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İzıhnıme

Bu İzıhnıme Sermıye Pıyısısı Kurrılu (Kurulr'ıo 7[.l9.Ç-l.?3!f, t"rllloO.
onıylınnşür. Ortıklğımızın çıkıntmış sermıyesiıin 77.288J1,1,13., Tl,'den ! 20.0{X}.üX} TL'ye
çıkınlmısı ncdeniylc ırtınlıcık 42.711.685..87.- TL nominıl değerİi pıylınnın bılkı aızını
ilişkiı izıhıımedir.

izıbnameıia onıylınnısı, izıhnımede yer ılın bilgileriı doğru olduğunun KuruIcı
tekefflilü ınlımını geimexecğ gibi, pıylırı ilişkiı bir tıvsiye olarık dı kıbul edilcmcz

Ayncı hılkı ın cditccek pıytınn iiyıtııın beliıleomcsinde Kurul'un hcrhıngi bir tılıdir
yı da onıy yetkisi yolııtur.

Hıllrı ıu dihcck pıytırı ilişkin yıhnm kıı,arlın izıhnımeıin bir bütiln olınlı
değerlendirilmeıi soaucu verilmelidir.

Bu izıhnıme, ortılılıünızın wwrv.bir*o.com.tr ve hılkı ırzde sıtışı ırıcılık edecek

INI,EST AZ Yahnm Menkul DÇerler A.Ş.'ıin İT,yıı.ınve§tız.com.ır .dr€§ıi iıternet siteleri ile

Kımuyu Aydınlıtmı Plıtforau (KAP),ndı (kıp.gov.tr) yılımlınnıştır. Ayncı bışvunı
yerteriıdc iıcclcncy€ ı§ü tütulmıktıdır,

Sermıye Piyısısı Kııınıı (SPKn),ıuı ıO,uncu mıddesi uyırıncı, izıhnımcde ve

izıhıımenin ekleriode yer ılın yınlış, yınıltıcı ve eksik bitgilerden kıynıklının zırırlırdın
ihrıççı sorumludur. zınnn ünççıdın tızmın edilemcmesi ve_vı edilemeyecğnin açıkça belli

olmısı hılinde; hılkı ırz edcnlcr, ihncı ıncılık eden lider yetkili kuruluş,, .varsı gırıntör ve

ihrıççınıı yönctim kurulu üyeleri kusurlınnı ve durumun gcrelrlerınc g6re zırıılır kcndilcrine

yııklctilebıtdğ ölçüde mrumııdır. Aıcılro izıhoımeıin diğer lısımlın ile birlikte okonduğu

takdirde özetin yınıltıcı, hıııh veyı tutıBız oıDısı durımu hıriç olmık İzere, sıdece 6zcte bığı
olırık ilgililert hcrtıngi bir hukuki ıonumluluk yüklen€mez_ Bığmsz denetim, dcıccelendirmc

vedğerlemekurrılnşlıngıbiizıhnımeyioluşturınbelgetcrdeyerılmıkİizerçhızır}ınıı
rıpo"ı"r.ı hızırlıyan kişi ve kurumlır dı hızırlıdık!ın rıportırdı yer ııın yıııış, yanııtıcı ve

eksik bitgilerden SPKı hükümleri çerçevesindc sorumludur,

GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR
*Bu izıhnıme, "d8ünülmekftdir', "plınlıımıktıdır", *hedeilenmckıedir" 'tıhmin

edilmektedir', "beklenmektedir" gibi kelinclerle ifıde edilen gelecğe ybnelik açıklımılır

içermektedir . Bu tür ıçıklımıtır belirsiztik ve risk içermekte olup, sıdece bıhnımenin yıyım

tırihindeki 6ng5riileri ve beklentileri göste rmektcdir. Birçok fakt6r; ihrıççının

ıçıklımılınnın dngörülcndcı çok dıhı farklı sonuçlınmısını yol ıçıbilecektir,'
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KISAI-TN|A vE TANIMLAR

A.Ş.
BoRsA/BıST/BiAŞ
BİRKo / Birko A.Ş
t]ıRKo ENERJİ
BD DENETİM
BSMV

CEYDAM

Anonim Şirkeı
Borsa İstanbul AŞ.
Biıko Birleşik Koyımlulular Mensırcat Ticaıet ve Sanayi A.Ş.
Birko Enerji Elekırik Ürctimi Sanayi ve Ticaıet A.Ş.
BD Bağımsız Deııelim ve YMM A.Ş.
Banka ve Sigona Muameleleri Vergisi
Ceydam Tekstil. Ç eylz- ZtJccaciye, Halı, Mobilya, Elekt. Ev. Aletleri
Sanayi ve Ticaıet Limited Şirkai
Aıro
Gelir Vergisi Kanunu
tnvest AZ Yatınm Menkul Değerler A.Ş.
Kamuyu Aydınla§na Plalformu
Katına Değer Vergisi
Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sermaye Piyasası Kuıulu
Kurumlar Vergisi Kanunu
Merkezi Kayıt Kuıuluşu A.Ş
Serbesl Müasebeci Mali Mü9vir
Sermaye Piyasası Kanunu
6102 Sayılı Tüık Ticaıet Kanunu
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
TOrkiye İstaıistik Kurumu
Uluslaıarası Finansa| Raporlama Standarılan

uluslararası Muhasebe standartlan
Vergi Usul Kanunu
Yeıninli Mali Müşavir
Yaıınm Teşvik Belgesi §.ç;
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l. BoRsA GÖRÜşÜ
Yoktur.

İİ. DİĞER KURIJMLARDAİİ ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Yoktur.

l.iZAHNAMENİN SoRUMLULUĞı,NU YüKLENEN «İşiı.sn
Bu izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin, sahip o|duğumuz tilrn bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun
olduğunu ve izahnamede bu bilğlerin anlamını değişıirecek niıelikıe bir eksiklik bulunmaması için her

tiirlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Hıyrettin l'ENEL
Sıhipteri lle İlişlc

nık.Md.

1ı l]C üt
a,tü c.l

,1

Tırih : ..../....l 20l8

Kenın Ul,U
Mıli şe İdı

Tı

izıhnımenin bir pııçısı oıın bu npordı ycr ılıı bilgilerin, sıhip olduğumuz tüm bilgilcr

çerçevesindc, gerçeğe uygun olduğunu ve bu iiıgı.riı ınlımını dğ§tirccck niteıikıe bir eksiklik

İrırn."r""rlçın ter ioan .İıiı or"oın goıte*rılmış olduğunu be.ı,ıı edcriz.inzılı soruııluluk

beyınlın izıhıamc ekindc ytr ılnıktıdır,
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8iRKo Birıeşik Koyunlululır
Mensucıt Tlc.ret ve Sınıyi A.Ş

Yetkilisi Adı, Soyıdı. G6rcvi, İmzı. Tırih

Sorumlu Olduğu Kısım:

izırrxıııırşix
TAMAMı

Sorumlu Olduğu Kısımı
lnvest AZ Yıhnm Meıkul Değerler A.Ş.

Arıcı Kurum:

izı,rıxerııaıix
TA"MAMI

LUYE EN
Müdür

....nOtE

r

i,,Z|

Sorumlu Olduğu Kısım:porlırını Hızırlıyın
unvını ve yetkilisin

Kıruluşun Ticıret
in

lgili Denctim Rı

Görevi

3ı.ı2.20t5 / 3ı.ı2.20|6 l
3l.|2.2017

BAĞİMSIZ DENETİM
RAPoRU

BD BAĞıMsız DENETİM vE YMM A.ş.cf,MlLE ALBAş
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2,EZET
Özeı "unsur" olarak bilinen açıkiama yiikİrmliiİiruerindeıı oluşma*ıadır. Bu unsurlar aşğda}i A_E (A.l_E.7)
bölümlerinde numaralandınlrnışlaıdır- Bu özet, ilgili sermaye piyasası aıacı tiııii ve ihraŞçının niteliğine gore
gerekli olan tiim unsırrlan içermektedir. Bazı unsıırlara sennaye piyasası aracı turu ve ihraççırun nıtJıigı
nedenille özette yer verilmesine gerek buluıııııadığ için, unsurlann numaralaıdıımasında boşluklar olabilİİ.
SermaYe PiYasası aracı tihti ve ihraççının niteliği dolayısıyla Ezette yer verilmesi gerekeıı unsuılara ilişkin
herhangi biı bilginin bulunmaması miimktindtlr. Bu durumda unsırun içeriğne Ği, n* biı açıklamay1a
birlikıe *Yoktuı" ifadesine yer verilir.

A.GİRİŞ VE UYARILAR
A.l.Giriş ve Uyınlır

. Bu özet izahnameye giriş olaıak okınmalıdıı.

. SermaYe Piyasası araçlrnna ilişkiı yatınm kararlan izahnamenin biı bütiın olarak değerlendirilmesi
sonucu veri lmelidir.

. izahnamede yer alan bilgilere itişkin iddialann mahkemeye taşıtımast durumund4 davacı yaıınmcı,
halka arzın gerçekleştiği illkeııin yasal düzenlemeleri çerçevesinde, izahnamenin çevirisine ilişkin
maliyetlere yasal §üıeçler kşIahlmadan önce katlanmak zorunda kalabilir.

. Özete bağtı olarak (çeürisi dıihil olmak ilzere) ilgililerin hukuki soruıııluluğuna ancak özetin
izahnamenin diğer kısımlan ile birlikte okunduğu takdinde yanıtocı, haıalı veya tutarsız olmasr veya
yatınmcılanı yatınm kaıarııı vermesiıe yaıdımcı olacak önemli bilgileri sağlamaması durumuıda
gidilir.

A,2. İzıhnımcnin sonnki kutlınımmı it§kin bilgi
. İhıaççı tarafindaıu izahııamenin paylann yeıkili kuruluşlarca sön adan tekrar satışı için kullanılmssına

dair verilen izin bulunmaıııaktadır.

B. İHRAÇÇr
. B.l.İhrıççınm ticınel uıvıDı ve §letme ıdı:

BiRKo BiRrEşİK KoYt\İLULULAR MENSUCAT TICARET vE SANAYİ A.ş.

B.2. İhrıççının hukuki stıtllsü, tıbi olıtuğu merzuıt, kurulduğu ülke ve ıdıcsi

Hukuki statüsü Aıonim Şiıkeı

Tıbi olduğu mevaııt Tiirkire Cumhuriyeti KanunIan

Kurulduğu Ütke Tiirkiye Cumhuriyeti

Merktz Adresi OSB Birko Cad. No:288 Bor Yolu 7.Km.-
NİĞDE

83. Anı ürün/hizmd kıtegoriIcriıi de içerecek şeki|de ihrıççının mcvcut fııliyetlerinİn ve

fııliyetleriıc etki cdon 6ıemli fıktörterin tııını ile fııtiyet gottcrilcn sektörler/pızırlır

hık}ıındı bilgi

Şirketimizin 20l6 dönemsonuna kadar temel iki faaliyet alanı bulunmakta olup , pamuk ipliğinde yiiksek

rekabet ve tekrıolojik yetersizlik nedeniyle rekabet imkan ı kalmamış ve Karde iplik Üretim Tesisinin

29.02.2}161159 no'lu Yönetim Kurulu Karan sonucu 3 1.03 2016 larihinde, Penye Open-end İplik Üretim

Tesisler ise 30.1 1.20161201 sa}Tlı yönetim kurulu kaıan i le 31.12.2016 taıihinde kapau

ipliği üretimi sonlandınlmıştır. Mevcut durumda sadece halı üetimine devam
içren iplikler aynca jüt ve çözgü ipliği k ır
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türlerinin tedariki. lretilen iiriinlerin tfüetici ıarafından beğenilmesi, Fzarlama ile ilgili lanıtım ve
reklamlann yapılması, yeni kaiite gruplan ve desen tasanmlan. piyasdaki ekonomik koşullar. iiretime
eıki eden başlıca unsurlaıdır.

Halı ipliğinin d6viz ile tedaıik edilmesi nedeniyle döviz riski, saıış vadelerinin uzun olması nedeniyle
likidite riski ve işletme sermayesi ihtiyacı nedeııiyle de faiz riskine maıuz kalınmaktadır"

{Jrttilen iııiinlerin , lstanbul'da KOTEKS firmımız, Tilrkiye'nin diğer hjlgelerinde ise bayilik sislemi ile
pazaılaması gerçeklştirilmektedir. Halı üretiminde yeni tasanmlaı ve kalile gruplan üzerinde çalışmalar
yapılarak ciro ve karlıhk artınlmaya çalışılma}iadıı.

B.,l.ıhraşıyı vc fııliyet g69tcrdiğ sckt6rfi etkihyen önemli cn son ğlimier hakkındı bilgi

Mevcuı durum iıibariyle döviz fiyatlannda yukan yönlü hareket halı ipliği matiyetlerini olumsuz yönde

erkilemiş, mali,vetleri artırmıştır.A§gari ücrctlerdeki arıış sektördeki işilik malileılerini arıırmakıadır.

B.5. İhrıççının dıhil olduğu grııp ve gı,ııp içindeki yeri

şirketimiz BiRKO A"Ş ana şirkeı olup, her hangi bir gnıp şir*eı biiııyesinde değildir. Şirketimiz, bağlı
ortaklığımız KOTEK§'in % 99,9'ıma BİRKO ENERJİ'nin sermayesinin de KOTEKS ile birlikte toplam

%99,85'ine süiptir. BİRKO ENERIİ ga}ırifaal durumdadır,

8.6. Sermıycdcki v€y. topıııı oy Lık}ı içtndeki pıylın doğrudıı vey,ı dolıylı oİırık 7.5 ve

fızhsı olın k§ilerin iıintcrilunvınlın ite her birinin pıy sıhipliği hıkkııdı bilğ

7o5 ve thziası paya sahip ortak yoktur. Axnca. Dolaylı h6kim onak ve yönetim kontrolü bulunmamakladır.

B.7. Scçilniş finsnrıl bılgiıer ilc ihrıççının linınsıl durumundı ve fııliyet soıuçlınndı mcydını
gele. önemli değişikliklcr

FiNANSAL DURUM
TABLosIi

ı -978-405

i( (oYtJ3

'üğr.
}

X,i

Bığmsız
Denetimden

Geçıniş
3l.ı2.20ı5

Beğrmsız
I)enetimden

Gcçmiş
3l.ı2.20l?

Bığımsu
I}enctimdcn

Gcçmiş
3l.ı2-20ı6

138.0l7.03t71.777.772_ı8.9lıE.55EDÖNEN VARLIKLAR
2,o76.M9583.235-Nakit ve Benzerleri

91.009.03618.232.888l3.989.69j-Ticari Alacaklar
384.785103. l3022.609Alacaklar

4r.960.72,ı20,643.85220.5rt,,l.2l6-Stoklar
721.853i.808.806Dönen varlıklar_Di 2.68.1.078

l23.285.354ı t4.831.543ı l5.656.3ı6DtıRAN VARLIKLAR
302j0238.923Alacaklar_Di

l19,773.319l l0.032.944l05.877.228-Maıldi Duran Varlıklaı
9.14a.|65Vaıl-Ertelenm

r l2.0;ıt-3{08t.586,587

3.5l2.703
261.303._185

4.798.29,|

ııt6.60!r.3ı5ı54.6{14.874AKTİF TOPLAM|

s3.5ıı.848YüKüMLÜLijKLER
KıSA VAD

72.o22.09353.182.75624.139.957-Finansal lar
l5.055.9536.920.595-Ticari lar

26.8E]-893

4.020.5_128-9/ı4ı 0.769.356
Diğer

lar
_iıişkili Taıaflara

9ı 5.ı 98.647l l .765.428larr_Di
20.28l7.878_Di er Kısa vadeli yüküm,
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UZUN VADELİ
YÜKÜMLÜLÜKLER t5.t0,6.278 l7.132-70l 5l.r07.67t

38.636,l4810.605.054 12,279,408-Finansal Borçlaı
5. t53.293 |?.47l .5?34.5o|.224-Çalışanlara Sağ. Fa.,". Kaş.

E0.590-027 9E.|11.371E5.E84.7dtözxıyxıxıın
60.000.0o0 60.000.000-Ödenmiş Sermaye 77,2E8.3l4

30.493.68230.193.682 30.493,682-Özsermaye Enf. Dılz.Faıklan

0
_20.0o0

0

-Geri Al.Paylann Satışından

Doğan Kazanç (Kayıplar)

0 0
_3.000.000-Karş.İşirak Serm.Düzelt.(-)

0
_6.5l6.59ı

0
+aylaıa İlş Prin{ iskontotaı)

95.567.43993.057.94793.05,7.947-Yeniden Değ.Adışlan
2.528.5?62528.5262.536.126-Kirdan Ayr.I(rsı.Yedekleı

-76.929.70l-9a.443,620_ l05,493.058-Geçmiş Yıl Zararlan
_ı 3.5l3. ı45- l 5.04l .238-2,15"1.0lI-Neı Dönem Zırarı

573-5.27o-5.262-Kontrol 6ücü Olm.Paylar
26ı JO3J85ıE6.6(».3ı5ı54.604.87{PASiü,TOPLAMı

(TL) 3l.ı2.20ı 7 3ı.r2.20l6 3ı.ı2.20t5

Net Satışlar 27.756.825 95.|57.526 l37.565.40ı

Satışlann Maliyeti (23.2E6.139) (92.297.525} (l25.282.455)

Brüt kirlzarar 4.{70.686 2.860.00ı |2.282.916

Faaliy el Kinl7-aıaı (9 ı.3l7) (5.]45.960) 1.629.329

Dönem kirzıran (2.{57.ı48) (l5.0{7.059) ( ı3.5ı2J75)

| 975 yılında {iretime başlayan kaıde ip|ik işletmesi t 995 model makinalarla eski tekıoloji ile üretimine devam

eımesi rekabet koşullan açısından dezavantaj oluşturduğundan 3 1.03.2016 tarihinde kapatılmıştrr, Karde

işletmesinin kapatılması sonırcu 20l5 yılında l37 mlvon TL olan konsolide ciro; 20l6 yılında 96 milyon TL

seviyelerine di§m§iir. 31.1?.2016 urihinde de penye ve open-end iplik fabrikalan kapaıılmışnr . Penye ve

open-end işlelmelerinde ki makine ve ıeçhizatlanıın sahş siireci ne ilişkin Şirket tarafından 01.12-2016.

05.ı2.20ı6, ı9.12.20ı6, 24.12.2016. 26.12.2016, 29.12.2016, o2.o1.2o|7, 03.01.20l7, 06.01.20l7.

09.01.20l7, ı0.01.20ı 7, 16.0|.z0|7, ,7.oı.2011, 27.0ı.20l 7, 3 1.0l .2017 ve 02.02.2017 KAP'ta özel durum

açıklamalan yapılmış ve makinalar satı larak borçlann fi nansmanında kullanılmışıı,

irketimizin krcdi yapı tandırma çalışmalan çeçevesinde. Garanti Bankası'na o|an toplam 10.825.0O0.-TL

ık kredi l yıl spot olarak vadesi yenilenmiş olup, 09.03.20l 8 wihiııde yapılandınlacaktır

Odeabank ile krediloin yapı landınlması konusunda anlaşılmıştır, 2 Ağustos 2013 taıihinde 6O ay vadeli

olarali kullanılan krediden kalan 10.721.585,19 TL ve buna lave olarak tsksitti 489.204 TL rotatif

kıediye ilaveten l .065.350 TL daha yenl kredi kullanımı yapılarak ; toplam l2.276.139 1 _vıl

faiz ödemeli. 4 yıl ıylık ödemeli olarak yeniden yapılandınlm ış olup, yapılandın

tarihinden itibaren 4 yılda ödenerek, 0 l /0312022 tarihinde ödemeler Ernamlaııacaktır

TEB ile l.495.000.-TL tutanndaki kredi 21 .O4.2Ol7 taıihinde l yıl faiz ödemeli

.05.20) 8'd€ başlayacak ve 22.o4.2a|9 Yhindc

Ş
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Akbaıık ile 2.050.000.-TL tuıanıdaki kedi l 5.05.2017 tarihinde 6 ay sonunda faiz ödemeli ve l yıl ödenecek

şkilde yapılandınlmış, ödemeler l6.12.2017'de başlayacak ve l6. l2.20l 8 larihinde sona erecektir.

Sauşlar 20!5 döneminde % 4,2016 dönemiıde %31,2afi döneminde ise % 2l8 oraıunda tutaı bazında
azalmışıır. 20l6 yılında ise şirketimizin en bUyük ttrşim tesisi karde işletnesinin kaptılması nedeniyle.20l7
yılında ise p€rıye ve open-end iplik işletmelerinin kapatılması nedeniyle satışlarda 1ütsek o.1ğ }i1 aza|şa
gerçeklşmiştir. Kaıde. Penye ve Open-end iplik işletmelcrinde bulıınan makina ve teçhizat satılarak borçlann
finansmanında kuilanrlmıştır. İplik ii,retiminden tamarnen vazgeçilmiştir. 2017 yılbaşından itilıaren kalı
işletmesi faaliyeılerine devam etınektedir.2Ol7 yıh konsolide ciro 29.905.35l .-TL olarak gerçekleşmiştir.

B.E. Seçilmiş Öıemli Proformı Bilgiler :

Penye ve open-end işletmeleriıin faaliyetleıinin makine ve teçhizatlannın §atrlma$ rıedeniyle, penye ve,

open_end işletmeleıindeki iiıetimlcrin dönem sonu bilanço ve kar zarw tablosuna etkisini göstermek

amacıyla proforma finansal bilgiler hazırlaırmış, öt€ yaııdan proforma fiııansal bilgiler, varsayımsal bir

durumu ele atmakta olup, bu nedenle Şirket'in gerçek finansal durumu veya sonuçlannı

göstermemektedir.

Penye ı,e open-end işletmelerindeki makine ve teçhizatlannrn satrş sürccine ilişkin Şirket laıafından

01.12.20l6. 05.12.20ı6, 19.12.2016,24.12.2arc,26.12.2016,29.12.20|6,02.0ı.2a17.03.01.20l7.
06.01.2Oı7, 09.01.2017, 10.01,20t7, 16.01.2017, n.a1.2017,27.01.20|7,3ı.01.20l7 ve o2.02.201,1

KAP'ta özel durum açıklamalan yapılmıştır.

Seçilmiş önemli pfoforma finarısal bilgiler aşğıdaki gibidir:
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-Neı Dönem Zaran (l5.04l .238) 9.789.763 51.47
PA§iFToai.{Mü- r86.609.3t5 (35.902.ffi3) l50.7o7.252

Finansal durum tablosunda ücari alacaklar içerisinde pamuk ipliği müşterilerinden alacaklar 22.402.033 TL.
Stoklaı iÇerisinde pamuk ipliğ ile ilgili stoklaı aynştnlmış ve 3.155.098 TL, maddi duran vartık]ardan.

Penl'e işletmesi makine ve tçhizalı 33.506.359 TL kendisini itfa etıniş. open-end işletmesi makine ve
teçhizatt 9.860.175 TL olup, 9.652.105 TL kendisini iıfa etniş kalan net defter değeri olan 208.070 TL, kısa
vadeli kredilerden pamuk ipliği ile ilğli kısım 29-250.516 TL ve uzım vadeli kredilerden ise 6.7j3.674 1'L.
ıicari borçlar içerisinde iplik ilıetimi için ayrıştınlan 2.002.9ll TL, iplik işIetınelerinden iş akitieri sona
erdiriIen çalışanlann kıdem ve ihbar tazninatlan ile kaian alacaklan 7.688.000 TL, diğer borçlar kaleminden,
net dönem zararııtan 9.789.763 TL teızil edilmişür.

l<-{R / ZARAR ve KAPSAMLI
GELiRTABLOSU

BAĞIMsIz
DENETİMDEN

GEÇMİş
3ı.t2.20l6

PRoFoR]vlA
KARizARAR
TABLosU
3l.ı2.20ı6

Net §atı Gelirleri 95.15J.526 (65.673.446) 29.,184.080
Satı Mali (92.297.525) 67.900.608 {24.396.9l7)
BRIjT KAR 2,86,0.00t 2227.162 5.087.ı63
Pazarlamq Satış ve Dağıtım Giderleri {4.42a.?24) l529.406 (2,890.8l8)
Genei yöneıim cider]eri (8.137.5l4) 5.6l4.885 t2.522.629)
Esas Faal iJetlerden Diğer Gelirler ı5.360.623 (l4.494. ı 5l ) 866.472
Esas i-aaliyetlerden Diğer Giderler (l ı.008.846) 9.710.630 (1.298.216)

(5J45.960) 4.587.932 (758.028)
( l0.985.551) 6.040.55l (4.945.000)

Sürdürülen Fıılil,et Kirı/Zıran (ı6.33ı.5rt) ı0.628.{83 (5,703.028)

Net Dönem Zırın (ı5.047.059) 9.793.s89 (5.253.470)

Anı Ortaklık Pıyı (r5.011.238) 9.789.163 (5.25ı.rı75)

EsAs FAAL TKARI/ZARARI
Finansal Giderler Net

20l6 döneıni toplam saüşlanııdan pamuk ipliği ile ilgili saışlar 65,673.ul46 TL olup, halt saıışlan 29.484.080

TL, halı satışırun ma.liyeti ise Q4,396.9l7) Tl'dir. Halı satışından elde edilen brüt kar 5.087^l63 TL olarak

gerçekleşmiştir. Pazarlama, satrş ve dağıtım giderleriıden pamuk ipliğine ait olan 1.529.406 TL tenzil edi|miş,

halı üretimi için (2.890.818) TL fiili harcama yapılmştır. Genel yönetim giderlerinden pamuk ipliği üretimine

ilişkin 5.614,885 TL tenzit edilıniş (2.522-629) TL halı iiıetimi için gider yapılmıştır. Esas faaliyetlerden

gelirler ve giderler halı üıetimi için yapılan fiili harcamalar dikkate alınarak al. ıştınlmıştır. Bu kapsamda esas

faaliyetierden diğer gelirler hesap gıubundan 14.494.15l TL, esas faaliyetlerden diğer giderler grubundan ise

9.7l0.630 TL, finansal giderlerden 6.040.551 TL tenzil edilmiş, pamuk ipliğ faaliyetlerinin sonlandınlması

neticesinde net etki (9.793.589) TL ve halı üretiminden ise (5.251.475) TL zarar edilmişıir.

B.9.Kar tıhmini ve beklentileri

Yoktur.

B.10. izıhnamedc yer ıııD finınsıl tıblolırı ilişkin denetim rıporlınndıki olumlu görüŞ dıŞındıki

hususlann içeriği

Jl- l2.2O| 5 - 31.|2.2016 - 3l .|2.2017 ıaıihli bağmsız denetim raporlannda. bağımsız deneıçi arafindan

beI irtilen oIumlu göıiiş dışında göriiş / sonuçlar mevcut değldir, Bağrmsız denetim

adresinden ulaşılabilir.

B.l l. İhraççının işletme sermıyesinin mevcut yiikümlülüklerini kışılıyımımısı
uştur.

İ'
20|7işletme s€rmayesi yetersizli ği

zaıan 2.457 .0' | ., "lL,
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Şirketin işletme sermayesi ütiyacının. satış gelirlerinin anınlmasın n yiını sıfiı bedelli sermaye
arıınmından elde edilmesi bckleııen gelifin bir bölümü kullanılarak iyileştirilmesi planlanmaktadır.
§ermaye aıtuımr sonrasında şirkeıin finansal rasyolaflnda sağlanması iıedeflenen iyileşme ile beraber
kredi kuruluşlanndaıı daha uygun finansman imkanlannın elde edileceği di§ilnütmektedir.

C.SER"LIAYE PİYASA§I ARACI

C.t,İhrıç cdilccek vey'vcyı borsıdı işlem görecek seruıye piyısısı ırıgnın menkul krymet
tanımlımı numırısı (ISIN) dıhil t0r ve gruplınnı ilişkin bilgi

4.271.168.587 adet hamiline pay ihraç edilecek olup, paylara ilişkin bir gruplandırma mevcut değildiı.
İmtiyaz bulunmamaktadır.

C,2. §ermıye piyı§ı§ı ırıcının ihrıç edileccği pırı birini
lhraç editecek paylaı Türk Parası cinsinden ihraç edilecektir.

C3.İhrıç ediln§ ve bcdelieri tımımen 6dcnm\ pıy sıyısı

7 .728.83l "4l3 adet otup, bedeli öıdenmeıniş pay bulunmamaktadır. Her bir payın nominal değeri bir
Kuruş olup, l00 adet payın nominal değeri 1 Tl'dir.

C.4.§ermıye piyıltı!ıı .rıcııııtı sığlıdığ hıklır tıktımdı bilgi

Kaıdan pay alma hakkı, ortaklıkıan aynlma hakkı. satma hatkı, tasfiyeden pay alma hak}ıı, bedelsiz
pay alına hakkı, yeni, pay alma hakkı, genel kurula kaıılma hak}ı, oy hakkı, bilgi alma inceleme

haİ<i<ı, iptal davası açma haklıı, azınlık haklan. özel deneıim isıeme hakkı, ortaklıkıan aynlma hakkı.

ortaklıktan çıkanrıa ve satrna haklı.

C.S.§ermıyc piyıcı§ı ırıcıIın devir ve tedıvülü.ü kr§ıllıyrcı bususlır hıkkında bilgi

Sermaye piyasası aracııın devir ve tedaı,itlilnü kısıtlayıcı heüangi bir husus bulunmamaktadır.

C.6.Hılkı ıız edllen !.rmıye piyısısı ırıçlınnın boıııdı işlem goroesi içiı bışvunı yıpılıp
yıpılmıdğ vcyı yıpüp yıpıtmıyıcığ hususu ile §len g6riılecck pezın İ]işki" biıgi

şirkeı paylan Borsa İsıanbul A.Ş. Yakın İzleme Pazannda işlem göımekledir. Sermaye artınmı ile

ıİ.uç 
"aıİ"n 

paylar, yeni pay uİ.u hakkırun ku|lanıldığı birinci giin itibaıiYle MKK'da gerekli

işıemıerin yapımasını mtıtiakip Borsa istınbul A.ş.,de işleın görmeye başlayacaktır.

C.7.Kır dı§tın potiti}ııı hıklundı biği

2015_2017 dtinemleri zaraıla kapaıımış ve geçmiş yıllaı zaıarlan vardır. Bu nedenle 2l Mayıs 20l7

İoııioa. gerçekleştirilen yııık oıagan genil-kurui ıoplanıısında 20l7.yılına ilişkin olaıak bir Kar

o"gn; İııİık"r,'oı,ıffiı."*şİ.. şi*rket'in esas jzleşmesi te kar dağıtrm politikasına göre. kaı

ffiim, ser.uye Piyasası Mevzuatı ve TTK çeçevesinde gerçekleştirilir.

D.RiSKLER
D.1. İhrıççıyı fııliyetItrine ve içiıde bulunduğu sckıörı ilişkin öıeoü rislı fıktörleri

hakkındı bilgi

tlalı iiıetiminde Ar-Ge çalışmal an üriin gelişirme ve satış faaliyetl erinde önemli rol oyıamaktadır

Şirketin piyasadaki ıekabet koşullanna daha iyi adapte olması için İirİtn gelişti rme yanında büyük önem

ıaşlyan satış politikalannın devı,eye alınması ıemel konudur. Bu konuda başan sız oIunması şirkeıın

rekabetçi konumunu eüileye bilir.

Şiıke! diğer sektör oyunculan ile etkin bir şkilde lir, pazar payını kal,bedebilir veya

fiyat politikasını muhafaza ederneyebilir.

Doğru ve zamaııında yapılmaması etki

kaybına neden olabilir.
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- Mi§terilerinin iideme güçlüğtlne gimıesi ıe ıahsilat problemleri Şirteı'in faaliyetlerini olumsuz
etkileyebilir. Şirket alacıklannın ortalama tüsilat silıesi 2l G,2.,+0 8ün aralığındadır ve gerek müşteri
gerckse genel ekonomik konjonkıiiı bozulduğunda alacaklannın tahsilinde zorlanabilir.

- Şirket, stratejik adımlan/işlemleri etkin biçimde belirleyemeyebilir veya icra edemeyebilir ve söz
konusu işlemler uygu|amaya alınmaya kaıaı verilse biIe bunlan başanlı şkilde uygulanamaması halinde
beklenen menfaatleri elde edemeyebilir.

- Teknik arzalaı Şirket'in faaliyeılerini olumsuz eüileyebilir.

- Yaşaııabilecek doğal afet, terör, iç ve dış kaynaklı kanşklıklaı şirketin hammadde tedarik iiıetim ve
manül .leğıtım siiıeçlerinde aksaklıklara neden olabilir. Bu nedenle nihai itıetim sıkınııst. pivasaya mal
tedarik edilmesi ve m§eri ödeınelerinin alınması gibi sonııılar ile kaşılaşılabilinir.

- Şirkeı'in irretim yaptığı makinatar ve üretim siireci dikkate alındığnda iş kazalan dıırumunda Şirkole
iş kaybı yaşnabilir, iş kanunlan sebebiyle işi|ere tazıııinat ödenmesi stiz konusu olabilir.

- Kriz ortamlanndaki dalgalanmalar şirkeı'in finansman maliyet|eıini anırabilir ve finansal performansını

olumsuz etkileyebilir. 2015,2016 ve 20l7 yıllan iıibariyle, Şirket'in banka kıedileri 12.276.139.,TL
(odea) kredisi dışında sabit faizlidiı. Şirket'in finansman giderleıi, 20l5, 20l6 ve 20l7 yıllan itibanyla.

1-üksek boıçlutuk nedeniyle yitksek gerçkleşniştir.

D3. Sermıye piyısısı ırıcmı ilişkiı 6nemli rkk fıktorlcri hıt<kmdı biIgi

şirket'in paylan hali hazırda BİST Yakın lzleme Pazannda işIan görmekte olup genel piyasa koşullan
ve şirket- paylanndan kaı payı kazaııcınrn elde edilip editemeınesinden kaynaklanabiletek riskler

mevcuttur. Şiıtet paylan fiyat ve hacim dalgalanmalanna maruz kaIabilir.

Şirkeı,in mevcut durumda borsada işIem görmekE olan ve bedelli sermaye aİtınmı sonrasında borsada

(|em gorecek paylanna yönelik likit bir piyasa oluşacağına veya böyle bir piyasa gelişmesi halinde. bu

piyasanın devam edecegine dair hiçbir güvence butunmamakıadır

E. HALKA ARz
t, Hılkı ırzı ilişkiı ihrıççının eldc edeceği net gelir ile kıtlınıcığı tıhmin i topIım malil,et

bulunın ıtınmcılırdın ediletek tahmini mı etler hıkkındı

Tıhmini mı et

l ff) adet pay,

E.
ve tııe

İhraç tutannrn nominal değeri olup. l 1't. nominal değerli
5l1.79|.2l TL brüt gelir cld

;ı2.71 1.6E5,87 TL
alnıa hakkı 4l Kuruş kullandınlarak l7
Bu e itırım giderleri duşüldühen sonra

lll!A

e edil

1

Eldt edilmesi net fon miktırı
42.7l 1.685.87 TLtutan

0.4l ],LYeni alma hakkı kullanım tl atı :

l7.5l1.791,2l 
,tL

ülen fon

Tümini ma|i l85..154.58 
,I,L

|7.326.3t6.63 
,tL

net fond

ihrıcını rlerkinP
85.123,3,7 TL

kuıul ilcreti
l3-.154.t8 TL

kola alma ücreti
l7.084.67 TL

Rckabet kurumu 2.242.36TL
MKK ücreti

47.250.00 TL
20.000.00 TLAracı kurum ücreti

Di er
IE5.{5{5t TL

lrlaıım
a
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Talepte bulunan yatınmcr|ann gideri çalıştıklan kımırıun masraf ve komisyon tutandır.
E.2ı. Hılkı ıızın gcrekgeıi, hılke ıız çlirtcriıin kullııım ycrleri vc cHe cdilecck tıhmini nct gelir
hıkkındı bilgi

SermaYe artınmı ile elde edilecek futarııı bedelli ssrmaye artınmı neticesinde elde edilecek toplam
fonun aşağıdaki alanIaıda kullanılması planlanmakadır.

plenlınan kuIlınım Tutır
kredi Ödemeleri
Vergi re SGK Ödemeleri
Ticaıi Borçlar

3,450.000,00 TL
3.200.000,00 T,L
6.9ı6.336,63 TL
3.760.000,00 TL

|9.9lo/o
l8.47o/o
39,9?%
2l.'l0%Personel Maaş ve Tazıninat Ödemeleri

Top|ım Net Fon l7.326.3x,63TL looo/"

E.3, Hılkı ırzı ilişkin bi[iler ve koşulhn

Çıkanlmış wrrıaye 77.288.314,13.- Tl'den.l20 milyon TL'ye artınlarak- orıaklara %55,2628 yeni pay
alma haiiı kullandınlacak ve kalan paylar BlsT Birincil piyasa'da saıışa sunuıacakttr.

Sermaye artınmı neticeşiııde çıkrılacak ycni paylann nomina! dcğeri 42.711.685,87.- TL olup, beher
PaYın nominal değeri 0,0l Tl'dir. Yeni pay alma haklannın kullanımı, l TL nominal değere denk gelen
l00 adet pay için 0,4l TL iizerinden gerçeklşirilecektir.

Yeni pay alma haklaı'ının kullanım siiresi l5 gilndilı. Yeni pay alma haklannrn kultanımııdan sonra kalan
paylann satışında Sennaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlannın Satışı Tebliği'nde
yer alan "Borsada Satış" yöntemi uygulanacak olup paylaı BİST Birincit Piyasa'da satışa sunulacaktır.Pay
almak suretiyle ortak olmak isteyen tasam.ıf sahiplerinin duyurulacak satış süresi içinde BİST'te işlem
yapmaya yeıkili aracı ktınımlardan birine başwrmalan gerekmektedir. (BlsT'te işlem yapmaya yeıkiİi
aracı kurumlann listesi v*wrv.borsaistanbul.com adresinde yer almaktadır)

İzalınamenin ilanrnı takip eden l0 giln içinde yeni pay alma haklannın kullanımının başIatılması
zorunludur. Yerıi pay alma bakkı silresi, bitiş tarihinin resmi tatil wihine rastlaması halinde izleyen işgiiııü
atşamı sona erecekıir. Yeni pay alma haklanntn kullaııımı siiresinin başlangıç ve bitiş tarihleri daha sonra
belirlenecek olup bu ıaıihler Kamulu Aydınlatna Platformu interrıet sitesi aracılığı ile kamuya
duyurulacaktır.

Yeni pay alma haklanrun kullaıılmasındarı sonra kalan paylar 2 iş gilnü silıe ile BIST Birincil Piyasada
halka arz edilecektir. Satışa sunulacak paylann nominal tulan ve halka arz taıihleri lasamıf saİıiplerine
satış duyurusu ile şirkeün intemet sitesi, KAP ve Invesı Az'nin int€met sitesinde ilan edilecektir.

L4. Çıtışın ncnfııtlır de dlhit olmık üzerc he]kı ıızı ilişkiı ll8ili kbilcrin öncmli menfııilcri

Sermaye artınm işleınine aracıl* eden ,ıracı kıırum INVEST AZ Yahnm Menkul Değerler A.Ş.

gerçekleşirilecek işlemdeı kaynaktı olarak aracıhk komisyonu alacaktrr-

E,5. §ermıyc piyısıcı ırıcını hılkı ırz edcn kişinin / ihnççının bmi /unvını,

Halka aız işleıni BİRKO'nun seımaye artınmı yoluyla gerçekleştirilecektir,

E.5. Hıllıı ırzdın kıynıklnnan sulıımı etkisinin miktın ve yüzd6i ile yeni pıy almı hıkkı
kullanımının s6z konusu olmısı durumunda, mevcul hissedırlınn hılkı ırzdıı rı

+dunımundı sulınmı etkiciıiE miktın ve yiizdesi;

Sirkeı 20l5_2016_2017 dönemleri nj zırarla kapaımış. çıkanlmış sermayesini

zann olduğu. Yakın İzleme Pazan'nda nominal değerin altında işlem göıdüğü bg

görülmemektedir.

E.7. Tılepte buıuoın
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Hesap Açma Ücreti*
Serınıye Piyısısı Arıcınrn MKK'yı Virmın
Ucreti 3 TL + BSMV
Yatınmcının Bışkı Arıcr
Hesıbını virmıı Ücreti

Kuruluştıki
3 TL + BSMV

EFT ücreti

ı l TL - 9.99 TL ye kadaı 7,56 TL
. 10.000 TL - 99.gl TL'ye kadar

12,50 TL
ı 100.000 Tl'nin üzeri 19 TL

Dım V
Diğer

(') Hesabı olan müşterileıin

3. BAĞıMsızD§NETÇİLER

yeniden hesap açmalan zorunlu değildir

3.l.ızıbnıme,de yer ılın finınşat tıblo d6ncmleri itibıriyle ihrıçınıı bığım3g dcnetim
kuruluşlınnıı ticıret üıvıılın ile ıdresleri (üye olduklın profesyonel meılek kurutuşlın ile
birlikte):

3ı
ARALıK
20l7

!.2.Bağmsız denetim kuruluşİırının/sorumlu ortık baş denetçİnin gör.vden ııümı§ı, göreı,den

çekilmesi yı dı de§mesine ilişkiı bllgi

Yoktur.

4. sEÇİLMiş rİxıxsıı ıİıcİıın
Ş irket.in31.12,2011,31.12.2aı6,3l.|2.2015dönemleriıeilişkinkonsolide
ablolanndaı seçilen önemli nansa| kalemler aşağlda yer almakıadır.

8 Ll_İ.Ut4R

Bağımsız
Denetim
Kuıuluşu

Adres sorumlu ortak
Başdeneıçi

Üyesi Olunan
Meslek
Kuniuşu

Deııetim
Şekli

BD
BAĞMSIZ
DENETİM
VEYMM
A.Ş.

lncirli Cad. Yeşil
Adalı Sok. Erman
Apt. No:2 A Blok
Kı3D:4
Bakırköy,/İstanbul

cEMiLE
ALBAŞ

İstanbul
Seıtest
Muhasebeci
Mati
Müşaürler
Odası

Bağınsız
Denetimden
Geçmiş

31 Ara!ık
2016

BD
BAĞIMsIZ
DENETİM
VE,i,},{M
A.Ş.

İncirli Cad. Yeşil
Adalı §oL Erman
Apt. No:2 A Blok
K:3 D:4
Bakrköy/İstanbul

CEMİLE
ALBAş

İstanbul
Serbe§t
Muhasebeci
Mali
Müşavirler
Odası

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş

3 l Aralık
20l5

BD
BAĞIMSIZ
DENETiM
vEYMM
A.Ş.

İncirli Cad, Yeşi[
Adalı Sok. Erman
Apt. No:2 A Blok
K:3 D;4
Bakırköyİsunbul

ismail
AsLAN

İstanbul
Serbest
Müascbeci
Mdi
Müşavirler
Odısı

Bağmsız
Denetimden
Geçmiş
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FİNAN§AL DURI,M
TABLOSU

Bağmsız
Denetimderı Geçmiş

Bağmsız
Deneıimden Geçmiş

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

(TL) 31.12.2017 3 l .l 2.20l 6 3l . ı 2.20l5
l)önen \'ırlıklır -18.9{8.558 7|.777.772 l38,0l7.03l

Nakit ve Benzerleri 583.235 2.076.u9 1.978.405

Ticari Alacaklar l3.989.693 18.232,888 91.0(».036
Stoklar 20.544.2l6 20.643.852 11.960.72,1

Duran !'ırlıklır l l5.656Jl6 ll{.&1ı_tı3 123.2E6.-j5{

Maddi Duran Varlıklar l05,877.228| l ı0.0j2.944 l|9.773.349
Aktif Toplımı l5.ı.60{.87{ l86.6093l5 26t.303Jts
kısı vadeli yüküml. 53.6l3.848 88.586.587 l l2.0{8.3{0

Finansal Borçlar 24.139.957 53.182.756 72,022.093
Ticari Borçlar 6.920-595 l5.055.953 26.883.893

t'zun Vıd. \'üküml. 15, t 0,6.278 l7.132.7ol s1.107.67l
Finansal Borçlar l0.605.051 |2.179.408 38.6j6. 118

(İzkaynıklar 85.88{.74t 80_§90.027 9E.ld7.37{
a)Ana On. Ait Özkay. 85.890.0l0 80.595.297 98.146.80l

b)Azın|ık Pa1,lan (5.262) (5.270} 573

Pısif Toplamı l54.60{.87ı l86.60,!r.3l5 261.30_1.3E5

Bağımsu
Denetimden

Bağımsz
Denetimden

(;

Bağımsız
Dcnetimden

3 ı .l2,20l 5] 1.12.20l63|.l2.20l7
l37.565.10l95.157 .52627.756.825Neı Satışlar

( ı25.282.455)(92.297.525',(23.286.139,ann MaliyetiSa
2.860.00l{.t70.6E6Brüt kiri zarar

1.629.329(5.3.15.%0)(91.3l7)
t5.0.ı7l{E

770(5.82l )(ı3Azınlık Pa
( l3.5 ı 3. l45)l5.041.238)2.457.0l l )Ana ortaklık pa lan

(0,0025)(0.0003 )Pay Başına kazançAa

F aaliyeı Kin/Zaıan
l)önem Kir/Zıren
Dönem Kiı/(Zaraı) Dağılımı

24. l 2.20l6 l8rihIi oıağanilsİü genel kurul sonrasında a

atı iızerinden ödeme

LU!^R

12.282.916

ı3.5l2.-375)

(0.0o23)

.-yatlnmcı, yaıınm karannı vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlanna ilişkin

"ı,;;;;i; 
;;;ili yer aldı* işurir"ı,*.*i" ı o vi zz no,ıu toıiımterini de dikkate almalıdır,"

5. RisK FAKTöRLERi
5.1. İhrıççıyı ve fııliyeılerine ilişkin riskler:

Sermaye anınmından sağlanac ak nakit ile kedi ödemeleri. personel maaş ve lazminat ödemeleri.

ticari borçlar, verg i ve sGk öidemeleri gibi kalemlerc ka lacaktır. Faaliyet değişikliği nede niyle
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Şirket'in 20.05.2017 uıihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında ; "Şirkıı'in alOifinde rıılaıllı
J58 uda 2, 3. 1, 5, 6, 7 no'lu Wsellerin Niğde Organize Sanayi Balgesi (OSB) ılışına çıkarılmarı
işlemleri ıamamlandığından, parsellerin değerlendirilebilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili genel
kurulun bilgilendirilmesi ve yeni yönetim hırulunıı parseilerin dcğerlendirilebilmesi için yelki
vcrilmesine" karar verilmişir- Konuya ilişkin olarak t 1.10.2017 tarihinde Şirket ıarafindan I(AP'ta
yapılan açıklamada;' "Şirkeıimiz yoneıim kurulu, olağan genel kurulda verilen yelki kıpsıımınıla J5t1

Ada 2,3,1,5,6,7 saylı wsellere ıeşkil eden gayri menkallerimizin imanylo ilgili olarak gereHi her

tiürtü işlemleri yopmak üzere, ıüm kamu kıırıımlıırı ile özel kurum ve kşilerle, her lürlü görüşme ı'e

anlaşma yapma koıusunda yönetim kwulu iirelerimiz; TC: } 5929731546 kimlik no'lu Sn. Kemııl
SEL\I, TC: 26003395?38 kimlik no,lu Sn.Yakup AYD0ĞAN ile T(': 31301119]92 kİmlikno'lu Sn.

L'eılııt KARCI'\ın yöneıim kwulumuz ıaıa|ından yeıkilendirilmesine " karaı verilmiştir. S<izkonusu

yetki çerçevesinde başlanılan herhangi bir galdmenkul projesi bulunınamaktadıı. S_on dunım
itibariyle sözkonusu parsellerle ilgili olarak iIgili imar tadilatı hazırlanıp Niğde Ozel ldare

Müdiirlüğiine gönderilmiş olup. imar süreci devam etmektedir. Şirketin gayrimenku| selıöriinde
faalilete başlamasıyla faaliyet konusunun önemıi ölçüde veya tiımüyle dğşmesi durumımda
Sermaye Piyasası Mevzuaü uyannca ortaklara aynlma hakkı tanrnması gerekecektir.

Halı iiretiminde yeni iiriin veya himıet kapsamı ı,e kalitesi rekabetçi konumu elki|eyebilir. Şirket'in
Ar_Ge çalışmalaı ür{tn geliştiıme ve xtış faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Şirketin
piyasadaki rekabet koşullanna daha iyi adapıe olması, yeni itriln geliştirmesi ve geliştirdiği ürünlerin

niİ,ri kr!l-r.ry" ulaştınlması gibi faaliyetlerin geliştirilmesinde ve kaılılığın anınlmasında Çok bülük
önem taşıyan §atış politikatarının devreye alınması şirketin rekabetçi konummu cıkileyebilir.

Doğnı ve zamanında yatınmlar yaprlmamasr şirketin büytiınesini olumsuz etkileyebilir, müŞteri ve ciro

kaybına neden olabiIir.
MEterilerinin öd€me güçıüğiine girmesi ve tahsilat problemleri Şirkeı'in faaliyetlerini olumsuz

etkiİeyebiliı_ şirkeı alacaklannın ortalama tah§ilat süresi 2|0-240 gün aıatığındadır ve gerek m(Şeri

gerekse genel ekonoınik konjonktlir bozulduğundan alacaklannın tahsilinde zorlanabilir.

§ırteı oİemıı oıçııde tedaıikçilere ve hizmet sağlayıcılara bağmlıdır. Finansal dar boğazın giderilmesi

İle bu konuda Ürgr.l olruttun çıkılması beklenmehedir. Aksi durumda, tedarik §orunlan ve

y"r.oırıırı*. şlrİetin iiretim tesisİerinin gereken kapasitede çalışmasına erıgel olabilir ve Şirkel'in

Ütıitı*..ını sınırlandırabilir. Bu durum, mııy"tıerae artış neden olabilir ve operasyonel sonuçlar

itzeıinde önemli derccede olumsuz etki yaratabilir,

ş*-irr"qıı. adımları/işlem1eri e*i; biçimde belirleyerneyebilir veya icra.edemeyebilir ıe viz

konusu işıeınıer uygulamaya alınmaya karaı verilse bile bunlan ba$rılı şkilde uygulanamaması

halinde beklenen menfaatleri elde edemeyebilir

Teknik anzalar şirket haliyetini olumsuz eıkileyebilir, Şiıkeı tiim tlrelim aşarıatannda makina teçhizaı

kullanmakta olup. hertungi biı anza durumımda yedek parça temını veya lamirinin uzun süretıilme sI

riski nedeniyle şirketin faaliyetleri olumsuz etkilenebilir.

Yaşanabi tecek doğal afeı, rcrör, iç ve üş kalnallı kanşıkl *laı Şirket'in hammadde ıedarik, üretim ve

mamül dağıtlm silreçlerinde aksaklık |ara neden olabilir. Bu nedenle nihai iiretim sıkıntısı, pıyasaya

mal tedaıik edilmesi ve mt§terı ödemelerinin alınması gibi sonınlar ile kaçılşılabili nır.

Şirket'in üİetim yaptığı makinaıaI ve iıİetim siileci dikkate alındığnda iş kazalan durumunda şirkette

iş kaybı yaşanabilir , iş kanunlan sebebiyle işilere ıazninat ö,denmesi siiz konusu olabilir,

kriz ortamlanndaki dalgalanmalaı Şirket'in finansman maliyetlerini artırabiıir ve finansal

performansıru olumsuz etkileye bilir.20l5. 2016 7 yıilan itibariyla Şirket'i n banka kredileri sabiı

faizlidir. Şirket'in fınansman giderleri. 17 yıllan itibanyla, yüksek borçluluk

nedeniyte yiiksek gerçekleşmiştir
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5.2.İ}ıraççııın içinde bulunduğu sekföre ilişkiı risklerı

- Ekonomik ve siYasi kizler imaIat sanayiıde üretim yapaıı halt sektöfihıü derinden saısmakta
borÇlanma maliYetleri yiikselmekte. hammadde fiyıtlan artıııakta kır riski nedeniyle enerji fiyattan
artmakta ve bu durum işilik ücreüerinin de artrnasına neden olmakıadır. Şirket'in faaliyet gösterdiğ
halı dtinYada ve ükemizde yaşaıun ekonomik ve/veya sil.asal kıizlerin yol açtığı her türİü daralma ve
uzzntrsında iİıetimde düşme, tahsilat ve kıedi problemleıi imalat sektörünün en önemli risklerini
oluŞtunnakı"dır. Kiiresel ve yerel ekonomide ani dalgalanınalar, operasyonlan ve finansal performansı
olumsuz etkileyebilir.

- Mev-aıat konulanıın içerisine ithal edilen ürünlere gelerı gözetim uygulaması, antidamping vergileri,
AvruPa Birliği baŞta olııak üzere Uluslaraıası Çevre Staıdaıtlan i]e Tüı*iye Standaıtlan aıasındaki
ulum gibi konulaı scktördeki hammadde bazlı riskler salılabilir.

- TüıkiYe'de hah sekalıünde kayıt dışı ilıetim yapan firmalanı varlığ, kayt dışı firmaiann <iaha düşük
maliyetli iiıetimlerinin söz konusu olması ve kayıt dışı tiıetimin sektörde hakşız rekabete yol açması,
sektOrde kayth iiıeticilerin ilrün fiyatlan ve lorlılık marjlannı baskılaınaktadır.

53.İhrş edilccek pıylırı il§kiı riskter:

şirket'in paylan hali haarda Bis1' - yakın İzleme pazarı'nda işlem görmekte olup genel piyasa
koşullan ve şirket paylanndan temettli kazancınrn elde edilip edileınemesinden kaynaklanabilecek
riskler mevcıımır. Finan§al dengenin sağlanması ile paylann yeniden Ana Pazaı'dz işlem görmesi
hedeflenmektedir.

Şirket paylan fiyat ve hacim dalgalaımalanıa maruz kalabilir.
Şiıket'in mevcui dunımda borsada işlem göımekte olan ı,e bedelli sermaye arünmı sonrasında borsada
işlem görecek paylanna yönelik likit bir piyasa oluşacağına veya böyle bir piyasa gelişmesi halinde,
bu piyasaııın devam edeceğiıe dair hiçbir güvence buItmmamaktadır.

Şirket'in faaliyetlerinin soıuçlan veya finansal peıformansı, işbu izahnamenin risk faküirleri
b<rlilmünde yapılan açıklamalar sebebiyle veya diğeı sebeplerle analistlerin veya yattnmcılann
beklentilerini karşıiayamayabilir. İşlem gören payların piyasa işlem fiyatı, Şirket'in veya rakiplerinin
finansal performaııslanndaki değişimler, kiiresel makıoekonomik koşullar, rakiplcrin faaliyetleri, işbu
İzahnameııin risk faktörloi böliimünde be lirtilen sebepleı ve diğer faktörler nedeniyle önemli
dalgalanmalara manız kalabilir.
Gelecekte pay satıiplerine kAı payı ödemeyebilir veya kfu payı beyan etmeyebilir.
Halka açık şirketleı, tabi olduklan mevzuata uygıın olarak kAı payı dağıtıııak zonında olup. söz konusu
politikalaı, SPK'nın za$lan ?:,ıııan ortaya koyduğu belirli diizenlemelerden etkilenebilir. PayIan

borsada işlem göıen halka açık şirketler, pay sahiplerinin vereceği karaıa bağlı olarak nakit velveya

bedelsiz pay olaİak ker payı dağıtabilmelle veya dağıtılabilir k& payını şirket bünyesinde

bırakabilmektedir. Söz konusu dğtılabilir l«ir payırun hesaplanması konusunda esneklik bulunmakla

birlikıe, hesaplamada kullanılan meblağlar ve formüller §PK taıafından değiştirilebiliı
Yapı lacak olan herhangi bir kı6ı payı iidemesinin tuan ve şkli; yeterli seviyede kAt elde edilmesi,

dağıtı labilir kir ve yedeklerin tutan, işletme sermayesi gereklilikleri. fonlama maliyetl, Vatraım

harcamalan ve yatınm planlan, gelirler, karlılık düzeyi, borç sermaye oranı, Türkiye'de faaliyet

gösleren ve paylan borsada işlem gören karşılaştrılabiıir şirkeı|erin kaı payr getirileri, Şiİket yönetim

kurulunun takdirine bağtı olarak ilgili olduğunu düşilndüğü diğer etkenler ve pay sahiplerinin k6ı payı

hedefleri ve beklentileri dihil aııcak bunlarla sınıılı olmamak lizsre, pek çok eüene bağlıdır. Şirket,

önemli ölçüde k5ı elde et§e dahi, yönetim kurulunuıı söz konusu kinrı, ömeğin yaİnm harcamaIan

veya satın almalar gibi diğer amaçlarla kullanı Şirket değerinin daha e&in biçimde

arıınlabi leceğine inaııması
kuruIunda kabul edilebiliı.

durumunda kar payı yebilir ve bu öneri şirket geııel

Şirkeı' in 20l5.20 17 y1llanna ilişkin net _ l3.513
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-l5.041.238.- TL;ve -2.457.0l l.-TL olarak gerçeklşmiş olup, 2015, 2016 ve 20l7 yıllannda kaı
dağıtımı gerçekleştirilmemiştir.

Şirket'in paylannın piyasa fiyatı Tüık Lirası cinsindendir. Şirket'in paylanm ilişkin olaıak, ödemesi
durumunda ödenecek kar paylan da Tilrk Lirası cinsinden olacaktır. Sonuç olaıaL Tüık Lirası
değerinde diğeı paıa biıimleri kaşısında yaşııabitecek dalgaianmalar, Türkiye dışındaki yalınmcıIar
için diğer para birimleriııe çwilmesi sonırcunda paylaın değerini ve tidenecek kAr paylanrun mikıanru
etkileyebilir.

5.4. Diğer riskler:

Kiiresel vdveya yurt içİ ekonomide olumsuz gelişmeler oıtaya çtkması haiinde makine halıst ilıetim
sektöriinde meydana gelebilecek gelişmelerin şirkain faaliyetlerini regatif eüileme riski bul,.nmaktadu.
Şirket faaliyetleri Tüıkiye'de siiregcleı mevzuat ve kanuılarda yönetıneliklerde, politikalaıda ve bunlann
yonırnlanmasındaki değşikliklerin etkileri de d;Ahil olmak iizere, mevzuat riskine tabidir. Mevcut kanunlar ve
yönetmeIiklerde gelecekteki dğişiklerin zamanlaması ve yapısı, ıeşvik veya kısıtlaına y,öniiıde olabilme
dıınımu şirketin kontr,olü dışındadıı, şirketin faaliyeti, finansal durumıı faaliyet sonuçlan ve görlloilınü
iizerinde olumlu ya da olumsuz yönde e*i yapabilir.

5.4.1.Fıiz Onnı Riski

Şirketin sabit ve değşken faiz oranlan ilzerindeır boçlanması, Şiıket'i faiz oranı riskine maruz bırakmal<tadır.
Finansal yüümlüliıklerin 31.12.2017 tarihinde l2.276.139.-TL, 31.12.20ı6 ıarihinde 3.271.999 TL,
3 l. l 2.201 5 tarihinde 1.61 8.738 TL'sı değişken faizlidir.

31.12.2017 tarihinde TL para birimi ciminden olan faiz %1 baz pııaıı yilksek/düşilk olsaydı ve diğer tüm
değişkenler sabit kalsaydı, vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kıir(zaran) 12.276 TL (31.12.2016: 3.272
TL. 3 l . l2.201 5: l .618 TL) daha d§{ll/ynksek olacaklı. Bu dunım Şiıket'in her dönem faiz oraıı ıiskiyle kaşı
kaşıya olduğunu göslermektedir.

5.4.2.Kur Riski

şirket Amerikan Dolan ve Avm cinsinden riske maruz katmaktadır. Şirket'in yabancı para net pozisyonunu

incelediğimizde,20l5/l2 döneminde 10.207.165 TL olan ıet döviz açık pozisyonu 2016/12 döneminde

2.7E8.2g3 TL olarak gerç€kleşmiştir.20l7ll2 döneminde net döviz açık pozisyonu 10.113.907 Tl'dir.
20l7ll2 dönemi itibariyle yabancı para dağılımını incelediğmizde Şirket'in 14.000.- ABD Dolan, vaıIığı ve

2.691.302.- ABD Dolan ve ı.738._ Awo yükİıınlüüğü bulunmaktadır. Toplam d6viz açığı ise l0,1 milyon

Tl'dir. Bu durum Şirket'in her dönem kuı riskiy|e kaşı kaışıya olduğunu göstefinektedir.

5.t.3.Kredi Riski

Şirket'in örıenıli ölçüdc kıedi riski yoğunlaşnasına sebep olabilecek finansal araçlan başlıca nakiı ve ticari

alacaklardan oluşmaktadır.

Kredi riski 20l 5 sonunda bir önceki yıIa göre %20 artarak 93,327 ,07 5 TL'ye ytikse lmişt ir.20I6112 döneminde

ise manız kalınan azami kredi riski 2015/12

döneminde ise l4.595.537 Tl'dirve 20l6ll
o/o4' i bankalardaki mevduat kalemlerinden
kaşıya olduğunu göstermektedir-

dönemine göre 0/"46 ızzlarak 5O -385.658 Tl- l7l12

2 dönemİne gore Yo71 ^?^|m|ştr. Bu tutann

oluşmaktdır. Bu dıırum Şirkeı'in her

llisan ?
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Şirket. nakit girişIerinin silıektiliğini ı,e değişkeıliğini, ticari alacaklarınrn tahsilatı ve banka kıedileri
aracıhğıyIa sağaınayı amaçiamaktadır.

3l Aralık 20l51e 165.120.287 TL,3l Aralık 2016'dal07.570.296,- TL ve 31 Aralık 20l7'de 72.926.708

TL'ye düşmi§ olan §dztcyrc uyannca nakit çtk!şlan toplamının % 49'u 3- 1 2 ay arası vadeli yiikiimliiliiklerden
olşturmaktadır. Geçmiş yıltaıdı da3-12 ay vadeli yükilmlülilkterin toplam yükiimlülükleı içerisinde önemli

bir yekün teşkil ettiği göriilmektedir. Bu duıum Şirket'in her dönem likidite riskiyle kaşı karşıya olduğunu
göstermektedir.

6. İHRAÇÇİ HAKKINDA BiLGiLER
6.1-İhrıççı hık}çnda geıel bilgi:

Birko Birleşik Koyunlulular Merısucat Ticaret ve Sanayii Anonim Şirkai kısaca BiRKo A.Ş. (§irket-Aıa
ortaklık_Bi*o"), Niğde ili, çerıe ilçe ve kasabalann işsizlerine iş imkinı sağlamak amacıyla" Koyunlu

KasaMsırun mahailİ halkının öncülüğü ve katılımıyla al .0?.1972 tarihinde 500.00O.-TL sermaYe ile
kurulmuştuı. Kuruluştaki şirket iiıvanı,"Birko Birleşik Koyunlulular Gıda MaddeIeri. Ev EŞyalan Ticaıet ve

Sanayii Anonim Şirkai" ve merkezi Ankaıa olarak tescil ve ilan edilmişir.

1973 yılında şirketin Adı "Birko Birleşik Koyunlululaı Mensucat Ticaıet ve Saııayi Anonİm Şİrketİ" l99l
yılında da merkezi NİĞDE olaıak değiştirilmişıir.

GELİŞME AŞAMALARİ
20 Mayıs 1973 tarihinde temeli atıtan 50.000 iğıik Kaıde lplik Tesisinin birinci yansını teşkil eden 25.000

iğıik kısmı 25 Ekim l9?5 taıihiıde tamamlanarak işletmeye açılmıştır. Birko A.Ş. Grup _içerisinde 
ana Şirket

Ğnumundadıı, 1981 yılında Biı*o A.Ş. bitnyesiıde faaliyete baştayan yilnlü işletnelef (Halı dokuma ve Yiln

İpış tıreıimı - boyama ) 1998 yıtından itibaıen Birko A.Ş_. bilnyesinde bulunan makine. hatısı ve Yün iPliği

ıİı.İ,.İ*ı"ı" tıreİim tesisleri ı,e bu tesislere il§kin galrimenkullerin Kunırnlar Vergisi Kanunu'nun 23,

*Ja"rı hükmü uyannca ayni sermaye konulmasıyla;' böltlnm" " suretiyle "Birko koYun|u Halı Tekstil

Saıayi ve Ticaıet A.Ş." unvanlı adı altında yeniden yapılanmış olup; Niğde Ticareı Siciti Meınuıluğu'nda

l9.0i.l998 tarihinde tescili yaptınlıp 2ı.Oı.i998 ıatth'4466 sayılı TTSG,de y|y|mlaılmış_ve Niğde Ticaret

§icili Memurluğu,nda 240a siciı no.su ile tesci1 edilmişir. Birkokoı,unlu Halı A,ş, l7,0 ı ,2010 Tarihli

oıcantıstıı cenİl Kurul Karan ite l8.0t.20ı0 tarihinde Birko A,Ş.'ye dewolmuştur. Karde, PenYe, O'Pen,end

ve yii,n iplik işletmeleri 20l6 yılında kapatılmıştır,

Koluniu Tekstil §aııayi ve Ticaret A.Ş., şirketin İirettiği halıları pazarlamak amacıyla i98l yılında

ii*iri*,ş*.-c*p kenji enerjisini ııretınek amacıyla 2000 yılında Birko Enerji A,ş"yi kuımuşur, Fakat l2

üv,. 
"7OOS ;[i"d' onayl-unaı, 5350 Sayılı ıeşvik y^şpsı kapsamında belirli isıihdam şanlaı yerine

;;;i;litğ; ;"di -diiı";;-r;b,.ı'a"rı"iu-ı,ndan şirket,e öderıeceği ortaya çıkmıştır, Bunun

sonucunda grup, Birko Er",jt'İ.ş.;;;- İJıy"tı"r;nı durdurmasına karaı veımiştir, şirket ea}Tifaal

durumdadır.

HALı iŞLETMESİ:
Yılhk 1.405.000 M2'ıik ha!ı itİetim

l{al ı tietim tesisinde, ll adğ halı dokuma maki nes1 mevcuttrır.

kapasitesine sahiptiı. işleımenin üretim yelpazesinde Standart, Ekol, Eliı Yakamoa Kaıia, Caz, Pop, Ritim,

kamaval. kamavals im, Alisya Deınre, Klas, Modem, Beyoğlu, Ahenk, Fanasy, Kapadokya, Ela, Açelya

Alliance. Kemerhisaı, İpek olmak iizeıe 20'den fazla değişik kaliede ha! ı i]retilmğktedir. nln

bünyesinde en son sistem halı terbiye ve konfeksiyon makineleri de bulunmattadır. B te

Koyunlu Hal ının ilrtin çeşitliliği ve iiıetim kapasitesi önemli ölçüde artmışhr, Koyunlu

ile kendisini ispatİanış v€ her yerde aranan bir üriin konumurıa gelmişıir.

PAZARLAMA:
Yl v[ TiCARET A.ş.
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l98l yılında kımılan Şirkeı halı pazaılama dağıtım ve saıış alanında faaliyel göstermektedir. Şiıket bu

faaliyetlerini istanbul Bölge Müdirılüğü gerçekleştirmektedir. Birko A.Ş % 99 oraııında pay sahibidir.

Ayrıca etkin Warlama tekniklerini kullanmak amacıyla 1urtiçinde 3 ana bay,i ve 2 bölge temsilcisi ile
pazaılama faaliyetleri si.lrdüıiilmektedir.

ENERJİ:
BiRKo ENERJİ ELEKTdK ünnriışd sAnıAyi vE TicARET A.ş.

2000 yılında faaliyeıe geçerı tesis Biıko Şirketlet Grubunun bünyesindeki işletmeterin kaliteli. ekonomik ve

kesintisiz enerji ihıiyacıru kaşılamak amuyla kunılmuşu. Bu tesis Fue!-oil ile çalışmakta idi. 2006 Yılının
Mayıs ayında tesisin makiııeleri yurt dışına satılmış olup şu anda gayrifaa! durumdadır.

ORTAKLIKYAPI§!:

Şirtıetin pay sahipleri içerisiııde o/o5 ve iİzerinde paya sahip pay sahibi bulunmamakıadır.

6.t.l İhrıçgıın ticırğ uıvını vc ğhtne ıdı:

Birlıo Biılşik Koyunlululaı Merısucat Ticaıet ve Sanayi A.Ş.

5.1.2 İhnççmıı kıyıtlı olduP ticırct sicili vc sicil numırısı:

Mcrkeı Adrcsi: org;anize Sanayi Bölgesi Birko Cad.No:288 Niğde_Bor Yolu 7.Km. NIĞDE

Ticııct Sicil Müdürlüğü : Niğde

Ticınet Sicil Nunırııı : 988

6.13 İhnçının kıruluş tırihi vc ıOıısiz dğkc, 6og6rlllcn sürcsi:

8 l 02l l97 2 - Süresizdir.

6.t.4 İhnçııın hukuki stıtoJü, tıbi olduğn metzuı! ihrıççmın kurulduğu ülkc, kıyıtlı
."dorinın ve fiili y6nctim mcrkeziıin ıdrcai, irtcrnci ıdresi ve tclefoı vc fıkı
numırılın:

Hukuki sıatiisü: AnonipŞÜct__

Tabi o Tihkiye Cumhuriyeti Kanunlan

Kurulduğu ülke: _ Tiiıkiye Cumhuriyeti

Birko

l

--.l

Merkez adresi:
Orqanize Sanal,i EXilgesı

Caİ.No:288 Niğde-Bor yolu 7,Km NiĞPE

intemeı adresi: _ _

'I'elcfon ve faks numaralan:

birko tr

0 3t8 225 00 00 _ 0 388 225
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6.1.6" Dğpo §eniiikısını ihrıç cdcn hıklımdıki bi[ilen Yoktur

6.2.Yıtınmlır:
6.2.1 İzıhıımedc yer ılııısı gercken iinıngıl tıblo d6nemleri itibıriyle ihrıççının dnemli

yrfinmlın ve bu yıtrnmlını iinıısmıt şekilleri hıklundı biği:

07.03.20l.t tarih ve l l3l05 B no'lu YTB. 17.06.2015 ıarihinde tamamlama vizesi yapılaraİ YTB
kapatılrnıştır.

6.2.2. İhrıççı iınfıodıı yıprtmıktı olın yıtınmlınnın nİteliği, tımımlınmı derecesi, coğrıfi
dığlımı ve iinınsman şkli hılüııda biği:

Yapılmakta olan yatınm yokuı.
6.2J. lhrıççının yöoetim orgını tınfindın geteccğı y6neiik 6nemli yıtınmlır hıklıındı ihnççıyı

bığtryıcı olırık ılının kınrlır, yıplın sözlşmeler ve diğer gir§imlcr haklundı biği:

Niğde oSB sınırlan içerisinde bulunan toplam 445.99|,45 M2büyİıkİüğiindeki , 458 / 2,3, 4, 5.6. 7 nolu
parsellerin OSB sınırlan dışına çıkanlmasının Bakanl*ça uygun göriildüğü hususu 26.12.2016 tarihinde

KAP'ta yayınlanarak kamu ile paylaşılmışıı. Bakanlığın kesinleşme karan ise Niğde OSB'nin 20.03.2017

tarihli yazısı ile tebliğ alınmış olup konu ile ilgili olaıak 2I.03.20l7 tarihinde KAP açıklaması yapılmışlır.

Parsellİrle ilgili imar plaıı hazırlanmakıa olup, plan ıamamlandıktan sonra rçsmi kıırumlara onay' için

başr,uruIacaktır.

?. FAALiYETLER HAKKINDA GENEL BİLGiLER
1972 yıhnda Koyunlu Kasabası halkı tarafından kurulan Birko Birleşİk Kolunlululaı Mensucat Ticaıet ve

sunayı e.ş. bünyesinde bulıııan karde iiretim tesisi. penye iiretim tesisi ve open-end iirelim tesisi reknolojik

eskime ve'piyasa rekabet koşutlan nedeniyle 20l6 sonunda üretimlerine son verilmiş olup, halı üretim tesisi

ıse 200e _ idoz yıtlannda yapılan yenileme yatınmr iıe faaliyetine devam etmektedir.

l98t yılında Birko A.Ş,nin ikettiği halıları pazarIamak amacıyla, Koyunlu Tekstil Sanayi ve,l,icaret A,Ş,

kurutmuştur ı,e faaliyetine devam e§nektediı.

7.1. Anı fııIiyet alınlın:
Fiili olara}ı Şirket'in halı ürctim ıesisi faaliyetine devam etmektedir,

Hıb İşletmesi:

Halı üretim le§isinde, l l adet ha]ı dokuma makinesi mevcuttuİ. Yıllık 1,405,000 M2'|ik haİı üİelim

İ;;Ş Jı-pİİİ. lİl"**; ü*ri* yetpaıesinde srydu( Ekoı, Eıit, yakamoa Karia, caa pop, Ritim,

Karnaval, KamavalSim, eıırvr, D.;.", Kias, Moderıı Beyoğlu Ahenk, Fantaşy, Kapadokya, Ela, Açely1

aııJ.",'rc"."iı,ir-. ıp"1 "ilrk 
il; zoa* rrrı. degişik kalitede halı üreıilmektedir, Halı işletmesinin

;;;;;i;j.;; ;n ,ırt". hd;ffr,.;; k""f.ksivon ıiakineleri de buluıımaktadır, Bu yatınmıa birlikıe

Koyunlu }{alının u*n çeşıtııııgi ve"Ğ,ı. t"p^ı,..itinemli olçtıde artıııışır, Kolunlu maıkalı haiılar kaliıesi

;;'k;ndiŞ;İlurrujre h"r-y",d" aranan bir iirün konumuna gelmiştir,

PAZARLAMAGRUBU
KOYUNLL- TEKSTiL SANAYİ ıT ric,ıRır ı,ş,
1981 .v ılında kunılan KOTEKS hah pazaılama, dağıtım ve satış alanrnda faaliya göstermekted ir- KOTF]KS

bu faaliyeıleri ni isıantıuı Bötge Müdtırltığü gerçekteşlirmekıedir . KOTEKS, Birko A.Ş 'nin sahip

ı ortaklığı konumundadır, Alrıca etkin pzıı|ama tekniklerini la
olduğu Şirlıet'in bağl

temsilcisi ile pazar lama faaliyetleri siidiiırü
!,uİtiçinde 3 ana baYl ve 2 bölge

yaklaşık 650 adet "Koyunlu" ba1 i bulunmaktadır,KOTI]KS'in altında
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7.1.1.İzahnımede yer ılmısı gcrcken finınsıl tıblo dönenleri itibıriyle ını üriln/hizn€t
kıtegorihrini de içerccek şekildc ibrıççı fııliyetlcri hakkında bilgi:

Son 3 yılıı
kaşılaşıırmalı
oIarak sarış tutan ve
satış mikıaflan
aşğıdaki gibidir: 3ı. t 2.20ı 7 31.12.20l6 3ı.ı2.20r5

sATlŞLAR BiN TL KlI-o BıN IL KİLo BİN TL KİLo
KARDE l24 l3.334 l l.-]05 1.366.ıl79 5?.763 7.320.42|

PENYE 62 6.946 30.770 3.4 ı2,638 30.799 3.865.439

oPEN_END ı.ı05 ı 66.886 15.662 2.593-243 l7.607 3.4l9.60l

KATLAMA 25.923 4.58j 512.542 6,035 777.796

PAMUK ir,rop. ı.sl3 213.089 62J20 7.885Jo2 107.204 ı5.383.257

HAI-I(M2) 25_8l 8 j26.160 29.484 484.648 26.241

DiĞER 2.574 3.353 4. l20

ToP.sATIşL4L 29.905 95.157

Satışlar topl. 2.148.526TL'sı20l7 sonuda duıdunıtan faaliyetler kaleıniıde sınıflandınlmlŞır. Hasılal

gelir tablosuıda 27.7 56.825 TL' dir.

Son J la ili n tutaılanna arı bidir:

Satışl ar topl. 2.148.526 TL'sı 20l7 sonımda durdurulan faali yetler kaleminde sınıflandınlmıştır, Hasılat

gelir tab losunda 2?,756.825 TL'dir,
7.1.2. Arıştırma ve gel§ürne sürcci devam cden 6nemli nitelikte üriin ve hizmetlcr lle 36z koıusu

ürün ve hizmctlere ilişkin ırışhrmı ve geliştirme şürecinde geliıen şına hıklondı ticıri sım

ıçığı ç ıkırmıyıcık nitelikte kımuye duyurulmuş bilgiı

Şirket, halı üretiminde geçmişen gelen tecrtibe ve birikimleri ile yeni desen ve modeller asanm ve Aı-Ge

çalışınalanna devam etmelülediı. sektördeki aynı faaliyet kolundaki şirketler silrekli yerıi tasarlanan

desenlerle tiiketiçi ye yeni iiriinler sunma konusunda yanş içerisinded irler. Şirket bu getçkıen yola çıkarak

tasanm ekibine yeni yeteırekler kazandırmıştır . Halaı Standarı Ekol. Elit' Yakamoz. Ritim.

Kamavat, KamavalSim, Aiisya. Demre. Klas, Modern" Beyoğlu, Ahenk. Fanusy, lya.

gnıplan ile pazarda iddialı konuma gelmek için

,l

tliıaı?

,r1

3l.|2.20|5 , o/o3r.|2.2tl6 - o^3l.|220l7 -o^NET SATİŞLAR
3852.763121 l,305124KARDE
2230.7993230.7706?PENYE
l317.607l6l5.6624l .l05oPEN_END
.|6.03554.583l222KATLAMA

78|o7^2M6552320)r.5ı3İPLIK TOPL. i926.2413129.4848625,8ı 8HALI
J1.|203.3539z.574DıĞER l00l37.565ı0095.t57ı0029.905ToPLAM
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22. Bışlrcı sektörler/pııırlır:
7J.1. Fııliyet g6ıtcriloa sekl6rler/pızır!ır vc ihrıççınıa bu ıektörleıdclıi/pızırlırdıki yeri ilc
ıvıntıj ve dezıvıntıjtın hıkkındı biği:
Halı üıetim tesisinde thetilen gıakioe hüsı "KOYLNLIİ' olaıak bitineıı maıka ve kalitesi ile Tiiırkiye
genelinde yaygın satış ağı ile pazarlanmaktadır.

Türk sanayisinin en eski firmalanndaıı biri olması, Türk samyisi içerisinde yeratan firmalatta uzun soluklu
çalışması, deneyimli çalışanlaıı, Şıttilen iiriinlerindeki }üksek kalite§i ile "KOruNLU HALI- maıtasının
Türkiye'de önde gelen fırnıalardan olmasını sağlamışur.

Genel olaıak bakrldığında Birko A.Ş'nin rekabet açısından en büyük avantajlan:

- Sektör{inde en eski kuruluşlardan olrnası,

- 45 yıldır Tüık sanayisinin tanıdığı ve birlikte çalıştığı kunıluş olmak,

- Yüksek marka imajı;

- Halı pozannda iyi tanrnaı bir marka olınalç
- Maıkanın kullanıcılaı taıafindan özellikle alep edilmesi,

- Kalitesi, kalite süıekliliğini sağlayan ve bunun için süıckli iyileştirme çalışmaları yaprtü§ı

- ÜrUn yelpazesinin genişliğ,

- Yerli iiretim,

- M§eıiyle ilişki kurma kolaylığ,
- Geniş dağıtım ağı;

- Tiirkiye geneline yayılruş bayi ğ sayılabilir.

Dezavantaj lan ise :

- Hammadde kaynaklannm diiıyada döüze duyarlı olması, global pamuk pzarmda yaşaııan iniş

çıkışlara bağırnlıl*.

- Tiirkiye iıııalat saııayiiıde yeterli oranda büyümenin oluşmaması ve kriz dönemlerinin sık
aıalıklarla tekrarlanması,

_ 2008'li yıllardan 2017 yıJrıı:a kadaı, şirkain finınsal problemleri nedeni ile son teknoloji
yatınrrrlanna yeı ver€memiş ve bu nedenle yüksek performaıısIı (teknolojik) iiriin yelpazesinde

rakiplerc göre geri kalması,

- yüks€k işi|ik maliyeti ve toplu iş sözleşmeleri dolayısı ile piyasa koşullarının iizeıinde iŞilik
ücrct artışlannın gerçekleşmesi,

- Uluslararası pazarda çok fazla iireticinin bulunmaşı, Uzak Doğu ile ıekabet zorluklan, fiYat kalite

eğisinin iyi çalı şmaması,

_ Pamuk üıetim ve kaliteli pamuk tedaıiğinin değşik zaman üliınleıinde farklı olması,

_ Finansman imkaılgının yüksek faizlere bağunlı otması, olarak gör{ııebilir.

7.2.2.İzahnımcde yer ılmeir gertlıeı fııınııl tıbıo döne61"ri itibıriyıe ihrış,nra nel §atış

tut nnıı fııliyet "l"oro",. 
pıı.rm coğrıfi yıpısııı g6rc dığılııEı hıkkındı bilgi:

satışların iirün gruplan bazında dıĞılımı:

E
L/

337.12"2O16 , o/o
31.122017 - "^
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I

KARDE l24 l 1.305 |2 52.763 | 3t
PENYE 61 30-770 32 30.7»: 22

OPEN_ENl) ı. ı05 4 l5.662 l6 17.607 l3
KATLAMA )1) l 4.58] 5 6.035 4

iPt.İK TOPL. 1.51-1 5 62.320 65 l07.20{ 7E

l"lAt.ı (Mr) 25.8l 8 86 29.48.,t 3ı 26.211 l9
DlGIjR 2.s71 9 3.353 4 4.12o J

ToPt-Al\l 29.905 l00 95.157 ı00 lJ7.565 l00

NET
sATl LAR

20t 7 Dön. 2.148 TL ruıannda,lri satş durdurulan faaliyetler kaleminde sınıflandınlmıştır.

Saıışlann müşteri gnıplan ve coğafi duruma göre dğlımı:

RA DtiRt]llt
TL

968
I)i

20l7 Dön. 2.148 TL tuıanndaki satış durdurulan faaliyetler kaleminde sını flandınlmıştır. Mali tabloda

Hasılat 27.756.825 TL'dir.

7.3. Mıdde 7.1.1 ve 7-2.'de sıyılıı bilğlerin o!ığıniistü unsurlııdıı etkilenmc durumu hıkkında

bilgi:

lş bu
doğabi

t*
İzahnamenin onaklığa ve bulunduğu sektöriin€ ilişkin riskler

l"""l ol*, riskter faaliyetleri olumsuz eüileyebilir,

ilc ilgili

E

'a

§
§

,,} 
.^

Bığımsız
Denetimden

Geçmiş

Bığmsu
Denetimden

Geçmiş

Bı$msız
Denetimden

Geçmiş
3l. ı2.20ı5(BiNTL)3ı.ı2.20l7(BiN TL) 3ı.ı2.20t6(BiN TL)

sATlŞLAR
BİN TL

l23.289Yurt İçi Genel Satışlar

7.3217.8077.?43
Fabrika Mağazası
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968|.702.708Di r

l _ı7.56595. ı 5729.905Toplım
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6022.|911.409u Anadolu Böl

9.63ll0.9781.297Ikil lI1

1.2052.6280l}iil sl
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l5.894l2-754l 1.098Anadolu B<ill
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7.4, İhrıÇçının ticarİ faaliyetteri ve kırhlığ ıçısmdaı 6ncmü olın pıtent, lisıns, sınıi_ticeri,
finanŞal vb. anlaşmılır ile ihrıççının fııliyetlerinin ve fınınsıl durumuıun ne ölçüde bu
ınlaşmılırı bığlı olduğunı yı dı yeni ürctim sürcçlerine ilişkin 6zet bilgiı

Yoktur.

7§. İhraççınm rckıbel koıuuını ilişkiı olırak yıptğı ıçıktımı|ınn dıyınığr:

Ticaıet §aıayi odalannın dayanıklı tiiketim mallan, makine halısı, pamuk ipliği, ytin iplik vb. sektör
çalışmalan ve basın kunıluşlannrn hazırladığı sektör raporlanndan yaıarlanılmıştır.

7.6. §on 12 ıydı fmınşıl durumu Enemii 6lçüde etkilemiş veyı etkileyebilıceL, işc ırı vcrme
hıline il§kin bilgilcr:

1975 yı|ında ilrğime t}aşlayan Karde iplik işletmesi 1995 model matinalarla eski teknoloji ile iıretimine
devam etmesi rekabet koşullan açısından dezavantaj oluşturduğundaıı 31.03.2016 tarihinde kapatılmışhr.
Karde işlennesinin kapatılması ile 2015 konsolide ciro l37 milyon Tl'den 20l6 konsolide ciro 95 milyon
seviyelerine dilşmüştiiı. 2016 sonunda penye, Opeıı+nd işletmeterinin de kapatılması sonucu 2017 cirosu
29,9 milyon TL seıiyelerine di§müşliir. Halı ipliği daiıa uygıın fiyat ve vade koşullan ile Gaziantş
firmalanndan tedarik edildiğnden yiin iplik işletrnesi de kapaülınıştıı. Yiin iplik işletnesi, hatı işIetmesine
al,irilik ve yiin iplik sağadığıııdan ciıoya olumsuz bir katkısı olmayacaktır.

Karde iplik işletınesi makineleri KDV dahil 3.209.600.-TL toplam bedelle, Yiin İplik İşletrnesi makineleri
KDV dahil 495.600 loptam USD bedel i.izerindeıı, Peııye ve Opcn İşletneleri ise KDV dahiI 9.400.000.-TL
toplam bedelle saulmrştıı. Paıye ve open<nd §letmelerindeki makine ve teçhizatlannın sarış stirecine ilişkin
Şirket tarafından 01.12.2016, 05.12.2016. l9.12.20I6, 24,12.2016,26.|2.2016, 29.12.2016, 02,01.2011,
03.01.20l7, 06.01.20l7, 09,01.2017, 10.0!,20l7, l6.01.20l7, l7.01.20l7. 27.0|.2017,31.01.20l7 ve
02.02.20l 7 KAP'ta özel durum aç*-lamalan yapılmıştır.

İplik işlennelerindeki makinalann satılması ile şiıket pamuk ipliği iiretiminden çekilmiş ve 2016 cirosuna
göre 2017 cirosu o/o70,83 azalmıştıı. tsu nedeııle öniimiizdeki dönernlerde iplik fuetilmeyeceği için cironun
yaklaşıl( bu oranda azalması bekleımektedir.

E. GRUP İIAKKINDA BİLGİLER

8.1.ihrıçının dıhil otdu§ gııp hıkkııdı özet bilgı grup şirkctlcriniı fııliyet konulın,
ihrıççıylı olın il§kileri ve ihrıççının grup içindeki yeri:

Birko A.ş. makina halısı §ektöriiııde faaliyet göstermektedir. Halı pzxlarrıa faa|iyetIeri için 198l yılında

kurulaıı lİoyunlu Tekstil Sanve Tic.A.Ş. İstanbul'da hatı pazarlama konusuyla iŞigal etnektedir. Koteks'in

% 99,9,u aııa kuruluş olan Birko A.Ş.,ye aittir. Birko Enerji A.Ş. ise gayrifaal durumdadır.

9. MADDİ DURAN VARLIKLARHAKKINDA BİLGİ

9.1.izıhnımede yer ıİmısı genck€n §oır finıı§ıı tıbıo tırihi itibığtt ihraçının İİnınsıl

kintımı yolu ite-edinilnğ buftıınlır dıbit olmık üzere sıhip olduğu ve yönetim_kurulu karın
,,j".ro., ihrıççı tınfındın ediıitmesi plantının 6nemü mıddi durın vırlıklırı ilişkin bilgiı

MADDI DURA N YAR.L|Kı"AR

LIiiğ (oYu ü

(/

İcAvAcı
|tET DEFTER

DEĞtrRıMEvt<iiMiıa(M2)ADA/PAfEDiN.YILlciNsi
TARLA12.000

cELİBoLU_
D.TEPE6l22365_E62001T.ARt-A.*

l2 973.45NiÖDE_Kol,t,NLUl29.?]545J162007-20l0AR5A.
445NiöDE-KoYUN.*LLll,ı.856,ı5İ.l2l995-20o? RSA. F4.BİI(ANicDE_Ko!,IJNLUl02.8l645&]1995-2ü7ARSAI RlNİĞDE.KoYü,\LU|12.1u15ı/,ıl9?3e007ARSA.
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FABR|KA.ıJ&6 ]9.1{t Nir5D€_xoYı,.ıiLU 6.077.168l973-200?ARsA.
2.193.73.ı FABRlKAl91ı-2ü7 .t5lV7 l4.625 NlcD€_Ko,!UNr.UARsA.

F,.ABRjKAKOMPı"I] NlcD€_KoY(^LU 6].8891912-20l1
vERA,.Tl vE YERüSTü
DüzEN.

FABRlKANlcDE_t(oYtJı{LU s.095.1 lJ2007 .ı55,6 20. l90BiNA lllALl)
FABRlKA.ı5a/.l l],l87 NlöDE_tioYLNLU l3.7]8.{6Jl986_]m6BiNA lPEI.iYt]-OPl.N END)

t.6J9.54l ı,AİtRiKA.ıJ&,5 19.47l N16DE-t(oYt,NLLıl97+20l6Itl NA ( t(ARı)F--c.ıDARE)
FABRlKAN!6DE-l(oYt^t.U 7 553 8J3l98G:0l6 J 5&,6 32.5{6RlNA l E-tlA1.1-YÜN-Y.Htz.)

1-037.845 ünETlMKoMPLt NlcD€-l(oYUNİ.Ul998-?007MAKNA-TEsls (HALI)

üRİTiMNlÖD€_l(oYü.Jl.U l30.281972nol1 KoMPLET^ş
Dı.-MlRI]§ VE MoToRLU

lo581122EIoPLAM

9.2. İhnççııır mıddi dııııı vırtklınıın kullınımını etkil€yecck çeyrt ll€ ilgili tüm husus}ır
hıklondı bilgi:

Lev çevre Danışmantık Milh.Bilgi Geri Dön. Petrol Ür. İnşaal Turiaıı Slan.ve Tic.Ltd.Şti.'ye aylü Çewe
denetimleri yapünlmakta ve çevıe danışmaılık hizırıeti alınmaktadıı. Şirkel kendi anlma lesisi
meycuttı]r. nncat qssıo paıset halı işleımesi anıma hizınetini Niğde OSB'den almaktadır. İlgili nrma

yasal z.orunluluk çerçevesinde ger€kli raporlaıı aylık periyodlar şkilinde düzenlemektedir_ 455/6 Parsel-halı 
işletmesi iıe İıgiİi olaıak dızenlenen son raporda -ÇED gerekli değil" şklinde rapor dilzenlemişıir.

17 l{isan 2018

ARsA. l913-2ü1 458]5 l0l .t ı] NicDE_l(oYLnjLU l3,]]9-426 F,{BRlKA

' l973, l995 ve 2007 Yıl alınmış zamanla tapu ıashihleri ned. Son. Tapu tesc ili 2007'de yapılmıEır.
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9.4, Mıddi durın vırhklınn rıyilgorçğe uygun dcğcriıia }ilinncsi halinde rayiç dğer ve
dıyındığ değer t€spit rıporıı hıkkındı bilgi:

A Aıtı Bir Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ıarafindan şirketin arsa, bina ve makina-teçhizat için haanlanan
22 ve 25 Kasun 2016 wihli değerleme raprlan ve tespit edilen ekspertiz değerleri aşağda
sunulmaktadır:

Maddi Dunn Varlı*lenn Rıyiç Dğeri Hıkkında Bilgi

Maddi Dnrın
vırlık cinsi

Edinme
Tarihi

Ekspertiz
Heri

Ekspertiz
Rıporu Tarihi

ve Nosu

sıııiIındınlmas
ı (Yıtınm

ımaçh olup
olmıdığ)

MDV Dğerleme
Fon Tutıry'Değer
Düşüklüğü Tutın

(TL}

ARSA VE BiNA
155i6 PARSEL 2M7 33.847.000

22.11.2ol6ll^54
-l IrRETiM 12.977.185

ARSA VE BiNA
458n-1
PARSELLERl

1974-
20l6

125.225.ü
0 25.|1.2016/l54 üRETİM 40.557.323

HALI ÜRETiM
TEsİsİ 2007 17.594,000

22.11.20l6l|54
üRETİM |7 .291.386

158 l 2,3,4,5,6,7 no'lu parseller OSB sınırlan dışına çıkanlmıştır Parsellerde gagimenkul faaliyetleri

dğiinülmektedir .Sermaye artınmmdan sağlaıacak nakit ile kedi ödeme. hanmade alımı, ticari borç gibi

kalemlere kaynak aktanlacaktır- 24 Aralık 20l6 tarihli olağanüstti ve27.05,20lı7 tarthli olağan genel kıırulda

alınan yetkiler çerçvesinde, gayrimenkul alanında imaı plan değişikliği ile ilgili çalışmalar devam etmekle

olup, kesinieşmiş bir proje yoknır. Sermaye Piyasası Kurulu' ıun II-23.1 sayılı önemli Nitelikteki işlemlere

llişkin Oıtak Esaslaı ve Ayn lma Hakkı Tebl inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde faaliyetiği'nin 5'

konusunun tümüyle veya önemli ölçüde değişmesi öneml i nitetikte işlemler arasında sayılmış olup, bu tür bir

işlem dolayısıyla ortaklara aynlma hakkı taruııması gerekmektedir. 24.12.2016 tarihli olağaniistü genel

kurulda ayn lma hakkı ıarunmış ve l ortak 20.000 hisse şirket ıarafından satın almnıştır,

irkçt'in 21.05.20l 7 tarihinde yapılan olğaıı genel kurul top lantısında , 
c'Şirket'in aktiinde kaytlı 458 ada

2, 3, 4, 5, 6, 7 no'lu parsetlerin Niğde Organize Sanayi Bölgesi (O§B) dışına çıkanlması işIemleri

tamamlandığndan, parsellerin değerlendiri lebilmesi ıç in yapı lacak çalışmalarla ilgili genel kurulun

bilgi Iendirilmesi ve 1,eni yönetim kuruluna parse llerin değerlendirilebi lmesi için yetki

verilmiştir. Konuya ilişkin olarak 1t.10.2017 tarihinde Şirket tarafından KAP'ta

"Şitketimiz yönetim kurulu, olÇan gene t kurulda verilen yetki kapsamında 458

parsellere teşkil eden galri menkullerimizi n 1many la ilgili olarak, gerekli her ıiirlü i

tıitn kamu kurumları ile özel kurum ve kişil
l546.kimlik no'lu Sn. Kemal

erıe, heı tiılü anlşma

Şirketimizin penye ve open eııd işletırıe makine ve teçhizaılannn toplam ekspertiz d€ğeri 32.574.000"

TL olup, sauşla iIgili olarak noter huzıırtmda ihale dtizenlenmiş, ihaleye katılan Kçkar Demirçelik Mamülleri
Metal Hurda Nakliyat Tic. ve San. Lıd. Şti. KDV Dahil 2.500.000 TL, Aıifoğ|u Tekstil Ticaret 5.000.000.-

TL + KDV, iısan Tlksiı sanayi ve'I'ic. A.Ş 6.050,000.- TL + KDV, Yasemin Makiıe Tekstil inş. İth. Saı. ve

Tic. Ltd. şti. KDv Dahiı 8.550.0m.- TL fiyat teklifi vermişler, verilen bu fiyatlar beklenenin altında olduğu

gerekçesi İle satış gerçekieştirilmemişir. İhaleden sonra. yönetim kurulumuz en yüksek teklifi veren İlsan

1eksiİ Sanayi ve Tic. A.Ş ve Yasemin Makine Tekstil İnş. ltlı. San, ve Tic, Ltd. Şti. ile fiyatın artrnlması

konusunda ğortşmeler yapm.ış, İlsan Tekstil Sanayi ve Tic. A,Ş teklifınin aynen geçerli olduğunu belirmıiŞir.

Son olaıak 
-yaseınin 

MakiDe Teksil İnş. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti. KDV dahil 9.400.000.- TL fiyat teklifi

vermiş ve satış bu finnaya geçekieşirilmişir. Peııye ve open*nd işletıneleriıdeki makine ve teÇhizatlannın

satış ;İiİecin; ilişkin §iriet'tarafindan 0l.|2.2016,05.12.2016, 19.12.20ı6, 24.12,201ı6, 26.12.2016,

29.i2.2aı6, 02.0i.2o1i, o3.01.2017, 06,0ı.2017, 09.0ı.20ı7, 10.0ı.20ı7, ı6_0ı.2017, 17,01,2017,

27.01.2011,31.01.20l7ve02.02.2017KAP'taözeldurumaçlklamalanyapıImıştıı.

Ş
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AYDoĞAN ile TC: 3430ltl9l92 kimlik no'lu Sn. Vedat I(ARCI nın yönetim kurutuınuz ıarafindan
Yeıkilendirilmesine" karaı verilmiştir. Sözkonusu yeüi çerçevesinde başlanılan herhangi bir gayrimenkul
pğesi bulunmamaktadır.- Soo durum itibaıiyle sözkonu§u parsellerle ilgiti olank ilgili irnİ tadilİıı'hazıılanıp
Nigde Özel İdare Müdilrlüğüıe gönderilmiş olup, imar §ireci devİn 

"t 
r"ktji.. Şirketin gayrimenkul

sektöründe faaliyete başlamasıyla faaliyet konusunım önemli ölçİide veya tümüyle değşmesi durımıund4
sermaye piyasası Mevaıatı uyannca ortakiara aynlına hakkı taıunması gerekecekıir. - '

r0. FAALİYETLDRE vE FfoANsAL DüRUMA İLİşxİx onĞnnınNDİRMELER

l0.1, Finınsıl durum:

10"1.1. İhrıçmın iııhııncdç ycr ılmısı gercken fııınsıl tıblo dönemleri itiberiyı€ iiıınsıl
dunımu, lİnın§ıl durımondı yıldın yı|ı meydını gelen dğişikİİklcr ve bı aegşıııııtıerın
nedcnleri:

Şirkelin 31.12.2017,31.12.2016 ve 31.12,2015 taıihti dönemleri iıibariyle seçilıniş fınansat tablolan
aşeğıdaki gibidir;

2017-|6
Değışim

(n/")

2016ll5
Değişim

(%')

47 99o,

4,g4o,

-17 .Oao,

-73,20o,

_50_809

-73 l70,

-6,86o,

0.009
_8, ı 39

36,609
_28,590,

-20,940,

-26,|60,

-14.009

11 <7o,

66,659

10l5,909

_65.899

-68,22o,

_58.68o,

,899

(TL)

Bağmsz
Denetimdeı

Geçmiş
3l.|2.2017

Bığmsız
Denetirnden

Geçmiş
3l.ı2.20l6

Bığım312
Denetimden

Geçniş
31.12JOı5

nöxnx VARLIKLAR 38.948.558 71.117.772 t38.0ı7.03t 45,74%
-Nakit ve Benzerleri 583.235 2.076.049 ı.978.405 -71,91o/o

-Ticaıi Alacaklar 13.989.693 48.232.888 9t.009.036 -71.00%
-Diğer Alacaklar 22.609 l03.130 384.785 -78.a8%
-Sloklar 20.544.216 20-643.852 41.960.727 -0,48o/o

-Diğer Dönen Varlıklar 3.808.806 721.853 ?.684.0,18 127,64%
a,72%DURAN VARLII(LAR ıı5.556Jı6 ı ı4.831.543 l23.2ı]5354

l2788-41%-Diğçr Alacaklar 38.923 302 302
-3,7§/o105.877.2z8 l1ü.032.944 1|9.713.349-Maddi Duraı Varlıklar

3.5l2.703 |02,99/os.,740-165 4.798-297-Erıelenmiş Vergi Varlığı
26tJO3J85 ,|7 ,15o/a154.604.874 tE6.609J15AKTiFTOPLAMI

-39,48o/oıl2.048.34053.6ı3.848 88s86"587
KISA vADtrLI
YÜKÜMLÜLÜKLER

-54,6l%72.022.a9324,139.957 53. l82.756-Finansal Borçlar
-54,03%26.883.893ı 5.055,9536.920.595-Ticari Borçlar

109,97%4.a20.6145.128.94410.769.356
-ilişkili Taraflaıa Diğer
Borçlar

-22,SP/o9.119.922l5.198.647l 1.765.428_Di
-11,87%1.8l820.28"I17.878l(ısa vadeli yiiküm.-Di

-1,3,3SVo3|.107.67ll7,432.70lr5.ıl}6"27EYÜKÜMLÜLÜKLER
UZUN VADEL

-l3,64Yo38.636.14812.279.4a8ı 0.605.054-Finansal Borçlar
-1?,§59*|2.471-5235. ı 53.2934.501.224al Fa ffiflq9E.l4737480.590.02785.8E4.748özxryı*ıxııR

8
,}

60.000.00060.000.00077.288.314Serma
30.49DFğ30.493.68230.493.682nf.Düz.Fqklan-ÖzsermaygE
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-Geri Al.Paylann Sat,Doğan
Kazanç (Kayıplaı)

00%0

_20.000 0 0
0,009

0,009

-2,630,

0.009

17,57o,

1 1,319

-|019,?29
_28.599

Aktif Toplamı:
Şirketin aktif büyüklüğü 20l5 ylında 261,3 milyon TL olup,20l6 yıhnda karde iptik işletmesinin 31.03.2016
tarihinde, penye ve openünd iplik işletmelerinin 31.12.20l6'da faaliyetlerine son verilmesinin ardınan
%28,59 küçülerek l86,6 milyon TL'ye düşmüş. 31.12.2017 tarihi itibariyle de% l7,15 küçülerek l54,6 milyon
TL'ye di§mi§tür.
Dönen Vırhklır:
20l 7 yıl sonunda Şirket ahifleriniı o/o23 'iııı dönen varlıklar (%9 ticari a]acaklar, %l3 stoklar),
oluşfurmaktadır. 2015 yılında l38 milyon TL tutanıdaki dönen varlıklar, 2016 yılında 71.8 milyon TL'ye
d§müştiir. 2016 yılında Karde İplik İşletmesinin faliyetlerinin sonlandınlması, Penye ve Open-end
işletmelerinin de 31.12.2016 taıihiıde kapatılması sonucunda d6nen varlıklar 2015 yılına göre Vo 48

oranında azaIarak 71.8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında dönen varlıklar 2016 yılı ile
kaşılaştırıldığında o/o46 kiiçületek 38,9 milyon TL olmuş ve aktif içindeki payı % 25 olaıak gerçekleşmiştir.

Durın Vırlülııi
20l 7 yıl sonunda Şirket aktiflerinin % 75'i duran vaılıklar (maddi duran varlıklar % 68) oluşlurmaktadıı. 20l 5

y,ıl sonunda l23,2 mi|yon TL, 20l6 yıllnda 1l4,8 milyon TL, 20l7 yılında 1 l5.7 milyon TL olmuştur.

Elden çıkanlan Karde ve yiıı iplik işletınelerine ait makineler. faydalı ömülerini doldurduğu ıe kendilerini

itfa ettİkıeri için Maddi duran vaılıklar kaleminden saıılan makine ve teçhizat dEOlmt§ nette negatif bir değer

oıuşmamıştır. 20l 6 Kasım aynda duıan vaılıklaı içeıisinde yer alaıı arsa ı,e binalaı SPK lisansına sahiP fırma

taraindan-degeılemeye tabİ tutulmş, ve arsa-bina ekspertiz değeri l59 milyon TL olarak tesPit edilmiŞıir,

20l6,da istaıİul Masko Mobilyacılar Siıesinde bulunan işyeri satılmış.20l7'de satılan Penye ve OPen-end

işletmeıerindeki makina ve ıcç*zat kendini itfa ettiğinden maddi duran vaıIıklaı kaleminden düŞüımi§ nette

negatif deger oıuşmaİnrştır" 2017 dönem amortisırvını 2,? milyon TL ile birlikte maddi duran ı,aılıklaı

katminde-erıelenmiş veıgi gelirlerinin 4,9 milyon TL arımasıyla biılikte % 0,7 oranrnda artış gerçekleşıniştir,

kşı vıdeli yilkümlülükler:

Bilançonun pasif wafında yer aları krsa vadeli yükümlütfüler 20l6 yılında 20l5 yıl sonuna göre 7o2l düşüş

gostererek 88.6 milyon TL olarak gerçekleşmi$ır Şirket'in kısa vadeii fınansal borçlan 2015 yılında 72

milvon TL,2016 yıl sonıuıda ise 53.2 milyon TL'ye gerileınişir. 20l7 yılsonunda ise 24 mil
-[L'dir.Kısa

vadeli yük iimlülükler içerisi nde o/o 45 finansal borçlar, %1 3 ticari boçlaı % 20 ilişkili

22 oranında da diğet borçlar (ıalı bayilerinden alınan avanslar) yer almaktad

gl L qKOYUN1.
§U

.!arı. .{. rt.' llil ı

30

ı(/

-Karş.lştirak Serm.Dilzelt.(-)
_3.000.000 0 0

-lOoYo

-Paylara ilş.Prirn(İskontolar)
0 0

-l00%

-Yeniden Değ.Artışlan 93.057.947 93.057.947 95.567.4]9 0.00%

-Kirdan Ayr.Kısıt.Yedekler 2.536.726 2.528.526 0.00%2.528.526
-Geçmiş Yıl Zararlan -l05-493.058 -9o,443.62a -76.929.701 l6.64%
-Net Dönem Zaran -2.457.01l, -15.04|.238 _13.5 ı 3.t45 -83,ffi§/o

-Kontrol Gücü Olm.Paylar -5.262 -5.270 573 -0,|5%

PASiFToPLAM| l5{.604.874 186.609Jt5 26ı.303.385 -l'7,15o/o
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[izun vadeli yükiimlülükler:

Bilançonun pasif larafinda bulunan uzun vadeli yükümlü|ükler 20l7 ylınğ 2016 yıl sonuna göre Yo |1,3
düşiş göstererek l5,1 milyon TL gerçkleşmiştir. Uzun vadeli yiikümlültikler % 70 fiınnsal boığaı, % 30
çalışanlara sağlanan haklaı kaşılıklanndan oluşnaktadr. Finansa] borçlaı ise 2015 yıI sonunda ise 38,6
milyon TL'ye geriledikten sonıa 20l6 sonund4l2,3 milyon TL'ye, 20l7 sonunda ise l0,6 milyon TL dir.

özkıvnıklır:
2017 yılınğ 2016 yl sonuna göre o/o 6,5 artış göstererek 85,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşmişıiı.
Özkaynaktar 2015 ylında 98,1 milyon Tl-'den, 20t6 yıl sonunda ise 80,6 milyon TL'ye geriledikten sonra
sermaye artrnmından sağlaıan kayııak ile 31.12.2017'de 85,9 milyon TL'ye yükselıniştir. Şirketin finansman
ytikü nederıiyle son 3 yılıı faaliyel.leri zaıaıla sonuçlanmr$ır, 20l6 yılııda Kaıde işlernesinin, 20l6 sonunda
da penye ve open-end iplik faaiiyetlerinin §ona erdirilmesi, 20152016 ve 2017 yllannda fınaısnan yükü
nedeniyle zarar edilmiŞir. Halı işleUnesinde kapasite kullanım oranı 7o 23' Ier seviyelerinde geıçekleşiğindoı
yeterli karlıhk elde edilememiş ve son üç yılın faliyetleri bu nedenleıle zaıarla kapaulınak zorunda kalınmıştı.

l0.2. Fııliycl sonuçlın:

l0J.1. İhnççııı[ izıhnımedc ycr ılmısı gerekcı finınsıl tıblo d0ncmleri itibığle fııliyct
sonuçlınnı i§kiı bilgi:

3l.|2.2017 31.12.20l6 3l.t2.20ı5
sATIşLAR BtN TL KILo BıN TL KİLo BNTL KILo
KARDE
PENYE
oPEN-END
KATLAMA
PAMUKlP.ToP.
HALI (M')
DİĞER

l24
62

l. ı05
222

ı.5ı3
25.818
2.574

ı 3.334
6.946

l66.886
25.923

213.ffi9
326.|ffi

l 1.305
30.770
l5.662
4.583

62320
29.484
].353

1.366.879
3.4ı2.638
2.593.243

512.542
7.8E5302

484.648

52.763
30.799
|7.607
6.035

l07.2o4
26.24t.
4.|20

7.320.42l
3.865.439
3.4l9.60ı

777.796
ı5383.257

5 ı 9.073

TOPLAMSATIŞLAR 29.905 95.ı57

20l7 Dirn. 2.ı48 TL tuıanndaki sauş duİdunıian faaliyetler kaleminde sınıflandınlmı$ır. Maıi ıabloda

Hasılat 27.756.825 TL'dir.

D iM 2017nOrc 20l612015

sATI LAR BN TL KiLo
- 

6iN rı
KARDE -98,9/o -99,0o/o -78.6% _E1,3%

PENYE -99,8o/o -99,8o/o 4,1o/o -l1,7o/o

OPEN_END -92,9/o -93,6% _11.0% -24.2o/o

KATLAMA -952o/o 94,9/o -24,1o/o -34,1%

HALI -12Ao/o -32,7% 17.4% 4,60/o

201611520l"ll16
DEĞ.DEĞ.

o/o l

BAĞIMsIz
DENETİMDEN

GEÇMİŞ

BAĞIMsIz
DENETİMDEN

GtrÇMiŞ

BAĞIMsIz
DENETiMDEN

GEÇMİŞ
{3ı.ı2.20ı531.12.20l63|.|2.20|7

Kır veya 7,ırır ve
Diğer Kıpsımlr
Gelir Tıblosu ( TL)

,Eff"(-{l37.565. l95.157.52627.756.825Net Satış Gelirleri \

]l ;:A §

I

ı37.565 i

l
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Satı Mali -2}.286.139 -92.297.525 -125.282.455 -74 17% -26,33%

Fıılivet Sonuclın:

20l7 yıl sonunda iiriin baaıda s6tışlara bakıldrğında; Kırde,Penye,Open-end iplİk işletınelerinde faaliYetler

son|andınldıgı için artık iplik trciilrneyecekliİ. TFRS 5 SAtış Amaçlı Elde Tunılan Duran Varlıklar ve

Duıdunılan iaalıyaler staııdaıdı kapsamında Durdurulan Faaliyetıer Dönem karı(zaran) olaıak ıek bir

kalem olaıak raPorlanmıştıİ. 31.12,io16 wihi itibariyle son]andınlan iplik işletıneleri 2016 döneminde

ıauı;yene oıau6-dan 20l6 dönerninde Durdurulan Faatiyetler Dönem Karıi(Zaran) bulunmamal«adır, Halı

satışlan ise 20t6 yıtına gorc (o/o 33) mikıaı bazında azalış gösıermiştir, Bu azalış_sonucunda toplam ciro

ioit v,ır* gon;/o 7| "}ı-,E . 20ı7 sonunda ciıo 95,t miıyon Tl,den;27,8 milyon TL,,ye düşmüşttİr.

ioıo yı,nau-ı.. 2015 yılına gbrc miktar bazında halı satışı 7o 7 oranında düşi§ göstcm§tir, 2016 yılında

ciro 20l5 ylına göre, % 30 oranıııda gerilemiştir,

Brüt kar oranı 20l5 yılında % 8,9,20l6 ylıunda Vo3 ve20|7 yltııdaise % 16,1,e yükselmiştir,

Yıtlar itibaıiyle kirlılık durumlanna bakıld ığında net fınansal giderler kaleminin Şirket'in zaraıırun esas

nedeni olduğu net olarak görtllebilmektedir, Nct finansal giderler 20!5 yılında 16,5 mil l6'da 1 l

milyon TL ve 2017 yılında ise l2,9 milyon TL olduğu ve bilançoda kArlıhğı

çevirdiği görtılİnektedir. Dörıem zaran ise 20l 5 yılında l3,5 milyon TL, 20l6 yıl ]

yılında ise 2,4 milyon TL 'dit. 20l5 1rlında 4.068.555 TL. 20l6 da 4,0t4 .698.ı TL
ılığı ctkilemiştir.

,

ve
7p

s
+"

lJ

]2

BRÜT K,ıR 4,470.686 2.860.00ı 12.2E2.9ü 56j2% -76,72%

Brüt Kıir Marjı l6,| lo/o 3,0lo/o 8,93%
vePazaılam4Satış

Dağ.Gid. -2.622.ü8 -1.420.224 4.099.520 40.67% 7,82%

4.775.%4 _8.137.514 -7.209.769 41.3lo/o 12,87o/oGenel yönetim Giderleri
3.327.375 -56,00o/o 361.64%Esas Faal.Diğer Gelirler 6.?59.226 |5.360.623

-3-922.656 _l 1.008.846 -2.6,]l -7o3 -ü,37% 312,05%Esas Faal.Diğer Giderleı

1.529,329 -9829o/o 428,||o/o
ESAS FAALIYET
x.4,nrızınını -9|.3ı7 -5J45.960
Esas Faa]iyet K6r Marjı -0,33o/o -5,62% I l 8o/o

_l2.883.0l4 _ l0.985.55l _l6.538.368 17 .27o/o -33,58o/oFinansa] Giderler. Net

9,54%
Fııliyetsürdürülen

KArılZarın -l2.974.33l _l6J3ı.511 -l{.909.039 -20,56%

0 0 l00% 0
Durd urulın Fıalivetler
KAtlZeren 5.577.361

_8.03%Ertelenmiş Vergi 4.939j22 |.284.452 1.396.ffi4 284,59/o

l1,36%Net D6nem Zıran -2,457.147 -ı5.047.059 -l3jt2J75 -83,67%

770Azınlık Payı -l37 _5.82l

_l5.0,11.238 _l3.5t3.ı45Anı Ortaklık Pıyı -2.457.oll

-2.641.571
Duran vaılıklar
Değ.ArtFon.Değ.

132.079
Diğ.Kaps.Gel.Kal.Vergi
Gelir/Gideri

-2,*9.492Diğer Kapsanıh Gelr
-t7.556.551Toplam Kıpeımlı Gelir

-5.821Azınlık Palı
-l7.ffi2.372Anı Ortıklık Pıyı _

TL
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20l5 yılı faaliyet kan 1,6 milyon TL iken 2016 faaliyet zaran 5.3 milyon Tl.ve 2O17 faaliyeı zaran ise 1,1
miyon Tl'dir. Penye ve open-end işletınesi makina ve ıeçhizatının satışı nedeniyle (KDV dahil 9,4 milyon
T[.). durdurulan faaliyetlerden 5,5 milyon TL kar elde edilmiş ve stirdiiriiten faaliyetlerden 8 milyon TL zaıaı
edilmiştir. Net zarar ise 2015 de l3,5 milyon l'L ve 2016 yılında l5 mi|yon TL ve 20l7 dönem zaran ise 2,4
milyon TL olarak gerçekleşmiştiı.

10.2.2. Net satışlar veya geiirlerde meydana gelen önemli değişiklikler ile bu değişikliklerin
nedenlerine iiişkin ıçıklını:

31.12.20|7 ] t.l2.20l6 3t.l2.20l5
sATIŞLAR BNTL KİLo I]lN rI- KiLo BİN T,ı- KiLo
KARDE
PENYE
oPEN_END
KATLAMA
PAMUK
ip.rop.
HALi (M])

DlĞER

l24
62

ı.l05
,l11

ı.5ı3
25.8l8
2.574

ı 3.334

6.946
l66.886
,§ o?1

2t3.089
326. l60

ı 1.305

30.77o
l5.ü2
4.583

62320
29.484

3.353

1.366.879

3.4l2.638
2.593.243

5l2.542

7.t85J02
484.648

52.763

30.799
|7.607

6.035

t07.2u
26.21l

4. l20
ToP.S.{TlşLAR 29.905 95.t57 ı-17.565

20l7 Dön. 2.148 TL tutarudaki sauş durdıırulan faaliyeüer kaleminde sınıflandınlmıştır. Mali ıabloda
Hasılaı 27,756.825 TL'dir.

7.32o.42l
3.865-439

3.4l9.60l
777.796

ı5383.257
5l9.073

DEĞ!ŞİM (%) 2017n0l6

sATIşLAR BİN TL KİLo BIN TL KiLo
KARDE -98,9V. -99,0% -78.6Yo -8l.j%

tIALl -l2.4% -32,7% l2.4% -6,60/o

20ı6n0l5

BA lMslZ
DENt]TiMDEN
G Mİ

20l7 Dön
Hası|at 27

. 2.1,18 TL tutanndaki satış durdurulan faaliyetl er kalcminde sını andın

TL,di
t.ğ ( (t)Y

ı.r ti]A:l[ l 1

]]

BAĞıMSIz
DENETİMDEN
GEçMiş

nıĞııvısız
DENETiMDEN
GEÇMiŞsATıŞLAR

3ı.r2.20l531.12.20l631,12.2o|700o TL
l23.28983.1 32ı9.260I--Rllv{

7.8077.243KE1,1C
5

7.32,1

2.5l6546HRACA,1-
1.7o2708Dl F.R

795.15727.1s7TOPL.AM z
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nü !)a On
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20lS'te 519.073 M2,20l6'da 484.648 M2ve 20l7 yılında da 326.160 M2halı satışı yapılmıştır.İplik satışIan
2015 ylında 15.000 ton, 2016 yılında ise 8.000 ıon seviyelerinde gerçekleşmiştir. 31.12.2016 tarihinden
itibaıen bu faaliyet durdunılmuştuı. Bu nedenle 2015 yılında 13 milyon TL zaraı edilmesine ka§ılık 2016
yıIında iplik işletrnelednin kapatılması nedeııiyle iplik satışlan yaklaşık yanya düşmüş ve halı satışlan
azalmaya devam etııiEir. Masko bina sııtışından satışından elde edilen kiı olmasına rağmen, zarar artarak
2016 sonunda 15 milyon TL olarak gerçekleşmişir. Bina bağlı ortak!ığımız olan Koyunlu Tekstil A.Ş.'nin
mülkiyetinde ve Marmara Bölgesinden halı pazarlama faaliyetleri için kullanılmaktaydı ve finansal borçlann
azaltılması ve işletıne se nayesi ihtiyacı nedeniyle, aç* aftırma yöntemi ile 7.250.000 TL bedelle Murat
Sançam - Sançam Mobitya Sanayi ve Ltd. Şti.'ye satılmışür. llgili satış 08.01.2016 tarihinde KAP'da
açıklanmışır.

31.03.2016 tarihinden itibaıen Karde işlenıesinin kapaıılmasıyla birlikte 20l5 yılında l37,5 milyon TL olan
ciro 2016 sonunda %3l oranında aıelatak 95,1 milyon TL olarak gerçeklşmiştir. 3|.12.2016 tarihinde de
penye ve opentnd işletrııeleri kapatılmış ve 2017 yılında hah işletmesi faaliyetlerine devam etmiş ve 29.9
milyon TL ciro elde editmişü. İhrıcat potansiyeli de Karde,penye ve open-end işletmelerinin kapatrlması ve

fiyat rekabeti nedeniyle azalarak 20l5'te 6 milyon T[,'den ve 20l6'da2,5 milyon TL'ye ve 20l7'de ise 546
bin TL'ye düşmi§tiır.

Halı fabrika satış mağazası gelirleri de2 0l5'tç 7,3 milyon TL ve 20l6 yılında 7,8 milyon TL ve 20l7 yıhnda
ise 7,2 milyon TL sauş geliri elde edilmiştir.

Halı işletmesinde yeni ta§ıırlanan iiıitn gıuplan katma değer oluşfurduğundan 2016 yılında miktaı bazında
7o6,6 düşmesine ıağnen sağş cirosunda %l2,4 oraıunda aıtış §ağlanmıştır.2Ol7'de ise miklaı bazında % 30
ve tutar bazında i gg o/g |} ııqhş gğstermiştir.

şirket finansal boçluluk ve vadeli satışlannda etkisiyle zaraı açıklamakıadır. Pamuk ipliğ faaliyetleri sona

erdirilmiştir. Pamuk peşin alınıp 4_5 ay vade ile satıldığından gçmiŞen kalan fınansal boÇlar hızla

azaltılmaya çalışılmakıadır. 20l5 sonunda 1l0 milyon TL olan firıansal bo4 mali tablolar iizeıinde olumsuz

etki yapmış ve işletme finansmanı ihtiyacı artrnış ve finansal boıçları azaltmak için.binakım tedbiıler alınmıŞ

ve esı<İ tetnoıo3İ olan Kaıde işletınesi 31.03.2Ot6 ıarihinde. Penye ve Opsrı-end İşletneIeri ise 31.12.2016

taıihinde kapatİlmıştır. Böylece 20l6'da toplam finansal borçlar 65,4 milyon Tl'ye20l7 yıl sonunda ise 34,7

milyon TL seviyelerine duşiirillmi§tilr.

l0.23.İhrıççının, bıhnımodc yer ılmı*ı gerckcn finınsıl tıblo d6nenlcri iıibıriyle meydını
geıuu ı..liy"tl"ri"i doğudın veyı dolaylr oıınıc onelnü dcrccedc etkilemiş veyı etkileycbilecck

LmusıL ekonomib finıısıt voyı pensıl poütilıılır hıklordı biğilcr:

Ekonomik dıntmılırm 6demc vc tıhsilatlır üzerindeki etlıisiı Şiıket'in halı tekstil sektöriınü

ilgilendirmektedir. Pamuk ipliği faaliyetleri 2016 sonunda sonlandrnlmıştır. Bu sektörde dünyada ve

tıftemizde yaşııan ekonomii ,ir"y" ,iy"*ı nıaerın yoı açt ğ4 her türlü aaıaıP v1 rızantıstnda itetimde

aş.", 
"ıriıı" 

ve ödeıne probıed* imalat sanayisine tirelim yapan yan sanayinin de bu dıırumdan direkt

olarak etkilenmesi riskine sebep olabilir.

Fıiz ve kur orıniınndıki dılgılınmalır: Finansal borçlar azaltılmış olmasına rağnen, yapılandınlan

Odeabank kıedisi (t+4) yıl ve değişken faididir,Şi rket faiz oranlanndan etkilenmektedir, Firıaıısal borçlar

lçensinde kur riski bulunmamakta ancat hammadde tedaıiği Antep 'te bulunan halı
UsD

temrn edilrnektc vc kur riski taşımaktadır, Halı ipliğ aııa hammaddesi akrilik elyaf
kur

kuru ile yilksek korelasyonı sahiptir, Halı ipliği 8-12 ay vadelerle temin edil

riskine maruz kalmaktadır
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l0.3. İhraççının borçluluk durumu
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BıSmsız
Denetimden

Geçmiş
3ı.ı2.20ı7

Bığmsız
Denetimdcn

Gcçmiş
3ı.l2r0l6

Bığmsız
Deneümdeo

Geçmiş
31.12.20l5

BORÇLULUK DURUMU (TL}
kısı vıdeli yükümlülükler 53,61_1.EJE E8.5E6.587 l t2.0{8.3{}
(iarantili

TeminatIı 29.627.930 66.836.760 9|.229.|43
Garantisi/Teminatsız 23.985.9l8 2l;749.827 20.8I9. l 97

lJzun V.Y.
( U.V.Kr.KV.Kıs.Hıriç) l5.r05.278 |7.132.70l 51.107.67ı
Garantili
Teminatlı l0.605.05,,,| |2,279j08 j8.636.148

Garantisiz/Tem i naısız 4.501.221 5.153.293 12.471.523

Kısı ve Uzun Vıd.YükToplımı 6t.720.126 l06.0l9.288 l63.t56.0ı t
rÖzkıvnık|ı 85.884.7{E E0.590.027 9E.l17.371

50.0o0.000Odenmiy'Çıkan lmış Sermaye 77.288-3l4 60.000 000
2.528.526 2.528.526yasal yedckler 2.536.526

l23.551.629 |26.06l ,l2 ıDiğer Yedekler 6.059.908

ı86.609Jı5 261.303JE5Toplam Kıynık|ır l54.604.874

Net Borçluluk Durumu ğL)
1.978..,1052.076.M9583.235A.Nakiı

B.Nakit Benzerleri
C.Alım Saıım Am.Fin.Varlıklaı

2.076.M9583.235D.Lilıidite (A+B+C)
E.Kısa Vadeli Finansal Alacaklar

l8.896.56723.276.297l ı .3 l9.350F.Kısa Vadeli Banka Kredileri
5].l25.52639.906.459l2.820.607G.l,jzınV.Banka Kr.Kısa V.Iılısmı

laı
H.Diğer Kısa Vadeli Finansal

72.022.09353.182.75621.139.957
i.Kısa \'ıdeli Finınsı| Borçlır
F+G+

70.0d3.6885l.ı06.70723.556,722
J.Kısı Vd.Neı Fin.Borçluluk (I-

E_D
38.636.148|2.279.4a8l0.605.051k.tjzun vadeli Banka kıedileri

l -.'fahviller
M.Di r uzun vad.krediler

l2.279.,ı08l0.605.0s{
Vad.Fin.BorçIulukN.Uzun

K+L
63J86.1l534.t61.776O.Nct Finansı l Borçluluk (J+N)
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ıl. iHRAÇÇININ FoN KAYNAKLARI
l l.t. İhnççının kısı vc uzun vıdeü fon kıynıklın hıkkudı bilgi:

l3.3.2017 tarihinde ise; Şiıketimizin kıedi yapılandırma çalışmalan çerçevesinde. Garand
Bankası'na olan ıoplam l0.825.000.-TL'lü mevcut kıedi borcu t yıl spot kıediye çevrilmiş olup, kıedi
09.03.2018 tarihinde yapılandınlacaklır. Södeşme imzalanmasına müteakiben konu kamuolu
ile paylaşılacaktır.

Akbank ile 15.05.2017 tırihinde 2050.000 TL kıedi boıcu 6 ay ödemesiz l yıl vadeli olarak
yapılandınlmış; TEB ile ise 21.04.2017larihiıde 1.495.000 TL ıutarındaki kıedi borcu l yıt iiiemesiz I

yıl vadeli yapı landınlmrştır.

11.2. Nıkii ıkımlınnı ilişkiı dğerlcndirme:

Yoktur.

l13. Fon durumu ve borçlınmı ihtiyıcı hıkkındı değcrlendiroe:

YokfuI.
l 1.4.İşbine sermıyci beyını:

Ha|ı satışlanndan sağanan fonlaı ile öncelikli enerji, işilik. hııınınadde ve banka borçlan ödenmekte,

borçluluk seviyeleri azaltıImaya çalışılmaktadır. Aşğıdaki tabloda göriileceği üzere net işletme sermayesi

uzun vadeli borçlann kısa vadeye dön§mesi ile tüılikte hıda ""almıştır. Şiıketin işletme sermayesi, işbu
izahname ıarihinden itibaığn 12 aylık döneın için cari ,{lktllnlülüklerini kaşılamak iizere yeterli işletme

sermayesine sahip değildir. İşbu izahnaınenin onay|anınası sonucunda bedelli sermaye artınmı ile yeterli

işIetme ssrmayesi sağlanması v€ baıka borçlan azaltılması planlanmaktadır. Halı işletrnesinde yenı ürün

8rup lan oluşturulmuş ve katma değeri 1üksek titketici ıarafından beğenilen iirünlere önem verilm iştir. LJzun

vadede ise şirket yen i faaliyet alanı olarak gayrimenkul faaliyetleri gerçekleştirecek ve buradan büyiü fon

kazanmayı planlamaktadır. 24 Aralık 2016 ıarihli otağaniistü genel kurulda alınan yetkiler çeçevesi nde.

gayrimenkul alanında heniiz kesinleşmiş bir proje yoktur . Ote yandan, 21.05.20l'l tarihinde yapılan olağan

ı genel kurul toplant ısında ; "Şirket'in aktifinde kayıth 458 ada 2,3,4,5,6. 7 no'lu parsellerin Niğde Organize

Sanayi Bölgesi (OSB) dışına çüarılması işlemleri ıamamlandı ğndan, parseüerin değerlendirilebilmesi için

yapılacak çalışmalarla ilğli genel kurulun bilgilendirilmesi ve yeni yönetim kuruluna paısellerin

değer lendirilebilmesi için yetki verilmesine" karar verilmiştir. Konuya ilişkin otarak l 1.t 0.2017 tarihinde

KAP'ta yapllaıı açıklamada; "Şirketiıniz yönetim kurulu, olağaır gene l kurulda verilen yetki kapsamında 458

Ada 2,3.4.5.6,7 sayılı parsellerc teşkil cden galri menkullerimizin imınyla ilgili olarak, gerckli her

türlü işlçmıeri yapmak İizerc. tiim karnu kıınmılan ile özel kurum ve kişilerle. her türlü görr§me ve

anlaşma yapma konusunda yönetim kurulu üyelerimizl T C :l 59297 3 1 546 kimlik no'lu Sn. Kemal SELVİ. TC

26003395738 kimlik no lu Sn.Yakup AYDOĞAN ile TC: 3430l t l9l92 kimlik no'lu Sn. Vedaı KARCI'run

yöneıim kurulumuz tarafindan yctkı lendirilmesine karar verilmiştir" denilmektedir,

çerçevesinde başlanılan herhangi bir gapimenkul projesi bulunmamaktadrr. son duıum iti

parse llerle ilgili olarak ilgili imar ıadilatı hazırlaıııp N iğde Özel İaare MtdtlılUğlne
irketin ga,ırimenkul sektöründe faali_vete

LtJi_A,R

Şirketimiz yönetim kıırulu finansal koşullanmızn iyileştirilmesi amacıyla 26.01.20ı 8 tarihli
sermaYe aıtınm karan ile l7,5 milyon TL fon girişi sağlanacak olup,20t7 üineminde banka kedileri
de yeniden yapılandınImıştır.

2.3.2017 tarihinde Şirketimiz ile ODEBANK aıasrnda kıedilerin yapılandınlmas konusunda anlaşılmış
olup. 2 Ağustos 20l3 larihinde 60 ay vadeli olaıak kullanılan kediden kalan l0.72t .585.1 9 TL ve buna ilavİ
olarak taksitli 489.2M TL mtatif kİediye ilaveten 1.065.350 TL daha yeni kedi kullanımı yapılarak; Toplam
12.276.139,38 TL futannda, I yıl ( emesiz + 4 yıl aylık ödemeli olarak yeniden yapılandınlmış Ölup,
yapılandınlan kıedi 01.03.2018 tarihinden itibareıı 4 yılda ödeıerek, 01.03.2022 tarihinde odeınelİr
tamamlanacaktır.

siireci devam eımekted
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ölçüde veya tümüyle değşmesi durumunda Sermaye Piyasası Mevzuatı uyııırnqı ortaklara aynlma hakkı
tanınmast gerekecektir.

Diğer taıaftan, Sermaye artınmından sağanacak nakit ile kıedi iideme, vergi ve SGK prim borçlan,

çalışanlara ücreı ve kıdem amıinat boçlan, ücari boç gibi kalenüere kaynak aktanlacaktıı.

İşletme Sermıyesi (TL) 3t.ı2.20l7 3ı.l2JOr6 3l.ı2.20l5

üinen varlıklar 38.948.558
,71.777.772 l38.017.0j l

kısa vadeli yükümlülükler 53.6l3.848 88.586.587 l l2.048.340

NET iŞLETME SERMAYESi -l4.ü5.29o _l6.808.8l5 25.968.69l

Nf,T lŞL. SERM. DEĞİŞİMİ 2.14_1.s25 42.777.ffi _l6.587.280

Şirket'in esas 1,tlktimlülüklerini karşılamak tlzere l2 aylık bir dönem için yetcrli işletme sermayesi yoktur.

Acilen işletme sermayesi gereklidir. Ptan]anan gayrimenkul faaliyetlerinin geıçekleşmesi durumunda l2
aylık süe sonunda tekrar işletme seımayesi sıkıntısı yaşaııır. Çünkü firıansal borçlar bankalarda teminat

olarak bulunan çekler ve sanş gelirleri ile öderıecek olup, yeni borçlanma yapılmaması dıırumunda işletme

sermayesi yeter§iz kalacak§r. Plaılanan gayrimenkul faaliyetleri ya da yerıi yatınm kararlan alınması

durumunda işletıne semayesi ütiyacı ger€kecektir. Şiıket öniirniizdeki döııemde hedefledigi ciro artışını
gerçekleştirmeyi ha!ı pazanndan daha bü}.ük pay almayı planlamaktadır. İşIetme faaliyeıIerinin
alisamaması için işletme sermayesinin yeterliliği önem arz eğnektedlr. Bedelli sermaye artınrrı ile

sağlanacak fon ile işletme serffiıycsi aünlaca}ş banka borçlan aza|lılrcak, veryi ve SGK prim boçlan
tidenecelç çalışnlara ücrct ve işten aynlan personele kıdem taarıinat ödenetek, ticari borÇlaı
azaıtılacaktır.2ol7'de 4 banka ile kıediler yenideı yapılandınlmış, bdylece banka borçlannın uzun vadeli

dttzenti i1deme planlan ile işletııe sermayesinin artınlması sağlanacaktıı. Şiıketimize acilen 20 milYon

TL işlame sermaycsi gerekmektediı. Finansal borçlann yeniden yapılandınlması, yeniden ilave kredi

kullanımı. bedelli seımaye aıtınmından sağlanacak l 7,5 milyon TL nakit fon ile finaısal yapıyı

dülzenleyecektir. çalışanlann atacaklaı ödeııerek iş akitleri sona erdiıitmiş, lodem ve ihbar tazminatlan

bu fondan kısmen ödenecektir. Şiıket'in gayrimenkullerinin değerli olınas rıedeniYle PaY sahiPlerinin

bedelIi sermaye artınmına iştiıak edeceğ ya da kullanılmayan paylann rahat!ıkla BİS.T'te_sanlabitec€ği

düşiinüımekt;dir. Saülmayan paylar için ise yönetim kurulu {iyeleri Sn.Zekeriya GÜNEYKAYA, Sn,

Kemaı sELVi. Sn.Yakup AYioĞAN ve Sn. Vedaı KARCı eşit oranda alım tahhüdü vermişir, Krsaca

paylann satılmama riski bulıınmamaktadır.

işletme sermayesi; işleımenin tam kapasite ite çatrşabilmesi, ürctimini siirekli olarak yerine getirebilmesi,

ii t *nıını g"nışıetebilrnesi, yfütmldını.ıoırı yerine getirememe riskini azaİtabilnesi, kredi değerliliğini

artırabilmeii, oıuganmtn dıınınlarda mali ybnden zorlanmaması, faaliyetlerini karlı ve verimli bir

biçimde y"rin" geiirebiımesi için son deıece önemlidir. Bu konu ile ilgili öniimiızdeki dönemde idenecek

yol şu şkilde planlanmıştu.

Öniimüzdeki dönemde Şirketin ııakit doni§ stiresinin saglıklı şekilde yönetilmesinde en önemli haıekeı

noktası atacak devir hızını artınp, Uhsilat siiıesini krsalğnaktır. Ancak aiacak deviı hızuun gerek

ekonominin genel koşullan, geıekse vade po l itikalarındak i değişiklik nedeniyle yavaşladı ğ dönemlcrde

nakit çev irme siiresinin ıızalnarnası ıçin aynı anda ıicari borç devir hıanrn da yavaşlaılması diğer bir

deyişle ari borç öderne siiresinin uzatılması da gerekecekıirtıc

Stok devir tuzının artınlması için aynı satış düzeyi ni daha az stok seüyesi ile

Bir başka ifade ile stok devir hıznı anırmak veya stok elde tutma süesini d§iirmek

tam zamanında ıhetim yönetimi ve stok kontro l mekanimıası çalı
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Hedeflenen sauş gelirleri, mevcut mİ§teri kapasiıesinin kullanılması, İİı€vcuı iıİiınıer ve mevcut tlriİnlere
yeni tlrünler eklenmesi ve mtişteri siparişlerinin zamanında teslim edilmesi ile satış gelirIerinin artınlması
için yeni teknolojik makina parkı ilave edilmelidir. Halı ilıeıiminde pazaılama faaliyeılerine önem veriIerek
kapasite kullanımı arlınlmalıdır.

Net borç §loğıınun azaltılması noktasında Şiıket'in bedelli sermaye artınmı yapılarak, Şirket'e yeni fon
girişi sağlanacak ve işIetme s€rmayesi artınlarak hammadde alırılannın kısa vadeli ve vade farkı
ö,demeksizin sağlanması ve ayu zamaıda banka borçlannın ızaltılması planlanmaktadır. Aynı zamanda
kısa vadeli 1,tikilmlülülerin azaltılması netic€sinde borçlanma rasyolannda meydana gelecek iyileşme ile
kredi kuruluşlanndaıı daha uygun finansman elde etme imkanı sağlanacak, planlanan gayrimenkul
faaliyetlerine kaynak sağlanrı}ıır.

24.12.2016 larihili olağanilstü geneI kurulda alınan karar gereği şiıketin vaılıklannın kira|aıması, satışı,
stratejik ortailık ve her ttiılü değerlendirilmesi ile ilgili yöneıim kunıluna yetki verilmiş onaklara aynlma
hakkı tanınmıştır. Toplam l orUk 20.000 adet pay için aynlma haklannı kullanmış ve kendisine 14.300.-
TL ödeme yapılmıştır. 2l .05.2017 Uıihli geıel kurulda yönetim kurulu gayrimenkullerin değerleıdiritmesi
konusunda tam yetki almıştiı.

ll.S.Fııliyelleriıi doğrudın vtaı dolıylı olırık önemli derecede Gtkilemiş veyı etkikycbil€cek
fon kıynıklınııı kullıoımını i|işkin sınırlımılır hıkkında bilgi:

Şirketin finansal boçlan karşılığnda müşteri çekleri ile krediter uiısil edilmekıedir. 2016 sonunda 65,4
milyon TL olan finansal borç, çeklerin ıahsil edilmesi ve Karde, Penye, Open-end işletmelerinin kapatılaıak
finansman ihtiyacının aıaitılması ile birlihe düşüriilerek 20!7 sonunda 34,7 milyon TL'ye diişiirülmi§ıiır.
Şirkete finansal 1,ilkllınlülük doğuıacak önemli derecede dava bulunmamal«adır. Bankalarda bulunan kıyınetli
evraklar kredilere teminal olaıak verilmiştir. Banka krcdilerine kaşılık 105,3 milyon TL tutannda ipoıek
verilmiş, ayrıca bankalaıda l4,1 milyon TL kıymetli evrak bulunmakıadır. Bu evraklann 7,5 milyon TL 'si
katılım banka|anndan mal alıru kaşılığı kullanılan kıedilere temiııat olarat verilmiştir. Kalan 6,6 mi|yon TI-
tutannaki kıymetli evraklar bankalaıdan kullanılan ticari kredilere teminat olarak verilmiştir. İz:hnamede esas
alınan 31.12.2016 tırihli mali tablolar KAP'ta ilan edildihen sonra maddi duran varlıklaı üzerinde Niğde
Vergi Dairesi. tarafindan ödcmesi geciken vergi bo4lanna kaşılü 1,169.296,78 TL tutannda kamu haczi
işlendiği öğrenilmişir. Aynca 4582 ve 458/3 nolu parseller iizerinde Tiirkiye Elekırik lletim Anonim Şirketi
uıafindan parseller tlzerinden geçen elektrik hatlan için 2942 sayılı kamulştırma kanunu 7. Maddesine göre

beyan işlenmiştir. Şirketimiz de yetkili bulunan Öz İplik-Sendikası alacaklı olduğu 86.740 TL aidat alacağı
ilc ilgili olaralı Niğde l. Asliye Hukuk Mükemesinde dava açmışttr.

t1.6. Y6nctim kurutuncı kınn bıPıımış olın plınlının yıtınmlır iIe fınınsıl kirılıma yolu
ile edinilmiş buiunıntır dihil olmık iiztre mevcut ve edinilmesi pIınlının 6nemli mıddi duran
vırhklır için 6ngöriilen fon kıynıklın heklondı bilgi:

Şirkeı'in 45E ada 2,3,4.5,6,7 no'lu parselleri OSB dışına çıkanlması ile ilgili olarak Bilim Sanayi ve TeknoloJı

Bakanlığına başvıını yapılmış ve bu bşrııru olumlu sonuçlanmışıır. ilgili paıseller Bilim Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının onayı ile OSB sırurlan dışarısına ç ıkartı|mışıır ve bu konu ile ilgı li olarak 21.03.20l7 tarihinde

KAP açıklaması yapılarak kamuoyu bilgilendirilmişti r. Parselle t45.99ı M2büyiıklüğünde ve Niğde-Bor yolu

ilaerindedir. Esas sözleşme dğşikliği 24.|2.20l6 olağanilstii genel kurulda ona1,1anarak Şirket'in

8aynmerıkul faaliyetlerinde bulunması için 2 1.05.20 l 7 ıarihli olağan genel kurul yönetim kuruluna yeüi

vermişıir . Sözkonusu yetki çeıçevesinde başlanılan herhangi bir 9 yrimenkul pğesi bu|unmamakladır. Son

durum itibariyle sözlonusu parsellerle ilgili olaıak ilgili lmar tadilaıı hazırlanıp Niğde özel idaıe

Müdiirlüğüne gönderilmiş olup, imaı silıeci devam etmekıedir, Şirketin gayrimenkul faal iyete

başlamasıyla [aaliyel konusunun önemli ölçüde ve_va ıiimüyle değişmesi durum
erıMevzuatı uyannca onaklara aynlma hakkı ıanınması gerekeceklir. Anılan parselleri

izahnamenin maddi duran varlıktaı böliimiinde sunulmuştur
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ı2. EĞİLiM BiLGİLERİ
l2.1. Üretim, sıt§, §toklır, nıliyctler v€ set§ fıyıtlınndı göriihn önemli en son ğlimler
hıkkındı bilgi:

Üretim:

31.12.2017 tarihinde sona eren hesap döneminde 33l Bin M2 i yıl halı iiıetimi gerçekleşmiştir. 20|6'da 6.613
torı/yıl pamuk ipliğ,423 Bin M2 / yıl, 2015 de isc l4.77l ton pamuk ipliği,423 bin M2 halı iııetilmiştiı. Halı
tlretiminde eksi yönlü eğilim gerçekleşmiEir.

İplik iiıetimi sonlandınlmış, ha|ı üıetimi ix o/o 22 azalış gösıermiştir.

Sınş ve Sıhş Fiyıtlın:
20l7'de halı fiyatlanna % 7-10 aralığnda fiyat aftnknrştır.

2016 yılı başında şiıket ipük fiyaılannda Aralık 2015 fiyaı listesine görc 13 Ocak ve 9 Haziran 18 - 26
ltmmua 20 Eylü, l8 Ekim ve 24 Kasım toplamda ortalama % 27 .3 oranında zanı yapılmıştır.

Halıda 20l5 yılsonıııa göıe o/o 9 oranında fiyat artınlmrştıı. Saış fiyatlan maliyet artışlanna paralel olarak
artış eğlimindedir. 2016 döneminde net saışlaı geçen yılın aynı dönemine göre o/o3l azAlarak 95.157.526.-
TL olarat geçekleşmiştir. Söz konıısu döneınde mikıar bazında satışlar ise; 20l5'e göre iplike o/o48,7 d§müş
ve halı da da % 6,6 düşuş ğliıni göstermiştir.

§toklır:
Şirkeı'in 31.12.20l5 itibanyla 41.960 bin TL olan stok seviyesi 31.12.2016 tarihi itibanyla 20.643 bin TL
seviyesindedir. 3 l . t 2.201 7 taıihi iübariyle ise 20.5,14 bin TL olarak gerçekleşmiştir. üinem sonuna göre anış
yada az"hş göstermemiŞir. Stok seviycsi gçmiş dörıemlere göre di§§ eğlimi göstermiştir.

Mıliyetlcr:
Şirketin önemli maliyet kalerrıteri hammadde, enerji ve diıekt işilü giderteridir. Üretim maliyetleri içerisinde

önemIi bir ağırhğı olan harımadde, onım da en büyük bölümünü oluştuıan halı ipliği maliyetleıi7o 12 oranında

artmıştır. Hah iiıretim maliyetleri 2017 sonu ile 2016 sonu kaşılaştınldığnda ise % 19' Iuk artış olmuştur.

Hammadde, iıretim maliyetlerinin yaklşık % 53'ilnü eıği o/o 4l'ini, işilik ise o/o8'ini oluEumaktadır.
Üretim maliyetleri bu nedeıı|e atış eğilimindedir. lşçilik ücıeılerinde ise 31.03.2016 taıihinde sona eıen toplu

iş sözleşmesi Y{ıksek Hakeın Kunılu karanyla Şirket'e tebliğ editmiŞir.l Nisaıı tarİhİnden İtİbaıen çalışanlara
ikramiye, kıdem faıkı ve 7o5 ilcrct aıtışı sağlanmış bu da oıtalama % l2-15 oranında ücret artrŞı sağİanmıŞtır.

TiS 3t.03.2019 tarihinde sona erecek olup, 6 ayda bir % 4 oranında işilik ücrctIerinde aruş sağlanacakır.

İşilik ücretleri artış eğilimindedir. Enerji ise kuı riskine duyarlı bir giıdi olması nedeniyle aruŞ eğiliminde

olmuştur,

l2.2. İhnçının beklmtihrini öncmli 6tçüdc etl«ilcyebilecık ğlimlcr, bclirsizlikler, tılcPler,
tııbhütlcr veyı olıylır hıklıındı biğilcr:

20l8 yılı için sermaye artışından elde edilecek ol
kredi ıemin işlemleri sonunda fınans durumunun
ıaleplerin olması düşiinümektedir.

an nakit girişi ve iteriye dönük elde edilmesi d§tirıülen
dtizelmesi halinde ancak yeni bir yatı nm. e

l 7 l{isan 2010
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t3. KiR TAHMixııni w snKr,nxriınRi
ı3.1. İhrıççınıı kır beklcıtilcri ile içinde bulunulın yı dı tıkip edon hcsıp d6ıemlcrinc ilİşkin
kır tıhminleri:

Yoktur
l3.2, lhrıçının kır tıhminlcri vc bcklentihrinc csıs teşkil eden vırsıyınlırı
Yoktur.

l3J. Kır tıhmin vc btklcıtilcrinc ilişkiı bıSnıu güvence rıporu:

Yoktur.

l3.4. Kır tıhmini vcyı bcklcotl|,erinin, geçniş fiııısıl bilgilerlc kıışılştınlıbilecek ŞekiHe
hızırlındığnı ilişkin ıçıklımı:
Yoktur.

t3.5. Dıhı 6ncc yıpılmış kır tıbminlori ite bu tıbminleriı işbu izıhııme tırİhi itibığle hılı
doğru olup olnıdığ hıkkındı bilgi:

Yokıur.

l{. iDARİ YAPI, YöNETİr* oncıxııRı vE üsT DiJzEY YöNETİCİLER

l4.1. İhrıççının genel orgınizıs_von şeme§ı:

t-":rT]
1

7 t{iıo

!4.2. İdıri yıpı:

ıistesindcn ıırnmışttr.

1,1.2.1. İhnççınıı yOnctin kunıtu üyeleri hıklıındı bilgi:

Scrmıyepıylın21.05.20ı7tırü[MKKtırıfındııveri|enolığıngenclkurulpıysıbipleri
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