr,. ,1 ıı'edc 1l J.lfu .lJ., ,lim|,,,l b, J. .eıl .amaİrabrıl. le§pitindc dklote alünao( atı5 bede]idr boln]emcsn,de it( ;iftn il( çtke ndodü ;;
alımcalırr tlis* so.eı]eiinin alımindm d.ce etden çıkınlna§ .i!-.*a" aa", ç,L,ı., ı*iıi.J*,o,m)JnlJmi'l.],mllem.q.JluTnluenldcıle\(ililr,ıı."",.,.r_"ı..ı"a,,,.l.,,.l.i
o,.d., ıalıa.,m Jld.lp, n,J ı ıaıiıJr o gıl i(,.ı" ı "i.'-,.ıy.u., t,pı,, ,a" ,.,,:i ,r;;;;;
:i", " i,,c,]:,.|i|j*f,l A |ş.. ..,,: i§kn" n J. a r,. ıa. i, .,,, şo"ı ,l.Bifu" .§lEo];

m},n üe-pi,,l1.olulh l Ll
Üç.. JJhk dd.d] §ensinde biıJe. frla hise medi aln saıü,n iştğni ydpllmdü nılinde tcvkifatüngerçİlle$i.ilnresjıte bu işlenIer ıek ft işlem olard( di(natc ıünl, Hi.f 

";;di "l., *ı,.. & d"ğ;;,ı,dl", Lı!m \ ıı _yınm " ^arntrıa ._eJ,ı oıln..i1 ..'..r, ""-.*ı, "Jİ,p
.,JnrMfl GJ jĞrl§Ml@rü;6lqi€{ağqa.i

işlc,."Fr\. b, .,Jl ld.l"-,Fr,ee'd.lllu.llhi . . i r( .eri ,i , ,l ,. 
ü ç (Jİ mI İd.fu t|ü]<cdikn

. rIll., .rl , c\ k 1, , 
^lu^en.l 

cn ln.nn" , li' ünlc-
Idlil"J_-,,l.L| 1,.f \.neıi "'.n ilmkaJllu i\i,t,,çe.lr,l..e),l .)J: ,,,-l,
beJfu .n, \dlilf/ n,ğ(r!e'i"ğdoJrü.ljlar'd,l.ce|.1lı o<JJd").l. t;',.,, 1,1ı"a,ı-.,.|tr"n']9jiy., i"n,J loield.eJ,lelrelİl.,,lüila,\l ,lit,h, \__..e i.d, r1l.,,l. -a,,n_]e
J,§,,, L,n, B,l€al" \ln.alil§,tllJleoo.,,Ao.1,,",,..ti.'ır,,ı,,ı". ı..,it.J.,
edlld,g b<J .fu,clenl< h<saPh 5n \(-u de,, ıD Lp ed lİ
G\'.,,.\.l(l0/. n. dd. .,nln . nuı .İl b.,J. trJ,, rJe|l-.1nb.nlAc,çül.cJ"nl/.l.,],)_dfu
\.)"uroliiİ["llP,,lmasl,\e-eitrUrcllefiv. ı,,ı.,po"-, -, ,.*,9.".., ı'."., "-,i"ıa"qtilil krnün Jeİgiden istismotupol.ımas yulGıda arhılıtdı vcrilen vegjlendnfu uvgulmasnü

RlAs,J,l.|rnUd,...lH,..§e|ll. .(lo.ı..,o'J|||i|,J.,i',,.-||....' Ir. l^).x
l1.,, U- El ll. ! \J.cıle l tr l ld.n Ç (J,l, ı\,.. Jn.aed,n c..i a
BIAŞ tiitsıi!İ gönneyeı hisse soelteri ile ] o.!İ 2006 tdilıi]rdeD öı@ ikıi§np edilor !; JriA Ş.tn i;lcD
i,.,lf.jmi_lel,'), eıldeai 1.se <,,ellelirin a',, .Jlu il,,.nilh, ,e. ,jJ. lJt, o. 4-rf.
söz bnısu hi sse snedannn cl dd ç ıkanln.sü nda n sağtaıan k-fu ]a ın vere il end ıilı nesi aşag];,lri gibi

Trn Miiliellet (;erç.k Kişiler:

H*Jc seıedi alıIn saılnr krnçlfuı. cvK'm Miikmer 80, ııaddcli u}aDca |cln \ea,isine 1abi
UlJ."\ll 

^r.l. 
Jnl ltdd" u)ltrca ln.J.|oo.,üil,indr, 'ı.., ,.l",.,-. e.,,tygülDora( ütrc, ]v,!u ola.ak ikisap enlleİtel iıc tm mükellelkmm|ü aiı dlr le 2 vlt;n fal.

uE.le cld", Llr l \e.n,'hinln"(de,!,...,0,JId'm,,da.|o.coi,..|.a,c'i|i,9,J!lrb.

G\«nün Mükno 8t mddcsi üymDca nal vc i.]rla.İ eldeıçlkanlm§ rda iklügp bedelj, eldeİ
çümnd na] ve ndrL!ı. elden ç anldıiı ay lEiç olnrJli iiz.E 1 ÜiK u.Jtlndat bclnlc;e. loptm eş}a
l:Ja, c,d, k.,nd.Li. l,ş om,..d_ J, n.Jjal üe_pi, ;o,1

DJr Mükelı€f Gerç.t Ki§il.r;
\,6vKhm 86, mandsiıin 2. likrasl çerçcles]nde dJrınl.itcllcliy.!
1]ırkiyğ'.te clkif ııEtiyle vergilendnıni9 clü ij.Edtr. sc.tesl

li
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&rlmlolJ fmk)elmılf ,1.o|P(lLfu.ıeiall ,J,,.,440-d],li,otJnn l1utı.l.ğl.J,rljJll keilr ge.çel llJilc;, T,tr(i}E'l( e|d. r|n!i .c|l\L,\u/ i|c..",." ,,"",, ,.'ii,..'n$., ,*. CV(n, .l0 Vadocs , l l.tEy l,,(". ,,r,,]L n,||^. , ı, l,nl , dd,nç[.lm6,rofudgmlfu1,1\c Ji]r, nJve\.ılL,,IU,,.\e,,]e.,J-.,\|lful,, l) n,.erc,
dairesine nr.nlenl beymme ile bcyıı eümck 

^ıurdadırla, 
.

Küfunlı. v.€isi Mfkeli.floİinin Aktitm. Kryn[ Fissc soellcnnin Fjlden Çıkıılma odlnsağltaı tiJ?İ.rıİ:

EJ*@hdıjhi6sEdfijfl@tafiEğr6Frrğlrffni a.riiö- Ji@i half4.J6gl!İlani_işıffnE-öİDraidde diğ-qlikn { in $hn kla
§nnlau mevc( o]ıraİ haliıne mcntul kr]mcl İhıı sallm] ile sniclth uğm

. kazançlrünın % 75'i kmnLl lel q'sinden islisnadtr,

1.11;ııJ ,ı. d i,ili6--

TıD Mükolkt (üUmlr.

D$ MiikeltefKUrUnl.r

.'t,[ ılnl"tllcf ü;e4.k xlilCr:

ca c\4<lİ,n 94 maddesinin 6 fiİm§nn
!m ç!l lnad,q nJJ. kd,n §ema}ere,l

(;vKnD 94. nn.tdeJİin 6. fükraı r (b) 6ğdne Eörc, ker Frta! knııden ya]r|]ıc{r ıir lrilıt. klntrüğr ndı ı!-drİm blolllnışftr. cVK'Dın 9.ı. naddesnrin 6 nkD§nnı (b)'btİdi ır!,a.nc4 üıDr
mİİcllelkuıanndc. ıanr mükellefgerçek kişilcic, dnğülaı karParı.D iizclind;n % ü 5 on; dx ı;lkiEt

'ıpılucokıl.cvKhn 86. mddsinin ]. fükjsünm (c) beıdi ur2nncJ, ıel('lyoluj,la lcrgi]enü]nibriş bılunü ve
gı}IGan ıııü.rhn,20] 5 yılü celinen içi!29.0oo TL'yi (GVK nı. l03.üıadden;deyeralmgd]Dvelsisi
ıa.ifsini. iİjnci dilimi) aJaİ ve ıan nükellef kufumlrdo. etde ediüği ı6 pa}j& içi. 

-berm;e

r_l,,,icl(l.t\. ıiİlc,,,.,., ln."|,. ,,u|.r|1,.l..e,i(ltn 
^Jl 

p,,1]Jn , ü.., tl',,,.:. , a lk.i1 ,,EA.li T'L..lJd, lJ, n..tri.,l ,l: Uj da. rl, Jl [.( JJı
dm,1ain,]enl Vl"nllr4 V-dd.,,,,Jor cJ....,lJıJip,l||.. lr!L 

"ıll , .." ,,, . g" k
aa),nl,. tll[ ]trJaİ{me il. hlan rd',c* |,am,.,d,.lll o.,n,, , '. ,ll,, :.,u.c,jdel mJl.up!dilil

Dx. ,i.(,|i:LJ,,1 !u,furc.r bi| ;rcr alr.rJ ml,Jl. ıc\" İ,m (l .il : . |.,...'.lJJJü,
Il.,1€|bi: iT.la:l.1,,.j",Y.allnjjTl"jJJ,,(, lJ1 .n,lJ..i.h,,\.nl.J/l|...J..,!,u}..
kli.lJ . L , BUl,,atrl ,nb§- ,mcd.,,)taj eld..dl.r"ili/fuflJ,(V\..l...,,.ıı..,,"i.
]|k2Yn,nlc)b.nd nt[ belfin!lü hl,tniı]in \ jıThn,r

Ditr Dİkcllel kuI._ııU. ]'ürki}e'de bİ işyei veya dalmi leİr§ilc,s] } oksa clde el.iği kfuç leuiyc üabiUlic.\,.,d,!J,d,mül.Uell,fu,nmulin,o,!|cLu|.,,,elülU\e,§md;ç,,,.i3.,",ı'-.1i
tjnlolar]aşm$ \alg anlaşna hüuim]ed u]qLtl@cah .

(iji) E|sse sen.rlcri Kar Pıyhr,- v".gı".ai.il-"ıl,
IIh$ sçn€lldindoı e]de edil-ck (r.pıylüInüİ velgilcndi,l LİreJ aşağıda(ı gibi olac.rıır.

,a
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:_-. ' .-*is.lc-cltii6jiq&i"+i.lfuiiliİilkiiİy&texffifit'§t $r, -iİücüi]rEiini J,!pni, ,,il &ğ:iniı
- , 1crkiln! lİbl dğEfdir] ,

Diğe. t İJlLın J<vK'n r5. Maddesnıin l , F]rİdı uyann.a, bir kümb ıam rıüteLlef bsşka bn kü.JnJ
ışüaki neneıiyle .ldc ettiği kar Payı.( bu ka. payn dağltan kürdm nezdiııde (unünle ,clqNme labi
,l,d d, c, frclçü,,F .J. aJJfl <lde rde|. ..-,".ui"",, .Un,1 P| r Li i,"a
mü[e]leliyeıe Eli gj.işinr semyesi yaıüı]n fonı kaıll.rd Pıyları !e lrissc scncılcrnrd.n.lde edilen l:d
pn}laü ddril. diğcr 1bı vc yatltrnı orı.İldJznnı.llxtİnl pJ},laıü re hnse scİcdcrinden eldr rrilen knl

scnenğü üai.dcn re(kiİaı.yapımara.ağ gibi bü ht5e s.nctlc.i ın§]llğı olan knr laylnın .henlat
senıayc iadi'01 aİ beysied,lnesi gotknırnrekıedi.

oır \4ü1,I!lcl.,.rek ki!ilf r:

(,Vl" n04. add,n, ,i].|La"d,nl,jb<ndiu}fu.., üJn lnllc|.1.J ,.ll. lfu, ..|.lgcİ.l
kişileE. "dagtrılan ki paylan m.i.den" %]5 ofuıİdı ıevlifaı yapdacakt,., Tİrkiycnin laİ.fo-ld;gü
bM çifte vğ.gilğ.ı]iinıennt onlğna§i otaşİıalahda d.lra diişüli ıci,kni oEn ü bcüirıe..bil-ek1ed;.

34. rNcrıİMDYD 
^ÇtK 

BELGDü,En

Txıi nıiilrtucf İüuınlr 1efüoda! T İkiye'de bir işyen lera daini ıo5ilcj ıra.ılığı i]c kaı payü cld.
.n.nlcr hıtiç.lİı.].lzorc cf ] nüİeIlel ru.unaı. vcy. k!, mnar Yergisiııd.n Dlat .li. dtrü mlkcl|ğ!'
kU ruı]i.a dJİıracak kJı pJ yla.l üzernrde. KVK'nıt ] 0 Maddesinin ] . li lİ. ı g.lcg, Lb] ] ı iin l çıı ! u
onİ %,lj ln}tvkilaı yanültr, 'luikiye'nin ıarıl'olduğü b.a çi^e leryileddimrerin innenı.si
rlaşüırlrnrdadangdüşük ıelkifatolmlüübehlcncbilü.ckcdn.

l], b4^( ( l VtY \ H A!,KA \Rl l DFN l 1IlAlll\D^]\ !,FRil,t\ izi\ ll 1hhl\D.. Eil ci

AşJğıdrkl ıelgdld oreaııize samyi Dölgcsi Bnko cadNo288 \iğ.le Boı }ol] 7 |in N]GDE
nauinıle],, ,hraÇçııd lnc.tği vc tra§wnı yedei ile ih.Jççlnln inüemel $i.$ (i§l brko..nn !r}l.
&İru) ı nydınjhna Platlonnurda((Al) ıs fuf s ahiplennin nrce] eın elil r e açl! trü ıl,rllı.dr
]) L2hn,n,edc ycr alan bilgllelin daydüğnı olr§ıUrm ığ furlıi ralor ya d. b(Lg. ii. dcğeılİte ve

göüştel(aeğe]lemc,umm,f.jliyctfcbağuısEdenelinı.Jpoll&rie!€tkll!L!]ılııi!a,.x.azılm..
oponx., esa sazlcşme. vb.)

2) IIİaççıİın izahmrede yeraln!§ geiekr nifusal tablol.ı.

1_ Şi.kd D9§ 6d?]cşb.ği

BD R,ğüsz Dcıctin !c YMM AŞ, sortdduk Rcy,n,

J_ Pİofnm, lininıil lıblolam ili

İİrtr"\4tiıİğ1l.T tiE'nn lİi.

Krr.'nı. 6,nıj&si,. gö.e kurun *ej;r, GVKn r li.fui kDnç nJİkndnli hnkumIcnne göE
sFb $ltan.1'j.p.Olfu.lnanFrjl,).rh._1,016a],üL,ii).,nrbi',tF..noe..lo..d,h,l,Tlincc
, l'],il,.Ji lcl,i"-:i li,1 .. J,Jl'İtnr cil| p n,s,bnd, lqel,, l.


