
Stoklar:
şirket,ın 31.12.20l5 itibarıyla 4ı.960 bin'l'L olan stok seviyesi J1,12.20l6 tarihi itibarıvla 20.643 biıı TL

seviyesindedir. 3 ı. l 2.2017 tarihi itibariyle ise 20.-544 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Dönenı sonuna göre artıŞ

yacta azalış göstermemiştir. §tok seviy,esi geçmiş dönemtere göre düşüş eğilinıi gösterıııiŞtir.

lıtaliyetler:
şirkeİııı önemli maliyet kaieııılerihammadde, enerji v,e direkt işçilik giderleridir. Üretim nıaliYetleri iÇerisinde

onemli bir ağırlığı olan hamı.ııadde, onun da en büyük bolünıünii oluşturaıı lıatı iPliği maliYetleri % l2

oraııında artmıştır. }Ialı üretirn nıaliyeıteri 20l7 sonu ile 20l6 sonu karşılaştırıldığında ise 7ö l9'luk anıŞ

olnıuşıur. Hanımadde, üretim nıalİyetlerinin yaklaşık % 5]'ünü, enerji o,'o 4l'ini. iŞÇilik ise -olo 8'ini

oırşturnraktadır. üreıİm maliyetleri bu nedenle artış eğilimindedir. İŞÇilik üÇreılerinde ise 31.03.20l6

tarihinde sona eren toplu iş sözteşmesi Yüksek Hakem Kurulu kararıyla Şirket'e tebliğ edilmiŞtir.l Nisan

tarihinden itibaren çalİşanlara ikranıi.ve. kıdeın farkı ve o/o 5 iicret artışı sağlanmıŞ bu da ortalama 9i l2-15

oraııında ıicreı artışı ,uğlorr,ş,,r. ri§ "ı l 03.20l9 ıarihınde sona erecek olup. 6 ayda bir o;o 4 oranında iŞÇilik

ücretlerinde artış sağlJnacaktİr. işçilik üçretteri artış eğilimindedir. Enerji ise kur riskine duYarlı bir girdi

olıııası nedeniyle artış eğilinıınde olmuştur.

l2.2. İhraççının btklentilerini önemii ölçüdç etkileycbilecek eğilİmler, belİıŞizlİkler, tılePler,

taahhütler veya olıylaı, hakkındn bilgiler:

20t 8 yılı için sermaye artışından elde editecek olan nakit girişi ve ileriye dönük elde edilmesi düŞünülen

krediİenıin işlemleİi sonunda finans duruınıınun düzelmesi halinde aııcak yeni bir Yatırıın- eğilinı ve

taleplerin olması düşiinülmektedir.

ı3. KAR TAHMİNLERİ vE BEKLEN,rİıpnİ
t3.1. ihıaççınııı kar beklentileri ile içinde bulunuinn ya da tnkİp cden hesnP dönemleıiııe iİİŞkİn

kar tıhminleri:

Yoktur
t3.2. İhınççıııın kaı.tahminbıi ve beklentilerinç esns teşkil eden vaısıyınılar:

Yoktur,

l3.3. kar tahnıin ve beldentıleııne ilışkin bağımsız güveııce rnpoı.ıt:

Yokıur.

l3.{. Kar tümini veya bcklentiierinin, geçmiş {inansal bilgilerle kaıŞılaŞtııılabilecek Şekilde

hnarlandığna ilişkin nçıklama:

Yoktur.

13.5. Daha öncc yapılmış kar tıhminieri ile bıı tahminierİn İŞbıı İzahnıme ıırİhİ İtibarİYle hıla

doğııı olup olmıdğ hakkında bilgi:

Yoktur,

,.ç, 4l
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ı4. İDARİ yApı. yÖNE,rİM oRGANı,ARı vE ÜsT utizgy yÖıvnrİcİınn

l4.1. İhraççının genel oı,ganizasyoıı şemn§ı:

,.l tjes,*t,,

ı*,§hs

l:t.2. İdaıi yapı:

14.2.1. İhıııççının yöneüm kuııılu iiyeleri hakkında bilgi:

Sermaye paylaıı 21.0§.2017 tarihli MKK tırıfından verilen olağaıı geııel kuıul pay sahİpleri
lisiesiııden alınmıştır.

- va, l7E

Yofu i(.ı1 8ıııo

t

Adı §oyadı Göıevi

Başkan

Son 5 Yıldn

İş Adıesi
İhraççıda
Üsüendiği

Masko yönetim kur
Bşkan Yrd.Sitesi 6 Ada Nıı: B8/l0

lkitelli/lSTANBUL

Göıcv siiıcsi l
Kalan Görev
Süresi

Sermaye Payı

(TL} leıa
Zekeriya
GÜNEYKAYA

2 yılll Yıl 2.329.92l 3.02

KemalSEt.Vl
Başkan
Yard.

İdaaltepe .tvlah, Rıfkı
Tagw Cad. Ntı: l0518
}ılaltepe İstanbul

Risk Yön.
Koıı. Başkanı

2 yılll Yıl 600,8ı9 0,8

Yakup
AYDoĞAN üy*

Ceydam Tekstil-Plevne
Cad. No : 42 Mamak-
ANKARA

yönetiııı
Kurulu Üyesi

2 yılll Yıl 1.4,75.386 t.90

i..evend
TUNÇLAR üye

Yön.
Masko Mobilyacılar
Sitesi 2 Ada No: l9-2I
[kitelliilSTANBUt.

Başkanı. Yön.
Kur. Başk
Yard. Kur.
Yöıı. Konı.

il{asko Mobilyacılar
Sitesi2 Ada No: l9-2l
ikitelli/iSTANBUL

Yön.Kur.Üye,'
CEo

2 yılll YıI 884.000 ı.l4

ilhami SEFER LJye 2 yıL/l Yıl ll,l2,1 0,0l

600.000 0.08Vedat KARCI Bağım
sız üye

Karaca Kaya Cad. No:
l 0 l Siteler,'.Alıindag
ANKARA

on.
Koın. Üıc Kur.
.Dcıı. Konı Ül c
Kıır. }'ön.
Koın.

2yılil Yıl

'\ı,ğd.

İİğ ğlı ğüJ {if 4$!,} c.(,. .iüi
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§on § yılda oıtnklık dışıııda
üstbndiği göırcvler

GöııviAdı soyıdı

koteks yöııetim kuruluYönetim Kurulu BaşkanıZekeriya GUNEYKAYA

Koteks Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Başkan
yardımcısıKeınalSELVI

koteks Genel sekreterIrVeLevent
Uyeüyeİlhaıni SEFER

Muraı
YlLDlRlM

Bağım 2 yıli l Yıl ı 50.000 0.02

14.2.2. Yönetimde söz sıhibi olan peısonel hakkında bilgi:

ADı, soYADı cönnvi iş ı»nnsi
soN 5 YILDA
ORTAKLIKT.A
i.ısrırışoffii
çÖnrvırR

sERllıAYE
PAYl
TL-o/o

Mustal'a
ALTtjNBAş

Genel
Müdi.ır

Niğde-}3or Yolu, '7. Km
Birko Caddesi No: 2{t8

NiĞDE

0l . l 2,20 l 6 tr.itibafen
danışınııı

0

1,1üsnü

CALıSKA}i
Gerıel
Müdür

Emekli ?8.12.?015 görevden
avrıldı.

0

14,2.3. İhıaççı son 5 yıl içerisinde kurutmuş iss ihraççının kunıculan haklonda bilgİ:

Şirket Nığde'nin nıerkeııe bağlı Kovunlu Kövü saftinleri larafindan 0S.02.1972 yılında kurulmuştur.

l4.z.4. İhı.aççının mevcut yönetim kuıuhı üyeleıi ve yönetimde söz sahibi olan pcrsonel ile ihıaççı son

§ yıl içerisinde huııılmuş ise kıırucuiaıııı birbiı,iyle akrıbaiık iiişkileıi haklgnde bilgi: Yoktur.

l4.3. İhraççının yönetim kunılu üyebıi iie yünetimde Sz şahibi olan peı,sonelİn yöııetinı ve

uzmanh k deneyinıleri hıklonda bilgi :

Zekeriya GÜNEYKAYA-Yönetim Kıınılu Başkını

l988 yılındaİstaııbul Teknik Üniversitesi İşletmeMühendisliğiBtilünıUnden mezun oldu l983 -- l9q8 yılları
arasında Mobilya.'toptan Mefruşat, Mobilya İınalaı İşleri İşleımeciliği vaptı. 2l Mayıs 20l7 tarihli genel

ktırulda 2 vıi görev yapmak üzere seçılmiştir. Koyunlu Tekstil A.Ş.'nin yöııetim kurulu baŞkanlığı görevini de

ytirütn,ıektodir.

Kemat S ELVİ-Yönetim Kuırılu Başknn Y ardımcısı

l980 yıtında Özel Doğuş Lisesinden mezun oldu. İstanbul'da molrilya ve halıcılık sektöründe ticaret YaPryor.

21.05.2017 tarihli olğan genel kurutda 2 yıt görev yapnıak üzere seçildi. Sn. Kemal SELV|, l963 doğunılu

olup. Birko A.ş.,nin-yoĞtim kurulu uaşıan yardımcısı, riskin erken §aptanması komitesi baŞkanıdır ve

kov.unlu Tekstil A. Ş. yönetinı kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yııkup AYDOĞAN-Gcnel §ekreter

l998 yı|ında Anaclolu üniversitesi,ııden nıezun oidu, halı satışı ve ıicarğti ile uğraŞıYor. Yönetim kurulu genel

sekreteri Sn.yakııp AİD9ĞAN,ıız+ aogrmlu ve üniversite nıezunu olup, Birko A.Ş.'nin Yönetim kurufu

genel sekreteri olarak görev yapnıaktadır.1l .05.20l7 tarihli olağan genel kurulda 2 Yıl görev YaPmak iizere

seçilmiştir,

t evend 'tUNÇLAR-İ]ye

l980 yılıııda Alımet Rasim Lisesi'nden nlezun oldu. Mobilya licaleti ile uğraştı. Yönetim kurulu üyesi Sn.

AR. l962 doğunıtu olup. Birko A.Ş.,nin yönetinı kurulıı üyesidir 2l.Q5.20I7

Masko Mobil.Siıesi5 B
/' -] 0 İkitell i./T Sl";\NB UL

" Vtf. fjo, i}8

[1iıı

Den. Kıım,

stz

Leveııd TtJNÇL

üğ İ tb İt!,

TÇ
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kıırulda 2 yılgörevyapnıak üzere seçilmiştir. K.oyunlu Tekstil A.Ş. yönetiıı,ı kurulu genel sekreterlik görevini
t,ürütmektedir.

İlhnmi §EFER_Üye

l980 vılında Orıa Doğu Teknik Universitesi Endüsıri Mühendisliği Bö]ümü'ııden mğzun oldu^ l98l yılıııdan
l990 yılları arasında Şe{, Müdür ve İşletme N,iiidürü olarak görev yaptı. l99 l yılında başladığı Koordinatörlük
görevinin ardından 20l3 yılına kadar Şirket danışmanlığı görevinde bulundu. 20l3 yılında seçildiği \'önetim
kurulu üveliği görevini sürdüren: İlhami SEFER. l955 doğumtıı ç|pp, Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi
olarak görev yapmaktadır. Aynı zanıanda Koyrınlu Tekstii A.Ş.yönetim kurulu tiyesidir.

Veılat XlRcl-nağınısız Üye

l985 yılında Tokat Gazi Osmaıı Paşa Lisesi'nden mezun oldu, l985 yılında serbest ticarete başladı. l988
Yılında Karsan Linıited Şİrketi. l 996 Karcılar Liınited Şirkeıi, 2009 yılında Avan Limited şirketi. 20l9 Kayı
Limited Şirketlerinde ofiaklığı başladı ve dört şirkette de ortakhğı devam edi_r,or. yönetim kurutu bağımsİz
ü.yesi; Sn.Vedat KARCİ, l968 cloğunılu olup, Birko A.Ş.'nin y*önetim kuruÜ bağmsız tıyesi olarak-grev
YaPmaktadır. 21.0-§ 20l7 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapnıak ilzere seçilmişir. Kurumsa] ytıİetim
Koıniıesi başkanı ve kuruınsal deneıim kıımitesi ve riskin erken saptanması komitssi üyesidir.

Mu rat YILDtRIM-Bağınısız fİye

2003 Yılında İstanbul Gökkuşağı Lisesı'nden ınezun oldu. Mobilya ticarmi ve işletmecilik yııpıvor, yönetim
kurulu bağlmsız tiyosi Sn.Murat YILDIRLM" l975 doğumlu olup, Birko A.ş.,nin y,onetim kuİulu bagımsız
üYesi olarak gcirevyapınaktadır. Denetimden Sorumtu Konnite başlaru ve kurumsal/şnetım konıitesi ııĞsidir.
l4.4. Yönetim kuııılu üyeleri ile yönetimde söz sahibi o|aıı peıtoneiin son duııım da dahil otmnk iizcre
son beŞ Yılda, Yönetim ve denetİm kuıuliınndı bulunduğu veyı oıtağ olduğu bütiin şirketleıinııııvaıılAıı, bu Şİrketleıdekİ sernıaye paylaıı ve bıı yönetim ve deııetim ı<uıuııannoaki üyeüfinin veya
oıtaklığıııın hnlen devam cdip etmcdiğine dair bilgiı
ZekeriYa GÜNEYKAYA'nın soıı beş yılda idari, yönetim ve denetim orgaıılarında bulun<iuğu veya
ortağ' olduğu blltün kuruluş r'e şirketleriıı unvanları ve bu idari, yöneıimle denetim orga.ııtirınclaii
üyeliğinin veya oıtaklığının haleıı devam edip etmediğne dair bitgi:

Şirket Üııvaııı Sermaye Pavı ('i'L}
Sernıaye Payı

(fh)- Göıtvi
Devam Edip

Etmediği
260.00ü 9/o l00 Müdür Devaın giiyor

Bağlı Ortakl*-Koteks 1,842 Yo 0,06 YKBaşkanı Devam ediyor
Kemal SELVİ'nin son bE yılda idari, yönetim ve denetim organlarında lıu|unduğtı veya orıağı olduğu
büttin kuruluŞ ve Şirketlerjn unvanları ve bu idari. yönetinı ve denetim organlarınoaki-uyeligİıi* ueİa
ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

Şirkpt Ünvanı
§ermaye Payı

ffL}
§ermaye Pnyı

(,^| Gtiırvi
Devam Edip

Etmediği

Selvi Halıcılık Tic.ve San. Ltd.Stı 2,500.000 o/o 5a Müdür Devam ediyor.
Selvi t-lalı Tekstil Paz Tic.ve San
Ltd.Şti. 500.000 %50 Müdür Devaııı edivor
Selvi Turizm ve Yatçılık Tic.Ltd.
Şti 250.000 %5a Müdür Devam edivor.

Bağlı Ortakiık-Koteks 270 % 0.009 üı,e f)evam edi_vor.

.l* , iıl filh

u



YakuP AYDOĞAN'In son beş yılda idari, yönelim ve denetir,ı organlarında bulıınduğu veya ortağı
olduğu bütüıı kuruluŞ ve Şirketlerin unvanları ve brı idari, yönaim ve denet,iın organlarıııdaki tıy.eliginİ
,,eya ortaklığının halen devam edip etnıediğine dair bilgi:

Şirlıet İjnvanı
§ermaye Payı

ffL}
Sermaye Payı

(o/ol Göıevi
Dcvam Edip

Atmediği
Ceydam Teks. Çeyiz Zücc. Halı
Mob,San.ve Ltd.Şti. 1.000,000 o/a 50 Müdür

f)evam
cdiyor.

Avata l-|alıcılık §an. ve Tic.Ltd. Ştı 896. ı ö0 ğ/t 59.7 Müdür
Devam
erliyor,

jlyata Çeyiz San. ve Tic.Ltd. §ti 99ü.ö00 oıa 99 Müdür
Devam
ediyor.

Halı San. ve Tic.Ltd. 50.000 o/o 25 Ortak
Devam
ediycır.

Damask Gıda Tur İnş Saıı.ve
lic.A.Ş 500.000 %5ü Ortak

Devam
e<iiyor.

Levend TUNÇLAR'ın son beŞ yılda idari. yönetim ve denetim organlarında bulunduğu veyş ortağ,
olduğu bütün kuruluŞ ve Şirketlerin unvanları ve bu idari, yönetim ve*cienetim organlarındaki üyeliğinin
veya ortaklığının ha.len devam edip etmediğine dair bilgi:

İlhami SEFER'in
btitün kuruluş ve
ortaklığıııın halen

son beŞ Yılda idari, yönetiııı ve donetirn organlarında bulunduğu veya ortağı otduğu
Şirketlerin unvanları ve bu idari, yiJnetim vİ denetim organlarİndakİtıveliğİnin ğdevam edip etmediğine dair tıilgi:

Şirket tJnvanı
Sermaye Payı

ü"L)
Sermaye Pnyı

(o^| Göıtvi
Devam Edip
Etnıediği

BağIı O {g]<.lık- Ko teks 270 % üJ.üa9
Genel

§ekreter
.Devam
ediyor.

Şirket İjıışanı
Sernıaye Payı

{TL}
Sermıye Payı

(%| Göıçvi
Devam Edip
Etmediği

Bağlı Ortaklık-Koteks 270 % 0.009 ü_ve
Devanı
e<iiyor.

Vedat KARCI'nın son beŞ Yılda idari, yönetim ııç denetim organlarında bııtunduğıı veya ortağ olduğu
bütün kurııluŞ ve Şirketlerin unvanlan ve bu idari, yönetim vJ denetim organlarıİJaıİ ıı.veılginin veya
ortakiığıı,ıın halen devam edip etmediğine dair bilgi:

Şirtat t]nvanı
Sermaye Payı

ffL)
Scrmaye Payı

Vo| Görevi
Devanı Edip

Karcılar Tekstil [.td.§ti. ı.200.000 % l00 Müdtir
I)evanı
ediı,or.

VN{ Kayı Yapı İnş. Taah. Ltd.Sti. 500.000 o/o 50 Müdür
Devam
edivor.

Avan Ayd. Aks. Ltd.§ti. l 60 000 oıo 32 Müdür
Dcvam
ediytır.

Murat YlLDIRlM'ın son beş.yılda idari, yönetim ve denetim organlarında bulunduğu veya ortağı olduğu
blllün kuruluŞ ve şirketleriı,ı unvanları ve bu idari, yöııetim ve eienetim organlarındaki uyeliğirin ,"},
oıtalilığının halen devaın edip etınediğine dair bilgi.

Vöİ No;178

Kın
_.,. r'l

Şirket tjnvanı
§ermaye Payı

ffL)
Sermaye Payı

(o/o] Göııvi
EdipDevanı

Etmedıği

MolıilyaLtd.Sti. F 20.000 % l00 Müdür Deı,am ediyor.

ışş a6 f,İlıı Fti
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l4.5. §on 5 yılda, ihıaççnıın yönetinr kunılu üyeleıi ile yönetimde yelkili olffn persone|den alınan,
ilgiii kişiler hakkında sermaye piyasnsı mevzuatıç §4ll sayılı Bankıcılık KRnunu ve/veya Tiirk
Ceza Kanunuııuıı 53 üncü nıaddesiııde belirlileıı süııl*r gtçmiş olsa bile; kasten işleueıı biı, suçtan
dolayı beş yıl veya daha fazla süırcyle hıpis t€zasına ya da zinım*t, iıtilutp, rüşvet, hıısızlık,
dolandırıcılıh sahteciiilı, güveııi kötiiye kullaıımao hileli i{las, ihaleye fesat knııştırına, veıiieri yok
etme vtya değiştiıme, banka veya kıcdi lıaıtlaıının kiifilye kullanıimısı. kaçakçılılq vergi
kaçakçılığı veyı haksız mal edinme suçlnnnılaıı dolayı nlııımış cezai kovuşturma ve/v,eya
hiikümlüliiğünün ve ortaklık işleıi ilt ilgili olarnk taraf olunan davı koııusu hııkuki uyuşmızlık
ve/reya kesinleşmiş hükiim bıılunup bulıınmadığına dair bilgi:

Ycıkıur.

l4.6. §on 5 yıldn, ihraççının mevcııt yönetinı kurulu iiyeleıi ilc yönetimde söz sıhibi olnn percoııele
ilişkin yaıgı makamlannca, iıaınu idnıeierince veya mcslek kuruluşlaıınca kımuya duyuıulmuş
davılnrlsuç duyuıulın ve yaptınnıInr hakkıııda bilgiı

Yokıur.

l4.7. §on § yılıla, oıtaklığın nıevcut yönetiın kuruiu üyeleıi ile yönetimde söz şahibi oiın
peısonelin, yönelim ıe denetim kurulıı üyeleıi ile yöııetimde söz sahibi olduğu şirkeıleıin iflas,
kayytıma deyir ve tısfıyeleı,i hakkında ayııntılı bilgi:

Yoktur.

l4.8. §on 5 yılda, ortıklığın mevcut yöııetim kurulu üyeleri ile yönetimdc söz şnhibi olın
personelİn hcrhangi bir oıtakiıktaki yönetim vç denetim kunılu üyeiiğine wyı ihraççıdaki diğ*r
yönelİm göıevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleıi ta.ıafından son veıilip verilmeıliğine ılair
ayııntılı bilgi:

Yoktur.

t4.9. yönetim kııııılu üyeteri, yönetimde söz sahibi peısoııet ile ihraççı son 5 yıl içeıisinde
kuıulmıış ise kuıuculann ihrıççıyn karşı göıtvleri ih şnhsi çıkaı{an ımşndaki çıkır
çahşmılaıına ilişkin bilgi:

Yoktur.

l4.9.1. yönetim kuruiu üyeleri, yönetimde söz snhibi peısonel ile ihraççı soıı § yıl içerisinde
kurulnıuş ise kuıuculnnıı yönetim kuıulundı veya üst yönetimde göııv ntmaiaıı için, ana
hissedarlar, müşteıiler, tedaıikçil*r veya başka kişilerle yapılnn nnlaşnıaiar haklondn bilgi:

Yoktur.

l4.9,2. İhızççının çıkarılığ ve yönetim kuıulıı üyeleri, yönetimde söz sahibi peısonel ile ihraççı son
5 yıl içerisinde kuııılmuş ise kuıııcuiann sahip olduğu sermıye piyasısı ıraçlnnnın satışı
koııusunda beliı,ti bir süıc için bu kişileırc getiıiimiş sınırlamalar haklunda ıyııntılı hilgi:

Y<ıktur.

ı5. ÜCRIT vE BENz§ftİ rtınxraATLER
l5.1. Son yıllık hesap dönemi itibıriyle ihraççının yönetim lnırıı|u üyeleıi ile yönetimde söz sahibi
peı,soneiinin; ihıııççı vc bağlı oıtnklıklnıına verdikleı,i lıer türlü hizmeiler için şöz konusıı kişileı,e
ödcnen iicıştler (şaıta bağiı veya eıtelenmiş ödeıneler dahil) ve sağlanan benzeri menfnatier;

Şirketin 3l Aralık 20l7 döııeın sonu itibariyle yönetiın kurulu üyelerine ödenen ücretler ve beıızerimenfaatter
toplaını 271.32E Tl'dir. 31.12.20l6'da 29-}.l l2 1-1-. 31.12.20l_§'te ise 269.125 Tl'dir.

\-

\1üf. No
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tjcret ve Benzcri Menfaatler 31.12,2017 3l. ı 2.2016 3ı.ı 2.2015

yönetim kurulu Üveleri 271.326TL 293.112"rL 269.125,İL

yönetinıde söz sahibi personeJ 0 91,145 TL 222.172TL

20l5 yılı içerisinde Şirket'e Genel Mtidür olarak ataııan Hüsnü Çalışkan 02.12.2014 * 28.12.2015
ıarihleri arasıııda görev yapmış olııp. kendisine ?22.|72 TL ödeıınıiş, daha sonra Genel Mtldtlr olarak
atanan, I\{ustafa Altunbaş ise 20.06.2016 - 22.11.20l6 ıanhleri arasında görev yapnuş olup işten
ayrıldığı tarihe kadaı kendisine 9l . l45 TL ödeme yapılmıştır.

l5.2. Son yıilık hesıp dönemi itibariyle ihıaççının yönetim lııııulıı üyeleri iie yönelimde söz sahibi
peısoneline cmeklilik aylığı, l$dem tazminatı ve}a benzeri menfaatled ödeyebilmek için
ihınççıııın veyn bığiı oıtaklıklaıının ııyırınış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlır:
Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine iIişkin 20l'7 olağan genel kurulunda aiınan kırarlar
doğruitusunda, yöneıim kuruiu bçkanı aylık net ].000 TL ve üyeler ile bağınısız üyeler ise aylık neı
?,000 TL huzur hakkı alıııaktadırlar.

t 6.YÖNETİ§ı ruRu ı[] IJYG U LAMALARı
l6.t. İhı,aççının yönetim kıırulu iiyeleri ile yönetiınde söz salıibi otan peısoıelin göıev siiıesi ile
bıı döneme

16.2. Tımamlanan son finansıl tablo dönemi itibnriyle ihraççı ve bığlı oılaklıklnn tarafın«lan,
yönetİm kunılu üyelerine ve yönetinıde söz sahibi peısonele, iş ilişkisi sonn erdiıitdiğinıle
yapılacak ödeıııçbrelsağlanacak faydaiaıa ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya buiunmıdığına
dair ifade:

Yönetinı kurulu üyeleri görev süresi sona erdiğinde herhangi bir fayda sağlanmayacaktır. Yönetimde
söz sahibi oiınuş personel iş ilişkisi sona erdiğinde hak ettiği kıdern tazminalı ve diğer alacakları
hesaplaııarak ödeıımişı irlödeııi r.

t6J. İhraççının ılenelimden soııınılıı komite iiyeieıi ile diğer komite üycleı,iııin Rılı, soynılı v,e bu
komiteleıin göııv taııımlan:

Şirket, yönetiııı ku.rulunuıı görev ve sorunıluluklarını sağlıklı olarak yerine getirrnesi amacıyla yönetinı
kurııltı'nun I9 06.20l? tarihli ve 34 savıh kararı ile yönetim kurulu Lıünyesinde oluşturulan komiteleri
aşağıdaki gıbi belirleıııişir:

Kunımsal Yönetim Komitesi'nin görcvlcri:

, va,

finı

Adı soyadı Son 5 yıHı İhn*ççıda
Üstlenıliği Görevler

Görev sürtşil
Kılan Göıcv Göıev

Zekeriya GÜ}.\'EYKAYA Yönetinı Kıır. Başkan Yr.d. 2 YıLll YIt.
KemalSELVİ Risk Yön. Korn Başkanı 2 YlLi ı YIL
Yakup AYDOĞAN yönetim kurulu Üyesi 2YlL/I YlL

Levent TUNÇLAR
Baş Yrd.,Y«ln,Kur,Başkan1 Yön. Kıır

Kur.Yön,KomÜye 2 YILil YlL
tlha,rru SEF'ER yönetinı kurulu Üyesi 2 YIti 1 YlL

Vedat KaRCL
Risk Yon. Kom. Üye/Denetimden sorumlu
Komite t"İyelKur. Yön. KonrBaşk. 2 YlLlı Yıı"

Murat YlI".DIRIM Denetimden sorumlu komiıe Bşkanı 2 YILll YIL

i'tt,.İl|ı
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- Kurunrsal yönetimilkelçrinııı uygulanıp uygulanmadığını, uygu|annil}or ise gerekçesini ve bu prensiplere
taııı o|arak u}-mama dolayısı_v..la nıeydana gelen çıkar çatışmalarını ıespit ederEk. yöneıim kuruluna
kıırtııırsal .rönetim uygulamalarını iyileştirıci tavsiyelerde bulunınak.

- Pay sahipleri ile ilişkiler birinıiııiıı çalışnıalarını gözetınek.

- Kamuya açıklanacak "Kurumsal }iönetim Uyum Raporu"nu gözden geçirerek. burada yer alan bilgilerin
Komitenin sahip olduğu bilgilere göre d<ığru ve tutarlı oiup olmadığını kontrol etmek.

- Kurıınısal Yönetim İlkelerinin Şirkeı içerisinde gelişirilınesini. benimsenınesini ve uygulanmasını
sağlanıak, uygulanamadığı konularda çahşma yaparak, Yöııetım Kunılu'na tıvum derecesini ıyileştirici
önerilerde bulunmak.

- Dünyada Kuruııual Yönetim İlkelerini takip ederek. gerekli unsurların Şirket bün_vesinde uvgulanması
anıacıyla yönetim kuruluna öneride bulunmak,

- Yönetim kuruluna uygıın adayların §&ptanması, değerlendırilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir
sistem oluŞurmak r,,e bu hıısusta politika ve stratejiler belirlenmesi konuJannda çalışmalar yapmak.

- Yönç'tim kurulunun yapısı ve veı:iınliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda
1ıapılabilecek değişilcliklere ilişkiıı tavsiyelerini yönetim kurulu nasuıımak.

- Yönetim kurulu üyelerinin ve üsl dtizey .vöneticilerin perbrmans değerlendirme ve kariyer planlaı,ııası
konıısundaki yaklaşım, ilke ve uygulanıalarını belirlemek ve bunların gözetiminiyapmak.

- Şirketin varlığını, gelişırıesini ve devaıı,ıını tehlikeye duşı.irebi|ecek risklerin erken tEhisi. ıespit edilen
risklerie ilgili gerekii önleınlerin uygulanması ve riskin yönetilmesı amacıyla çalışnıalar yapnıak,

- Risk yönetiın sisterrılerini en az yılda bir kez gözden geçirrnek.
- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin

uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek.
, Şirketin ve üyenin performansı ile bağ|antılı olacak şekilde ücrettendirmede kullanılabi|ecek ölçütleri

belirleınek,
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetiııı kurulu üyelerine ve üst duzey yöneticilere verilecek

ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruJuna sunmak.
Komiıe yukarıdaki konularda yönetim kuruluna değulendirnıeleiini ve tavsiyelerini yazılı ı.eya sözlü olarak
bildirir.

Şirket'te kunınısal yöneüim ilkelçrinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu
PrensiPlere tam olarak uyıııama dolıyısıyla meydanı gelen çıkar çatışnıalarını tespit eder vJyoneİim kuruluna
kurumsal yönetim uygulamaJarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Pay sahipteri ile iİişkiler biriminin
Çalışmalarıııı gözetır. Aday belırleme ve ücrst komitelerinin görevlerini de yerine getirir"

(*) Nazjk Taşkın, Şirket'te siireli sozleşme

Denetimden Soıııınlıı Komite görevleıi :

- Bağımsız denetim kuruluşunun seçiıııi, bağımsız denetirn sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetiın
süreciııin başlatılıııası ve bağımsız deııetinı kurulşunun her şamadaki çalışmalarını gözetmek.

- Bağımsız denetçinin bağımsızlık krıterleri karşısındaki durumunu, bağınısızlık beyanını ve bağımsız
denetinı kuruluşundan lecek ilave hizmetleri değerlendirmek.

i{Q

Adı soyadı Göıevi yönetim kuıılu Üveliğinin mıhiveti

Vedat KARCI
kurunısal yönetim komjtesi

Başkanı Bağımsız Üve

Levend TUNCLAR
kuruınsal yöneıim komitesi

üvesi yöneıim kurulu uyesi

Nazik TASKIN(*)
kurumsal yönetim komitesi

üvesi yatırımcı İlişkileri yöneticisi

,İü üt (rfJ ıİğrı :Ll
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- Bağınsız denetim kuruluşu taralindan Konıite'_ve ileıilen bağımsız denetim kapsamında utaşılacak
tespitİeri. ortaklığın muhaselıe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları: bağımsız denetçi
tarafından daha önce Şirkeı vöııetiınine ileti|en SPK'nın ııuhasebe standartları i|e muhasebe iikeleİi
çerçevesinde ahematif ııvııtılama ve kamu.ya açıklama seçeneklerini: bunların nıuhtemet sonu.çlarını ve
u.vgulama önerisiııi: ortaklık yönetinıiyle arasıııda gerçekleştirilen öneıııli yaaşn,ıaları değerlendirmek.

- Şirket'in ınulıasebe" raporlama ve iç kontrol sisteınlerj ile bağımsız denetinı siireçleri ile ilgili tılarak
Şirket'e ulaşan şikAyetlerin incelenmesi. sonı,ıca bağ|annıası: Şirket çalışanlarınııı_ nıuhasetıe. raportam4
iç kontrol ve bağımsız denetim koııularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi
konıılarında ııygulanacak yontem ve krıterleri belirlenıek.

, Kaınu.va açıklanacak yıllık ve ara dönenı finansal tabloların. Şirket'in izlediği muhasebe ilkelerine,
gerçeğe uygunİuğuna ve doğruluğuna ilişkiıı olarak Şirket'in sorumiu. yöneticileri ve bağımsız
denelçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirnıeleriyle birlikıe vönetim kuruluna yazılı olarak
bildirnıek.

- §PK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile konıiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine
getirmek. Koıı'ıite _vönetim kurulunır değerlendirıııelerini yazılı veya sözlü olarak bild:hir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;
- Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek riskierin erken teşhisi. tespit edilen

risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla aşağıdaki çalışmaİar yapar:
- Şirket'in karŞı karŞıYa olduğu riskleri tanımlamak, ölçmek" analizetmek. izlemek ı,e raporlamak, konııol

edilebilen ve kontrol edileme.yen riskleri azaltmak arnacıyla uyanlarda bulunmak.
- Risk Yönetinıi stratejileri esas alınarak, y,önetim kurulunun görüşIeri doğrulıusunda risk yönetiıni

politikaları v'e uygulama usullerini belirleınek, uygulanmasını ve bunta.a uyul.a*,nı sağIamak.
- Risk yönetimi sürecinde temel bir araç oian risk OlçUm ıııodellerinin tasartmı, seçilmesi, uygulaınaya

konulması ve ön onay verilmesi stirecine katılınak, model]eri düzenli olarak gözden geçlrmell ,.nuryo
ana|izlcrini gerçekleŞirerek gerekli değişiklikleri yapmak.

- Risk ızleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirnıeyi sağlamak üzere gerekli görüldtığünde ilgili
birinılerden bilgi, göıüş ve rapor taiep etmek.

- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkiieyebilecek risk unsurlarının etki ve o}asılığa göre ıanımlanma§ır
değerlendirilmesi, izlennıesi ve yönetilmesi amacıyla eıkin iç kontrolsistemlerini cılğurınak.

- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurunısa| yapısna entegre editnıesini ve etkinliğiniıakip
etmek.

- Şirket'in risk yöneliıni ve iç kontrol sistemlerince risk unsrırlarınııı uygun kontroller gözeıilerek
ölçülnıesi, raporlanması ve karar n,ıekaııizmalarında kullanılması konularında çalışınalar yapnıak,

- Çalışıııa esaslarını periyodik olarak gözden geçirmek ve gereki1,or ise değişiklik önerilerinin onaylanması
için yönetiııı kuruluna sıınmak.

Atlı sovadı Göıtvi ytinetim kuıılu Üve[ğinin ınahiveti
Kemal SEL\,t Riskin Erken Saptaıııııası Komisyonu Başkanı yönetim kurulu Baskan yardımcısı
Vedat K.A,RCI Rıskın Erken saptanması komısvonu Üyesı Bağımsız uye

t6.4. İhraççının Kıııulıın kııı,unrsal yönetim iikeieıi karşısındaki dunımıınun değerlendiriimesi
hakkıııda açıklama:

SPK'nın 11-17.1 Sayılı K Yönetim Tebl iği kapsam ında. kıırumsal yö net i ııı i l ke lerinden z.rırun l u olarak
gb::etiminde. payları Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ

,.rbf tjş
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Adı sovadı Göıtvi
Yönetim Kuıulu ÜyeiiEinln

mıhiyeti
Murat YILDIRIIv{ Denetimden sorumlu komite Baskanı Bağımsız Üye
Vedat KARCI Denetimden sorumlıı komite Üvesi

uygulanacak
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|'azar ve Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ünlnler Pazarı'ııda işlenı gören halka açık
ortaklıkların, sisteıııik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili doiEımdaki paylarının piyasa değerleri dikkate
alınarak daiıil oldukları gruplar Sernıave Pıyasası Kurulunca be|irlenmektedir. Birko A.Ş. 05.12,20l6
tarihine kadar Payları BIST ANAPAZAR işlenı göreıı ve zonınlu olarak u,vgulanacak kuruınsal yönetim
ilkeleri bakımından 3. grup şirket iken.BIST kararıyla06.12.20t6 tarihinden iıibaren Yakın İzleme
Paz.:ırında işleın görmeye haşlamıştır. Pavları Yakın İzleme Pazarında işlem gören şirketler, ıebliğ gereği
k urrırnsal ;"öneı im i l kelerine uyıı m }-ükiiıııtülüğü kapsamında değildir.

Buı,ıunia beraber Birko A.Ş. pay|arının BİST nıevzuatı çerçevesinde veııiden Ana Pazar'da işlenı görmesi
için gerekleri sağlama çabasındadır. Kurumsal yöneıim ilkeleri kapsamında aiçtincü grup şirket olarak pay
sahipleri, kamuyu aydınlatm4 menfaırt süipleri, yönetim kurıılu başlık|arına dair ilkeleri büyük ölçüde
uygulamaktadır.

Şirket, faaliyetlerini §PK tarafından belirlenen Kurumsal YOnetim İlkelerini çerçevesinde vg zorun|u ilkelere
uyuınlu olarak sürdürmektedjr. Zorunlu olmayan ilkelerin çoğunluğu uygulanmakıa olup, uygulanmayan
bazı ilkelerde herhangi bir çıkar çatışma§ı soz konusu olınamakladır. Kurumsal Yöneıim İlkelerine Uyum
Raporu, Şirket'in wı*,w.birko.corn.tr adrçsindeki web sitesinin Yatırııncı llişkileri BölümülRryorlarffaaliyet
Raporları Bölümünde yer alan 20l7 yılı Faaliyet Raporu içinde kurumsal yönetim İlkelerine tjyum Raporıı
en güncel hali ile yer almaktadır.

Şirket, l972 yıtında kurulmuş Türkiye'nin en eski sanayi şirketlerinden biri olarak, etkin kunınısal yönetimin
şirketler ve paydaşları açısından çok önemli yararları bulunduğuna inanmaktadır. Özellikle; şeffaflık"
xıruınlu y'oneıim ıınlayışı ve hesap verilebilirlik Şirkeı'in önce|ik|i yönetim ilkeleri arasındadır. Şirket'in
uzun vılIaı boyunca Türk ve _vabancı firmalarla gerçekieşirdiği ttlm ticari faaliyetlerin tecrübesi ile
YaPısındaki uluslararası iŞ yapıııa staııdartlarına yatlcınlık, ilk halka açılan firıııalardan biri olması dolayısıyla
hissedarlarıııa karŞı sorumlııluk taşım4 serınayt piyasaları düzenlemeterinden çok once uluslarara*sı
standartlara göre finarısal raporlaruı kııllanımı. Şirkefin yıllar içerisinde ytneıim felsefesini <laha kurumsal
bir yapıya getirnıiş, karar dma ı,e sorumluluk taşıma alaniarında netlik ve şeffaflık sağlamıştır.

SPK tarafından ilk olarak Ternnıuz 2003'de kamuya duyııruian ve süreç dahilinde çeşitli revizyonlara
uğrayarak 03 0l ?0l4 tarih ve 11-17.1 sayılı kararı oKururıısal Yönetim Tebtiği" ite son haline kawşan
Kurumsal Yönetiııı İlkeleri şirket taraiindan uygulannıaktadır. Zorunlrı olmayan ilkelerin çoğunlugu
rıygulannıavan bazı İlkelerdç de herhangİ bır çıkar çaüşması soz konusu olmamıştır.

16.5. Kuıııl düzenlemeleri uyınnci kurulması zoıuıılu otan ihraççının pay sahipleıi ile ilişkiler
biıiminin fııliyetleri ile bu,biıimin yöneticisi hnkkındı lıitgi:

Şirkeı tarafuıdan,03.01.20l4 tarihli ı,e 2887l sayılı Resmi Gazeıe'de yayımlanan, tI-17.1 sa1..ılı Sermaye
Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim Tebliği" ll'inçi maddesi gerğince payları borsada işlem goren
ortaklıklarda pay sahipliği haklarının kullaııılması konusunda faaliyet gösteren, yönetim kuruluna rapoİlarııa
yapan ve yönetim kurulu ile pa,v sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan yatırınıcı ilişkileri bölümü
oluşturulnıuştur. Yönetim kurulunun tarihinde aldığı 07.0i.20i6 tarih ve l49 sayılı kararıyla bölümtin
vöneticiliğiııe Srı.Nazik Taşkın. yönetici yardımcılığına Sn.Hayrettin Yenel ataıımıştır ve birim aşağıda

bel i ni len görevl eri dflhil inde faal iyetlerin i v iirütınektedir:
- Yatırımcılara ilişkin kayıtların saglıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlaınak,

- Şirket ile ilgili kanıuya açıklanınamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak aizere, pay
saiıiplerinin Şirket ile ilgili yazıIı bilgi taleplerini yanıt|amak,

- Cenel kurul ıoplant|§ının yürtlrli.lkteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi dtizeniemelere uygun
olarak yapılmasını sağlamali,

- Genel kurul toplantısında" pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlaıııak.
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili rıporların pay sahıplerine yollanmasını

sağlaınak.

tiğ İaüı

50



- I\,{erzuat ı.,e şirketin biigilendirıııe politikası dılhil- kaınuvu aydınlatına ile ılgili her ttirlü hususu gözeımek
ve izleıııek.

- BISI've SPK ile ilgili koordinas.vonu sağlamak da daiıil, kanıuyu a,vdınlatmakla ilgili lıer ıürlü hususun
takibini ve kooı dinasyonunu yapınak,

- Web siıesinin yatırınıcılarla ilişkiler boliinıünü yasal yüküınltilılkler çerçevesinde tasarıınmı yaparak
bılgilerin güncel olmasını sağlamak.

ı7. PERSONEL HAKKINDA nİıçİı-nn
t7-1. İzahnımede yeıalan her bir finansıl tıblo döııemi için oıtnlama olaıak veya ılönem sonlan
itıbaıiyle peısonel §ayısı, bu snyıda görülen Önemli değişiklikler İle mümkün ve önemıi ise beltı
baŞlı faalİyet alanlaıı ve coğrafi bölge itibariyie personelin dağıtımı hıkkında açıklama:

Adı Soyadı [Invını Sahip Olduğu l.,isans Tel / Faks E-mail

Nazik TAŞKlN
yatırınıcı
İlişkileri
yöneticisi

- Sermaye Piyasası
Faaliyetleri Düzey
3 Lisansı

- Kurumsal Yönetim
Derecelendirme
Lisansı

0 38ıi 225 0000 /
0 388 225 00ı0 horsa(rübirko.com.tr

Hayrettin YENEL

Pay Sahipleri ile
İlişkiler Birimi
yetkilisi ve İnsan
Kaynaiları
Müdürü

0 388 225 0000 /
0 388 225 00l0 borsa@birko.com.tr

Biı,ko A.§. 31,12.20L7 31.12.21116 3ı.ı2.20ı5
DÖNEM §oNU Pt:RsoNEı. l,a |73 620
GENEL 0 0 0

33 45 66
la2 l ı 8

0
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KoTEKs 8 6

Şırket eski teknolojiye sahip karde iplit işletmesi faaliyeıleri 31.03.20l6 tarihinde, penye ve open_end
iŞletmeleri ise 3l. l?.2016 sonlandırıldığından çalışan sayısı azalmıştır. Çatışanların İıak ettiğiaİacaklar
ödenerek iş akitleri sona erdirilmiştir,

Kaıegorileri itibarıyla 3 yıl itibarıyla çalışan personel sayısı:

Birko A.Ş. 3l.ı2.2017 31.12.20l6 3ı.ı2.20l5
Dönenı Sonu Toplarn Fersone] ı43 l73 62a
Dönem sonu ortalanıa poryınel ı38 4l9 692

l7.2. Pay sahipliği ve pay opsiyoniaıı:

l7.2.l.Yönetim kıırulu üyeleıinin ihraççının paylnnna yönelik sahip olduklaıı opsiyonlar
hakkında bilgi:

Yoktur.

'1.2.2. 
Yönetimde söz sahibi olan penonelin ihıaççının paylıırna yönelik sahip olıiuklın

opsiyonla r haklunda bilgi:

_§l
'jır

Yokıur

,9t ş[ı {İlı 4or. n ,



17.2.3. Peısoneliıı ihraççıya fon sığlamasını mümkiin lıulın her tiirlii anlaşına hakkındt bilgi:

Yırkıur.

ıs. ANA PAY §AHİPL§Rİ
l8.t. İhraççının bi|gisi dflhiliııele son genel kurul toplantısı ve son ılıınım itibari.vle seı,nınyedeki
veya toplam oy hakkı içindeki paylaır doğıudan veya dolıylı olııınk 7o5 ve fazlası olan geıçek ve
tüzıl kişiler ıyıı olaıak gösteı,ilmek kaydıyln ortaklık yapı§ı veyı höyle kişitcr yoksa
bulunmndığua dnir ifade:

Şirket'in 21.05,20l7 tarihliolağan gene1 kurul toplantı tarihine göre sernıaveniıı ?'t, 5'inden fazlapaya
sahip herhangi bir cırtak ycıktur.

Şirket'in son durııın itibariyle sermayesinin oıb 5'iı,ıden fazla pava sahipı herhangi bir ortak yokıur.

l8.2. Serrnayedeki veya toplaın oy haki« içindeki doğıudan paylan Yo§ ve fazlası olın gerçek ve
tiizel kişi ortaklnnn sahip olduklaıı farklı oy haklannı ilişkin bilgi veyı buhınnıadığna dair
ifade:

Yoktur.

l8.3. Serınayeyi temsil eden paylar hakkında biigi:

Gruhu Nama/
Hnmiline
Olduğu

Imtiyazlaırn tüıü
(Kimin sahip olduğu)

Bir Payın
Nominal

Değeıi (TL)

Toplam
(TL)

Sermıyeye
Oınnı
(%l

Hamiline Yoktıu, 0.0I 77.288.3l l l0(

Şirket sermayesinde herhangi bir irıtiyaz bulunmamakta otııp, yönetim esas sözleşme hüktimlerjııe gore
2 yı llığına ortaklar tarafi ndan seçil nıektedir,

l8-4. İhı'nÇÇının bilgisİ ılİhilinıle doğrııdan veya doirylı olarak ihıaççının yönetim hf,kimiyetine
sahip olnnlann yn dı ihıtççıyı kontınl edenierin adı, soyndı, ticıııt unvanı, yönetim
hİkİnıiyetinin kaynağı w bu güciin kötüye kuilınıimasını engelleınek için ahnaıı tedbirler:

Yoktur.

t8.5. İhııÇçının yönetim hikimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/ı|üzenlemeler
hakkında bilgiı

Yokıur.

18.6. SermnyedeH veya toplanı oy hakkı içindeki doğıudnn paylın 7o§ ve fazlası olın gerçtk kişi
oıtıklann birbiriyle ıkıabahk ilişkileri:

Yokıur.

ı9. iLlşKiLi rıRerıAR vE iı,işriıi IARAIıL.{Rı,A yApıLAN İşLEMLER HAKKıNDA
ni.ıciınn

t9.1. İzahnamede ycr a|an hesap ıiöneınleıi ve son duııınr iübaıiyle ilişkili taraflarla yapılan
işlemler hıkluııclı U M§ 1.1 çerçevesiıı de ayrıntıl ı açıklama :

KAP ıa 22.03.2017 tarihinde yayııılanan İlişkili Taraf İşlemleri ile ilgili bildirimdeı SPK'nın lt-t7.1
sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine (Tebliğ) istinaden Şir|tet'in Ceydanı '|'ekstil (leyia İnşaat,
§lektronik, Züccaciye, t{alı. I\,lobilya Sanayi ve 'I'icaret Ltd. Şti. ile yaygın ve süreklilik arz eden

soıı yıl l ık fi n ansal tablcı l ardaki satışların ınal iyet ine veya

viür.

lİs .İ*İt

işlemlerinin kanıuya

Dı,
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_o;o l0'u aşııvısı ve 20l7 hesap döııenıinde de satışlıırın maliyetiı,ıe veya hasılatın %ı 1O'undan thzla bir
oraııa ıılaşıcağının öngörtilınesi ve satış fiyatlarının diğer bayilere uvgulanan fiyatlara emsnl olarak
uygulaııacağı sebebiyle düzenlenen raporda: Celdanı Tekstil Çeyia İnşaat, Elektronik. Züccaciye. Halı,
Iviobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile yapılan işleınlerin koşulları, fiyat belirleıne yönteıni ve bu
J,ontemin seçilıııesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki dıırumu
hakkında bilgi sunulmuştur. KAP da ilan edilmiş ve yapılan satışların emsallerine uygun olduğu
açıklanmıştır. Son tlç yıi iIişkili taraflardan alacaklar aşağıdaki gibidir:

Ceydanı Ltd.Şti. Şirkeı'in toptancı bayisi olup, Şirket'ten makiııa halısı alnıaktadır. Yönetinı kurulu
genel sekreıen Sn.Yakup AYDOĞAN, Ceydam Ltd.Şti.'nin ana ortağı ve müdiirliiğünü yiirtiınıektedir.
Birko A Ş.'ııin 2l 05,20l7 tarihli olağan genel kuruluııda yönetim kuruluna 2 yılgörevyapmak üzere
seçilmişıir.

Selvi Halı Ltd.Şti. şirketin perakende bayisi olup, Şirket'ten makina halısı almaktadır. Yönetim kurulu
başkan vardımcısı Sn.Kenıal SELVİ, Selvi Halı Ltd.Şti'nin ana ortağı ve müdtırlüğünü yiirütnıektedir
Birko A,Ş.' nin 21.05.20ı7 tarihli olağan genel kuruluııda yönetını kuruluna 2 yıl görev vapınak üzere

15,2016,2tll7 tıcarı
Durum alacakIar ıf]endırıl

Finaıısal Durum Tablosunda Kısa Vadeli Diğer Borçlar kaleminde sınıflandırılmıştır

Gelir Tablosunda hasılat kaleminde sınıflandırıtmıştır.
l9.2. İlişkili taıaitaria yapıian işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki pnyı hıkkında bilgi:

20. DiĞER BİLGİLER
20.1. Sermııye Hıkkındı Bilgiler

Şirket'in en §on tesciİ edilen çıkarılnıış sermayesi 77.28tt,3l4 Ti.. olup ıamanıı ödenmiştir.
20.2. Kayıtlı Seıınaye Tıvanı:

Şirket'in kavıtlı §ermaye tavanı 250 000.000 Tl'dir.
20J. Dönem başı ve döneııı sonııııılaki iiili dolaşımdaki pay §ayısıııın mutabakatı ı,e izahnamede
yeı'alması geırken {inansııl tablo dönemleıi itibaıiyle seı,nrayeniıı ü/ıı l0'undan fazlnsı ayni olarak
ödeıımişse konu hakiundn bilgi:

Yoktur.

ltf l?*

Yoıu
tJ.c

İLİşKİ Lİ TARA FLARDAN ALACAKLAR ıl.|2.2ü17 31.12.2016 3ı.ı2.20ı5
Ceydaın Ltd.Sti. 0 0 0

ıişxiı-i TARAFLARA BORCLAR 31.12.2011 3ı.ı2.20l6 3ı.ı2.20ı5
Ceydam Ltd.Şti. Alınan Avans 2.961.4l5 l,820. ı68 3.907.146
ortakiara Borçlar 7.(ı95,779 3.3ü8.7?6 lı3.468

iıişxiıi TARAFLARA SATışLAR 31,12.2al7 3ı.ı2.20ı6 3ı. ı 2.20ı5
Ceydam Satışlar l0.632,359 l0.836.2l7 l0.847.067
SelviHalı Ltd. Şti. Satışlar l ı4.646 8l 398

NET sATİşıJrR İÇİND§Ki PAYı 31.12.2017 31.12.20ı6 3ı.ı2.20ı5
Ceydanı Ltd. Şti. Sanşlar 360/o | |o/o 8o/o

Selvi Haiı Ltd. Şti. Satışlar 0.3%

Jş& | !ö ı{i} .liir.. SYt
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20.4. Sermayeyi temsil etmeyen kuıııcu vc intifı senetl*ıi vb. hİsseleıin §ayı§ı ve nitellği hakkında
bilgi:

Yoktur.

20.5 Yaırınt!ı sermaye piyasası aınçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pny ile dğiştiıilebilir tahvil
vb. serınaye piynsası araçlannın miktan ve dönüştürıue, eleğişinı veya talep edilm* çsaslanna
ilişkin bilgi:

Yırkıur.

20.6. Gnıp şirket|erinin opsiyona konu olan veyı koşııilu ya da koşıılsuz bir nnlaşmn ile opsiyona
konu olnıası kaı,ariaştınlmış §erma,ve piyasası araçiaıı ve siiz konıısu opsiyoıı hakkında ilişkili
kişileıi de içeıtn bilgi:

Yukıur.

20.7. İzahnaıııede yer alması geınken fiııansal tablo döncmleri itibaıiyle yapıtan sermaye
aıtııımlRıı ve kaynaklan ile sernıaye azaltıınlan, yarahlan/iptal edilen pıy gruplan ve pa;ı
sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemleıt ilişkin bilgi:

20l7'deödenmiş§ormayıı60.000.000,-Tl'den; 77.?88.3I4,13,-TL'yeçıkarılmı$ır,

20.8. İhraççının §on on iki ay içinıle hılka aız, tah§l§li veya nifelikli yatınmcıya s*üş suırtiyte
pay ihıncının bulıınması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemleıc konu olan pıylanıı tutan
vc niıeliklerine ilişkin ıçıHamılır:

Ödenmiş §ermaye 60 milyon Tl'den 77.288.J14,13.-'l L'ye yükseltilmiş olup, öncelikle rüçhan hakkı
kullandırılmış kalan paylar 2 giin süre_vle halka arz edilmiş ve kalan 42,'?l1.685,tl?._TL pay ipıal
edilmişıir.

20.9. İhıınççınm mevcut duıuııı itibaı{yle paylaıııııh borsadı işlom göımeşi duııınııında hangi
paylaıın boısnda işhm gördiiğüne veya bu husuşiıra iiişkin bir bışvuııı§unun bulıınup
bııhınmadığına ilişkin bilgi:

Şirket payları mevcııt dıırum iıibariyleBorsa İçanbul A.Ş" Yakın İzleme Pa,arı'nda iştem görnıektedir.

20.10. İzahnamenin hızırlandığı yıl ve bir önceki yıldı eğer ihraççı hilihazırda hılka açık bir
oıtaklık ise ihraççının paylaıı iizeıinde iiçüncü kişiler taıafından geıçekleştiıilen ete geçirnıe
teklifleıi ile söz koııusu teklillgıtn fıyat ve sonuçinn hakkında bilgi:

Yoktur.

20.1l. Esm sözleşme ı,e iç yöneıgeye iüşkin önemii bi|gihr:

Şirket esas sözleşmesi ve iç yönerge kap,gov.tr ve Şirket'in www.birko.com.tr adlı internet adresinde
bulıınınaktadır. Tek bir metin haline getirilmiş ve yetkili kişilerce imzalanmış esas sozleşme işbu
izalınamenin ekinde ver alıııakıadır. A.vrıca Şirket genel kurullarının çalışma usül ve esas|arının
belirtendiği "Genel Kurul İç Yönergesi" (:y_ı.ırıı,_birkç_,çp__ııtü) adresinde yer alnıaktadır,

Şirkut, genel kurul tarıfından ve TTK hukumleri ile se,rmaye piyasası mevzuatına uygun olarak. seçilecek
7 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından idare edilir.Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarında bir
başkan ve başkan yardımcısı seçer Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi
sona eren yönetim kıırulu üveleri ve bağımsız yönetim kurıılu üyeleri, yeniden yönetim kurulu
üyeliğineve bağımsız tlyeliğe seçilebilirler. Yönetin,ı kurulu üyelerine, TTK çerçevesinde, Sermaye
Piyasası Kaııunu hUkUmlerine aykırı olnıamak kaydıyla ödenıe şeklı ve ıutarı genel kurulca
kararlaştırılacak ücret ve diğer mali haklar verilir. Genel kurul ioplantıları "Genel Kunıl İç Yönergesi"
hiikümlerine göre yöneıilir, Olağan ve tılağanüstü genel kurul toplantılarına katılan oy hakkına sahip her
bir payıı,ı bir oyu olacaktır. Şirket'e ait ilanlar. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde TTK ve serrnaye
piyasası mevzııatında belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır. Çene| kurul ioplantı ilaııı,
öııgöıülen ıısullerin sıra. müıııküıı oları en faz-la pay sahibine ulaşmay,ı
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haberleşme dahil, her ttlrlü ileıişim va§ıtası ıle genel kuıul toplaııtı tarilıinden asgari üç l,ıafta öııce yapılır.

Şırkeı'in intsrnet sitesinde, genel hurul toplantı ilanı ile l.irlikte. Şirket'in meü,zuaı gereğı yapması
gerekeıı bildiriııı ve açıklamalArın §erıııave piyasası mevzuatında belirlenen hususlar pay sahiplerine
duynılur.

Geııel kurul toplant§ına elektronik oüamda katılım: Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı
buIunaıı pay salıipleri toplantılara TTK'nın l 527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Zü.l?. Esas sözieşmenin ilgili ıııaddesinin ıtferaııs veı,ilmesi suıttiyle ihıaççının amaç ve
faaliyetleri:

Esas sözleşmenin 3'üncü maddesinde belirıilen şirketin amaç ve konuları şunlardır:

|-Dokuına ve Ciyim Sanayii

a)Pamuk ipliği ve her türlü pamuklu ıııefruşat ve konfeksiy<ııı.
b)Yıın ipliği ve her türlü yünlti ınensııcat ve konfeksiyon
c)El ve ınakine Halısı.
d)Tabi ve suııi elyaftaıı rnamul diğer dokunıa ve giyim eşyası.

2-Ev eşyaları ile ilgili olarak

a)Her türlü nıoble, koltuk, kanepe. sehpa eıajer ile yemek ve yatak odası takımları^
b)Televizşon, buzdolabı. çamaşır makineleri, radyo, teyp, pikap, mefruşat.

-3-Her tür|ü _sıda maddeleri üretinı ve ticareti

4-Her türlü konut, toplu konut, yol, köprü, baraj, sulama tesisleri, fabrika gibi ıesisterin inşaatını yapınak,
ıaühllt etmek, şirket yukarıda belirtilen sınai ve ticari işlerini ve konularını gerçekleştirmek amacıyla

a)Otoprodüktör statüsünde elektrik üretebilir. sa§a ve yönetmeliğin elverdiği şekilde satabilir. elektrik
enerjisi üretimi için santral alabilir, kurabi|ir ve işletebilir

b)Konusunu teŞkil eden malların ve işlerin istihsalini, iıııılatını. inıal olunanlar ve iıııalaı nıaleenıelerinin
ithalatını, ihracatını, topl:ın ve perakende satşmı ıııümessilliğinı, dağıtıcılığını, komisyonculuğunu ve
benzeri taahhüt işlerini yapabilir.

c) Konıısuna giren mahsat ve aınaçların gerçekleştirilmesi için gerekli bütün yan ve yardımcı faaliyetlercie
bulunabilir, tesisleri]kurabilir, buttitı hakları iktisap ve borçları iltizanı edeÜilir.

d)Konusu ile i|gili olarak sermaye pıyasıı§ı mevzuatına uygun olarak her türlü meııkul ve gayrimenkul
mallar edinebilir, bunları sahn alabilir ve satabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir. kendisi inşa ve
imaİ edebilir veya ettirebilir. Menkul ve gayrinıenkul malları üzer.ine relıin ve ipotekler koydurabilir,
başkalarıııın ınalları üzerine rehiıı ve ıpotekler koydurabilir, ipotekleri kaldırabi|ir, alaçakları içiıı lehine
ipotckler alabilir. borçları için ipotekler tesis ettirebiliı istikraz muamelelerinde butunabitir.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine. garanti, kehlet. teminat vermesi veya ipoıek ddhit rehin hakkı
tesis etmesihusııslarında sermaye piyasası mevzuaü çerçevesinde belirlenen esaslara uyıılur.

e}Konusıı iie ilgili işlw için hakiki r,,e hllkmi şiııslarla lıir|ikte yeni şirketler ve adi ortaklıklar kurabilir,
kurulmuş şirketleri ve şahsi işletmeleri devir ve satın alabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, ontarın
hi.sselerini ya da talıvillerinı sattn alabiliı bunları _yairım hjzmetleri ve fbaliyetleri niteliğinde olmamak
ka_v"dıyla satabilir ve dewedebilir, ortaklıklardan çıkarabilir. Sernıaye Pivasası Kanunu md. 2lll hukmü
saklıdır.

5 -Öayrİmenk u l Yaf ırı ııı Ortaklığı i:aal iyetl eri :

§ermaye Pivasası lVievzuatına uyguıı olarak Gayrinıenkul Yatırım Onaklığına kurucu olarak iştirak edebilir.
İştirak edeceği gavrimenkulyatırını ortaklığına nakdi ve ayni sermave koyabilir.
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Konıısuna giren ışlerİn gerçekleşmesı İçİn gereklİ lıer türlü ıİcarı ve sıııaİ akıtleri ve mtıaıııeleleri sigorta

acenteliği ve sigorta akitleri yapabilir İşleııılerın _vürütüln,ıesınde vekilet verebilir. sair her türlü akit ve

muameleleri yapabilir. Koııusu ile ilgili husus|arda nıümessillikler. acentelik|er. bavilikler alabilir. ı,erebilir.

Her türlü patent, ihtira beratı gibi nıaddi ve gayri nıaddi haftlar alabilir ve verebilir, bunları kiralayabilir veya
kirava verebilir, Şirket TTK Md. 522-5Z3 hükünılerine göre sadece kendı çalışaırlarına ilişkin olarak üretimi
ve ı,erimliliği artırmak ve sair sosyal ve hayri amaçlarla işçi yardım sandıkları, işçi eğitim ve sağlık tesisleri
ve lıeıızeri aıııaçlar|a vakıflar kurabilir ve kurulmuşlara Sermaye Piyasası Kurulu düzsnlenıelerine uygun
olarak katkıda bulunabiIir

Şirket yııkarıda sayılan işlerden bşka f aydalı görülecek, başka işler de yapmak istediğinde yönetinı kurulunun
teklifi ve genel kurulun tasdiki ile bunları da yapabilir. Ancak, Esas Mukavele değişikliğini gerektirecek bu
gibi işlerin yapıIabilmesi içiıı öııcedeıı Sernıave Piyasası Kurulu ile Aümrtik ııe Ticaret Bakanlığı'ndan
müsaade almak şarttır.

Birko A.Ş. Tesislerindeki genişletmeler, yeni fabrika ilav,eleri genel kurul karanna bğlıür.
Gorevli yönetim kurulıı bu konudakitavsiveleriııi ve pğelerinilfizibilite raporunu) hazırlayıp. özet bir şekilde
genel kurula sunaı,.

Şirkeıiıniz meı,ctıl durumda makine hahsı haricinde herhangi bir üretinı yapmamaktadır.

20.13. Yönetim kuıuluna ve komitelcıe iiişkin önemli hükiimlerin özetleı.i:

Esas Sözieşmcnin 7'inci maddesine göıı yönctim kuıııiu:
Öenel krırul tarafindan seçilecek 7 (Yedi) üyeden oluşan bir yöııetim kurulu ıarafindan yönetilir ve tenuil
olunur. Yönetiııı kıırulu üyeleri ıçerısinde görevlerini hiçbir etki altında katmaksızın icra etme niıeliğine ve
PotaıısiYeline sahiP bağımsız üyeler bulunur. Yoneıim kurutunda görev alacak bağırnsız üyelerin §ayısı ve
nitelikleri Sermaye Piyasası Kanun'u ve Kurulu'nun diieenlenıelerine göre tespit edilir. yönetim kurulu ilk
toPlantısında aralarından bİr başkarı ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin
herhangi bir sebeple boşatması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ılk toplanacak genel kurulun
onaYlna sunulmak tizere yönetim kurulu tarafindan seçilir. Söz konusu kişi, uyeliği genel kurul tarafindan
onayl an nıak koşuluyl a yçrine seçi l diği k işinin süresi ni taınanıl ar.

Esns sözleşmenin 8'iııci ınıddcine göıc:
Yöneıim kıırulu üyeleri 2 (İki ) yıl için seçilir. Müddeti biten üyeter yeniden seçilebilir. Eski yönetim kurulu
y'enisi seÇilinceye kadar görevine devaııı eder Genel kurul gündemde ilgili bir maddenin bulunnıası veya
gtindemde ııındde bulunmasa bıle haklı bir şebebin varlığı halinde yöıretim kurulu {iyelerini her zaman
deği$irebilir^ Fıa|duruınunda üyelerin taınamı için aynı genel kurulda seçim yapıtma-sı şarttır. Birbirini takip
eden 3 (Üç) toplanttya mıızerefsiz olarak katılnıayan üyeieri istifa etmiş sayı|ır. TTK'nın 363'üncü ıııaddesi
htikmü maht'uzdur.

§sns sözieşmcnin 9'rıııcu maddesine göre:

Yönetiın kurulu her yıl ilk toplantısında TTK'nın 366 ve 367'uncu maddeleri hukmüne göre vazife taksimi

!,apar. Bundan sonraki toplantılar, şirket işleri ve muameleleri lüzum gOsterdikçe Yönetim kurulu başkanının
daveti tizerine yapılır. Üyeler, gerekçe göstererek başkandan yöııetim kurulunu toplantı.va çağırmasını
isteyebilirler. Yönelim kurulunuıı ayda en az bir defa toplantı yapnıa§ı mecburidir. Yönetim kurutu şirket
merkezinde veya lüzum görülen hallerde başka bir yerde veya şehirde toplanma.v-ı kararlaştırabilir.
Yöneliın kurulu görüşme ve karariarıııın karar defterine bağlanacak ıoplantı tutanağma geçirilmesi ve
ioplanlıya katılan|ar tarafindan imzalanması zoruııludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin geıekçelerini de
belirterek tutanağı inızalamaları gerekir. Yönetim kurulu üye tam saytsının çoğunluğu ile toplanır ve

üyelerin çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylanan
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toPlantı güıdenıine alınır: bu toplantıcla da oy,çokiuğu sağlanamazsa öneri reddoluı,ııııtış sa_vılır. Yönetinı
kuru|u üyelerinin her lıirinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın tıir oy hakkı vardır.
Esas sözleşmenin l l'inci mnddesine göırc:

Yönetiııı kurulu" TTK §PKıl ve ııı'ıa söeleşırre ile kendisine verilmış bulunan görevleri yertıle getirmekle
yükümlüdür.

Yönetim kuru|u üyeleri kendi aralarında aşağıdaki şekilde vazife ıaksiıni yapar.
l) Yönetinı Kurulu Başkanlığı,

YÖnetim kurulu esas sözİeŞnıe ile ve_va genel kurul kararı ile iş başına getir gelmez üyeler arasında bir başkan
ve başkarıın bulunmadığı zamanlarda ona vekö|et etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer. (TTK md. 366 )
Başkanın Vazifeleri:

a) Yönetim kurulu gündemini haeırlamak,
b) Yönetinı kurulunu toplantıya davet etmek.
c) Görüşmeleri idare etmek,
d) Verilen kararların tatbikini sağlamak

Yörıetinı kurulıınun baŞkan ve başkan yardııncısı seçimiııi her yıl genel kurul toplantısını müteakip yapması
şarttIr.

2) Yönetim Kurulıı Kötipliği:
YÖııeıjnı kıırulu görüŞnıeleriııi muntazıı,ııan tıııınak tizere ü_veler arasından veya dışarıdan bir kitip seçer.
Kaıarlaıın geçerliliği yaz,ılıp iıııı;a eılilmiş olmalanna bnğhdır. $TK md.390}

3) Konıite veya Komisyon Teşkili:
yönetim kıırulıı. işlerin gidişini izlemelt, kendisine sunıılııcak konularda nnpor hazırlnmak" kararlannı
uYgıılaımak vcYa İÇ deneıinı amacıyla içlerinde yönefim kurulıı üyeterinin de bulunabileceği komiteler ve
konıisYonlar kurabilir. Yönetim kurulu btinyesinde komitelerin oİuşturulması, komitelerın-gorev u|rrırr,,
ÇaİıŞııa esasları TTK, Sermave Piyasası Kanunu, §ermaye Piyasası Kurulu,nun kurumsalydnetime ilişkin
düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Ayrıca TTK,nın 378,inçi nıaddesi
uyarınca riskiıı erken §aptanması amacıyla bir komjte kurutur,

Esas Sözleşmeııin 29'uncu maddesine göre:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipieri bu toplantıiara, TTK"nın 1.527,nci
maddesi uyarınca elektronik ortanıda da katıIabilir. Şirket, Anoniın Şİrketlerde İlektronik ortamda yapılacak
Genel Kurullara İlişkin Yönetıınlik hükümleri uyanrıca haksahipleİinin genel kuıul toplantı|arına eleİ<tronik
ortamda katılmaİarına gön§ açıklamalarına- öneride bulunmatarıru ,. İy kullanıııalarına imkiıı ıanıyacak
elektronik gerıel kurul sisteıııni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulİnuş sistemlerden de hizıneİ rrt,n
alabilir. YaPılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu htıkmü ,yr.,n... kurıılmuş olan sistem
üzeıinden hak sahiplerinin ve temsilcileriııin, aııılaıı yönetn"ıelik hükümlerinde belirtilen haklarını
kull anabi l nıesi sağlaıı ır.

Esas sozleŞmesinin Iü'uncu maddçsine gore şirketin temsil ve ilzanıı aşağıdaki şekildedir:

Şirket'in yönetimi ve dıŞarıya karşı tenısiii yönetim kuruluna aittir. Şirkeı'in harice karşı temsilinin muteber
olmasının Şekli yönetim kurulunca kararlaştırılır. Aksine karar olmadıkça şirket tarafindu, veri|ecek ve
imzalanacak büttln belgelerin ve sözleşmelerin geçerliOlması, şirketin ilzamı içİn şirketin resmi ıınvanı alıın,da
Şırketi ilzama yetkili kıİınanlar tarafindan iınzalanması şarttır. Yonetim kurutu tJmşil ve ilzam yeikisinin ve
Yönetinı iŞlerinin hepsini veya bir kısmını TTK'nın ilgiIi nıaddes,i çerçevesinde ınurahhr, ııy" sıfaıı ile
iÇlerinden bir veya birdeıı fazla üyeye devredebileceği gibi pay sahibi olan veya otmayan, genel müdür veya
diğer müdürlere bırakabilir. Müdürler yönetim kurulu üyelerinin görev süreterini aşan bir zaman için tavin
olunabilirler. Yönetim kurulu işlerin yürütülmesi için komite veya komisyonlar kurabilir. Müdürlerin yetkiİeri
ve buııIarın mrinferiden veya birlikte şirketi ilzam edip etmeyecekleri, yönetim kıırulunun verecegİ kararla
tespit edilir.

yönetim kurulu üve]erin TTK
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Esas Sözleşmeniıı l3 Maddesine göre denetiın:

Finansal tablolar denetçi taıal'ından Kamu Gözetinıi. illulıasebe ve Denetim Standartları Kurumunca
yay,ımlanan uluslararası deııetiın staı,ıdartlarıvla uyuıırlu 'I'ürki;-e Denetiııı Standartlarıııa göre denetlenir.

Şirltetin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticarct Kanunu'nun r,e Sermaye
Piyasası Nılevzuatının ilgili hüki.imierı uygulanır. Denetçi kurıınısa| denetiııı konııtesiniıı önerisi ve yönetim

kurulu tavsivesiyle genel kurul tarafından her faaliyet dönemi için seçilir. Şirket deı,ıetiıııinin usul ve esasları
hakkıncla Türk -i'icaret Kanunu ve Serıııaye Piyasası mevzuat hüküınlerine uyu|ıır.Denelçiler ilgiii mevzuat
hüktinılerince belirlenmiş görev ve yeıkilerle faaliyetlerini sürdürürler.

20.14 Her bir pny grubunun sahip olduğu imtiyaz.lır, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

Yoktur.
2ü.i5 Pay snhiplerinin haklaırnın ve imtiynzlarının değiştiıilmesinc ilişkin es*slRr:

Yoktur.
20.16 Olağan ve olağanüsfii genel kıırul toplantısının yıpılmasına ilişkin usulhr ile toplantılara
katıhm koşııllnn haklcında bilgi:

Esas sözleşmenin l7'nci maddesine goıe olnğan ve olağınüstü gtııel kuıullar şu şkilde toplınır:
Genel kurul TTK, Sermaye Pıyasası .Kanuııu !€ sair nıevzuatın kendisıne taıııdığı yetkileri kullanır ve görevleri
yerine getirir. Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olagan genel kurul Şirket'in faaiiyet
ılönemi sonuırdan itibaren 3 ( Üç ) ay içerisinde ve senede en az l ( Bir ) defa toplanır. Bu toptaııtıda TTK'nın
4l3'üncü maddesinde yazılı hususlar ince]enerek gerekli kararlar verilir. Genel kurullar şirket merkezinin
bulunılıığıı il veya İslanbul veya Ankaıiı sınırlaıı dihilinde bir yerıle toplanabilir. Olağanüsıü genel
kurullar Şirkut işleriniıı icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve Bsa§ nıukat,elede yazılı hüküınlere göre
toplanır ıe gereken kararlar alınıı. Bu toplantıiara davetle 1"T'K ile sermaye piyasası mevzuatıııın ilgili
hUktlınleri uygıılanır.

Sermaye piyasası mevzuatına göre azınlık hai|arı ödenmiş sermayenin en az yüzde beşini ternsil eden pay
salıipleri ıarafindan kul laııılacakt ır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıiarına ilişkin bildirimler TTK ve §errnaye piyasası mevzuatı
htikılmleri çerçevesinde yapılır.

üsa Sözleşmenin 2L'inci mıddesine göıt toplantı ilanlanı

Şirkete ait ilanlar TTK'nın J5'inci maddesinin 4'tirıcü fıkrası hılkünıleri saklı katnıak şartıyla; TTK. Sernıaye
Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen usul ve sürelere uyulması şarı|yl4
münıktin ola$ en fazia sayıda pay sahibine ulşmayı sağlayacak şekilde ilan olunur. İlanlar genel kurul toplantı
tarihinden asgari üç haita önceden yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 474 ve 532'nci maddeleri htıktımleri tatbik olunur,
Sernıaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kunılu'nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine ııyulur.

Esas Sözleşmenin l8'inci maddesine göıe:
Aeııel kurııl toplanlıiarıııdaki toplantı ve karar nisaplarındı TTK, Sernıaye Piyasası Kaııunu ve Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeieı:ine uyulur.

Esas Sözleşnıeııin l9'uncu maddesine göıt oy hakkı şu şkildedir:
Olağan veya olağanüstü genel kurul loplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin her bir pay
için l (Bir) oy hakkı vardır. Oy haklarınuı kullanınıına ilişkin olarak TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
diğer mevzuat hükümlerine ııyulur.

20.t7 İhıaççınııı yönetim hikimiyefiııin eI değiştirmesinde gecikmeye. eıtelemeyc ve engcllemeye
neden olnbilecek hükümler haklıında bilgi:

ı.
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20.18 Paylanıı deıı,ine ilişkin esaslar:

Şirket'in payları mevcuı durum itibariyle Borsa İstaııbul A.Ş. Yakın İzlenıe Pazarı'nda işlem

görnıektedir. Pa_v devrine ilişkin bir kıstlanıa bulunmaınakta olup, pay devirleri TTK'nın ilgili hıiktımleri

çerçevesinde gerçek leştiri l ir.

20.19 Sermayenin aıtınlınasııın ve azRltılma§ına iiişhin esııs sözleşmeıle öngörülen koşullaıın
yasaııııı geıtktiııliğinden daha nğır olııııısı halinde söz konusıı hiikiinıler hakkında bilgi;

Esas sözleşnıenin 6'ncı maddesi hükiinıleri:

Şirket 6362 sayıIı Kanun hükümlerine göre kavıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Serırıaye Piyasası
Kurulu'nun l7 03. l987 tarih ve l29 sayılı izni ile bu sisteme geçmişıir.

Şirketin kayıılı sermayesi 250.000.000,- (İkiyüzellimilyon) Türk Lirası oiup, beheri l (Bir) Kuruş iübari
kıymette 25. 000.000. 000.-adet (Yirınibeşmi lyar) adet paya bolünmüştür.

Serınaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı serm{ıye tavanı izni, ?0|6-2020 yılları (5 yrl) için geçerlidıı. za?a
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavantna ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim
liurulunun §ernıaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan için
Sernıaye Piyasası Kurulu'ndan iziıı almak suretiyie genel kuruldan yĞni bir süre için yetki alması zoruntudur.
Söz konusu yetkinin alınmaması durunıunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılaınaz.

Şirkeıın çıkarılmış sermayesi 77.288. -314,-( Yetmiş yedi milyoıı iki yüz sşksen sekiz bin üç yüz on dort; l'L'dir.
Bu scrnıaye tıeheri l (Bir) Kuruş itibari değerde 7.728.831.400. (Yedi mill,ar yedi vüzyirmi sekiznıilyon
sekiz.v-iiz o1rız bir bin dört yiiz) adet pa.va avrılmıştır. Payların tamamı hanıiline yazılıdır. i\{evcut serma_venin
taınanıı ödenmiştir.

Yönetim kurulu ?al6-?a20 yılları arasında. Sern,ıaye Fiyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli
gördüğü zamanlarda kayıtlı sermayt tavanına kadar hamiline yaalı paylar ihraç ederek çıkarıInıış serıııayeyi
artıımaya yeıkilidir.

Şirket Kavıtlı Sermaye §isteminde bıılunduğu sürece yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını
pay sahipleri arasında Şitsidiğe yol açmayacak şekilde sınırlandırma.va, nominal değerinin üzerinde veya
altında pa,v çıkarı | ına§ına yötk llidif.

Pay deviılerine ilişkin olarak serıneye piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar d§hilinde herhangi bir kısıtlama
yoktur. Sermayeyi tenısil eden paylar kaydileştirme esas|arı çerçevesinde kayden izlenir.

Esas sözleşmenin 33'üncü maddesine göıt:

Şirket yurtiçinde ve yurldışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sernıaye Piyasası Kaııunu ve sair ilgili
mevzual hükümlerine uygun olarak Yönetinı Kuruiu Kararı ile her ttirlü tahvil. borçlannıa aracı niteliğindeki
serınaye piyısası araçlan ve niteliği ilibariyle borçlanma aracı cılduğu Serınaye Piyasası Kurulu tarafindan
kabul edilecek sair hertürlti §ermaye piyasası aracı ihracı yapabilir.

İhraç ve ihraçla ilgili olarak tüın şart|arın belirlenınesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim
Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçiarda Sermaye Piyasası Kaııuıru !€ ilgili mevzuatta yer verilen
düzenlemelere uyulur.

2ı. öNuMLİ sözLnşMELER
Şirket Masko Mobilyacılar Siıesi/ İstanbul adresinde bulunan gayrimenkulünü finansal borçların azaltılması
ve işlelme sermayesi teminı için 7.250 000 TL bedelle satınıştır. Masko Mobilyacılar Sitesil İstanbul adresinde
aylık 9."500 TL + KDV TL bedelle kiralama sözleşmesi imzalamıştır.
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Karde İplik İşletnıesi 3i"0-3.20l6 tarihinde faaliyet|erinin durdurulıIa§ı §onucu eskiteknoloji tırünü, makina
ve teçhizatı.1.109.600 TL bedelle. faaliyetleridurdunılan Yün İplik İşletmesi eskiteknoloji ürünü makina|ar
ise 495.600 USD lıedelle satılmış, tüsilaılgria işteıı ayrılan personelin kıdem ve ihbar tazminatı ödenmiş ve
finarısal borçlar kapatılmıştır, Daha sonra ise Şirket'in penye ve open end işletme ıııakiııe re teçhiaıtiarı KDV
dahil 9.400.000.- Tl- fry"atla satışı gerçekleştirilmiştir. Penye ve open-end işletmelerindeki ınakine ve
teçhiz-atlarının satış sürecine ilişkin Şirket tarafindan 0l.l2.20l6. 05.12.20l6, l9.l2.20l6. 21_12.2016.
26.I2.20l6. 29.ı2.20ı6. 02.ö1.2üı7. 03.01.20l7, 06.0ı.20l7. 09.01,20l7. ı0.01.20ı7, ı6.0ı.20ı7.
l7.01.20l7,27.01.2017.3l0l 20l?ve02.02.20l7KAP'taözeldurumaçıklanralarıyçılmıştır.
2.3.20l7 tarihinde Şirketinıiz ile ODEBANK arasında kredilerin yapılandırılması koııusunda anlaşılmışttr ve
şartlarl şöyledir ; 2 Ağustos 20l 3 tarihinde 60 ay vadeli olarak kullanılan krediden kalan l 0.72l .585.19 TL ve
buna ilave olruak taksitli .t89.204 TL xıtatif krediye ilar..,ğen l 065.350 TL dalıa veni kredi kııllanımı
.v"apılarak:Toplam l?.276,139,38 TL tııtarında, l yıl ödemesiz + 4 yıl aylık ödemeliolarak yeniden
vapılandırılmış olup, yapılandırılan kredi 0li03/20l8 tarihinden itibaren 4 yılda ödenerek. alfi3i2022
tarihinde ödemeler ıarnamlanacakıır.

l3,3,20l7 tarihiııde ise: Şirketinıizin kredi yapılandırma çalışnıaları çeıçevesinde, Caranti
Bankası'na çlan toplam l0.1j25"000.-TL 'lık ınevçut kredi txırcunıuza ilavcteıı 2.000.{rö0.-TI_
tııtarında yeni kredi Bankaca kullandırılmış olııp. toplamı l2.825.00CI._TLolaıı krecii boıçulııuzuıı
YaPılandırılıt]asına ilişkin süreç devanı etnıektedir §özleşme imııalanmasına ınüteakiben konıı kamuoyıı
ile paylaşı lacaktır, şek l inde KAP riuy urııları yapı lmıştır.

TEB ile 1.4q5.ÖO(ü'r[. 21.04.20l? taı"ihincie lı"l ve Akbank 2.ö50,0ö0'tL tutanndaii krectiler ı5.ü5.2017
tarihınde 6 a_y*| yıl şeklinde yapılaııdırılınıştır.

Şirketimiz ve Öz İplik-İş Sendikası ile Yüksek Hakenı Kıırıılunun Ij l0.20l6 taıih ve ll78 nolıı kararı ile
0l Nisan !0lö ile 3 l 03.20l 9 tarihileri ara§ını kapsayan toplu iş sözleşme;i inızalanmıştır.
lıııar Plan hıızırlanıııası için Sezgek Planlanıa ile sözleşnıe imzalanmışıır. Çelen Ga;-rinıenkul Danışıııanlık
A.Ş, ile de inıar plaııı danışmanlık sözleşıı.ıesi iııı;zalanmışıır.

22._ _İHRA_ÇÇıNıN FİNANSAL DIıRUı}ıU vE pAALiyET soNUçLARı H.ıKKINDA
BILGILER

22.|. İhraÇÇının Kııruiun muhasebe/finansai raporlanıa standaıtlan uyanncı hıızırtanan ve
İzahnamede yer alması çıtken finansal tablolın iie bunlara iiişkin bağımsız denetim ıııporlan:
Şirket'iıı Kıırul'un muhaSebe/finansa| raporlama standartları uyarınca hazırlanaıı bağımsız denetimden
geÇmiŞ. 3l. l2.20l 5 donemlerine ait §nansal tabloiarı 08.03.20ı6 ıarihinde, 3I. l2.20l6lıesap döııemlerine
ait finansal İabloları 03.a3.20l7 tarihinde ve 31.I2.20l7 dönemine ait finansal talılolar 2a.02.2aı8
tıırüinde KAP'ta yayınlanmıŞ olup, bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarına ve finansal tab|otarına
Şirketin intemet sitesi (www.birko,com.tr) v€ Kamuoyıı Aydınlatma platformu internet sitesi
(www.kap. gov.tr)'den ulaşılabilir.

22.2. İzahnanıede yer alması geırcken finnnsal tıbto tlönenıleıinde bağımsız denetimi
geıÇekleştiıııı kurulıışl*ıııı uııvnrılan, bağımsız denetim gtirüşü ye denetim
kuıuİuşunun/soıunılu ortık baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenteı.i hakkındı bi|gi:

Şirket'in 3l.l2.20l5, Jl,l2 20l6, ] l.l?.2017 döııeııılerine ilişkin finansal tablolarının bağırnsız denetimi
gerçekİeştiren kurulıışların unvanı ve bağıııısız denetim görüşleri aşağıda veritımektedir.

. Vütr ita

Tarih

Bığımsız
Denetim
Kurulusu Adres

Sorumlu Orta\
Basdenetci Göıüş

31.12.2017
BD Bağımsız
Deııetim ve
YMM A.S,

İncirli Cad.Yeşil Adalı Sok. No:2iA
Kat:3 Daire:6 Bakırköv/İstanbul Cemile A[.BAŞ Olumlu

,3* üğ llü} {ıil ı,iali iııla1 }t*
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3l, ı2.20ı6
BD Bağımsız
Denetim vı.
YMM A.S.

incirli Cad.Yeşil Adalı Sok.No:2iA
Kat:3 Dai re: 6 Bakırkoyiİstanbul

Ceınile At.BAŞ Olumlu

3ı.l2.20ı5
BD Bağımsız
Dcnetiın ve
YMM A.Ş

İncirli Cad.Yeşil Adalı Sok. No:2iA
Kaı :,] Daire:6 Bakırkoy.iİstanbul

İsmail ASLAN Olumlu

22.3. Son fiııansa| tıblo tarihinden soıııa meydana gelen, ihı,aççının ve/veya grubun finansal duııımu
veyn ticaıi konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikter (iiıttim, satış, stoklar, sipaı,işleı,.
ınaliyet ve satış fiyatlaıı hakkındaki gelişmeleri de içernıelidir) veya siiz konusıı hususlaıın
bulıın nıadığı hakkında ifade :

S<ın iinansal ıablo tarihi -j1.12.20l7'dir. Bilanço tarihinden sonra şirketin gayrimenkulleri üzerinde
yapılacak imar plan tadilatı çalışmaları devanı etıııektedir. Kesinleşm§ p|an tadilatı kamuoyu ile
paylaşı l acakt ır, Bu konuda çal ışmalar devaın etmektedir.

22,1. Proformı finınsıl bilgiler:

Penyt, open,end işletmeleriniıı nıakine ı"e taçIıiaıatının satışı İle ilgiii olarak 27.al.?Ol7 tarihli yönetim
kurulu kararına istiııadeg ilk yapılan noter huzurundaki satış işleıni gerçekleşmediği için, alıcılaria bir kez
daha görüşülmtiş olııp. 30.0I.20l7 tarihinde satış sözleşnıesi yapıtmış, 29.o3.2017 ve 31.03.20I7
larihlerinde Yasemin Mafrina Tekstil İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd şti. adına düzenteııen
faturalarla, KDV dahil toplam 9.400.000 TL'ye satış gerçekleşnıiştir. Peııye ve open-end işletmelerinin
makİne ve teÇhİzatının değer tespitİ A Artı Bir GayriınenkulDeğerleıııo A.Ş tarafindaıı ı6. ı2.20l6 tarih ve
l86 saYılı raPoruna göre 32.574.000 Tl-'dir. Perrye ve open-end işletmelerindeki makine ve ieçhizatlarının
satış sürecine ilişkin Şirket tarafından al.12.2a1.E, 05.12.20l6, 19.12,2016, 24.12.?016,'26.1?.20|6.
29.12,2016. 02.01.20ı7. 03.0t.20ı7. 06.0ı.20ı7, 09.01.20l7. ı0,0l 20l7. I6.0t.20ı7. l?.(J\,2017.
27.0l ,2017, 31.01.2017 ve 02.02,20J 7 KAP'ta özel durum açıklaıııaları ;-apılmıştır.
Pen.ve. open-end işletıııelerindeki makıne ve teçhizatın soıılması soııucunda faaliyet kollarıntlan pamuk ipliği
iiretinıi ile ilgili faaliyetler sonlandırılmış olup, makine hatısı üretinıi ise devam İtmektedir.

22.5 İhraÇÇının esa§ siid§mesi iie kauıuya açıkladığ diğer bilgi ve betgelerde yer alan kar payı
dığıtım esnslan ilc izahnamede 1er alması gcıcken {inansai tablo dönemleri itibariyle kar
dağıtımı konusundn almış olduğu kırarlara iliştıin bilgi:

2017 Yıtı Kir Dağıümı

Şirkelimizin 20i7 dönemi mali tablolwı20.a2,20l8 KAP da açıklanınış olup, 31.1?,20l7 tarilıinde sona
ereıı hesap döneminde 2.4Sl,ü l TL konsolıde zarar nedeniyle kar payı dağıtılmaması genel kurula teklif]
edilecektir.

2016 Yıh Kffr Dağıtımı

Şirketimizin 20l6 dönemimali tabloları 0J.03.20l7 KAP da açıklanmış olup. 31.12.20l6 tarihinde sona
eren hesap döneminde l5.Ö41,238 Tt. konsolidezarar nedeniyle karpayı dağıtılmamasına karar verilmiştir.

2015 Y|lı K,$r t}ağıhmı
ü5.06.?0l6 tarihinde yapılan olağan geııel kurııl toplantısıııda alınaıı karar gereğince:3l Aralık 20l5
tarihinde soııaeren hesap dönemiııde l3.5l.i.l45 TL konsolide ııııar nedeniyle kar payı dağılıııanıasına
karar verilmişıir.

Şirket esas sözleşmesinin 26'ncı maddesı htlktlmlerince kdr dağıımı aşağıdaki şekildedir:

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edileıı gelirlerden. Şirkct'in genel giderleri ile mulıtelif amortisman
gibi şirketçe ödenmesi zorıınlu olan miktarlar ile şirket tuzel kişil

- üıt.
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İgi tarafından ödenmesi



xırunju vergiler dtışütdtıkten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı" varsa geçmiş yıl
zararlarının düştılınesinden sonra. sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Ggnel Kanuni Yedek Akçe:

a} % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kfrr payı:

b) Kalandan, \,arsa vıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ tizerinden, Şirket'in kir
dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve §ğrıııaye piyasası mevzuatlna uygun olarak birinci k6r payı ayrılır.
c) Yukarıda.ki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul. kir payının. yönetiın kurulu iiyelerine, ortaklık

çalışanlarına. pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hgkkına sahiplir.

İkinci K6r payı:

d) Net dönenı kd-rından, (a), (b) ve {c) beııtlerinde belirtiIen meblağlar dtiştükıen sonra kalan kısmı. genel kurul,
kısmen veya tanıamen ikinci kfrr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 52l inci maddesi uyarınca kendi isteği
ile ayırdığı yedek akçe olarak aytrmaya yetkilidir^

Genel lfununi Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle köra iŞirak eden diğer kimseiere dağıtılnıası kararlaştırılıııış olan ksımdan, sermayenin _o/o

5'i oraııında k6r payı düşüldılkıen soııra bıılunfln tutartn yüzde onu, TTl('nnı 5lg'uncu maddesinin ikinci
fikrası uyarınca genel kanuni yedek akçeve eklenir^

'I"IK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas «izleşmede veya k§r dağıtımpolitikasında pay sahipleri
için belirlenen k6r payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla k6r akıarılmasına yönetim
kurulu tiyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kördan pay dağıtılmasına karar
verilemeyeceği gibi. pay sahipleri için belirlençn kir payı nakclen ödenmedikçe bu kişilere kfirdan pay
dağıtılamaz.

Kir pqvı, dağıtım tarihi itibarıyia ınevcut payların tiününe, buııların ihraç ve iktisap tarilıleri dikkate
alınmaksızın eşiı olarak dağıtılır. Dağıtılnıasıııa karar verilen körın tlağıtım şekli ve zamanı, yöneıim kurulunun
bu konudaki teklifı üzrrine genel kıırulca kararlaştırılır.Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul
tarafından ıerilen k6r dağıtım kararı geri alınamaz.
Sermaye Pivasası Kanunu hükünıleri gereğince, kar payı avansı dağıtılabilir. K6r payı avansı dağııılabilmesi
için genel kurııl kararıyla, ilgili hesap dönemi ıle sınırlı olmak tizere yönetim kuruluna yetki verilmesi
znrunludur,Bir faaliya dOnemİnd* verilscek topiam kir payı avansı, bir önceki yıla ait net dönsm kirının
yarısını aş,ımaa K6ı payı avans| ilgili ara dönem finansal tablolarında yer alan net dönen] kdrı hariç kör
dağıtımına konu edilebiIecek diğsr kaynaklaıdan dtişük olanı aşam:ız ve önceki dönenıde ödenen k6r payı
avansları ma}sup edilmeden ilave k6r payı avans| verilmesine ve kdr payı dağıtılrnasına karar verilemez

22.6 Son t2 ayda ihraççının ve/veya gıubun iiııansal durumu veyı karlılığı üzeriııde önemli etkisi olmuş
veyn izleyen döncmleıde etHli çlabilecek dnvılan hukuki tıkibatlar ve tahkim işlemleı{ veya söz
konusıı h ususla nn üulu n ınadığı hakkınd a ifade:

Niğde Vergi Dairesi Mtldllrlıiğü nezdindeki işlemlerimizsırasında ödenmenıiş 1.169,296.78 'fL vergi
tı«rrcunıuz n«leniyie. 458,'2.3.4.5,ö,7 vc 455i6 ada trıarsel arsamızın ıapu kavdı üzE,riıre haciz şerhi
konulduğu öğrenil mişıiı,.

Şirketiıııiz de.vetkiii bııluııan Öz İplik-Seııciikası alacaklı oldıığıı 86 7"10 Tl. şidat alacağı ile ilgili olarak Niğde
l Asliye l,{ukuk Mahken,ıesinde dava açnııştır.

? Kn,i i]afiSırkö
|ş*"{ ıö n§i:
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Dıvacı Davah Mahkeme dosva no / vıl Konusu
Risk
Tutaıı Geüııcn asama

Birko
A.s TEDAŞ 20l41690 Alacak

Takiu
1.000 Devaın ediyor

Birko
A.Ş.

Selçuk İplik
Kunıaşçılık Tic.
kollektif sti

?0l4ia60 Ala",ak
Takip 7|.ö54 Devanı ediyor

Biı*o
A.Ş.

polatlı Mensucat
§an.Tic A.Ş. ?0l416327 Alacak

T'akip
74.745 Devam g,di_vıır.

Birko
A.s

Başsu Örme
TeksıiiSan.A.S 20ı 514879-4880

Alacak
Takip 580.000 Devaın edi1,or

Biı,ko
A,Ş,

Muıncular
Tekstil San,vc
'tic.A.S.

20l 51488 ı _82_83 Alacak
Takip 260.000 f)evaııı ediy«ır

Birko
A.s.

Başaran -I'ekstil

Ltd.Sti, 20ı515321-22
Alacak
Takip 600.000 Devam ediyor.

Birko
A.s.

Başaran Tekstil
Ltd.Şti. 20l5i-§483 Alacak

Takb 246.200 Devam ediyor.

Birko
A§.

Hız Teksl,il San
Tic.Ltd.Şti

30I 6,Jl 066 I. ı847 1,1447 5 Alacak
Takip 87.7I0 Dgvaın ediy,or.

Birko
A.Ş

Velioğlu Tekstil
lnşaat veGıda
San.Tic.Ltd_Sti

20l6il2ı6,1334,8656 Alacak
Takip 5 ı 2,000 Devam ediyır.

Birko
A.S

oyc Tekstil saıı
ve ıs.Tic.Ltd.Sti. 20l 6/l ı 058

Alacak
Takin ı9.393 Devam ediycır

Birko
A,S.

Arbul Entegre
İsletmeleri A.S.

?0 l 6i5598, t 235, I 335,2ı
44

Alacak
Taki, 1.0l3.699 Devaırı ediyor

Birko
A.Ş,

Aktş Akıncı
'I'ekstilA.Ş.

20 l 6/2| 4 5,8657,ı 5 644,|
4487.ı8472-

20 l,? i 6802,87 69, l ?927
Alacak
Takip 535.000 Devam ediyor.

Birko
A.s.

A-rina Tekstil
San.Tic"Ltd.sıi 2016/22169

,{lacak
Takip 5,889 Devaın ediyor

Birko
A.

pronateks Tekstıl
Tic.,4" zal61l5646 Alacak

Takip 87.980 Devam ediyor.

A
Bal,kcnt Tekstil
San.Tic.A.S 2016126148

Alacak
Takip 276.134 f)evam ediyor.

Birko
A.Ş.

Dörtel Tekstil
Giyiın
Pazl.Sanvç
Tic.hd.Şti

Tani743,48ı]4,
ll928.ıI929 Alacak

Takip 735.200 Deı,aıı ediyor.

Birko
A.S Binburak İplik 2aı71933l Alacalı

Takin 49.380
f)evam edi_vor

Birko
A.S.

BTK İç Dış Tic. 20l 7i38] 5,5658,.50-§ l. ı l 927
Alacak
Takip 3l6.360 Devam edi_r,or.

Birko
A.§.

TekstilLinset
Ltd.Sti

20 l 7i 209l .], l 9506. l 9049
Alacak

98.7l0
Devam txli_vor

Biı"ko
As.

MertMuzaf fer
Ltd.Şti. 2t l719409

Alacak
Takip 55.807 Dcvam gliyor. )i

ET TARAFINDAN A ıLM DAYA Vf, YAPıı.AN,rAKiPLER

" ı.iö! Nr

Bi.İ.nöf Yö|ç K,!!
3İı.ı 0$ 0ü aİÖ Höl, fğİr
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Kcııeks Nalan Aktaş 20l6,,2ı1968.3l 764
Alacak
Takirı

t 0.5 87 Det-am edil,tır

Koto,ks

Aıay
Mobilya Halı ı,e
Day.'l'iık.Mel.sa
n.Tic.A.S

20l6137275
Alacak
Takip

20.823 Devam ediyor.

Koteks
Recep Koç-Koç
Mobilya

20l6/37?77
Alacak
Takip

4.666 Devaııı ediyor

ToPı,AM 5.662.337

şiRKEr ALEvHİNE AçıLMış DA\ıA vE yApıLAN TAKİrLER

Davacı Davalı
Mahkeme dosyı
no / yıl Konusu Ri§h Geiinen aşama

F.Çaknıak
ARtKAN Birktı;\.Ş ?0ı31529 Tazminat 31.000 Devam edipr.

Erhan Gençtürk.
Örrıer Tanbşı,
Musıafa karasov

Birko A.Ş. Muht-Çalışaı Alacak 300 Devam ediynr.

Seı,ilSOYLU Birko A.Ş lVluht.(lalışan Alacak ı.000 Devam cdi,vor

ZatiYEŞİL Birko A,Ş ZawL93 Alacak 4.I50 Devam e«liyor

ğınrah ilCÜN. Birko A.Ş. 20l 3/887 Taz,minat İ 60.000 Devaın edi.,'r,or

Gülşah ERDEM Birko A.Ş. 2ıJl4/20 Alacak ı.000 Devam ediyor.

Ahmet KÜRKÇÜ Birko A,Ş. ?0l5,/535 Alacak 22.000 Devam ediyor
§rgün
HALİSDEMİR Birko A,Ş. ?öl5i9l2 Alrcak 5.000 Lelııe sonuçlandı

Fatih
TANRIVERDI Birko A.Ş. 20l5i6a2 Alacak 1.500 Deıam ediyor.

Besim
YuRDAKUL Birko A.Ş. 20l6156 Alacak 50 Devaııı ediyor.

§.c.K.
(r İYİGÜL
Tedıü Gid.Rticü
D.}

Birko A.Ş. 20l6||47 Alacak ,t2.000 Devam ediyor

Gökhan Küçük Birko A.Ş 20l6i447 Alacak 9.700 Devaın uli,vor.

öz Iplik iş
sendikası

Birko A.Ş. 201,1!9 Alacak 86.740 Devaın cdiyor.

Memnune
ivcrN Birko A.Ş. 20l7!l99 Alacak 63.345

Devam ediyor

Arıf Bü.K'[AS Birko A,Ş ?{l|7l170 Alacak 7.750 Devam cdiyor.

Levent BEKİL Birko.A,.Ş. 20l7i24ü Alacak _]5.000 Devam ediyor
T'evfik
YURDAGüL Birko A.Ş. 2al7i283 Alacak

I2.000
Devaın edivor.

Süleyman
AKBUL.LjT Birko A.Ş.

2017i3l.4 Alacak'
40.000

Devam edi,ı,or

Selim KARAMlK Bn\ı;\ Ş , 20l 7i24 ı Alacak 3 ı .000 f)cvaın edivor. /J

" viı|. r\io 1
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i\'turat
KARAAÖAC Birko A.Ş

2017 /65| Alacak -32.000 Devam edfu,or,

ToPLAM 580.535

22.7 İınhnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler:

Fiııaırsal tablolar dışıııda şirketiı faaliyet raporları, risk yönetinı kon,ıitesi çalışmalarınında TTK hııkünılerine
gore denetimi yapılmaktadır.

x. İHRA(: vE HALKA ARz EDİLEC§K nAvLARA iıişrix niıciıgn
23.1. İhıaç edilecek veya boısadn işlenı görecek pıyların ISIN (uluslaı,,inrfl§ı menkui loymet
tanımlam:ı ııumaıası) veya başka bcnzer tanımlama kodu bilgisi dehil tiir ve gıuplınna ilişhin

§ermaye 9i, l00 bedelli olarak artırılııcak olup. yeni pay alma hakları l00 adet l TL nominal değerli pay
içiıı 0.4l ]'{irk Lirası'ndan kullandınlacaktır.

Şirkeı-in payları BİST Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmektedir.

23.2. ?aylann hangi ınevzıııta göıc olçfunıtduğu.
Paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsaınında oluştunılmuşıur.

23"3. Pay|ann l**y«tileştlri§p iı*ydileştirilmodiği halcianda bilgi;

Ortaklığımız payları kaydiloştirme esasları çerçeıesinde MKK nezdinde kaydi olarait tutulıııaktadır.

23..l. Paylann hangi paıa biıimine göıe ihraç edildiği hakkında hilgi:

Paylar Tiirk Lirası cinsiııden satışa sunulacaktır.

23.5. Kısıtlamthr da dflhil olmak üı.eıe paylara ilişkin haklnr ve bıı hnklan kullnnmn pıtsedürü
hakkında bilgi:

Knr payı hnklış_ (TTK .Md. 507) Her pay sahibi, kanun ve esz§ sözleşıne htıkümlerine göre
pay ahiplerine dqğıtılması kararlşıırılmış net döııenı kdrına. payı oranmda katılma hakkını
haizdir. Kar dağıtımında imtiyaz ytıkıuı.

Hak knzanılan Tarih: Sermaye Piyasası Kaııunu md. 19 ve lI-19.I sayılı Kar Payı Tebliği
gereği; kar payı. dağıtım tarihi itibarıyla nıevcut payların tümüne, bunların. ihraç ve ikıisap
tarıhleri dikkate alınmaksızın payları oraııında eşit olarak dağıtılır.

Zamanaşımı: Kar Payı Tebliği uyarınca , ortaklar ve kira katılan diğer kimseler tarafından tüsil
edilnıeyen kar payı bedelleri, 2308 sayılı Şirketlerin Miirurıı Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve
Hisse Senedi Bedellerinin [lazineye İntikali }takkında Kanun uyarınca dağıtım tarihinden itıbaren
beş yılda zaman aşımına uğrar.

Kar payı lıakkının nıınııjlişkin sıııırlamılaı, vc dışarıda ye rleşik
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pı,üsedür: Ycıktur.

knr payı ornnı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin döııemleıi ve künıülatif nınhiyette
olup olmadığı:

Esas Sözleşme hukuııılerine göre. _vıllık bilançoda görülen dönenı karından varsa geçmiş yıl
zararlarının duşulmesinden sonra kalandaıı, varsa yıl içinde vapılan bağış tutarının ilavesi ile
bulunacak meblağ üzerindğır, Türk Ticaret Kanunu ve Serınaye iıiyasası Mevzuattna uygun
olarak kir payı dağıtılır. Karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği,
yönetim kurulunun teklifı tlzerine Cenel Kurul tarafindan Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
meyz,u at htık umlerine uygun ol arak kararlşırıl ır.

- Oy hakkı: (TTK. Md. 434.) Her pay sahibi sadece bir pava sahip olsa da en az bir oy hakkını
haizdir. Pay sahipleri. oy haklarını genel kunılda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak
kullanır Oy hakkı irııti,vazı y,oktur.

- Yeni pav almahakkı; (TTK, Md, 46l ) [{er pay sahibi. yeni çıkarılanpayları, mevcut paylarının
§ermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir.

- Tasfiye halinde tasfiye bakiyesine katılım hakkı; (TTK .Md. 507) Şirketin sona ermesi hilinde
her pay sahibi, esas §özleşıııede sona eren şirkeıin ınal varlığının kullauıılmasına ilişkin. başka bir
halküm bulunmadğı takdirde, tasfiye sontıcunda kalan tutara peyı oranında katılır.

- İtfıvgeri satma hakkı. (TTK\,id 480) ve serma_ye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleşecek
işlemler sözkoııusu olduğunda vardır.

23.6. Paylınn ihracına ilişkin yetkili oıEan knrarlan:

Yönetim kurulunun 26 Ocak 20l8 tarihli toplantısında;

Şirketiıniz çıkarılmış sernıayesinin. tarnamı nakden olmak tızere 77.288.3l4.13 Tl-'den i20 milyon
TL'.ve artırılmasına ve sermaye artrımının aşağıdaki şrtlarda ytifiitülıııesine oy birliği ile karar
vermiştır.

l) Nakden aıtırılacak 42.711.685,87 TL sermaye için;

- Ortal<larımızın o/o 55,2628 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır, yeni pay alma hakkı
kullanımında kalan kışmın Borsa lstanbul A.Ş. birincilpiyasada halka arz edilecektir.

- YMIV{ Raporu ile tespit edilnrck süretiyIe, nakdi borcumuz bulunan ortaklarımızın yeni pay alma
hakklarının, bedelleri borcuınuzdan nıahsup suretiyle kullandırılacaktır,

2) Şirketimiz hisseleri son 30 $timden fazla bir süredir Borsa İstanbul'da nominal değerin altında işlenı
gördüğunden;

- Yeni pay alma hakkı kulIanım fiyaıının: mevzuat çerçevesinde, karar tarihiınizden önceki otıız gün
içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalan,ıası olacaktır

- Yeni pay alma hakkı kullaııım süresinin l5 gtııdtir.

Yönetim kuru|unun 26.01.20l8larihli ve 26-§ sayılı toplantısında: rüçhan hakkı kullanımından kalan
payların 2 iş günü süre ile BİST birincil piyasada rüçhan hakkı kullanım fiyatından aşağı olmamak
tizere satıl masına karar v,ermiştir.

23.7. Halka aız edilecek paylar üzerinde, paylann devir ve tedavüliinü kısıtiayıcı veyn pay
sahibinin haklaıını kullanmasına engel olacak kıyıtiaı,ın buiunııp bulıınmadığına ilişkin bilgi:

Payların devrine ve serbestçe tedavül etnıesine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.
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24. HALKA ARzA iı-işrix Htj§tjsı,AR.

24.1. Halka ıızın koşııllın, halkıı aıza ilşkin bilgiler, tahmiııi halka aız inkvimi ve halka ııza
katılrnak için yapılması gerekenlcr.

24.1.1.llnlkn aızın Tabi Olduğu Koşııllar

SPK dışında halka arz öncesi onay alııııııısı gereken başka bir ıııaka.nı bulunmaınaktadır.

?4.1.2. Halkı ıız edilen pnylRıııı nonıinal değeri

Halka arz edilen payların nominal değeri 42,7lr.685,87.- TL olup. mevcuı 77.288.3 l4.1 3 TL nominat değerli
sermaye anılan pa.yların ihracı i|e birlikte 96 55,2628 oranında artırılıcaktır.
24.1.3. Hnlka aız süı,esi iie halha aıza katılım hakkında bilgi.

24.1.3.1. Halka aız süıçsi ı,e Tahnıini halka aız takvimi

Mevcut ortaklar için y,eni pay alma hakkı ku|lanım süresi t 5 (onbeş) gün olarak belirlenmiştir. Yeni pay
alma hakkı kullanımından kalan paylar Borsa Birincil Piyasa'da hılka arz edilecek olup, hatka arz stiresi
2 iş günü olarak belirlenmişıir. Halka arzın başlangıç ve bitiş ıarihleri ilan edilecek tasamıf sahiplerine
satış duyurusunda bel irtilecektir.

Halka arzın 20l8 yılı Nisan ayında bitiriln,ıesiplanlannıaktadır,

24.|.3.2. Hnlka aıza bışvunı siiı.eci

a) §atış Yönıemi ve Başvuıu Şekli:
İhraÇ edilecek paylar, yeni pay aimahakkı kullaııımında !00 adet l TL noıninal değerli pay 0,4l 'l'L'den,

.y-eni pay alnıa hakkı kullanınıındaıı kala.n paylar için yeni pay alma hakkı kııllanımı"fiyaııncizuı aşağı
olmamak tızere BısT birincil piyasada oluşacak fiyattan saülacaktır.
'|'asarruf süiplerine satı$a Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının
Safiş 'I'ebliği'nde yer alan "Borsa'da Satış" yöııtemi kuilanılacaktır.

Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle almak isteyen tasanufsahipterinin, BİST'de iştem yapmaya
yetkili kurumlardan oluşan borsa üyelerinden birino bşwrmaları gerekmektedir. Sözkonusu yetklıi
kurumlarun sunmuş olduğu kanallar dihilinde pay alımı yapabileceklerdir.

Ayrıca, artırılan sermayeyİ tşnsil eden payları satın algcak yatırımcıların talebinin alınmasından önce,
ortaklığııı içinde buiuııduğu gerıoi durumu açıklayan ve işbu izahnaıııenin dört numaralı ekinde yer alan
risk bildirim formu kullanılacak ve bu form ssrıilaye artırımına katılacak yatırınıcılarça imzalanacaktır.

b) Pay Bedellerinin Ödeme yoıi, şekti ve şüresinc iIişkin bilgi:

Pay bedellori'I. İş Bankası A.Ş.-nde bulunan TR09 00ö6 4000 00ll 4440 OCI98 .50 no'tu "l'i. hesaba
yatırılacaktır.

Yeni pay alma haklarını kullannıak isteyen ve payları MKS'de yatırıın kuruluşları nezdinde yatırını
hesaplarında muhafaza ve takip edilen pay sahipleri, yeni pay tutarıııı yukarıda lıelirtilen banka şubesinde
açılan hesaba MKK tarafindan aktarılıııak üzere, yeni pay alma hakkı kııllanıın süresi içerisinde tanı ve
nakit olarak yaıırtm kuruluşIarı nezd uıdek i hesaplarına yatıracak l ardır.

Bu sern,ıaye ıırtırımında yeni pay alına hakkını kullaıııııak istemeyen pay sahipleri. yeni pay alma hakkı
kullaııım süresi içinde bu hakiarını satabilirler, Yeni pay alma hakkı kullanımından kalan pay olması
haiinde. bu paylar, 2 iş gılıııü süre ile yeııi pay alma hakkı bedelinden aşağı olnıamak üzere BİST l3jrintil
Piyasa'da oluşaıı fiyattan satışa sun ulacaktır.

Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarnıf sahiplerinin satış süresi içinde,
BİAŞ üyesi banka veya aracı kuruııılardan birine başvurına|arı gerekı,ı,ıektedir, Pay bedelleri saıış
işIemlerini yürüten BorsaÜyesi, INVEST AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafindan tahsil edildikçe

TR09_0006 4000 00l l 444a 0098 50 no'lu T[. hesaba yatınlacaktır

,Jef. l(o V
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c) Başvııııı yerleri:

Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem yapmaya yetkili aracı kurulıışların listesi. Borsa İstanbul A.Ş'nin aylık
bülıeninde ve web sitesi www.borsaistanbuj.com, üyeler bşlıklı boltimtlnde yer almaktadır.

d) Paylaıın ılnğılım zımflnı ı,e .veıi:

"Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konııstı payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
tv{KK nezdinde hak sahıpleri bazında kavdeıı izlennıeye başlanacaktır."

24.1.4. Halka ır,zın ııe zaman ve haııgi şartlar altında iptnl edilebiieceği veya eıtelenebileceği ile
satış başladıktııı soıııa iptalin miimkiin olup olmadığına dıir Rçıklamı:

Halka arzııı iptal ya da ertelennıesi düşünülmenıektedir. Satış lıaşladıktan sonra lıalka arz ıptal
edilıııeyecektir.
udl.t.5. kıışılaııamaynn talepleı,e ait bcdellcr ile yntınmcıiar tııııfındııı satış fiyatının üzerinde
öılenen tutaı"|arın iade şekli hakkında bilgi:

Yoktıır.

24.1.6. 'talep edilebileçek asgaıi ve/veya azawi pay ıniktarlın hakkında bilgi:

Şirketinıiz pa_v- sahiplerı. mevcut paylarının -olo l00'ü oranında yeni pay alma hakkına salıiptir. Yeni
pay alma hakkından kalan payiarın borsada satışında herhangi bir kısıtlama yoktur.

74.1.7, Yahnmcılınn şahn alma talepleı,inden yızgeçme hıklanna ilişkin bil$:
SPKn'nun 8'inci maddesi uyarınca izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde. satışa başlamadan önce
veya satış süresi içinde yatırımcıların yfltırım kararını etkileyebilecek değişiklik veya yeni hususların
oftaya çıknıası hilinde durum ihraççı veya halka arz eden tarafından eıı uyguıı haberleşnıe vasıtasıyla
derh6l kurula bildiril ir

Değişiklik gerektiren veya yeni hususların orta!,a çıknıası hitinde, sattş süreci durdurulabilir.

Dğği$irilecek ı,eya yeni eklenecek husısiar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde Sermaye
Piyasas Kanunu'nda yer alan esaslar çerçevesinde Kurulca onaylanır ve izahnamenin değişen veya yeni
eklenen hususiara ilişkin kısmı yayımlanır,

Değişiklik veya yeni hususların yayınılınmasından önce pay satın alıııak için talepte bulunmuş olan
yatırınıcılar. izahnaıııede vapılan ek ve değişikliklerin yayımlanınasından itibaren iki iş günü içinde
taleplerini geri alnıa hakkına sahiptirler.

Z4.1,8 Paylınn tesüm yöntemi ve süıtsi:

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esa§lafı çerçevesinde MKK tarafindan hak sahipleri bazında kayden
izlenccek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylaı yatırımcıl:ııının veni pay alma
haklannı kullanmalarının ardından azami iki iş günü içinde Ü{-2) N,IKK tarafinclan yaiırımcıların beyan
edilen lıesaplarına teslim edileçektir. "

24.1.9. }|nlka aız sonııçlarıııııı rıe şekildc kamuya duyuıulacnğı hakkındı hilgi:

Halka arz sonuçları, Kııruluıı serma!,e piyasası araçlarının satışına ilişkin diizenlemelerinde yer alan
esaslar çerçevesiııde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel
durunıların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya <luyurulıır.

24.1.10. Yeni Pay Alma H*kkına İlişkin Bilgiler

Ortaklarııı yeni pay alma hak|arını kııllanım esasları şağıda ilgili yerler doldurularak verilecektir.

a} Yeni pay aima haklarının lsısıtinnıp krsıtlanmadığı, }usıtlandıysa lısıtlanmR nedenlerine ilişkin
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bilgi:
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Yenı pa_v- aiına hakları kısıtlanmaııııştır.

b) Belli kişileır tahsis edilen pıylaıııı ayn fiyıı nominal değer vc sa5rı§ı:

Yokrur.

c) Yeni pay alma hakkının kullaııılmasındaıı soıııa kalan paylar için tahsis Jgıraıı ılınıp
alınmadığı:

Ytrktur.

d) Yeni pay ılmn haklaıı, aşığıda beliıtilen başvuııı yerlerinde itan edilecek taıihler aıasında, t5
gün süıcyle kullandııılacaktır. Bıı siiı,enin son güniinün ıesıni tatile rastlaması halinde, yeni
pay alma hakkı kullanını siiırcsi. izleyen iş günii ı§amı sona eıpcektiı..

l00 adet payın nominal değeri l 'tL olup, 0,4I Tl'den satışa sunıılacakıır.

e) Oıtaldaıın, ödenmiş/çıkanlmış sermayedeki nıevcul paylaıına göıt yeni pıy alma orAnı:

96 55.2628

0 Pay bedcllerinin ödenme yeıi ve şckline ilişkin bilgi:

Pay bedeİleı'i T. İş Bankası A,Ş.'nde bıılunan TR09 0006 4000 00l l 4440 0098 50 ro'lu TL hesaba
yatlrılacaktIr.

Yeni Pav ajma haklarını kullannıak isteyen ve payları MK§'de yahtrım kuruluşiarı nezdinde yatırım
hesaPlarında muhafaza ve takip edilen pav sahipleri, yeni pav tutarın, yukarıda belirtiten banka şubesinde
aÇılan hesaba, MKK tarafından aktanlmak ttzere, yenipay almna hakkı kullanım süresi içerisinde tam
ve nakiı olarak yatrım kuruluşları nezdindeki hesıplarına yaıtracakıaıdır.

g) Bışvuııı şekli ve paylnnn dağıtım zımanı ve yeri:

kavdilestirilmemis pavlaı.ı fuiskin Esaslar

Halen eİlerindeki lıisse senetleriı:j kaydileştirmenıiş ortaklarımızın, yeni pay alıııa haklarını
kullaııabilnıek iÇin öncelikle veııi pay alrşa hakkı kullanım sııresi içiııde tamamlanacak şekilde
Şirketinıiz merkezinin bulunduğu: Niğde Orgaize Sanayi Bölgesi, Niğde Bor yolu 7. Km Birko Caddesi
No: 288 - NİĞDE adresine mılİıcaatİdered hisse senetlerinrkaydilİştirmelerigerekmektedir.

Hak sahiPlerince fiziken muhtf:asasıııa devam edilen ve kaydileşirilmemiş hisse senetleri bo.rsacia işleııı
göremeYecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebitmesi, kaydileştirilmeleri amacıy|a testim
edilerek, Ir{I(K nezclinde hak sahipliklorine itişkin kayıtların oluşturulmasına bğlıdır.
SPKn'nun I3'üncü maddesinin dördüncü fikrası uyarınca kaydileştirilmesine karar verilen sermaye
PiYasası araÇlnrının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde ıeslinıi znruntudur. T'eslim edilen **r*uy*
piyasası araçlan kendiliğinden hükümsüz höle gelir. Teslinı edilmeyen serınaye piyasası araçtarı İse
kaYdileŞirilme kararından sonra borsada işlenı goremea aracı kuruınlarca bu sermaye piyasası
araçlarının alım satımına aracılık edilemez. SPKn'nun yayımı tarihinden önce kaydi|eştirilİn ı,e İeslinı
edilen paylar ile kaydileŞirıne kararının alıırnıasına rağmen hentiz tesiim editmemiş paylar hakkında da
§pkn'nun lJ üncü madds§ınin dördtincü fıkrası uvuulanır.

kavdilestirilnıis pavlıııı İüskin Esaslnr

i)Yeni pa1., alma haklarını kullanmak isıeyen onaklarınıızdaıı,

a, Payları dolaşımda olıııavaııiar yenipay tutannı lıesaplarının bulunduğu aracı kurumlar
veya ihraççı aracılığıyla

b. payları dolaşımda olanlar ise yeni pay tutannı hesaplarının tıulunduğu aracı kurumtar
aracılığıyla yeni pay alnıa

hakkı kullanıııı süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır.
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ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullaııım süresi içınde pay bedellerinin ödenmenresi halıııde, yeni pay

alnıa hakkı kul lıınılamayacaktır.

iii) Bu §ermaye artırımında yeni pay alnıa hakkını kullanıııak istemeyen ortaklarımız-.. yeni pay alnıa
hakkı kullanım siiçesi içinde bu lıakkını satabilirler.

h) Kullnnılmayan yeni pay alma haklannın nısıl değeılendirilcceğine ilişkin bilgi:

Kullanılmayan yeni pay alma hakları Borsa tıirincil piyasada satılacaktır.
24.1.1l. Satın alma taahhüdünde bulıınnn gcıçek velveya tiizel kişilerin ndı, iş aılırsleri ve bir
payın satın a|ma fiyatı ile bu kişilerin ihıaççı ile olan ilişkisi hakkında bilgi:

Halka arzdan sonra kalan pa_v-lar aşağıda belirtilen _"-önetim kurulu üyeleri, halka arz fivatı olan 4l
Kr'dan aşağı olmaıııak üzere aiım taahhüdü vermiş olup" ka|an pavlar eşit şekilde alınacaktır.

24.1.12. Varsı tasırıuf sahiplerine §atış duyunı§unün ilan edileceği gızeteler:

Yoktur.

24.1.13. Halkı aız nedeniyle toplaııan bedelleıin nemalandınlıp neınalandıııtmayacnğı,
nemalaııdııılacalısa esaslaıı:

"Nema|andırı l mayacakttr. "

24.|.l4.l{allcı ıızdı içsel bilgiyc ulnşabilecek konumdaki kişilerin iistesi:

Adı Soyadı Görevi
Zekeriya GÜNEYKAYA Yönetim Kur. Bşkanı
KemalSELVİ Yön. Kur. Başkaı Yrd.
Yakup AYDOĞAN Üy*
Levent T'UNÇLAR Üy*
ilhamiSEFER Üve
Vedat KARC! Bagınısız l^İve

Murat YILDIRIM Bağımsız l,.!ye

Danyal AtEŞ Genel Müdür Vekili
ömer ktıp Muhasebe Müdürü
Hayrcttin YENEL Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yeıkilisi ve İıısan Kaynakları Müdtirü
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Keııan [jLUÇ
§. ı\lper ÇEt..İK

lnvest AZ İdari ve Mali İşler Genel L,lcl.Yard.
lnvesı Az kurııııısal Fiııansınan yetkilisi

24.2. Dağıiım ve tahsis plaııı:

24.2.1 İhıaççının bildlği ölçüde, ihıaççının aıın lıissedaı{an veya _vöııetinı kuıulıı üyeleri ite
yönetimde söz sahibi kişilerin yapıiıcak halkn ıızda iştirak tıahhüdünrle bu|unma niyetinin olup
olmadığı veya herhangi bir kişinin hılka aız edilecek paylınn yüzde beşinden fızlasıııa tııhhütte
bulunmnya niyetli olup olınadığını ilişkin bilgi:

Rtiçhan kullanımı ve halka arzdıın kiılan kısım yönetim kurıılıı tiyeleri Zekerıya GÜNEYKAYA.
Kemal SELVİ. Yakup AYDOĞAN. Vedat K,{RC[ tarafindan eşit olarak alım taahhıidü verınişlerdir.

24.2.4. 'falepte bulıınan yatııınıcılara, halka aı-ı,.darı aldıklan kesinleşmiş pay nrikıannın
biidirilme süıtci hakkında bilgi:

Yeni pa_v alma haklarının kullanılınasından sonra kalan paylar Borsada Satış yöntemi ile.halka arz
edileceğinden. halka arzdaıı alınan payların kesinleşmiş miktarı T-2'de yatırımcıIarın hesaplarına
geçecektir.

24.3. Paylann iiyatının tespitine ilişkin bilgi

24.3.1.1 TL nominal dcğeı,li t00 adet payııı satış fiyatı iie taleple bıılıınan yatınmcının katlanacağı
maliyetler hakkında bilgi

Paylar. yenipay alnra kullanımında l TL nominşl değerli l00 adet pay 0,41 Tl'den, kullanınıdan kalan
paylar ise borsa birincil piyasada 0.4l Tt..'den şağı olmaıııak üzere satılacaktır. Talepde bulunarı
yatırımcıiar. ilgili aracı kuruluşun, konıisyon vb ücret politikalarına tabidir.

24.3.2. Haİka arz fiyatının tespiünde kullanılan yöntemler ile sahş fiyntının bçJirli olmaması
duıumunda hılka aız iiyatının k*muya duyuıutmaş siiıeci itt halka aız fiyatıııın veya iiyıt
tesptindeki knteı,leı,in belirienmesinde kimin şoıumlu olduğuna dair bilgi:

Yenı pay alma hakları l lL nominal değerli l00 adet pay için 0,4l 'tl'deıı kııllandırılacaktır.
Kullanılmayaıı yeni pay alıııa hakları borsa birincil piyasada yeni pay alma hakkı bedelinden dt§ük
olrnaınak iizere borsada oluşıı İİyattan 2 iş gtinü süre içinde satışa sunulacaktır.

24.3.3. Yeni pay alma hakkı lantiannıışsa ycni pay alma hakkının lusıtlanmısından dolayı
menfaat sağlayanlar hakkında bilgi:

Kısıtlaına yol<tur.

24.4. AracılıkYüklenimi ve Halka Aıza Aracılık
24.4.1. Hılka aızı ııacıhk edecek yetkili kuruluşlar hıkkında bilgi:

Ticaret Unvanı : İNVEST AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Merkez Adresi : Bğrükclere Cad,Özsezen İş Merkezi, C Blok, No:l26 Esentepe. Şişliİstanbul
Telefon: (02l2) 238 88 88

24,4,2. Halka aızın yapıtacığı ülketeı,de yer alan saklama ve ödeme kurulıışlannın isimleı,i:

Halka arz sadece yurt içinde yapılacaktır.

25.4.3. Aracılık tüıü hakirıııda bilgi:
'ficarçt Unvaııı : INVEST AZ Yatırım Menkui Değerler A^Ş

Merkez Adresi : i}tiyükdere Cad.Özsezen İş Merkezi, C Btok. No:l26 Esentepe, Şişlilİstanbul

(02ı2) 238 88 88
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yüklenimde
BulunuIan
Pavlann

yüklenimde
Bulunulmayan

Pavlanıı

Yetkili
Kııruluş

Oluştuııılmuşsı
Konsorsiyumdaki

Pozisyonu

Aracılığın
Tiifü

Nominal
t}eğeri
(TL)

Halka Arz
Edilen
P*yiara

Oranı {o/ol

Nominal
Değeri (TL)

Halkı Aız
Edilen
Payları

Oranı (o/o)

Iııvest Az
Yatırım
Menkul
Değerler
AS

Konsorsiy,ıını
1nktur

Eıı iy.i

gayret
42.7l1.685.87 l 009o

24.4.1. A ıacılık sözleşııı*si h nki«n dn bilgi :

Şirket ve INVEST AZ Yatırını Menkul Değerler A.Ş. aıasuıda 20.02.2018 tarilıli Sernıaye Artırıını
Aracılık Sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşıııe. "En iyi ga},ret aracılığı" yöntemı ile rüçhan hakkı
kullanımından kalan paylarııı satışını kapsamakıadır. Satış, BİST birincil piyasada 2 iş gün{i sıire ile
payların halka arz edilmesidir. Kullanılmavan rüçhan haklarının satışından kalan paylara ilişkin olaıak
aracı kurumun herhangi bir taahhüdii bulunmamaktadır.

24.§. Halka aıza ilişkin ilgili garçek ve tüzel kişileıin menfaatleri:

Ytıktur.

25. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İıİşxİış nİıcİı.gn
25.t. Paylann Boışada işlem görmesi için başvuıu yapılıp yapı|mıdığı ve biliniyoı§a en erken
işlem gönne taı,ihleri:

Şirket payları borsada işlem görduğü için. yeni paylar yeni pay ılma hakkı kuilanımının birinci günü
gerekli MKK işlemlerini müteakip BİST'de işlenı görebilecektir.
25.2. İhraççının fllinı gnıp paylnnnın boısıyı koıe olup olınadığını/boısndı işlem görüp
görmediğine yeJa bu hususlaııı ilişkin biı başvunı§ünun bulıınup bulunmadığına ilişkin bilgi:
lr,levcut pa_vlar nİST Yakın İz|enıe Pazarı'nda işlern görmektedir. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak
paylar da bu pazarda işlem görecektir,

25.3. Boışgdı işhm giirmesi amaçianan p*ylırlı eş zamanh olarak
- §öz konusu paylaria nynı grupıa ycr alanlann tüsisli/nitelikli yaünmcılaıa §atışa konıı

edilmtşi veya satın aiınmasınııı taahhüt edilmesi veya

- İhıaççının bnşka bir gıup payının veya §ermıye piyasası Rraçiannın tıh§i§li/nltelikli
yıtınmcılara §ıüşa ya da haika aıza konu edilmesi duııımundı, bu işlemlerin mahiytti ve bu
işlenılerin ait olüuğu §ermaye piynsası aıaçiannın §Ryısı, nominnl değeıi ve özellikleri
hnkkında aynntıh biğ:
Yoktur.

25.4. Piyasa }apıcı ve piyasa yapıcılığın esaslan:

Yoktur,

26. ıl EVCI]T PAYLARıN sATIŞıNa İı.İşxİrı nİıc İıgn İın,ı,ıeıı}ıÜTı.ER
26.1. Paylaıını halka aız edecek orlaVoıtaklar lıakkında bilgi:

Yokıur.
26.2. Paylannı halka arı edecek oıiRklaıııı §etışa sıınduğu paylaıın nominal değeri:.

_ v*r l.,lö. 17g
Aş.

yciu İ kfi üirkö

JtiFiJ*

Yokıur.
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26.J, }lalka nız.dın §onra dolaşımdaki pay miktaıının nıtııılmamasııııı ilİşkin taahhütler:

a) İhraççı taınfınılaıı verilen taahhütı

Yrıktur.

b} Oıtakiar taı,afindan veı,ilen taahhütler:

Yoktur

c) Sernıaye piyasası mevzrıatı kapsamında verilen tahhütler:

Yııktur

d) Yetkili kıııuluşlar taıafından verilen taıhhütler:

Yoktur.

e)'fıahhiitlerde yer alan diğeı, öneıııli husus|ar:

Yohur,

27. HALKA ARz GEı,İRİ v§ MALİYETLERi
27.1. Halka arza ilişkin ihraççının elde edeceği ııet gelir ile katianıcığı tahmini toplım ve pay
bnşına maliyet:

KurulÜcreti : 85.423.-TL

Kota alnıa ücreti : l3,454.-TL

IVKK İjcreti : 2,24?.-TL

Rekabet Kuıuıııu : l7.085.-TL

Aracı Kur.Öd.Tutar : 17.250.-TL

Diğer giderler : 20,000.-TL

Pay başına maliyet : 0.0043.-TL

BRÜT GELİR : l7.5ıı,79ı TL

I{ARCAMA : ltl5.454 TL

NET : l?.326,337 iL
27,2,.Halkr aızın gerekçesi ve ftalka nız gelirleriniıı kııllanım yerleri:

İşletıne sermıyesi ihliyacı nedeniyle yaşanan darboğazın aşılnıası bedelli serıı]aye artııımını
geıektirmektedir. Elde edileıçek ibnun % 20'si (3.450.000.-TL) krediOdemelerinde, o/o l8'i(3,200,000,-
TL) vergi ve SCK ödemelerinde, o/o 4a'ı (6.9l6.337.-TL) ticari borçların ödenınesinde ve _9'o 22'sinin ise
(3.760.000,-TL) ise peısonel maaş ve tazmjnat ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır.

28. sı"iLANMA ETKıSİ

Şirket son 20l 5_20l6 döneınleri ve 20l 7 l2 aylık dönem zwarla kapatılnıış. çıkarılmış sermayesini şan
tutarda geçmiş yıllar zararı olduğu, Yakııı İzleıııe Pazarı'nda nomİııal değerin altında işlem gördüğü için
bıı hesaplama anlamlı görülınemektedir.

29. UZMAN RAPORLARI vE ÜÇijNctj xİşiıpRDEN ALrNAN BİLGİLER

29.1. Haİka aız süıtcİndc ihraççıya danışmanlık yapanlar hakkında biIgİler:

Danışmanlık al ınnıamıştır.

vaa l,jö] ,iı8
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29.2.Uznıan ve bığımsız denetinr ı,apoı,laıı ile üçüııcii kişihrden aiıııan bilgİler:

30. işTiRAKt.§R HAKKıNDA giıçiırn
30.1. Konsolidasyoııa dİhil edilnıeycıı iiııansal yatınm hakkında bilgi:

Yoktur.

3ı. PAVLAR iLE İıc.İıİ VERGiLENDİRME ESASLARı
Aşğıda özetlenmekte olan vergilendirıneye ilişkin esaslar, BİAŞ'ta işleın görecek paylarııı elde
tutulnıası ve elden çıkanlması sırasında elde ediiecek kazanç ve iratların vergilendirilmesi hakkında
genel bir bilgi vermek anıacıyla yürürlükte bulunın vergi mevzuatı dikkate alınarak hazırlanmıştr. Vergi
ıııeızuatınııı ileride değişebiieceğini hatta mevzuaiııı geriye yönelik olarak da değişebileceğinin göz
önıinde bulundurulnıastnı ve özellikli durumlarda yalırımcıların vergi danışmanlarına danışınası
gerektiğin i hatırlatınak işeriz.
Paylardan elde edilecek kazanç ve iratların vergilendirilmesinde yatırımcıların gerçek kişi veva kuruııı
olmasının yanında tam mükeilef ı,eya du ııS*ellefolınaları daönem arz etıııektedir.

(i) Tam MükellefDar lviükellef Ayrımı

Gerçek Kişiler Açısından

GVK üçüııcü ve takip eden maddelerinde Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin ve resmi daire ve
nıüesseseiere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebb{islere bağlı o|up adı geçen daire,
müessese, teşekkıll ve teşebbtlslerin işleri dolayısıyla yabancı nıemleketlerde oturan Türk
vatandaşlarının Türkiye içinde ve dışıııda elde ettikleri kazanç ve iratIarın tanıaını üzerinden
vergilendiri leceği bel irtilmişıir.

GVI( uygulamasında Medeni Kaııuna giire ikamelgöhı Türkiye'de bulunanlaı, ile bir takvim yılı içinde
Türkiye'de devamlı olarık ahı aydan fazla oturanlar (geçici ayrılmaiar Türkive'de oturına süresini
kesmez) yerleşik sayı|makfa ve tam mtikellefesasıııda Tiirkiye içinde ve Türkiye dışında elde ettikleri
gelirlilerin tamıımı üz-erinden vergilendirilmektedirler.

Tiirkiye'de verteşik olmayan gerçek kişiler ise sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iradlar
üzerinden dar mükellefiyet esasında vergilendiritirler. l}ir kazanç ve iradın Türİiye'de elde edip

edilemediğinin belirlenmesi GVK'nın 7. madclesindeki esasiara göre belirlenir.

Kunımlar Açısından

KVK'nın l. nıaddesinde sayılan kurunılardan
müke]l ef o iarak değerlendi ri l i r ve gerek Turk iye

kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar tam
içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri

Yoıu l t{nl

Tarih

Bağımsız
denetim
kurulusu Adı:es

Sorumlu tıılak.
başdeııetçi (brüs

3l.ı2.20l7
BD Bağımsız
Denetim ve
YMM A.S

Incirli Cad. Yeşıl Adalı Sok.No:2/A
Kat:3 Daire:6
l] ı{ KI RKÖY,lt sl,AN B UL

Cemiie ALBAŞ Olumlu

3l,|2.2üJl6
BD Bağınısız
Deııetim ve
YMM A.Ş.

İncirli Cad. Yeşjl Adalı Sok.h,io:2/A
Kat:3 Daiı:e:6
BAK|RKÖY/İSTANBUL

Cemile ALBAŞ Olumlu

3ı.12.20l5
BD Bağımsız
Denetiın ve
YMM A.s.

lncirli Cad.Yeşi| Adalı Sok.No:2,'A
Kat:3 Daire:6
BAKIRKÖY/İSTANBUL

Cenıile ALBAŞ 0lumlu

talnaını iizerinden
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Kanuni ıııerkezleri ve iş merkezlerinin her ikisi de Ttirkiye'de bulunıııayanlar ise dar miikellef olarak
degerlendirilir ve sadece Türkiye'de elde enikieri kaz.ançları tircrinden vergilendirilirler. Türkiye'de elde
edi len kazançl arın telirlen ınes inde GV K'nın ilgi l i hükümleri uygu l anı r.

(ii) Paylaıın Elden Çıkanlması Kaışılığında §ağlanaıı Kazançlaıın Veıgilendirilmesi l Ocnk 2006
Taıihinılen İtibaıın İktlsap Edilen vt BİAŞ'ta İşlem Göıtn Hisse Seneİleıi:

GVK'nın geçici 67. maddesi uyırnnca 3l Aralık 20l6 tarihine kadar uygulaıınıak üzere, baııkalarca aracı
kurumlaı,takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla BİaŞ'ta işlem gören hisse senetlerinden 1menkul
kıyıııetler yatırını onaklıkları hisse senetleri hariç) elde edi|en kazançlar üzsrinden 960 oraııında vergi
ıeı,,kifatı yçacaklardır. Bu oraıı tünı tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kunımlar için geçerlidir.

Hisse senetleri değişik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden çıkarılması haliııde tevkifaı
ınatralıının tespitinde dikkate alınacak alış bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk çıkar metodu esas
alınacafttır. Hisse senetlerinin alımından önce elden çıkarıIması durumunda elden çıkarılma tarihinden
sonra yapılan ilk alım işlemi esas alınarak üzerinden tevkifbt yapılacak tutarteşiı edilir. Aynı gün içinde
tıirden fazla alım satım yapılınası halinde o gün içindeki alış nıaliyetinin tespitinde ğırlıklı orıatarna
yöntenıi uygulanabilecektir. Alış ve satış işlenıleri dolayısıyla öde'en komisyonlar ile Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi tevtifat matrahının tespitinde dikkaıe a|ınır.

ÜÇer aylık dönem içerisinde birden fazla hjsse senedi atıın satım işlemı yapıtıııası halinde tevkifatın
gerçekleştirilıııesinde bu işleıııler tek bir işleııı olarak dikkate alınır, Hisse senedi alım satımın an doğan
zı.rarlar takvim yılı aşılmaıııak kavdıvla izleyen dönemlerin ıevkifat mdrüındaıı mahsup
edilet ilecekıir,

Tam nıükelief kurumlara ait olup- BİAŞ'ta işlem gören ve bir yıIdan fazla süreyle elde tutuJan hisse
senetlerinin elden çıkarılmasında tevkifbt uygulanınaz. Ayrıg4 tam mükellef kurumlara ait olup, BİAŞta
işlem gören ve bir yıldan fazla süre.v-le eide tutulan hisse senetlerinjn elden çıkarılmasından elde ediien
gelirler için GVK'nuı l\{ükerrer 80. maddesi hılktlmleri uygulanmayacaktır.

Tevkifata tabi tutıılan hisse senedi alını satım kazançları için gerçek kişilerce vıllık v,eya mtinfbrit
beyanname verilmez Diğer gelirler dolayısıyla wçiiecek yılhk beyannameye bu gelirler ddhil edilmez.
Ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticari kazanç hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde
dikkaıe alınır. Bu kazançlar için tevkif suretiyle ödenmiş olan vergiler, te,,*ifata tabi kazaııçların beyan
edi ldiği beyannamelerde üesaplanan vergiden mahsup edi li r.

GVK Geçici 67. maddesiçin 5 numaralı bendi uyarınc4 gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya dar
veya tıuıı ınükellei olması, vergi mıiftellefiyeti bulunup bulunmaması. vergiden ınuafo olmaması ve elde
edilen ka;;ıancın vergiden istisna olup olınaması yukarıda ayrıntıları veri|en vergilendirme uygulamasını
etkilememd(rdir.

nİlŞtan İşlem &rmeyeıı Hisse Seneıleri ile l Ocak 2006 Tarihinden Önce İktisap Edilen ve BİAŞta
İşlenı Gören Hisse Senetlerinin Hlden Çıkartılmasından Sağlanan Gelirler;

BİAŞta işlem görmeyen hisse senetleri ile l Ocak 2006 tarihinden önce iktisap edilen ve BİAŞ'ta iş|em
gören tam mükellef şirkedere ait hisse senetlerinin alını. satım kazançları tevkif ata labi olmayacaktır.
Söz konusu hisse senetlerinin elden çıkarılmasmdaıı sağlaııaıı kazanların vergilendirilmesi aşağıdakigibi
olacaktır:

çeıtek kisiler

Tanı Mükellef Geıçek Kişiler:

Hisse senedi alım satıın kazaııçları" GVK'nın Mükerrer 80, maddesi uyarınca gelir vergisine tabi

olacaktır. Ancak anılan madde uyarınta l Ocak 2006 tarihinden itibaren e|de edilen gelirlere

uygulanmak üzere, "ivazsız iktisap ediienler ile tanı mükellef kuruınlara ait olan ve 2 yıldan
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süreyle elde tutulan hisse senetleriniıı" slden çıkanlması durumunda elde edilen kazançlar vergiye tabi

olmayacaktır.

GVK'nın Miikerrer 8l, maddesi uı.,arınca mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli. elden

çıkarılan mal ve hakların* elden çıkarıldığı ay hariç olmak uzere TLıİK tarafından belirlenen toptan eşya
fiyaı endeksindeki artış oranında anırılarak tespit ediIir.

Dar Miikellef Geıçek Kişiler:
GVI('nın 86. maddesiniıı 2. frkrası çerçevesinde daı nıükellefiyette vergiye tabi gelirin taJııamı,
Türkıye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücretler. serbest nıes|ek kazançları, menku| ve
gayrinıenkuI serma,ve İratları ile diğer kazanç ve iratlardan oluşuyorsa yıllık beyannameye tabi değildir.
Dar nıükellef gerçek kişilerin Ttirkiye'de elde etliği ve tevkif sureti ile vergilendirilmemiş gelirleri
mevcut ise, GVK'nın l0l. Maddesiniıı 2. fikrası uyarınta, menkul malların ve hakların elden

çıkarılmasından doğan kazanç r,e irat|arını mal ve hakların Türkiye'de elden çıkarıldığı yerin vergi
dairesine nıünferiı beyanname ile beyan etmek zorundadırlar.

Kurumlır

Kuıumlar Veıgisi MülıelIefleıinln Aktiflne Kıyıtlı Hisse §enetieı,inin Elden ÇıkşnlmasındRn
Sağlannn Kazançlır:

Tam Miikellef kıınımlar

Ticari faaliyete bağlı olarak işletıııe biln.vesiııde elde edilen alım satım kazançları ticari kazanç olarak
beyan edilip vergilendirilecektir. Ancak KVK'nın 5. maddesiııin l. fikrasının (e) bendi de belirtilen
şartların mevcut olması halinde ıı,ıenkul kıymet alım satımı ile sürekli uğraşmayan kurumların bu
kazançlarının % 75'i kurum|ar vergisinden İstisnadır.

Dar Miikellef kıııumlar

Dar mükellef kurum, Türkiye'de bir işyeri açmak sııreıiyle veya daimi tenşilci vasıtasıyla faaliyet
gö§teren bir kurum stdi§iiııde ise, alıırı saıım kazançları kur farkları da dihil ticari kazanç olarak vergiye
tabi olacaktır. Bu kurumiann hisse senedi satışından elde edeceği kazançlar KVK'nın 5. maddesinin t.

fi k rası n ın ( e) bend inde beiirtileıı istisnadan yararlaııır,

Dar mükellef kururnun Turkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi yoksa elde ettiği kazanç vergiye iabi
olacaktır. Ancak. dar mükellef kurumun mukimi oldıığu ülke ile Türkiye arasında çiffe vergilendirmeyi
ön le ıı,ıe anlaşması varsa an laşma h ük iln]Ieri uygrı l anac aktı r.

(i i i } il isse Sençtlçri Kir Paylaıını n Veıgiieııdi ri lrnesi :

Hisse senetlerinden elde edilecek kir Jıavlarının vergilendirilmesi şağıdakigıbi olacaktır.

Geı,cck Kisiler

Tam Mükellcf Geı§ek Kişiler:

GVK'nnı 94. maddesinin 6. fikrasının (b) bendine göre, k6r payları üzerİnden yapılacak tevkİfat, kİrın
dağılılması aşamıısın& bırakılmıştır. GVK'nın 94 maddesinin 6. fikrasının (b) bendi uyzırınca, tam

n1,ık.ll*f krr,İnılaıca taın nıtikellef gerçek kişilere, dağıtılan kir paylan üzerindeır Yo l5 oranında tevkifat

yapılacakıır.

GVKtıın 86. madclesinin l. fıkrasınııı (c) bendi uyarınca" teııkif yoluyla vergilendirİlmiş bulunan ve

gayrisafi tutarları; 20l8 yılı gelirleri için 34.000 TL'yi {GVKnın l03. maddesinde yer alan gelir vergisi
kurumlardan elde edilen kör payları için beyannaınetarifesinin ikinci dilimi} şan ve ıam mükellef
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Tam ınükellef gerçek kişilerin tam mükellef kurumlardan elde etiikleri "kör paylarının varısı" GV},'nın
22. maddesine göre gelir müstesnadır. İstisna edilen bu tutar da dahil olmak üzere brüi kiı payının

taınamı üzerinden GVl('nın 94. Maddesi uyarınca tevkifat vapılır ve tevkif edilen verginin tarııamı, k6r
payınm, yıllık lıeyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık bevannanıe üzerinden hesaplanan
vergiden malısııp edilir.

Ayrıca, GVKlnın 94. maddesinin 6. fıkrasıııın (b) bendine göre kirın sermayeye i|ave edilmesi k6r
dağııımı sayılmadığından, karın sermayeye ilavesi nedeniyle gerçek kişı ortaklara verilen bedelsiz hisse
senetleri üzerinden tevkifaı va;ıılmayacağı gilıi bu hisse senetlğri karşılığı olan kir paylnın "ınenkul
sermaye iradı" olarak beyan edilmcsi gerekmemektedir.

Dnr l}tükellçf GeıTek Kişiler:

GVK'nın 94. maddesinin 6. fikrasının (b) bendi uyarınca, tam nıükellef kurumlarca; dar nıükellef gerçek
kişilere. "dağıtılan k6ı paylan üzerinden" 96l5 oranında tevkifat yapılacaktır. Tü*iye'nin taraf olduğu
bazı çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmalaıında daha dUşUk tevkifat oşaıılsrı belirlenebilnıektedir.

Kurumlar

Tam Mükellef Kunımlnı,

KVK'nın 6.maddesine göre kurum kazancı, GVK'nın ticari kazanç hakkındaki htlkUmlerine göre
saptandığındaır, kir payının ticaıi faaliyeıe bağlı olarak ticari işletıne bünyminde elde edilmesi halinde
söz konusu gelirler ticari kazanç olarak beyan edilip vergilendirilecektir,

Aııcak. Türkiye'deki bir kurumun Türkive'de kurumlar vergisi mtikelleflerine yaptığı k6^r dağıtınıı
tevkifata tabi değildir.

Diğer taraftan KVK'nın5. \iaddesinin l . Fıkrası uyannca" bir kurumun tam mükellef başka bir kuruma
iştiraki nedeniyle elde eıtiği kar payı ( bu kar payını dağıtan kurum nez-dinde kurunılar vergisine tabi
tutulduğu gerekçesi ile kar payını elde eden kurum nezdinde), kurumlar vergisinden nıü§esnadır (tam

mükelle.fiyete tabi gırişim sermayesi yatırım .fonu katılma payları ve hısse senetlerinden elde edilen kar
payları dahil, diğer ftın ı,e yatırım ortaklıklarınm,k$ılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kar
paylaıı hariç).

Dar Mükellef Kuıumlar:

Tam nıükelldkurumlar tarafindan Türkiye'de bir işyeri veya daimı lemsilci aracılığı ile kar payı elde

edenter hariç olmak ıieere dar ınükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden mııaf olan dar mükellef
kurumlara dağtılacak kar pa,vtan üzerinden KVK'nıı 30. Maddesinin 3. Fıkrası gereği (bu gün için bu

oruı Va ı5 tif) tevkifat yapılır. Türkiye'nin taraf olduğu bazı çİfte ı,ergilendirmenİn önlenmesİ

an t şmal arı nd a dalıa düşük tevk i fat oranları bel i rle nebi lınektedir.

32. 1HRAççı vEyA HALKA ARz EDEN TARAFıNDAN vERİLEN iziN HAKKıNDA BiLGi

Yoktur.

33. İNCüLüMEYE AÇtK BELGELtrR

Aşağıdaki belgeler organize Saııayi Bölgesi Birko Cad.No:ZB8 Niğde-Bor yolu 7, rm iıİĞOE
adreiindeki ihraççıııın İıerkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi (wrı,ıı'.birko.com.tr) ile

Kamuyu Ayıiııılaİma platforınunda(KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine aÇık tutulmaktadır.

l ) izalınanıede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor _va da beİgg İle değerleme ve

görüşler (değerleme, uzrrİun, faaliyet ve bağımsız deıretim raporları ile -vetkili kuruluŞlarca hazırlanan

raporlar, esas sözleşme, vb.)

2) İhraççının izal,ınamede yer finansal tabloları.
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34. EKı.ER
|- Şirket Esas §özleşnıesi

2- BD Bağımsız Denetim vc YMM A.Ş. Sorumluluk Beyını

3- Risk Bildirim Formu

- l.',İü ryüı:
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