
1.475,386 1,90
Yakup
AYDoĞAN

Ceydatı Tetstil-Pleıme
Cad No:42 Mamai-
Aİ{KARA

Yönetim
Kurulu Üyesi

2yVl Yılüy"

Yön. Kıg.
Başkıoı, Yün.
Kur. Bşk
Yard. Kur.
Yöıı- Kom. Üyc

2yVt Yıl 884.000 ı,l4Levcrıd
TuNçLAR üy.

Masko M&ilyacılaı
Siıesi 2 Ada No: l9-2l
kiteıMsTANBUL

l1.12? 0,0lYön.Kur.Üycl
cEo 2yV| Yıllıhaİni SEFER üye

}ı{asLo Mobilyacılar
Sitesi 2 Adı No: l9-2l
ftitelıi/İ§TANBUL

500.000 0,08

Risk Yön.
Kom. Oye Kııı.
Den. Kom. Uye
Kur. Yğn
Kom. Başk.

2 yıVl YılVedaİ K,ARCİ
B8İıtn
şzüyr

Karaca Kaya Cad. No:
l01 SireleriAltindag
ANKARA

2 v!-Vl Yıl l50,000 0,02Bığun
sız üye

Mı*o Mobiİ.Sitesi 5 B
/ 30 İkitellillsTANBul

Den, Kom.
Başkaıu

Muıal
YıLDıRIM

G6revi §oı 5 yılılı ortıklılı dryındı
Uıtlcıdiİi g6nlcr

Adı ıoyıdı

Yönaim Kurulu Başkanı koıets y6naim kunıluü,JEYKAVAZekeıiya G

koteks yöoetim kıınılu Ü
Yönetim Kunılu Bşkan
yaıümcısıKemal SELVİ

koteks Genel sekıeterLeventTUNÇLAR
üy.Koteks]ihaıni SEFER

Kemal SELVI
İdealtepe Ma}ı. Rıikı
TagurCıd.No: l05/B
I\,tıllepc lstanbul

Risk Yön,
Kom. Bşkanı 2yılll Yıl 600.819 0,8

15.2.2. Yöıetimdc söc sıüibi olıı peııoıel hılümdı bilgiı

ADI, soYADı GöREvİ işeınısi
§oN sYILDA
ORTAXLİKTA
üsrısrüoiĞi
GÖREVLER

§ERMAYE
PAYı
"r1-.h

Mııstafa
ALTIJNBAş

Genel
Müİlr

Niğdo-Boı Yohı ?. Km
Biı*o Caddcsi No: 28E -
NlĞDE

0l. l 2.20 l6'dan iübaıen
,|rınışnıaJı 0

1d.23. İbnçı ıoı 5 yı| iırİhde tunı|ıış bc i}nç,ın }urııculın hı}lıııdı bilgiı

şirk€t Niğdc,nin ffi*€z. boğfu Koyın}u K6yü §aİiİtği ıaİıfiııd8n 08.s2.192 $luda kıİnıın§tur.

ı4.2.,[ lhrıççııtı Dartot yıİDGdh İnıolı üyclcı,l_vc yüıctİodt ı!ı ııİibi olıı pınonel ilc İhrıççı ıoo
; Ffi;l"1irk -nş ğ,3 ı,"ııc"ıını biitiıiyh ı-knbıhk ibkitcrr bıLhndı bği: yoktıır.

t,l3. İhrıçmm yöırtın hrırı üyelc.i ilc yöıetinde ıöı ııhibt ohı pcrıonclıı yöıcıln vc

uzıDsnlıt denĞytmteri hıLhıdı biği:

Zekeriyı GÜNEYI(AYA-YOİGıiıı Kuıulu Bşkııı
l98E ylındı lstaııbut Teknik Üniversitcsi işletme Müheııdisliği B6lilmüıdsıı mezun

Mobilya lındal lşleri İşletneciliğ

Başkan
Yaıd.
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kurulda 2 yıl görcv yapmak üzctc scçilmiştir. Koyunlu Tekstil A.Ş.'nin yönetim kıınılu başkanhğı görevini de
yürtıtrnektedir.

KeD.l SELVİ-Yönetim Kurulo Bışkıı Yırdımcısı

l980 yıIında Özcl Doğuş Liscsidto mezun oIdu. İsıanbui'da mobilya ve halıcılık sektğrtlndc ıicaıtı yapıyor.
21.05.2017 ıaıihli olağn gcnel kunılda 2 yl görev yıpma} üzeıt seçildi. Sn. Kema] SELVİ, 1963 doğumlu
olup, Biıko A.Ş,'nin yönaim kıınılu başkaı yaıdımcısı, riskin erken saptrırıırü§ı komitcsi başkanıdır vc
Koyunlu Te}stil A.Ş. yöııaim kunılu üycsi olarık görcv ya9maktadır.

Yıkup AYDOĞAN-Geıe| Sckıcıtr
l99E yılında Anadolu Üniversiıcsi'ndcn mezıın oldıı halı saırşı vc dcareti ile uğrcıyor. Yöneıim kurulu genel

sekıeteri Sn.Yakup AYDOĞAN,!94 doğumlu vc ilnivcısitc mezunu olüp, Biıko A.Ş.'nin yöırctim kunılu
goncl §ekıetcri olarak göıtv yıpnaiıadır. 2 l .05 .20 l 7 ttihli olaPn gcnel kunılda 2 yl görcv yapmal {lzcıe
seçilmiştir.

l,evcıd TtJNÇLAR-Üye

l9E0 yıtuıda Ahmcı Ra§im Liscsi'ıdcn mczuo oldu Mobilya ticaıeti ile uğaşu. Yönctim kunılu üycsi Sn.
Levcnd TUNÇLA& t962 doğumlu olup, Biıko A.Ş.'nin yöıctim kurulu ğesidiı. 21.05.20l.7 urihli çnel
kurulda 2 yıl görcv yapmak llzerc soçilmişir, Koyıınlu Tckstil A.Ş. yönetim kurulu genel sekreterlik görevini
yüriitrnel(ted İr.

İlhıni SEFER-Üye

l980 yılında Ortı Doğu Teknik Üniveısitesi Eıldtl§ııi M0heııdisliğ Bölümü'ndcn ınezıuı oldu. I98l yılındaıı
l990 yıllan aıasında Şe(, Mtldllı ve İşletıne Müdttrü olaıak göı€v yaptı. l99l ylında başladığı Koordİnalörlük
görevinin aıdından 20t3 yılııu kadar Şirka danışmuılığı görcvindc bulundu, 20l3 ylında seçiIdiği Yönetim
kurulu üyeliği görcÜni sihdlııto; İİhani SEFE& 1955 doğumlu otup, Bi*o A.Ş.'nin yöndim kunılu ğesi
otarak görev yapmaktadır. Aynı zaınandı Koüunlu Tckstil A.Ş.yöırtim kurulu üyesidiı.

vedıı KİRcl-Bı$mz Üyc

1985 yılıııda Tokaı Gazi O§nan Paşa Liscsi'nden ıırcaın oldu. 1985 yılında seıbesl ticaıele bŞladı. l9EE
yılında Kaısan Limited Şirkcti, l996 Kaıcılaı Limited Şirketi, 2009 ylında Avan Limiled Şirkcli,20t9 Kayı

Li.it"d şi*.tldndc oıatlığ başlıdı ve dört şirlcettc & ortaklığı devam ediyor. Yöııeıim kunrlu bağımsız

ilyesi; Sn.Vedat rARcı, ıs6g doğunılu olup, Biıto A.Ş.'nin yöırctim kıırulu bağınsız üyesi olarak görev

yapınaİıadır. 2|.o5.2o17 ıaıihli gacı kıınılda 2 yıt görev yapmat {tzere soçilmiŞir. Kurumsal Yönctim

ko.;toı uşı.-, ve kunınsıl dcnctim komiıesi ve riskin erken sapıanması komiıesi oyesidir.

Munl YILDIRIM-Bığnıız Üyc

2003 yhnda İstanbd Crkkuşğı Lisesi'ıı&n mezun oldu Mobilya ticaıeti ve işlclınecilik yapıyor. Yönaim

kuıutu bagmsız üyesi Sn.Mıııiı YıLDIRIM, 1975 dğumlu olup, Birko A ş.,ni_n yör}ııq kunılu bağımsız

oy"ii "ı"il so*, yapma*taaır. oenetinıdcn Sorum1u Komiıc başkaıu ,e kunımsa! yöııetim komitesi üyesidir.

l4.4. y6netim kuııtı İyelcri ih yoıctindc s6z ııhibt olın pcııontıiı ıoı duren dı düil olmık 0zcıc

;;; Ü yıldı y6ıcıiİ vc dcıİtiı lıuruliınndı buluıduğ vĞyı orıı9 1{dıı|r: _TP, ştılıctlcrln
;"r;;, m şirtaıerıcıı rct ıyG pıylın vc bu y6ıctiı vc dcnctin kınıllınndı}i §el1$ıin rcyı
ortıkhğnıı hıbı dcvın cdip ctncdiğıc dıir bilgi:

Znkeiya GÜNEYKAYA'ı!ı soı bş yılda idaıi, yönctim ve dmctirı orgınlanrıdı bulunduğu veya

ortağ olduğu bottln kunıluş w şiıkçtlcrin unvanlaıı vc bu idaıi, yönaim vc denctim organlann,l-ki

lyelİğnin veya ortatlığnın ha!cn devam edip etmediğine daiı bilgi:

' 
lgİt cto

Devan Edip
i",ffullğtGör.vi

Scrmıyc Pıyı
('/.') 

-
§cmıyc Pıyı (fL)üovını EFımğŞyqr%1002@.0@Ltd. ti. ffiıi>di}prYK B$k*vYo0,00|,u2Bağlı Orlakhk-
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Kemal SELVİ'nin son beş yılda idari, yönaim ve derıeüm organlannda bulunduğu veya onağı olduğu
büıün kuruluş ve şirketleıin unvaıılan ve bu idari, yöneıim ve denetim organlanndaki üyeliğinin veya
ortaklığnıı halen dcvam edip cıırıediğine dair bilgi:

Yakup AYDOĞA}.|'ın son beş yılda idari, yöneüm vc deııeıim organlannda bulunduğu veya onağı
olduğu büdln kıınıluş ve şirketlerin unvanlan ve bu idaıi, yönetim ve denetim organlanndaki üyeliğnin
veya ortailığıun balen devam edip etmediğine daiı bilgi:

Levend TUNÇLAR'ın son beş yılda idaıi, yönetim ve denetim organlannda bulırıduğu veya orlağı
olduğu büıün kuruluş ve şiıkctlcrin ıırıvanlan ve bu idari, yönetim ve deneüm orgııı.lanndaki üycliğinin
veya ortaklığııun halen &vam edip etıediğine dair bilgi:

İlhami sEFER'in son bcş yılda idaıi, yöııetim ve dcnetim organIsıuıda bııluıduğu veya orlağı olduğu

büün kunıluş ve şirtatcrin unııaııları ve hı idari, y6neim vc dcnctim orgaıılanntlaki üyeliğinin veYa

orıaklığrnın halen devam edip efııcdiğine daiı bilgi:

Murat YlLDIRlM'ın son bş ıldı idaıi, yöııaim ve denetim orgaılannda bulundugu

bütiln kunılış ve şirlceılcrin ıınvanlan ve bu idari, yönelim vc dcrıctirı orgınl

halen devam dlip
llisan 201

Veda KARCt'nm rcn bcş xlda i&ri, yönetim vc dcııetim organlanıda bulunduğu vcya onas olduğu

btıt{ın kunıluş ve şiıtctlcrin unvanlın ve bu idıri, yüıetim ve denetim organlenİdaki üycliğinin vcya

ortaklığ:nrn hıten devaın edip etnediğine dair bilgi:

l

Şirket Ünvını
Scrınıyc Pıyı

GL)
Scrınıyc
Pıyı (o/c) Görevi

Devım Edip
Etındiği

Selvi Haiıcılık Tic.ve Saıt Lrd.Şti. 2.500.000 o/" S0 Mrdİıİ Devam ediyor.
Selvi Halı Teksil Paz Tic.ve Saır. LtdŞti. 500.000 ğ/o S0 Müdür Devam ediyor.
Selvi Tuıizın ve Yatçıl* fic.Ltd. Şü. 250.000 O/o 50 Müdilr Devam ediyor
Bağlı fraiJık-Koteks 270 '/o 0,009 üy" Devam ediyor.

Şirket Ünvını
Scrmıyc
Pıyı (TL)

Scrmıyc Pıyı
(%;, Ğörcvi

Devım Edip
Etıncdiği

Ceydam Teks.Çef z Z-fu ,c.Hıılı
Mob.San.ve Tic.Ltd.Şti. 1.000.000 %50 Mtldllı Devam ediyor.

Ayata Hatıcılık San. ve Tic.Ltd. Şü. 896.ı00 %59,7 Müdilr Devam eiiyor.
Ayaıa Çeyiz San. vc Tic.Ltd. Şti. 990.000 '/o 99 Midih Dcvam cdiyor.

Obie HaIı San. ve Tic.Ltd. Şti. 50_000 o/o 25 oıiak Devam ediyor.

Damask Gıda Tur. lnş. San.ve Tic.A.Ş. 500.m0 o/o 50 oük Devam ediyor.

Şirkct Ünvıoı
§crmıye
Pıyı (TL)

§crmıyt Pıy
("/"') G6revi

Devıo
EtD.diği

Edip

Bağh Olaklü-Koteks o/o O,aO9 cıenel sckıeter Dcvam ediyor.

ünvıaı
Sermıyc Pıyı

CrL)
§crmıye Pıyı

(%\ GEr.vi
Dcvım
Etndlği

Edip

Bağlı ortaklü-kotcks % 0,009 üy" Devam ediyor.

Dırıo Edip EfuediğiG6rwi
§trrıyc Pıyı

{%, -
§crııyc
PıvıGI,)ünvını

DcvamMüdalro/o lOO1.200.000Tekstil Ltd.Kırcılaı
Doıam ediyor.MtldüıVo 50500.m0vM Taab"
DcvarıMüdür%32ı60.000Avan Ay4 4tş]l4§!,__

ortakiığnın

ırı l, llğiıt i*,

etnıediğine dair bilgi :
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Şirket Ünvııı
§crmıye Pıyı

{TL)
§crmıyc Pıyı

{%} G6ıcvi
Dcvım Edip
Etmediği

Hacıosmanlar Mobilya Ltd.Şti. Devam edilor,

l{.5. §oa 5 yıRı ihnşıııı ydncfu }.unılu üyelcıi ilc y6ıctimde yctiili oiıı peııoıeldeı ıImın,
ilğü kfuiler hıklıııdı rırnıy. piyasısı marzuıtı, §{lt ııyü Eııiıcı}t Xıngıu ve./veyı Türk
Cczı Kııuııııı 53 imü nıfııiıde beiirtilen ıürtleı gşmiş olıı bilc; kırtıı §lcıen bir sıçtıı
doİıyı bş }ıl vtyı dıhı fızlı ıüreylc bıpİı eczısmı yı dı zinrnc1, İrtİlıİp, ıtşe! }ıııdlq
dolındıncılık, gohtecilik, glyĞıi kğlüye kıitınrnı, hilcü illısı ih"leye fıııt kırytırnı, vırilcrl yok
efn yqıı d*iştirınq bın}ı vcyı krıdi lıırtlınnm k6tğe kulhııhıg, kıçık$hk, tcrgt
}ıçı}çıkü veyı hıiız mıl gdiımc su$ınıdıı dolı;n ahn,n., cıııi kovuşıırııı vdveyı
LiltiılüEğünllı vc ortılılü ilcri c ilgiü olınk tınf olıııı dıvı koıonı hukuki uyuçııızlık
vdveyı kcsiılcşm§ hükim bılınup buluımıdğıı dair bilgi:

Yokor.

l 4.6. §on § yıldı, frnçıııı nercut yönetiıı kınıiı üyeleri ile yünotindc g6z sıhibi olın pcnıoıcle
iğkiı yırE mıkıülın ğ, kıııtu idırclırincc vryı nesldı kurulışiınıcı kımuyı dııyunılnuş
dıvılıt/suç dııyurılın vt yıpünıtlır hıikıodı bilgiı

Yokaıı.

l4.7. Soı 5 yıldı ortıklğı Deycot y6netiD kurulu üytlıri i|. yöıGtİmdĞ söz sıhİbi olın
porson.iin, yönctim yc dcretim kırnlu üyclıırl ilc yOıetimdc ,öz ,ıhibi oldğğu şirküılcrin inıı,
kıyyuuı dırir ve tııfıycbri hılıltındı ıyrınhh bilgi:

Yokıur.

l4.8. §oo 5 yıHı, ortıllğıı nwcut yönetio kurulu üyclcri ilc yöıcüirdc g6ı sıhibi olın
personclİn hcrhıryİ bir ortıIıIütıki yöıetim ve &ıetim kunılu İyctiğiıe y.yı İlrıçgdıld diğçr
yönetirı g6rcvhrine, mhieıdtr vcyı }ınu oloritclcri tıntıdın soa vtrilip vcrİ|mediğine dıir
ıynnhlı biği:

Yoktur.

l4.9. Y6ıctin kınıtu üycler! yüıctlmdc s6z 3üibi pcıtonel ib ihrıççı son 5 yıl içcrlıİıdc
kurutmuç isc knııculını İbnçlıyı kıışı görtılcri itc şhgi çrkır|ın ınımdıki çıkır
çıl!şııılınıı ilişkin bügi:

Yoktur.

1{.9.ı. Yöığİm kunıh tyehri, yöıcİİmdt ıİz sı}ibi penonel ilc ihrıçç ıou 5 yıl içerisinde

kurulmnş iıe Lırucuhnı yöı.rD kurulundı v.yı Ert yEıetİnde göra, ılmıtın içio, ını
tissĞdırür, nürı.rilcr, tedıtikçtıcr vçı bışkı kişilçrle yıpıtıı ııtışmı|ır bıkkıodı btıgiı

Yoknu.

14.9J. İbnççınıı çıİırd$ vc yöıciim kuruIı ğcteri, y6nctimde ı6c cıhibı persoıcl İle iürıççı ıon

i yı ıç.rıriio. liunınq be kırucuhnı sıhip otdu§ $rnıye piyır.rı ırıçıınıın 3ıhşı

*rİu*oo. ı.ıııı bir ıııc itiı bu kişilcre gcıirilıÇ ıınırlımıtır hıkloıdı ıynıhlı blği:

Yoktur.

ı§. ÜCRET vE BENZERİ }GıItrAATLER
t5.1. Son yıIlık hceıp d6neni itibığle ihnççııın yöretim kurulu ğclcri ilc
pcrioıcliıiıı; ihrıççt Yc bığı! ortıİtı}ıgnaı verdiklcri ber tür|ü Lizncttcı içiı göz

&cncn icrctlcr (şını
Şirkain 3l Afalık 2017

bığ! vcyı crtclcııl, üdcııcbr dihit) vc ıığınıı bcızcrl

sonu itibariylc yönetim kııruIu üyelcrine 6deneıı

'dir. 2.2Ql6'dı 293.112 TI," 31.12.201 S'te ise 269. l 25toplaııı

u
M€|ıIaürı

20.000| ",6 ı00l Müdüİl



ücrel ve Benzeri Mcnfııtbr 31.12.2ol7 3ı.ı2.20t6 3ı.l2.20ı§

Yönetimde söz sahibi personel 91.145 TL ryJ7z_TL.

2015 ytı içcrisinde Şiılteı'e Geıcl Müdürol8rak ataıaa Hil§nil Çalışkan 02.12.2al4 28.12.2015

ıarihleri aıasıııda gĞıtv yapmış olup, keıdisiıc T22.172 TL ödcnniş daha sonra Geııel MiHilr olarak
ataııan, Musıafa Altuırbaş ise 20.06.2016 - 22.11.2016 ıarihleıi arasrnda görcv yapüııış olup işıen
aynldığ ıaıihe kadar kcndisiırc 91.I45 TL ödeme yapılmışır.

l5.2. §on yllık hcsıp d6reııi itibığlc ihnççıoın yüactia kurulu iiyehri ilc y6ıctinde s6z sıhibi
porsoneliıc emoklilik ıy'ğı, lodem @miııtı veyı benzeri mcDfıılleıi ğdeyebİlııek içİı
ihraççııın vtyı bığ} ortıUıilınıın ıyıtTıış olılrğıı vcfı lıhı*kık €ttiıdi&leri toplıo tutırlır:

Yöııctim kurulu üyelcıinin 0cığlerirre ilişkin 2017 olağan gcıcl k!ınıİunda alınan kaıaılar
doğrultusunda yönetin kunılu başkaııı aylıt net 3.000 TL ve üyeler iİc bağmsız üycler isc ayl* net

2.000 TL huzur hakkı almaktadırlar.

İ6.YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI
t6.t. İ}rıçının yöDetim kunılu üyelori iic yöıetindc söz sıhibi o}ıı pcrsonelin g6rev siiresi ilc
bu bu d6neme

Adı ıoyıdı Son 5 yıtdı İhnççıdı G6rev Süreıil
l(ılın Görçv G6revG6rtvlcr

Yönaim Kuı. Yrd,

Kemal SELVİ 2 YıL,l YIL
AYDOĞAN 2Ylu, ylL

2 YlUl YlL
2 YII-/ l YıL

Vçdaı KiRcl 2 YlUl uL
Mural YILDIRM Deıelimden sonmılu komite 2 YIUI YIt-

l5J. İhııçşom dııcıiııdcı ıonınts konft. üycliri itc dğır komitc üyclcriıiı ıdı, ıoyıdı ve bu

komitoleriı görçy tıDımlın:

Şirkçı yönetim kuruımıİn göİçv vc sorumluluklanıı sağhklı olarak yenne getırmesı

kunılu'nuı 19.06.2012 tııihli ve 34 saylı kran ile yöııetim kunılu bünyesiıde

I

16.2. Tıoımtıııı son fıııııı tıbto döıemı iübığle itrıçı vc bığh onıkıklın lııafındın,
yönctim kurnlı üyeı.riıc Y. y6nctiEdc ioz §.hibj Per_soıclc, b ııİrıfui sonı ııdirildiğinde

}"piı""1ı, u.r"ıig3ıiıınıcııi fıvıtıiııı itbkiı s6uleşmeler hıkkııdı bilğ vtlı bulunmıdığ.,oı

dıir ifıdc:
yö*ıim kurulu üyclcıi görev s{ııesi sona cıdiğnde herııogı bir fayda sağlanmayacakıır. yöıetimde

.ö; 5u1,;bi oümuş'persoit iş ili*isi som eıaiğinae hak cttig kıdeın ıazıniıatı ve diğer alacaklan

hcsaptanaıak ödcıımiŞir/ödeııir,

?69.1?5TLyönetim kurutu Ü

2 YllJl YıLZckeiye GÜNEYKAYA
Risk Yön. Kom. Bşkanı

t,aşk8n

Yonetim Kuıulu flyesi
Yön,Kıır.Başkanı, Yön. Kıır. Baş Yrd.,
Kuı.Yöo.Kom.ÜyeLevenı TLNÇLAR

İlhami SEFER yönetim kunıtu Ü
yelDenaimden sonınluRisk Y6n. Kom.

Komhe Ü Yön. Kom.
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Kurumsal Y6netim Konitcsi'ıiı göraıhriı
- Kunımsal yönetim ilkeleıinin ııygulanıp uygulanmadığnı, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu preısiplere

tam olarak uymaına doiıysıyla meydaıa geleı çıkaı çatışmalannı teşit ederelı yöııetim kuruluna
kurumsal yönctim uygulaırılaıırıı iyilcşıirici tavsiyeleıde bııluımak.

- Pay sahipleıi ite ilişkiler birimiıin çalışrnalaırnt gözetnek.

- Kamuya açıklanacak "Kurunsal Y6netim Uyum Raponı"nü gözden gcçirerck, burda yer alan bilgilerin
Komitçnin sahip olduğu tilgilcrc göıe doğu ve futarlı olup olınarlığıo kootrol eıınelc

- Kurumsal Yönctim İltelecinin Şirkct içeıisiıde ge lişirilmcsini, beııimserımesini ve uygulanmısııu
sağlarıalı uygulanamadığ konulaıda çalışma 1zpamt Yönetim Kurulu'tıı uyum dersccsini iyileştirici
önerileıde bulunmak.

- Daınyda Kımınsal Yönetim llkelerini akip edereğ ge.ekli un§uİlann Şiİket btınyesinde uygulanmas
amacıyla yöneıim kurulıuıa öreride bulunmak

- Yöıetim kunılııoa uygun adaylann saptanması, değerleıdirilmesi ve eğitilmesi kooulgııda şffaf bir
sisıcm oluşıırmak vc bu hus,ıısıı politika ye stıaıejiler beIirlenmcsi konularında çalıynalar yapmak.

- Yönetim kurulunuı yapı§r ve verimliliğ hakkuıda düzenli dcğerlendirmcler yapmak ve bu konulaıda
yapılabilecek değşikliklerı ilişkin taıısiyclerini yöııetim kuıulu nasııımak.

- Yönetim kıırutu üyelcıinin ve tlst diEey y6octicileıin pçrfoııııans değeıİeıdiıme ve kaiyer planlaması
konusundaki yaiJaşım, ilLc vc uygulamalannı belirlem€k vc bunlann gözctimini yapmak.

- Şi*etin varlığını, gelişııı€sini ve &vımını teİılikeye dt$üıebileceL risklerin erken teşhİsi, tespit edilen

risklerle ilgili gerekti önterıterin uyguianması ve riskin yönetilmesi amacıyla çaiışmalar yapmak.

- Risk yönetim sisıcmlcrini en az yılda bir kez gözdeıı gcçirmek.

_ Yönetim kurulu üyeterinin ve üst düzey yönetioilerin ticretieııdiıme esaslanna ilişkin öncrilerini, şiıkctin
uzun vadeli ho&fterini diktıığ al&rak belirlemek.

- şirkeıin ve üycniı performaı§ı ile bağlannlı olacak şekilde üğttlerdiımede kullaıulabilecek ölçülleri
bclirteınck.

- fuiıerlcre ulaşma dçıcccsi dikt<ate alınaıatq yönetim kuıulu üyclerinc vc {lst düzey yöneticilerc verilecck

ücretlere ilişkin öııerileıini yönetim kuıuluna suıımak,

Komite yuİarıdaki konularda yöıeıim kıırutuna değerleıdiımeterini ve tavsiyeleıini yaalı veya södü olaıa*

bildirir.

ŞiıLct'rc kunımsal yönctİm ilkclcrinin uygutonıp uygut8nmadığını, uygulaımıyor_ isc gcrekçe*ini ve hu

pr"*ıpı.r" t m olank uymamı dolaysyla ıneydana€elen ç*aİ ç8üşrİulaİrnı ,e§iiı ede_l ve.I!.n$m kıırulı.ına

İ;r' yöııaim uyeulğnala,ını 
-iyitştiricİ 

tavsiyelerde bulunur. Pay sahiplai ile iliŞkiler biriminin

çalşmaıanh eö4tir. ıd.y b"ıi.ı"." ," ilcıet komitcıcriniı g6rcvlerini de yeriıe geıirir.

(+) Nazik Taşkın, Şfukei'te silıeli sözleşm€ ile çaIışıaktadır.

Deıetiııdcı §orııaln Komitc görevleri:

BağııD§lz dğnetin kıınılışnım scçiıni, bğıısız ıboetin sodcşocıeriıin
stlıecinin başlatılması ve bğmsız dcnctim kundüşuoun

ı,r,

lnıy6netin kunıluG6reviAdı

ü
kıırıımsal yönetim Komitcsi

vedat KARcl
yönctim kıın{u Ü

kıınımsal y6ıctin Komitesi
LARLçveııd

Yatınmçı yğ,oeticisiK'uııgısai yön*im Komitesi
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_ Bağımsız deıeçinin bogınsıd* knt€fleıi kırşısındaki durumunıı" bagmszlık bcyanını vc bağımsız
denetim kunıluşundan alıııbilectk ilave hizrıcderi değerlaıdirmek.

_ Bgğm§ız denetiıı Lırırluş taıafındaıı Komitc'ye ilaileıı bağımsz dcııctim kapsımında ulaşılacalt

te§piilcri, oııakııBn muhısebe polidİası vc uygutamalanyıa ilgiıi öııem|i ııu§ı§ları; bağınsrz dtrıçi
ta;fiıdan daha öOce Şiıta yoneıiminc iletitçıı SPK'run mubascbe §tdıdğilan ih muiusebe ilkclcri
çıçcvesinde allcrnatif uygulama ve kımuya açüma scçcrıeklerini; bımlann mülaırcl sonuçlannı ve

uygutaııa öııerisini; ortaklü yöıttimile arasında geıçeklc$irilen 6ım|i yazışrıılrı &ğerlendirınek.

_ şirka'in mütcbc, rapoılma vc iç konto| sistcmleıi ile bğmsız d€oetim §lı!çlcıi ilc ilgiü olırak

§i*et'e ulaşrı şikiycılcrin incctcnmcsi, sonuca b{tanması; Şiıket çalışanlannn muhasebc, npoalıma,
İç kontoI vj uagımjız denaim konutanııdaki bildiıinterinin gizli|ik iIkesi çcrçvesindc dcğerlendiıilmesi

konutannda uygulanacak y0ntgm ve knterleri beiirlemek.

- Kamuya açıilanacak yllık ve aıa döııem finıısal lablolann, Şiık€i'in idediğ mubascbe ilkekiiD€,
g.ç.İ" ,ys-ıuğu* ve doğuluğıına ilişkin olarak Şiıket'in soıımlu yöneticileri vc bağınız
a.oaİilştn söı{şıcıini alrak, rğrdi değcrlcndiımcleriyle biıliktc yönetim kıııulımı yazh olarak

bildirınck.
_ SpK düzcıılcıneleri ve TOık Ticaıet Kanııııu ile komiıcye verileıı/verilecık diğer göıevleri yerine

Riskin ErLcı Sıptıımıgı Koıiteıi;
_ şirteı,in vaıı-ıgıru, gelişmcsini ve devamım ıehlikeye d§Orcbilccei ris*lcrin eıtcıı ıcŞhisi, leŞit edilen

ıisklerıe ilğli ğerckli öılcrnlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ameıylı şağdaki çalışmılar yapaı:

_ Şiıta,in karşı kaşıya olduğu riskleri tçnımlama}, ö|çırıck, analiz ctnelı, izlcınck ve raporiamah kontsol

iiiıebilen wkonnoi edikocycıı riskleri azalunak amıcıyla uyanlarda bulunmai_

- Risk yönğtimi stratejileri esas alınırı& yonctim kruulunun göıihleri risk yönctiıni

p"iıtfi- ve uygulama usullerini belirternelq uygubnınasını vc hıalaıa uyulmasını sağianıak.

_ Risk yöııetimi §ıtldndc ıcmel bir araç olın İi§k ölçürr_, modcllcdnin las8rımr, rçilmcsi, uygulamaya

ı,-uıİn.., ve ön oıEy verilmcsi sliıeciııc katılııak, modelleri dilzcnli olaıak gözdcn gÇirmclÇ scnarYo

anıiiz|crinı gcrçcklcşirtrcl gırekll değ§iktiilcri yapmar,,

_ Risk izleıne fonısiyoııımu eüiı biı şekitde yairıe çıirmeyi sağIaınak üzerc gerckli görtıIdüğüııde ilğli
biıimlcrden bilgi, görfş vG rapoı talep etnek,

_ şi*cr hedcflerine ulaşırı.yı ctıiteçbilecck ıist 
_ 
unsıırlannın cıki vc olaılığa göıe tanımlanması,

iö*ı.rairır"*ı izteıım* ırc yonilmesi amacıyla eıkin iç kontıol sistcınlefini olı§tııım,k

- Ri* Yonetini 'c 
iç konrol si*enılerinin Şir}a kıırıımsal }ıapısıııa cntğgrc edilmesini ve ctkinliğini ıakip

getirmek. Komite yönetim kıııuluna değerlcııdiımelcrini yazılı veya södü otaral bildiri.
y6ıctin xurulu yeliğiniı

Görcvi
Murat YILDIRIM
Vedat KARCI

ctmck-

ŞiıLet'in risk y6ncimi vc iç kontol sist€Elcrince risk ıınsıırlrını uygım konoolkr gözaiterck

ölçOlrıcsi, raporlanması vc kaıar mckanimıalannda },ul lenlmaş komılrındı çalışmalaı yapmak,

Çüşma esaslannı pcıiyodik ohrat gözden gşinnek ve gcrckiyor ise değişiklik öncrilcrinin onıylaınaeı

için yönctim kurulımı suıumak.
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16.4. liıaççııın Kurıtun kınımsıl yöıctim ilkeleri kıçısındıki durumoıun değerleıdirilneıl
hıkkındı açıilıma:

§PK'nın tI_ t 7.1 Sayıh Kımııısal Yönetim Tebliğ kapsarıııda kurumsal yönetİm ilkelerİnden zorıuılu olaıak
uygu|aoacak otanlann bclirlcıımesi vc g6zetimindc, paylan Borsa İ§tE but A.Ş. (BİAŞ) YıIdız Pazar, Aıa
İ"ru "e Koltekıif Yst nm Üfünleri ve Yapılaıöntruş Ür{lıler Pusn'nda işleın göreıı balka oçık
oıtaktıklann, siıcmik 6ncmleriıa göre piyasa dcğerleıi vc fiili dolaşmıdaki paylanın piya§a değerIeri diktalğ
alınral dahil olöıklan gnıplaı Seımaye Piyısası Kunıtunca beliıleıımektcdiı. Birko A.Ş. 05.12.20i6 tsıihine
kadaı Paytan B|ST ANAPAZAR işlem gören ve zorımlu olaraİ uygulaıucak kıınımsal yönetlm ilkeleıi
takumndan l. gnıp şiıket ikeo. BIST karanyla 06.12.20t6 arihindcıı itibarct Yakın lzleme Pazannda işlem
görm€ye bşlaını$u. Paylan Yakın İzleme Pazaındı §em gören şiıkeller, tebtiğ gereği kıınınsal yönerim

i&eleriıe uyum yürfilülüğü krysoııında dcğildir.

Bununla beraber Birko A.Ş. paylanıun BİST mevzııaıı çrçevesinde yeni<kn Ana Pazaı'da işleıı göımesi

için gerekleri sağIıma çıbsıırda&r. Kımımsat yönctim ilkeleri kapsaoıııda tlçikıcü grup şiıkel olarak pay
salıipleri, kanuyu aydınlatna ııenfaat sahipleri, yönerim kurulu başlıklanna dair ilkeleri büyük ölçüde
uygulamakıadır.

şiık€ı, faaliyetleıini SPK ıaafindan beliı,teııen Kıınmısat Yönetim İkelerini çcrçevesiıde vc zonıılu ilkelere

uyumıu oıaİak sİtdiırİİıeı(tediİ. Zorunlu o|mayaı ilkelerin çoğunluğu ııygulanmakta olup, uygulanmayan

buı ilketeıde ııcdıang biı ç*aı çrşmas, söz konrısıı otmaııakladır. Kurumsat Yğınetim İlkelerine Uyum

Raponı, şiıtet'in wııw_biıto.com.E adıEsiıdeki web sitesinin Yatınmo İl§kileri Bölümtl/RaporlaılFaaliyct

Rryorlan Bölihtıünde yer alaıı 20l ? Yılı Faaliyet Raponı içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raponı

en giincel hali ile yer ılmakıadır.

Şirkel, 1972 ylında kuru|muş TtiıLiye'nin en cski saııayi şiıketterinden biri olaıak etkin kuıumsal yönetimin
jirk",ı., u. paydaşlan açı§ındaı çok önemli yraıtan buluıduğma inaımaktadır. Özellikle; ŞffaİlÜ
sorumlu yönetim anlapşı ve hesap veritebilirli} Şirket'in öncclitli yöıefim ilkeleıi arasındadıı. ŞirtÇfin
uzın yıtlaı boyuncs Ttırk vc yıbaııcı firmalaıla gğrç€tleştiıdiği tijm licari faaliyetleıin tecriibesi ile

yapısıdaki uluslaıaıası iş yapma sıandaıtlanna yatiıDlık ilk ha!}a açılaıı fiımalardan biıi olması dolayııyIa

İı...araı-* kaçı sorurıluiuk ı4ını4 scfm.ye piyasalan düzınleıııelcrinden çok once uluslaıaıası

staııdanlara göre §nansat ıapor|anı kutlanım, Şiıta in yltaı i9eıisiııde yönetim Ğlsefesİıi daha kuruınsal

bir yapıya 8cıirıniş karar ılma ve sorı.mluluk taşıma alanlannda netlik vc şffaflık sağlanışıtr.

§PK taıafından ilk olarak Teınmuz 2003'de kamuya duyunnan v€ siıİeç dahiıinde çeşitli rcvizyonlara

uğıayarak 03.01.20ı4 tııih vc 11_17.1 §aytıı karan "Kunımsal Yörıetim Tebliği" ile son haline kavuyı'ı

r*ururnsaı yğnğim İtkelcri şiıket aıafiıdan uygulaıunıkıadır. Zoruıtu olınayan ilkclerin Çoğıınluğu

uygulailııayan bazı itkeHe de berbangi bir çılor çatışması siiz konusu olmamıştır.

t6.5. Kurıt dizıılımelcıi ıryınDcı kurulmııı zonııh olıı ibnşmıı pıY ıüiPhri İlc ililkİler
biriniıiı fııliycltcri ik bu birinin yöıoticisi hkkııilı bilgi:

Şi*et ıarafrnda& 03.0t.2014 taıihli ve 2887t say lı Rcsrni Gazct 'de yayunlaııaıı, iI, 1 7. l sayh §crmaye

Piyasası Kıınılu 'Kunımsıl Yöııetim Tcbliğ" ll'iııci madde$i gcıeğince paylan borsada işlem görcn

oıtakl ıklar& pay sahipliğ hıklırımı kullınılıııası konusunda faaliyet göstefeıı" yönetim hrıılım raporlama

yapaıı ve yönaim kıruiu ile pay salıiplcıi aıasındaki iletişimi sağıyın yatınmcı ilişkilği bötilmü

oluşuruImuşu. Yöo€tim kunılunun orihinde al&ğı 07.01.2016 urih vc 149 sıylı karanyla bğlllıotin

yoneıic itiğine Sn.Nazik Taşkıo, yöneıici yadımohğna So.}hyrettin Ycııel atanğuşhr ve biıim aşğda
bclirtilcn görcvtefi dihilindo faaliyetleıiıi yüriitmektcdiı:

- Yatınmcılara ill$iı kayıtlann sağlıilı, güwnli vc güııce! olarak tutulna§tn,

qizli vc ticği sır nitcliğndeki bile|crŞiı*a ilc ilgili kuırıya 4rlılaımımrş
salıiplerinin Şiıtel yanııl,amğ
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- Genel kıııul toplanrtsııın üürltılükteki mevzudr, esas §özlşmeye ve diğer Şir}et içi düzeıılemelere uygun
olarak yapılması,,ı sağlaralç

- Genel kurul toplanıısnğ pay sahipleıinin yaro|aıubileceğ doküınaıılan hazırlamak,

- Oylama sonuçlanıın iaydının fufulmasın ve sonuçIaıla ilgili raportann pay sahiplerine yollaımasını
sağlamak,

- Mev-zuaı ve şirkctin bilgileı,diııııc politikası d,6hil, kamuyu aydınlatn ile ilgili her ttblü hussu gözeırııek
ve izlemek.

- BIST ve §PK ile itgili iooıdinasyonu sağlaııak ü!a datıil, kamuyu ıydıı.latmaila ilgili her tllrlü hususun
ıakibini ve kooıdimsyoıuu yapmak,

- Web sitesinin yatrımcılarla ilişkiler bölllınilnü üıasal yt kümlülüklcr çrçevesinde ıısarımuu yaparak
bilgilerin güncel o[a396 cığlaınık.

Adı Soyıdı

Nazik TAŞKIN

- Sermaye Piyasası
Fıaiiyctleti Dıilzcy
3 Lisansı

- kıınımsai yöneıim
Derecclcndiıme
Lisamı

0 3Et 225 0000 /
0 388 225 00ı0

ı7. PER§oNEL İıAXKINDA Bh.GıLER
l7,1. İzıhnımcdc ycnlın hır bir finııııt tıblo d6İeDi İİn orıhmı olııık vcyı d6ıcn soııın
iıibıriyb pcrıoıd oyor bı ııydı görüieı 6ıerli dcğ§iklittcr ilc müntllı vc 6nemü iıÇ bclli
bışlı iııIŞcl "!.ı.l.n vc ooğıtr bilge idbığlt peı:oıttb dığlımı bılüııdı çülımıı

şi*et c§ki tcknoıojiye sahip kilde ipliİ işt€$ı€si faaıiyetleri 31.03,20ı6 aıihiıdc, pcnyc vc opcn,end

lf;"1",i;ai.ii:oıo,ia-a,r,İ*groa- ç"l,şr, s"ysı .?rlmştır. Çatışğılffin bai, ettiğ alacaklai

ödcıeıet iş akitleri sonı eıdirihiŞir.

0 388 225 0000 /
0 388 225 0010

KaEgorileıi iüberıyta 3 yıl itibmyta çılşan persoıel sayısı:

t

Unvını §ıiip Olduğu Lisıns Tel / Fıis E-mıil

Yaimmcı
İıişkileıi
yğneticisi

bona@birko.com.t

Hayrcttiı YENEL

Pay Sahipleıi ile
İıişkilef Birimi
yetkilisi ve lnsaı
Kaynailan
Müdünı

borsa@biı*o.com.tr

Eirko 31.1220|7 ı1.12.20|6 3ı.ı2JOls
l73 620

GENEL 0 0 0
45 66
ll8 548

KoTEKs l0 6

3|.lz.ıİlls3ı.ı2rlıı63l.|220|7Birko
^,.-.,'^§20l73l43P€rsorc|Döıem Somı
(4|9l38PeışmlOrtalamaSonuf}önem
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UJ. Pıy ııhipliği ve pıy opsiyoıhn:

l7.2.1.Y6nctin kurılı üychriıiı ünççııı pıylınnı y6ıclilı ııbip oHnklın opıiyon!ır
hıkiındı bilğ:

Yok|uı.

17J.2. Y6neıimdc ığa sıhiİıi o|ıı pcrıoıcliı ıtııççıtııD pıylırmı yondik ııhip olduklın
opıiyoılır hılılundı biği:

Yoktuı.

l?J3. Pcnoıılİn ilnççıyı foı ıığııasııı olinküı Lılıı hcr tğılİ ınlışnı hıİluıdı bilgi:

Yoktuı.

ı& ANA PAYSAIdPLERİ
l&l. İbrıççnıı bikLt d§iilbdc ıoı geıel kıı,ııl toplııtuı ve ıoı dııın ilibcriylı rımıycdeki
vcyı toptıo oy hııııı iınaen pıylın doğudıı vıyı dolıyh olırılı 0ı65 vc fıalııı olın çrçck vc
tt ıı ıibııır ıyn ohn} güctcrilnte iıydıytı orütılık yıpııı vcyı b6ylı ğilcr yokıı
buluınıdğıı dıir fıdcı
şifkcı'in 21.o5.20t7 ırİihri olığın gcnel kıınıl toplıntı ıaıihirrc göıc sctmaycııin % S'irıdcıı fazla paya

sahip hrhıngi bir oıtık yoktuı.

Şirkeı'in son dunım itibariylc scrmıycsinin o/ı S'iüenfaztapya sahip herfungi bir orıak yoktuı.

lt.2. §crıııyedcki vGYı ıoıüD oy hı}h içiıdtld doğnıdıı pıyıın 7o5 vc fızlııı olıı geıçcl ve

tlız.ı Hşi n ırır". 
-ııtıp 

ouuıııın fırkh oy hıklınnı ilişkrD bııg veyı butıımıdğnı dıir
ifıdc:

Yokuu.

lEJ. §crmıycyi temıil cdcı pıylır hıktuıdı bilgi:

Yoktur.

ttS. İhrışçıııı yöıctin hi§ııfcfde dğt'lctiğe yol ıçıbile§Gk
hgl.i.ındı }llgi1

Yoltur.

şirtet sermaycshde Hıaqgi tıir imtiyaz buıııımmıka olup, yörrtim esas s6alcşoe hüllmleıine goıe

2 yıllığına oıtaklar taraiıdan seçilmckıcdiı.

l&4, İLnççmn bilgiıi dthiıirdc doFıdıı vcrı doııyt dınk i}rıçıııı y6ıedıı hllıimİyctine

,riip "ı.ii.." yi a. n_erv, -konüot ;ı$irı ıdı, ıolndı, ticırct ııvııı. y6ıain
iı[foıy*rn ı.yo4ı vc uu giciı ııottyc İntıııılııııını cngıIlııclı içiı ılıııı tıdbirler:
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lE.5. §crmıyc&ki vcyı ioplım oy hılılıı içiıdcki doğrudıı pıylın 7o5 vc fzlın olın gcrç*k kişi
ortıklınn birbiriylc ıknbıl* ilişkiieri:

Yokıur.

ı9. İLlşKİLi TARAFLAR vE İı"İşı<İıİ rıRArunıı YAPILAN İşıstıtr En İıAlo«N»e
BiLGİLf,R

ı9.1. izıhrıEı€dc ycr ıtıı hcııp döıcolcri vc ıoı dunm İtıbıriyh İlb}ill ıırırlırlı yıprlın
işlcmler hı}i.ııdı UM§ 2ıl çcrçııvcıiıdc ıynntlı ıçıilımı:
KAP ta 22.03.2ot 7 ıarihiııde yaynıanan İlişkiıi Taıaf i$eol€n ile ilgili bildiriııde; SPK'nın 11-17.1

sayılı Kunımsat Yöııetim Tcbliğine Oebliğ) istindcn Şid€'in Ceydan Tcksıil Çeya İnşaı,
Elektronilç Ztğjsğjiyc, Ha[ Mobilya §ııayi ve ficaİ€ı Lıd, Şti. ile yıygın ve soreklilik arz fu
işlenlerinin kanuya 2çügı"n son yılIık finansal tabloIaıda&i satşlrın maliyctinc veya hasılala oraaırun

% l$u aşması vc 20t? lıcsap döıçmindc de saıışlaın meli}atiııc veya b*ıldın % lO\ındın fazla bir
oraıa ulışacağının öngörlllmesi vc satış fiyatlanon diğer bayİlcrc. uygulanan fiyatlara emvl olaıak
uyguİan8cEğ ;bebiyle dlzcntcrrn npord4 Ceydam Tekstit Çeyiz, tnşaa! Et€tüonik, Züccaciye, Halı,
ÜJbııya saıay; ve Ticaıeı Lıd, Şti. iIc yryılan işlcmtcrin koşııltan, iiyd beliılemc yöntemi ve bu

yöntcmin scçilmcsirıdcki geıetçler açıklanarak, işlcmlcrin piyasa koşullan karşısındaki dıınımu
İıakİında bilgi sunıılmu$ır. I(AP da ilan editmiş ve yapılan satışlann cmsallcıinc uygun olduğu

açıklanmışıı. Son üç yrl ilişkili tüarlaıdarı alacaklaı aşağdaki gibidin

ceydaın Ltd.şti. şiıtet'iı topEıcı balsi olup, Şirteftcn makina balısı ılmıttadç. yönetim kurulu

gcnel sckİctcri sn_varup ıv»oĞıN, ceydam Lıd_şti.'nin ana oroğ ve mÜiblüğihü yün]tınckıedir.

ğirko AŞ,'nin 21.o52lil7 wihli olığan gcnel kuruluda yönaim kıırulunı 2 yıl görev yapmaİ üzere

seçilmiYir.

Selvi Halı Ltd.Şti. şirketin pcrakcııde bayisi olup, Şiıtet'ten ımkinı haİış almaktadır. Yöneıim kurulu

uaşıan yaıaım.,.ı sn.remaı sEl-vl, scivi Halrlıd.Şti'nin aİa orrı$ ve mlüttİlüg0nü yüriltmcktedir-

oı*o ı.ş.,nın 21.o5.2oı7 t8İüli otağan gcnel kuruııında yöıetim kı.ırulııııa 2 yı_l göıev yapmak ozere
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20. DİĞERBiLGILER
20.1. Scrmıye Hıkkııdı Bilgilcr

Şiıkeı'in en soı ıescil edilen çüanlmış scrmayesi T7.288.314 TL ohıp tamımı ödenmişir.
20J. KıyiIı §ernıyĞ Tıvııı:

Şirkeı'in kayıü seımayc tıvaııı 250.000.000 Tl'dir.

203. Döncm bışı vc döıcıo souıdıti fiili dohşndıtd pıy sıyumı! Eııtıbılııt vG izıhııocdc
yer ı}mısı gcıtkcı fıııDral tıbb d6nea!ırl ldbıriylc ıcrınıycnln 7. lo'ındıı fıdısı ıyıİ olırı}
6dcımirc€ }onu hılıhıdı bilgiı

Yoktuı.

2{1.4. Scrnıyeyi tcnı ctncycı kıııcu vc iniifı ıcıcihri vb. hiısclcriı ııyıı ve oilcügi h.}kıı.lı
bilğ:

Yoknır.

205 Vınnttı ıcıuıyc pİyııoı ınçtıt1 pıyı döıOştıırülebıtir ııbvü, pıy İlc dğştlrİlebiÜr tıüvil
vb. scrnıyc pıyııııı ınçhnnın nıkıin ve dünüştllrıng dcğ§im veyı ııtcp cdılmc cııslınıı
ilişkiı bilsi:

Yoktur.

20.6. Gnıp çirkcıtııiıiı opılyonı koıu o!ın vçı İçullı yı dı koşılın bır ın§mı ilc opıiyonı
kono olnııı kırırlırünhş ıGnııyG pİyısıı ınçlın vc diz koıoiı opıfon hıtkııdı İ|lşkİli

kişiteri dc içrın biği
Yoktur.

20.7. iuıhııncd. y.r ıh.rt gcrc6! finııge| rıbb döntmkri İdbıriyıc yıpüı r.rımıy.
ırtrnElın vc kıyııııın ilc ıcrmıyc ızılnnlır1 yıııüııMpııt edilın pıy grtpıın ve pıy
ııyııındı @şlkliğc yol ı9ı d$r ly'emlcre illkiı bi!i:

20l7'dc thdenmiş scrıDayc 60.000.000.-Tl'dea; 77.2E8.'|4,13,:rL'yc ç*arılıruşır,

20.& İinç,.ro ıon on lki ıy içiıda hı ıı ırıo lıbıiıü vçı ıltıli}ü YltınDcrY. .ıü' 3üiCÜYk

pıy üncıııı bulunoııı hıthd." bğ iıtçolcrh nitcıiüiıc, bu fulmltrc İono olıı pıyıını tutın
ve ıitc|ilılcrlnc ilifıin ı9klııılın

Yoktur.

20.9. tbnçıııı E€vcut drnıE HDığlc pıy}ınııt borııdı irbo türıEcri dunmundı hııgi
;.yı._ ü"r.a. bhı gcü.drğrıc vcyı- bu hıııılın ırşİb blİ bşvorııunun bulunıp

boluıııdğıı ğ}iı bilgiı

şiıka pıylın ınevcuı dıınııı iıibııiyleBorsa lsıaobul A.ş. yakın tzleıne pazarı,ndı iş|cm görmcktedir,

20.ıo. İııbnıncDltı ıldrlııdığ yıl vc bİr ğnctH yıldı cğır İbnçfı tııilgıra1 h.İkı ıfdı bir

"JÜlE ltııççOıı pıybnEıiıılc üçünct ğ*1 tıl.nıaıı $rç.ilcrt'ri.ı .h gcçiıDc

İffinl l.l, r:.İ"-o İıli0ırln fryıl,c ıoışiın hıkloıdı bilğ:

Yoktuı.

20.11. Esıs clbl.rıc vc iç y6ncrgeyc iğkiı üıcnli bilgiltr:
ıdlı intrnıct adıesiıde

Şiıtet csas söd@i vc ıç yöıcf,ge kap.göv.tr vG Şi*et' in ııuıw.biıto.coo-tı

bulıııııat<tıdıt. Tek biı naln lıaln" ggtfuilniş vc yeüili kişilerce imzalınınış esas

izahrıaınenin ekinde yer alıraktadr. Aynca Şirtet gencl kıınıtlmorn çalıgıu ıısüI ,.+

lç Yöııcrgesi- (ıırwş,.biı*o.com.tr) adrtsiıdc yer
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Şi*e1 geııcl kunıl ıarafiııdaı vc Tfi hükihnleti ile sermaye piyEsası ııreıraratıııa ıryguı olaıak seçilecek
7 kişiden oluşıı yönetim kunılu ıarafııdan idğ€ dilir.Yöııctim kıınrlu ilk mplınnsmda aıalafında bir
başkan ve bşkın yardınoı sçş. YOııetiıı kıırulu üyelerinin gttscv §lıeleri iki yldır. Görev §ircsi
§orta eıçn yönctim loırııtu üyeleri vc bağıosız yöoctim kıınılu ğrlği, y€aidğı yönaim *ıınılu
ğcliğineve bağmsz üycliğt saçilebiliiter. Yğnctim kunılu ğıelerinc, TTK çeıçsııesinde, Scnnaye
Piyasası Kanmu hikr§dğıinc aykm olrnmak tıydıyla rrCcmc şckli ırc tltarı gcırl kırulca
kaırla$ınlaca} ibıet vı diğer mali haLtır ııerilir. Gerel kunıl lophnülıı, 'Geııel Kımıl İç Yöıergesi"
hok{hııİerine görc $netitir. ola@ ve olağn§stit g€n€l kun l toptaüİı8nB teİlaı oy haİkına sahip hcı
bir poyın bir oyu olacdoı. Şiıtçde ait ilınlr, T{lıkiye Ticareı §icili Gaıetesihde TTK ve scnmye
piyasası mevaıatıda beliıtilen *elere uymık tılüyla yapıt!ı. Genel kurııt ıoplım iiaıı, nevant ile
öng6ıüleıı usullğiı ysDı §ıra, mümkib olaı cıı fada poy sahibirc ulışıııy sa$ıyecalq eld<torıik
habeıIeşıe dahil, lıcr tihlü iletişim va§ıtsst ile gcoel kunıl toplant Eihind€iı a§gari üç hafta ğre yıpılır.
Şir*ir'i! iut€fffi siıesiıdc, g«ıel kunıl toplaıtı iiaırı ile biıliktc, Şiıtedin meıraıaı gcıtği yapoası
gıııtcı bildiıim yc açütıına!ırıo sctmayc pilasası w|raralıd^ bcIirleııcıı hususlar pay sahipletiıt€
dııynıluı.

G€ıel kurul toplaotsıa clc&tonik orlaırıdı t tlım: Şiılct'in gcrrel kunıl toplantlanni katlma bakk!
bulımaıı pay saiıipteri toplaıtılara TTK'nın I 527'ıci maddcsi u5ıaıınca clektıoııik orıamda ü karlabilit

2{Ll2. Eııı ıEzlqpeıb ğili mıddcsiıiı rdcrııs vcrilmcıi sııdiylı ihrıççıııı ım.ç vc
fııliyetlcri:

Esas södeşnenin 3'üıcil mıddcsi«le beliıtilen şirketin amaç ve kmulan şunlardır:

t -Dokuına ve Ciyim Saıayü

ı)Pamuk ipliğ ve hcr tiiılü pamuklu mcfnışı ve konfekiyon.
b)Yün iplğ ve iıeı türlü yiinlii mensucat ve konfeksiyon,
c)El ve malcine Halısı.
d)Tabi ve slmi etyıftan manut diğğ, dokıınra ve gifm eşyası.

2-Ev şyalan ile ilgili olarak

a)Her tiklü möble, kolnıl<, kaııepe, setıpa, etajer i|e yemek ve yatak odası taiım|an.
b)Televizyo4 bıodolabı, çamaşır makiıeleri, radyo, tqıp, pikap, meftşat.

3-Heı tfblü gıda rıaddeleri üıetim vc ticaıeti

4-Her tiirlü konu1 toplu konut, yol, kötrü, boİaj, şüma tesisleıi, hbrikı gibi ıesislerin iışaıııu yşınalq

taaiüüt etneh şiı*ğ yulğnda b€lirtileıı sıai ve ticai işlerini ve konulannı gerçeklŞiımet amacıyla

a)otoprodüktör satüsııdc clektik İİetebilir, sası vç yönsğn€liğiı elvcrdiğ şekiıde saııbilh, elekaik
cncrjisi llrctimi içh sa§tral alebilir, kuıabilir ve işlctebitir.

b)Koıusıınu ıştil edeıı mıtlaııı vc §leıin lstihsalini, imalaıını, imal olımantr vc imalat malzemeleiinin

ithala!ıı, itr11,ca§n , ıoptın ve p-İtcııac saüşııı mümessilliğini, dağıttılğnı, komisYoıculuğuou ve

bereıi taabhü işlcıini yapabilir.

c)konıısıııa giıtı maısaı vc aaçlann gaıçekteşüıilınesi için gerckli t{ıttın yo vc yııdıncı faıliyetltrdc
'bulıııubilir, 

ıesist€ri hrabiıir, btrın haktan ikıisap ve boçlan iltizaın dcbilir.

d)Konusıı ile ilgili ohıak scımıye piyasası maraıdııa uygıın otaızi hcr ıilıtü ıııı.okul ve gayıimcnkul

ınallaı ediırbiliı, hmlrı saın alabilir ve satahiliı, kiraya veıebiliı vcya iirılayabilir, keodisi iışa ııe

imat edebiiir vcye €ttidilir. Menİul ve melları {lzcfine rthin ve ipotcllcr koydunbiliı,

başkıtrının mallan tzcılrc relln ve ipoıckler Loydınzbilir, ipot klği kıldJı8bilif,
ipoteklır atatiliı boçlgı için ipoıeİıGr ıesis ğttircbiı4 istikaz

Şirketin kendi ıdıDa v. 3. kişil€r lehire, gaıalıti, kcfalet, temiuı yeıması v€ya

ı€§is etm€§i scrmaye piyasas meırzııo çgçevesinde ?-
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e) Konusu ile ilgiti işleı için hakiki ve hükmi şhıstarla birlikte yeni şirkeder ve adi onaklıklaı kıırabiliı,
kunı|muş şiı*etleri ve şisi işIetneleri devir ve salın alabilh, kunılmuş şi*«terc işirak edebiliı onların
hissclerini ya da ıüvillcrini saıın alabiliı. buıhn yatınıı hiarctleri vc faaliycılcri nileliğn& olmaınak
kaydıylısatabiliı ve devıcdetil[ oıtaklı}laıdan çıkaıabilir. Sermayc Piyasası Kanrııu md. 2l 'l hükmü
sak]ıdır.

5 €ayrimenkul Yatınm Ortaklığ Faaliyetlcri:

Sermaye Piyasası Mevzıııtııa uygııı olaıak Gayrimcrıkul Yatnm Oraklığına kunıcu olarak iştirai edebillr.

İşirak edecc$ gayrimcnkul yatınm orıaklığını nakdi ve ayni sermaye koyabilir.

Konusuııa giıen işledn sğ4€klcşEcsi içiı eer€kli her türlü ticari ve sınıi akitleri vc mı.ıameleleıi sigorta

aceııteliğ vc sigortı akitlcri yçabiliı. lŞcmlerln yllrtttillnıesindc vcLllet vaebilir, sıiı her tllrlü akit vc

muamelelcri yapabitir. Konuşı ilc ilgili husu§lodE rn{Laçg§illiklğ, scentcliiler, bayilikler alabilir, vercbilİr.

Her tiıılü p6tcnı, ihtira bcrd, gibi mıddi ve gayi nıddi batlar alabiliı ve veı€biliı bunlan kirıIayabilir veya

kiıaya verebitir. Şirkeı TTK Md. 5Z1_523 hilktlmleriııe gört sadcce kendi çalışaılanna ilişkin olaıak ürçlimi

ve verimliliğ aıırmak vc sair rcsyıl ve hıyri amçlarlı işi yaıdım saııdık|ın, ixi eğitim ve sağık leSisleri

ve benzeri aımçlarla vakıflaı kııratilir ve kunıtmuşlaız Seımaye Piyassı Kurulu dilzenlemelerine uygUn

olaıak katkıda bulunabilir.

şirket yukanda sayılan işterden bşka faydalı göıillecc\ başka işlcr de ya9mıi islediğinde yörıeıim kurulunun

tehıifi ve gcnel kurulun tasdiki ilc bııılan da yapıbilir. Ancak, Esas Mukavele @işikliğini gerckrirecck bu

gibi işlerin yapıiabilmcsi için öııcedeıı Sernuye Piyasası Kımılu ilc GOmrü ve ficaret Bakanlığı'ndan

mOsaade almak şınır.

Biıko A.Ş, Tesisleriııdcki genişleğneler, y€ni fabrika ilarcleri çncı kurul karanna bağhdır.

üiıevti yönetim kurulu bu Looııdaki wsiyelcrini ve pojelerini (fizibilile rapoonu) h8zıılayıp, özet bir Şekildc

genel kurula sunar.

şirkaimiz mevcuı dııründe nakiDc h8tısı haıicinda bcrııangi bir ilıetim yapmamaııadır.

20.13. Yönain koruluıı vc ionitclcrt lğkiı 6ıcıli hiküDhrfu 6z,llcıi:

Eııs §6uleçmeniı 7'incl uıddcılıc görı y6nclim kurulu:

Gcnel kıınıl tarafiıdan seçiıecek 7 (Yedi) {ıyeden oluşı! bir yöııeıim kunİu taıafından yönctilir ve teınsil

otunur. Yönaim kıırulu üyeleri iç.fisiDdc grııevlerini hiçbiı aki atuıda kalmaİsıan icİa etm, nitcliğine ve

poıaısiycline sabip bağmsız llyelcr bulunur. yönctim kııfuıuodı görcv atacak boğmsız üyelerin sayıs ve

nit ıiııeıi Scrınaye Piyasası Kınun'u vc Kunıığ'ıım d{ızenlemelerire göre tespit cditir, Yönetim kıırulu ilk

bplarüsırıdı jannoaı bir be$ın vG başLan yaıdımcıs scFr. yönetim kurulu üyelitlcrin&rı bfuiıio

lrc'*rngl tl. scbep|e boşalmas hılinde yeriııe geıetli nitelikteri uşıyan bir kişi ilk toplanacalı gcnal kıırulun

o*y,rri .-uımri {ızcıe yöıctim lcunılu ıaııfıııaı seçitir. Söz konıısıı kişi, iİyeliği gençl kıırul trratDdan

onaylatımak koşutuyla yeriııe scçildiği kişiıiı süıtsini lamarılar,

Eııı ıdzleşıncıiı 8'iıci mıddeıinc g6rt:

Yön€ıim kunıu üyeıeri 2 (ili ) yü için scçiln, Müd&ti biten 0ycler yeniden sçilebiür, Eski yönetim kurırlu

ycnısı seçitiııceye k6dır g6rcvine dğır8m d,r, Gencl kıınıt ghdcmd. ilgili bir maddenin bıılıuunası veya

gudeınde mad& bulıınmca bile baklı tıir scbçbin varlığ halinde yönelim kurulu üyeleriıi heı zaman

dcğiştircbi lir. Azit dıırıımıuıda üyeterin lamanıı için aynı genel kuıulds scçim yapılınası

ederı 3 ğç) ıoplantya mızerctsiz olara& kolmayan ilyeleıi i$ifa *,'i . TTK'ıın

hükmü mahfiızdur.
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Yönetim kurulu her yıl ilk toplantısında TTK'nın 366 ve 367'uncu rıaddeleri hükmiine göre vazife aksimi
yapar, Bundan sonraki toplaııtılaf, şirket işlcri vc muamelelcri litaun gösteıdikçe Yönetim kurulu bşkanııun
daveti rı7.rine yapılıı. Üyeter, geretçe gö§tererek başkgıdan yöııetim kı.ınılulu ı,oplarıtıya çağmıaşııı
lsteyebiliıIer. Ydnetim kunılunun ayda cn az bir dcfa oplantı yapması mecbııridiı. Yönctim kurulu şirk*
merkezindc veya lilzum göfiücıı hallde başka biı yerdc veyı şhirde toplanmay kaıaılalırabilir.
Yönetim kurulu goroşıe vç kararlanrun kaıar &ftetine bağlaıucak topiantı tulanağına geçiıilmesi ve

ıoplantıya kıtılaıılaı taıı§ndın imzalanması zorualıdur. Olıımsuz oy kullmaı üyclerin geıekçclerini de

bglirt€ıek tutana$ imzataııaları gerekir. Yonstim kunıIu üye tan sıı)ı$nn çoğunluğu ilc loplaııı ve

kararlaını toplantda tazıı bııl,naıı üyelerin çoğunluğu ile alıı. Oylanı şilliğ haIinde oylamıı konu ertesi

toptantı gündemiırc ılınıç bu toplantda dı oyçok|uğu seğınımız-<ı öneri ıeddolunmuş salılıı. Yörrctim
kuru|u üyelcrinin her birinin konum ve göıev alaniarını bakılmaksızn biı oy ba&kı vardıı.

Eııs s6alşmeniı ll'lıci ıııddcsioe g6re:

Yönetim kunılu, TTIL §PKn ve ana §özleşıne i|e kcndisinc veıilmiş bul§ıan g6revleri ycrine gelimıekie

yükrİnlrdür.
Yönetim kımılu üyeleri kendi aıalanrda aşağıdaki şkilde vazife taksimi yapaı.

l) Yönstim Kurulu B§kanlığı:
Yörıetim kıırulu esas södcşrıe ile veya genel hıflı! karan ile iş başma gelir gelmez üyeler arasıııda bir bşkan
ve başkının bulunmadığ zamanlaıda ona vekalet etnek ttzere bit baştan yaıdımcısr seçer. (TTK md. 366 )

Bqkanın Vazifeleri:
a) Yöre,tim kıırulu güıdemini hazıılamak,
b) Yönctlm kurutunu toplaııttya davet etmelç
c) Gör0şmeleri idaı. etnelq
d) Verilen kanılann t8tbikini §ağlaıııak

yöııstim kıırulunun başkın vc başkan yardımct§ı s€çimini het yl gmcl kunıl toplıntısııü müteakip yaprüası

şarttıİ.
2) Yöııetim Kurulu K5tipliği:

Yoneıim kurulu görüşrrlerini ülmıazaınaİ tuım8k iızerc üyelcr aıasııdan v€ya dtşarıdalı bir kAıip scçcı.

Kınrlınn gcçer§iğ yıalş inzı edlim§ olmıhnnı bıSilır.(TfK nd. 390)

3) Komite veyı Komisyon Teşkili:
yoıaıİ tırnıı, qıerı" çhışloı tleme\ lıcndfoine ıunulıcıt koıuhrdı nporü"lrtrnık, kınrlınıı

"ysrı;"k 
,.y, İç aorıır" r.u"ıyta içlerindc yönetim kurulu üyelerinin de hıtıııabileceğ tomitcler vc

Ü;İ-y""ü., luİı,tıİir. y&ptim kıınılu 6nıyşlnİle komitetcıin olu$urulması, komitelerin g&ğv alaı'lan,

çaıışrna csasıan TTk, senıaye piyasısı kanunu scımaye piyasası kurulu,nun kımımsal yönetime iıişkin

atzcnıemeİeıİ ve ilgili diğer hev-zııaı hükllmletine göre geçekteşiritir. Aynca TTK'nın 3?8'inci maddesi

uyarınca riskin crkcn saplannısı amacıyla bir komite kıırıılıır,

Esas Sddeşmenin 29'ımcu ııaddesiırc göıc:

Şirtetin gcoel kunıl toplaonlanm kaulını hakftı bulıman hık sahiPısfi bu loj,_ıTrlara, İTK'nın 1521',f,i

l"aa*; iy".n* aa«rooıt oıı-a, a" ntırtııı. şı*"ı Anmin şiıkatcrdc çlck _EoDı! 
olandı yapılacak

G"Şİn; iıiştın vo*tııeııı 5nmmı; ,rv.,İo"a l,*.rnlfl*nin gcoel kwul toplailıianna Gl.kt'oıik

oIıamd8 Laİıımalanna, görr§ ryrı.ı;"!"""r, öııeridc bulıırıatanıa ırc oy kullanmatınoa iokeı bnryecrk

;.ıfr;G;k*rİ;#.* k*Hdği gibi bu amıç için oluştıınılmuş sistcmlcrderı.dc hizrığ saün

ffiti. +Ğü ,n- g-"ı t 
",ri-ıopır"tif;rfi" 

csas sözı*;€ilin bu htİmü uııanırca, kuıulmuş olan sigcm

üzcriııden hık sahiplcriıin * iil.iı.ıı*ıı* aııl,n yon"m"ııt hd<rnleriıde bcliıtilcn hal«larııı

kullaııabihıesi sığlanır.

Esıs süzleşmesinin l0'uncu maddcsine gge şiıtetin tosil vc itzamı şağdaki şkildodir:

Şiıkeı'in yönaimi vc }ışı ıuıısili yön*im kıınılıına aitir. Şirkct'in
}gıarlaş§nlır Aksbe kııaı
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imzaı6p6a[ !nç61 betçlcrin ve sözlcgn€lerin gĞç€fli olması, şi*etin ilzaııu için şirlıeıin resırıi mvaru dtndı
şirkcti ilzama ye*ili kılınaıılaı ıaııfiıdın imzalanması şrüır. Yönctim kuıulu lemsi| ve ilzam ycllisinin ve
yörıeıim işlerinin hçsini ırcyı bir kısrıuu TTK'nın ilgü mrdd€si çcrçev*indc mufahhıs üyc sıfatı ile
içlcriıı&n bir vcya birden faz|ı ğeye devıedebileccği gibi pay salıibi olaı veya olmayaı, gcııel müdüı veya
dip mİıdhlerc bırakabitir. M0dtlrlcr yönetim kıınılu üyeIerinin görcv treıefini aşarı bir zaman için ıayin
olunatilirlcr. Yönctim kırulu §lcrin yilr{ltlılmcsi için lomite veya konisyonlaı kıııabilit. MtHttılçrin ycikileri
ve bunlann mlkıfefiden veyı biılittc şiıLcti ilzam edip enııeyecekleri, yörrelİm kunıiıınun vercccği kafafla
tcspit edilir.

Yönaim kurulu ğelcriıc, TTK çcrçcvcsiıdğ, Scmıaye Piyasası Kanuıu bükümlcrine aykın olmarnak
kaydıyla üemc şkli ve üan gcnel kıırulca karaılaştınlgk ücra ve dİğer ıııİli tukİaı veriliı.

Esas Södeşııeniı 13. Madd.siıc 8öıç deırctim:

Finın§aı rab|olaı. dcııctçi ıffifitdğı kamu Gözctimi, Müacbe vğ Derıctim sıaııdaıtları kıırumıJrca
yayımıanaD duslargaş denctiıı sıarıdaılınyla uyııılu T0ıkiye Denetim Saııdııtlanıı göıt dcnctleııiı.

şirt(etin ve meİraıatla ğİEörOlğı di§r husustann deırtimi İıaklunda Tffi Ticarci Kınunu'nım v€ sennaye
piyasas Meıraıatınm ilğli hükrnteri uygulanrr. Dcııaçi kurumsat deııçtim komİtçsinin önerİsİ ve yönetİm

kunılu tavsiycsiylc genct kunıl tarafiııdaı her faatiyel döıemi için soçiliı. Şiıt<cl dcnctiminin usul re esaslan

hakkında Tüık Ticsı,et kaıunu ııc scmayc piyısası mcvzuı hokümlerine uyulur.Dcnelçiler ilgili mcvaıaı
h0kilmlcrincc beliıloıııiş göıtv vc ycıkilolc 6atiyerlaini s{i,dildlılcr.

20,1,1 İlcr bır pıy gnbııuı ııtip oldığu İmğızJır, bığın vc ıınırııaılır hıkkııdı lığ:
Yokm.

2D.l5 pıy sıhiptcriıin hıklınnm vG İmtiyızıınnıı d.tışıirilmesiıe ilişlıin csı§lır:

Yoktııı.
20.ı6 olığıa ve ohpıüıtı .cnct turol toplııtıııın yıpılmııııı ilirhıı uıullır ilc top}ıntlın
iıtıtın koşollın hıkkııdı bibi:

Eııı ıüığneniı trıci ııddccİDc gorc olığlı vc olığnüstİı gcıcl hıııllır şu pkil_ dcıopıınır:
cİo"İırfi nx, Sermayc piyasası Kİrr*, ," s"i, ,*rr*t n kendlsine tanıdığ yçlkitcri kılar_ıJı vc görevleri

verinc aetiıir. Gcııel kıınıllaı olağao ve olağınrbül olarak oplmır. Olağan genel künrt Şiitğ'in fııliYĞr
İıö.;;;"r,d- iıibarcn 3 t Üç ) ay irıısınae vc ssrrcdc ğı üz l ( Bir ) dcfa ıoplaıur. Bu loplantıda TTK'on
4l3,1tnci mıddcsinde yıalı hısusü i'ıcelenerck gercui }aıaılar verüir. Gcıd kuıııllır şirket ner*eziıın

;;İ;"ğ.lİrrı iİnbıı vçı Aı}ın ıınuİın ,llhiliıdc bir ycrdc toplımbilir. Olağan{lslil gencl

ı*"ıır"§*" ıı'aşo ıc.p 
"ttırjıği 

hollerdc vc zaııaıladı kınun ve esas mukarĞt«l€ yaah hllHımlctç göıt

6ır." 'r; !"r"t* ı,r",.i* aırııi. n. toptanııJaıa dıvctte TTK ile sermaye piyasaı mevzııatının ilgili

hükümleıi ııygulanır.

Scrmaye piyasası meıra.ıüna 8öİE azrnhk haklan 6d€fımiş scnnayeııin a az ytız& bcşini temsil edcn pay

sahipleri ıaıafından kullanılgktıı.

olsnvcolağın0sfigcnclkunılıopıantlarıİıaiti$iıbildiriınrerTTKvescrmayepiyasasımellratatı
hükümleri ççevesinde yapılır.

Eıı Sözlşoab 21'iıci ııddeılnc 96rı toplııh iiıı!ın:

Şiıtcte ait ilanlar TTK,nın 35,inci mıddeşinin 4,tındı filo'ası hükıımleri sıİtı kalmak şrtıylq, TTK scmaye
pivısası Xınunu ," s"*y" niöİffiduzenleoelerinde bcliıtilen usu| vc dlrclcrc uyulması şartıyl4

;lffiffi; ü;;i;;ffiil;-rr"§*"n sagtİfıcaİ. şeüiı* ilan olunur. İlaılaı gsıEl kunıl topıanğ

tırihindm asgıri iıç hafla öırccdaı yapılıı,

§etmayeni n azaltılmasına ve tsfiyeye ait ilaolaı ıçın 4?4 vc 532'nci nıddclcri

Scrmaye Piyasası Kanunu Scrmaye Piyasısı Kunılu 'nuı ilanlara iüşkin dllzenleınelerine
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Esıı §Dılcçmcıln lt'iıci nıddcsiıe gürt:
6enel kurul toplantılanndati loplantı vt karar nisaplannğ TTII Scrmaye Piyasası Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kunılu düzenlcmclcrinc uyuluı.

Esıs §6dçneıin t9'uncu nıddeıiıe gört oy hılıiı şu şckildedir:
olağan veya olağ"nilstit çnel kırııi loplgııılarıııda, har buluıuıı pay sahiplerinin veya vekillerin hcr bir pay
için l @iı) oy hakiı vaıdıı. Oy haklan n kullanımtna ilişkin olarık TTK, Serınaye Piyasası Kanuıu ve ilgili
diğer meıraıal hükümlerine uyuluı.

20.17 İhnççıan yönain üt}hiyliıiı cl dtğitiracsindı gıcilmşı, Grt l.Eq/. ve Gngettemtyc
neden olıbüecek h0Hlm|cr hıltbndı bilgiı

Yoktur.
20.18 Pıylını devriıe i§}fo cıııhn
Şirkcl'in paytan mcvcü dıınım itiboriylc Borsa İstanbul A.Ş. Yakıo İzlemc Pazan'ııda işlem

göımckıedir. Pay dewi* iüşkin bir kıılama bıılııoınanıakıa olup, pay dcvirlcıi TTK'nın ilgili hllk{lınlefi

çeıçevesinde geçek!ştiıilir.

20.19 Sctuıyenin ııtıİlE$ı!ı vG ızııııını!ıD. ilişktn eııı §Ozkşncdc ğng6rİkı koşullınn
yasınıı gercktirdiğ.rdeı dı}ı ı9r olnısı hıliDd. cöz konuıu hükimhr bıkkndı biğt:

Esas st deşmenin 6'ncı maddcsi hüküınleri:

Şirtet 6362 §ayılı i&ilın bülbilntğine görc kayıtlı seımaye sistemini lobul cUniş ve Sennaye Piyasası

Kurulu'nun l7.03.19E7 trıih ve 129 sayılı izııi ilc bu sisıeme geçmiştir.

Şirtcıin kıyıth seımayesi 250.m0.m0.- (İkir{zellimilyon) Tüık Liras, olup, beheıi l (Bir) Kuıuş itibaıi

krymeue 25.0m.000.000.-adet (Yirmibeşııilyaı) ada paya bölilıımüştür,

Serrııayc Piyasası Kıınıtu'ııca verilca kayıtlı semıaye tavaıizi,20|62020 yülan (5 yıl) için geçeılidir. 2020

yıh sonunda izin vcritcn kayıttı scrınaye iavanrnı ulışlamamış oIsa dahi, 2020 ylından sonıa yönetim

kurulunun sermaye artınm loıan atabilmesi için; daha öırce izin verileır tavaıı yı da yeni bir lavan tulan için

§ermaye Piyasası Kıınılu'ıdan izin almak sııctiyle genel kunıldan yeıi bir s{lıe için yetki dması mrunlııduı.

Stİz konusu ycıİinin alınırıagıası duıumuoda yöırtiın ktınıtu karanyla scızııyc aİtmmr yaPılamaz.

şiıLeıiıı çıkııılıuş scrrııaycsi Z.2üS.] l4._(Yctmiş ycdi milyon iki ytlz *tsen sekiz bin üç ytlz on d6n) Tl-'dir.

Bu sermayc beheıi ı (Bir) Kuıuş itiboıi dcğcrdc 7.728.831.400.- (Yedi milyaı pdi yiE yirmi sekiz milyon

sekiz y{D otıız bir bi! dört yiız) adet pıya aynıınışğf. Paytrın taınamı hamilinc yazılıdır. Mcvcuı sfrrnayĞnin

ıamamı ödcnmişiı.

Yöııeıim kunılu 2016_2020 yıllın aıasıııd4 Sermaye Piyasası Kınımu hfıkrnİcrine uygı.n oıaİaİ 8erekli

göıdüğü zamantaıdı kıytlı semıap avuıııa kadaı harıiliıc yaalı pytar ihraç ederek çıkanlruş sermayeyi

anırmaya yetkilidir.

şiıket kayıtlı §crnayc sisıcmiıdc hıluıduğu §lrccc yöırctim kunılu poy sahipıednin yeni pay almı hg*lannı

pay sahijcri aıasında şi*izli§ yol açrıaymk şkildc noırlandıımıya ııomiıa! @crinin 6zcdndc veya

altında pay çıkarılmasına yetkilidiı.
gi biı kısıdarnıpay deviılerine ilişkin olaııtı scırıayc piyasası Eıevaıeıının öngördüğo şaıılar diihilindc }ıcrhan

yolt r. su*"y.yi temi! eden pay'aı kaydilcşiınc csaslan çerç.vcsiıidc kaydcn idenir.

Eııı ıiz§aeniı 33'iıc0 mıddtıint 96rı;
,ü (; +

Şirket yurtiçi yuİrd gerçek ve tüzel kişiIerc sanlmak iızere, Scrmaye
yönetim kurulu kııarı i

w

a
.ö_4s2

ir tı çt($

aöl ı.'

ıırcvzıaı

,a [' frlt (tr rair çrır @
51

le hcr tiiılü

^renkul

9/;,

{, U



s€rmaye piyasası aıaçlan ve nilcliği itibaıiyle borçlaıma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu taranrıdan
kabul edi|ecek sair her üiılü setmaye piyasası aracı ihracı yapabilir.

lhıaç ve ihraçla ilgili olarak t0m şaı{arıı belirleıımesi konusunda Scrmayc Piyasası Kanunu uyannca Yöneıim
Kurulu ye&ilidir. Yapılacak ihraçlıfda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili met/"aııtta y€f vğilcn
dllzcnlcmelerc ululuı.

2ı. ÖNEMLİSÖZLEşMELER
Şiftel Masko Mobilyacılc Sitc§i/ lstanbul adıçsinde bulımeıı eıyrirııerüulütü fimnsal boçların azaltılması
ve işleüııe seımaye§i tğnini için 7.250.000 TL bcdelle satmıştıı. Halcı1 Masko Mobilyıcılaı Sitesi/ lstaııbul
adresinde ayhk 9.500TL + KDv bodclli tiıalamı sözleşmcsi karşlığı satış mrğ.?.<ı bulunmal«adır.

Kaıde İplilı lşlcııncsi 3l .03.2016 tarihiodc faaliyctterinin duıdurulmaş sonııcu eski tckno§i ürlbiı makina
ve teçbizatı 3,2()9.600 TL bedcllc, fealiyetteri duıdunıtatr Ytln lplik lşlamesi cski ıeknoldi ünlnü makinalar
ise 495.600 USD bedellc sdıt İrş, tahsiı8tlarla işıen aynlın pcıson€ıın hdcıİı ve ihbar tazminııı ödenmiş ve

finansal boçlar kapatılmıştlr. Daha §onra ise Şiıka'iı penye ve opeı, end işlctne makine vc teçhizallan KDV
dahiı 9.400.000._ TL fiyatla s9tş gcfç.kıesirilmişir. Penye vc opcı,ıd işlctnelcrindcki ruİinc ve
tçhizaılannın saıış §lrccltc ilişkin Şiıtğ taıafindaıı 01.12.2016 05.12.2016, 19.12.2016, 24.12,2016,
26,12.2016, 29,12.20|6, 02.01.20l?, 03.01.20ı7, 06.0ı.20l7, 09.0ı.20ı7, ı0.01.20l7, 16.01.2017,
l7.01.2017,27.01.2Ol7,3l,01.2O|7 ve02.02.2017 l(AP'ta öael durutn açıklaınılan ygpılmıştır.

2.3.20t7 ıaıihfud. Şiıketimt ile ODEBANK aıasında l«edilcrin yapılaııdınlması konusuııda anlşılmştır vc

şrtlan $ylcdir;2 Ağıstos 2013 tırihinde 60 ay vaddi olarak kullanılan kıçdiden kaian 10.721.585,19 TL ve

bıııa ilave otaıak ıaksitli 4892ü TL rotatif kıcdiye ilavcten 1.065.350 TL drha yeni kıcdi kullanımı
yapılarak;Toplam 12.276.139,38 TL tutarııdı l yi ödemesiz + 4 yıl aylık ödemcli olarak yenidaı
yapılaııdınlmış olup, yapılandınlan kı€di Oln3n0l8 brihindcn ilibaıGrı 4 yılda ödeııcrck, 0ln3n022
tarihinde ödemclcr amımlaııacaktıı.

l3.3.20ı? ıaıihiııde isc; Şirketimizin krcdi yapılındırma çalışmalan çerçevesinde, Garanıi

Bankasıha olan toplam I0,625.0OO.-TL 'lık mcvcul |ğedi boıcıırıuza ilaveleıı 2.000.000.-TL

ıuıannda yeni kredi 
-Barıkaca 

kullaııdınlmış olup, toplarıı 12.825.000.-TL olan kıÇdi borcııııuzun
yapılandınİmasına ilişkin sürç dcvam çtmcktedir. Sözlşmc imzalanmasına miiteaftibeıı konu kamuoyu

ile paylşılraküı şklinde KAP duyurulan yaglmı$tr.

TEB ile t.495.000 TL 2ı.04,20ı7 taİihirıdc l+l vc Akbank ilc 2.050.000 TL tuıanndaki kıedi|er l5-o5.20l7

ıarihinde 6 ay+l yıl şkliı& yapılandınlmışbr.

şirketimiz ve Öz fuııı<_İş Sendiiası ile Yüksek Haiem Kuruh.ınun 13.10.2016 tarih ve l l78 nolu kararı ile

ıiı Nirar, zoı o ıı" 3 ı.03.20l9 trihileri aıısını kapsayao ıoptu ış sa,deşmesı ımzaianmışr.

lmar plan hı:ırlanması için Sezgek Planlama ile sözlşnıe imzalaıımıştır. Çelen calrimenkul Danışmanlık

l.Ş. iL ac imaı plmı danışrıanl* sOdcşmesi imzalamıştır.

2ı tIrRAÇÇlMN rtNANsAL I,URUMU vE FAALIYET soNUçLARl IiAı«INDA
BİLGİ,ER

22.1. İbnççmıı Kunıluı Euhılabe,/fınıı!ıl rıpor|ını ıtıodırtlın Eysrucı hııırlııın vc

izıLoımcde ycr ıluısı gertkoı foıosıl tıblolın ile bııolırı i§kiı hğnı,z dcndio rıporlın:

Şiİkğ'in Kunıl'uı nutnscbe/fnansal rapodama süıdaftlan uyaİncE hazıİlsİEn bağnsz d€nğinden

geçmiş 31.12.20l 5 d6ocmlerine ait 6nansal ıablolın Ot.0320l 6 tzıüiıde, 31.12.20 16 bcsap dğncııbrine

ait finansal tablolan 03.03.20ı7 arihiıde ve 31.1 2.2017 döıcmine ait finansal tıblolaı 20,02,20tE

taıitride KAP'ta yıyıntaırıış olıp, bunlaıa il§kin bağmsız deııaiıı rçclırım ve finaıısal

şirkctin lntcmct sitcsi (uıww.birko.coınt) Kımuoyu Aydınlatına Platfoımu t +
(www.kap.gov .tr)'den ulaşılıbilir. a
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22.2, İzıhııaıde ycr ılnısı gertkeı fuınrıl tıblo d6nıınlcriıdc bığnıız dcıetimi
gorçcklcşiirco kuruluşlını uıvınlın, bı@ıu deıŞim sğrüşü yc doıetim
}uruluşnon/ıonınh onıt bış dcnaçiniı değişnb olmııı lılindc ncdınhrl hıklındı bilgi:

şirtet,in 3 t ,12.20 ı 5, 31.12.2016, 31.12.2017 döııemlcrine ilişkin fiıansıl tablolannın @ınsız dcnetimi
gerçeklşireıı kuniuştarın uıvaıı ve bağmsız deneıim görllşleıi aşğıda verihmektcdir.

Tırih

Bığmız
I}eıctiın
Kuıuluşu Adreı

§oromlu Ortılı.
Bgşdenctçi GOrüş

31.12.2017
BDBğıısız
Denctim vc
YMMA.Ş.

lncir|i Cad.Ycşil Adalı SolcNo:2/A
Kat: 3 Dılre:6 Bıhİtöy/İsİaıhd Ccınile ALBAŞ Olumlu

31.12.20l6
BD BaFmsz
Deııetim vc
YMMA.Ş.

İncirli Cad.Yeşil Adalı Sok.No:2/A
Kat:3 Dairc:6 Bakııköy/İsmnbııl

Cenıile ALBAŞ Olııınlu

3ı.ı2.20ı 5

BD Bağmsz
Denaim vc
YMMAş.

lnciıll Cad.Yğşit Adatı Sok.No:?JA
Kıt:3 Daiıç:6 Baiııtöy/tstanN lsıııail ASLAN Olıunlu

22J.§on fiıınıı| tıbıo tırihİdĞn ıonıı ocydııı gelcn, ibrıçıııo vtlveyı çnıbuı fnııııl donımu
vcyı ticıri koıımu firğiai& ıikili olıbilccit( öncıii dığli}ti&ler (intlm, 3ıtıs rloklır, llpırişlcr,
.itiyoı ,o ,ıtış fıyıtıın hı}ıoıd.İi getlşıclcri dc içrnıtfolİr) veya süı kooürğ b[3ugıını
bılunuıdğ hıklandı iiıdcı

Son finarrs"t tabto ıııihi 3l.|22ol7 'dir.Bilıışo ıarihind.n soora şiıteıin gFimenkulleri üzefiİıdc

yapıtacak imar plan odilatı ça]ışnaian dcvam etncktcdiı. Kesinlcşmiş plan tadilalı kammlıı ilc
paylaşılacaktır. Bu konuda ça!ışmalar devaıı eunektedir.

2Z4. Proformı fınıısd biğikn
Panye, o,pen-eiıd §lamelcrinin mıİine ve ıaçhiz8§İıD §aüşı_ ile iığli olırat 27.01.2017 $!,ıi ıooaı,
İ*1!1,İ ı.İ*"- ırtİ**, ilk yapılan noter huzurundaki saıış işlcmi gcıçckleşınediği içiı alıcılaıla bir kez

daha gtırüşülmüş oıup,'ıo.ıiı.}oız 1,.iiıirıde s.lış sözıeşnesi şııpıImış 29,03 20.17 .ve 31.03.20ı?

aıitıcinıe Y;min iaatına reı<sııı lnşgt lthıtaı lııracaı sanayı w Ticret Ltd. Şti. adına_d{Eenlcırn

faoıa]arla, KDv düi! topıa, 9.4oo.0oö TL,ye satış çrçckleşmişir. penye ve o!cn_.nd^ §letmeıcriniı
maııııe 

"ateçnızatının 
dçğcr tşpıti A Artı Bir cayriİ;*kuı D"g"rıor" ı.§ ıaıafındT 16,12_,2016 taıih vc

ii] -y,ı, ö.* goftİz.sıi,owTL,dir. penyl ve opeıı_cnd işletnclcıindeki ma1inc vc_ıcçhızadannın

."tş ,rroıi" iıişki; şi*.t trafindan 0ı.t2.i6ı6, 0J_ı22oı6, 19.12.2016,24ı2.?rr:9, 26,ı2,20ı6,

i,i.iziıo, mıiı.zoıı, o3.0i,2Ot7, 06.0ı.20ı7, 09.oı.2017. lo.oı.20l7, 16.01.2017, l7.01.2017,

iı .oı .iıi. ıı .oı 2017 w 02.o2.20t ? t(AP,ta özeı dırıım açıklunalan yapılmışur.

peııye, opea_cııd iştetoclaindeki makirıc vc ıoçhizıım §ab.ıması soııııcundı falipt kollanndın panü ipıiği

u"#İı iİ iıgiıi fpdiy.tıct \.İ.zş1a *iırı ıtiturıvı".oırıdınlmış olup, ııakirc lılısı ibstimi isc dcvaıı

ernektedir.

Paıye vc opeı-cnd işlctoelçriıdcki ilıçtimledn sonlaodınlması nedaıiyle d6ırrn soııu bilanço ve kır zaıar

ablos,-" etki§ni göstcınck aıırcıyla pıofoıım finııı<at §itglçr, arğıdaki ğbi şlılmnktadır. Pnofoıını

bilgiler eı son yaynlaııı inaıısıl ublolsıda uygulffm§ olao muhascbc

hazır!anmıştır Müiyeü ocdeııiyle pıofoıma fiıunsal bilgiler vaısayırnsd bir dıınımu ele

nedenle Şirka'in çıçek drırıınu veya sonuçlaııı
17
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DÜZELTMELER

PRoFoRMA
FıNAN§AL
DURIrM

TABLo§U
31.12.20l6

BAĞtM§Iz
DENETİMDEN

GEç}ıİş
3ı.ı220ı6FİNANSAL DURUM TABII§U

45$16afl(25.900.955)71-7n.7n
ffixırt
VARLİKLAR

2.0?6.M92.076.u9-NaLit ve Benzerleri
25.830.855l) Q2.n2.033)48.232.888-Ticai Aiacai]ar

l03.130l03.130-Diğer Alaca&laı
17 -4t8.7542) (3.155.098)20.643.t52-Stoklaı

37E.o293) {343.t24)
-Diğcr Dönen
Vart*laı 721.853

l14,623.473(2ıE.070)ı14lı:tı.5{3
DURAN
VARLİKLAR

302302-Diğeı Alacaklaı

|ü.824.874208.o704)(ı |0.032.944
-Mıddi Duıan
vaılıklar

4.798.2974.798.297
-Eııclaımiş Vergi
Vaılığı

ı60.5002fll(26,ı09.025)lt6.6DJı5FToPLAM!

{9.545.ı 60(3t,941.427)88.5t6Jt7
KIfıAvADELlyüxüılıüıüxınn

23.932.240
5)

(29.250.5 ı 6]53.182.756-Finansal Borçlaı
l ].05].0426) (2.002.9l l)l5-055.953-Ticari Boıçlar

5.|2E.9445.128.944
Flşliılia.anao
Diğer Borçlar

7.5l0.64,17\ (7.68E.000)ı5.ı98.647

20.2t7
-Diğct Kısa Vadeli
YOküm.

$İl9n275.753.614l7.4İ2.7olyüxüuı,üıüxınn
UZUN v

5.525.?346.75t.67412.279.&8Fiıaııs8.1

5.|5].2935.ı53.29]
-Çalışıılara Sağlanaıı

90383.0659.793.03Et0590.027YNAKLAR
60.000.00060.000.000

}a.493.68230.493.682

§ğrmaye
Enilasyon Ditzcltırıe
Fiı*ları

93.051.94793.057.947
-Yeıiden Dcğet

2.528.5262.528.s26
-Kn dan Aynlan

Yedckler (q.443.620\yıl zaraılan
5.251.4759.7t9.7635.04l-Nct Döocoı zafan

(5270)
-Konboı Gocİı

ıt6.6{»J ı5
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Finansal duruıı tabtosu ile ilgili dilzelımelcr ve dipnotlaç

l) Ticari alacaklaı içrisinde pamuk ipliğ ııtştcrilcriııdaı alr;ı*Jıı 22.402.033 TL tenzil edilıniEir.

2} §ıoklar içeıisinde pemuk iliği ilc ilgili sıoLtar aynşınlmış ve 3.155.098 TL tçnzil cdilıniştir.

3) Diğcı döııcn varl*lar içctisin& 343.824 TL avaııs tcrzil edilmigiı.

4' Maddi duran v.ılıklaıd8a, pcnyc işletmsi ını}iııe yç teçhizab 33.506.359 TL kçııdişini itfa et-iş,
open_cnd işlemcsi makine ve tcçhi.aıı 9.860.175 TL olup,9.652.105 TL kcırdisini itfa cUniş kalan rct &fter

değefi olao 20E.070 TL tenzil cdilnılşir.

5) pamıık ipliği ve halı ilrcıimi için kultanılaı kıediter sok deüı hızı ve slokta kalmı *eleri dikİale

ılınııak %55 pamuk ipliğiııe ırc./o45 tulı tlcümine pay veıilerck bir dğtım anahıarı oluşturulmuşnu.

6) Bu kapsaındı kısa vadcli kıodiIcıdcn 29.250.516 TÇ uzun yadcli kıedilğrd€n i* 6.753-674 TL
hcsaplanaıak tenzil dilıniştir.

ı Ticari boçlar içeri§ıtd. iPlik üİ€timi için aynş§nlan 2.002.9ı l TL tcnzil cdilmiştiı.

8) lplik iştcımcleriıdcn iş akiıleri sona çıdirilcn çalışanhnn kı&m ve ihbar t zıninatlan ilc kalaı

alacaklan 7,688.000 TL diğcr boıçlaı kalemindcn tcnzil edilıniştir.

9) Neı öııeın zaıaıııdan 9.?89.763 TL vc kwol gftü olnıayan ptytıı İıleniıdcn i* 3.275 TL t€nziı

cdilmişıit.
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PRoFoRMA
KARrZARAR
TABLo§U
3r.ııa}ı5

BAĞıMsIz
DENETİMDEN

GEçMİş
3|.1220|6

I(AR/ ZARARvcKAPSAMLI
GELinrıııosu 29.484.080

DÜZELTMELEL
l) (65.67ıJ4ğ)95.157,526GclirleriNet (24396g?\ı 67.9a0.608

5.1B7.ı632,227.|622.86lı.001

- (zıg0.!1!)1.529.4a62)4.420.224
Q5n.629)5.6l4.8t53).|37.5|4

ffi.4,ı2l4.494.15l|5.3ü.623
(1.2982l69.7ı0.6304)lt

(?§&o2tl4.§7.932

(4.94ş.000l6.040.5515)!0.9t5.55l
(5.703.0E!LıOJ2t.]ısiı633ı5ıı ,l49.558(834.894)6)1.2E4.452 *---T-j534.

9.793.5E97,

MdiSaır
BR

GiderleriYönetimGcnel

EsA§

Gidcrler NetFiıan§al

Net DöncB 7ıtııı

GiderlerivePazaılam+

GeliılcrEsas F
GidcrlcrEsas F

ıKiıEsas

kirızırınsürdürülcn

Aznlü
3.8265.82|

;T6,{Hş7t9ı5.04Aıı on klık

6l



Duran Vaılıklar Dcğcr Artış Fon
Değişim Q.6/.l.57l) tz.u|.571)
Diğer Kapsamlı Gelir Kayııaklanaıı
Vcrgi Gelir/Gidori l32.o79 l32.o79
Diğer Kapsanlı Gelir (l.#r.492\ (2.509.492)

Toplım KıpcıDlı Gclir ir7555.55ı) t7.762.962}
Aanlık Payı (5.82 ı ) (1.995)

Aıı Ortılıl* Pıyı (l7JE}.730) (1.1@.96ı

Kar / Zarar Tablogu ilc ilgili dllzltne vc dipnotlaç

t) 2016 döDeııi loplım §ıişlırlndan pm,uk ipliği ile iigili saıışlar 65.673,44TL lcıızİl cdilm§ vc hılı
ciıosu 29.484.0s0 TL geıçcklcşııiş ve hılı satşnın maıiyğti Q4,r%.9l7' TL oııp bnıt ka 5.0E7.ı63 TL
olarak gerçcklşmişü.

2' Pazartaıııa, sauş v! dagtım gidcrlcriıden pamü iptiğııe ait olan 1.529.406 lcnzil edilmiş olıp, halı

ürcüıni için 2.690.8l8 TL fiili hırcama yıpılınıştu.

3) Gcncl yönetim giffiği pğııü ipliğ vc halı cirotanın görc oranlaıuıak halı öretimine isabct cdcn

gidcf t€spit edilrnişir. Paınuk ipliğ tıeıimine ilişkin 5.6l4.t85 TL ıcnzil dilmi$iı.

4) Esas faaliyeüerdçn gclirlet ve g,id€rler balı tietimi için yapılm fiili hacamalaı dik!ıalc alınrak
aynşnlmışr. Bu kapsamda esss faaliyetlerdcn diğer gelirter hcsap gnıbıodaı 14.494.15l TL, esas

faaliyetlerden diğer ğdcıler grubuııdaı ise 9.7t0.630 TL teDzjl edilmiştiı.

5) Grup'ıııı kullandığ htdilc ve bıına aiı fiııansıııan gidcrleri, §tok dcvir hıa ile sroktı kalmı sürtleıi dc

dikkaıe almaİak o/.55 pamuk ipliğiııe ve 7c45 halı {lıeıimine pEy v€riıer.k biı dığılm aırahıan olu$uruımı\suİ.

Bu kapsımda finans8l gidğlcrd€n poınuk ipliği bölünürc 6.040.55l TL gdct hesaplarımıŞ ve lerızjl

edilmiştir.

6) Enclcnmiş vcrgi gidği isc döneın içiodcli bolum ctkilcfi dc dikkaıc alırıara* t34.t94 TL tc"ziı

edilmişir.

7, Pamuk ipıi$ faıIiye{toinin sonleııdınlması neticısinde ııeı ctki (9.793.589) Tl,_olup ızınlü paına

isau"t 
"acn "*il.ğzo 

rııro"pıır,.ş". Halı grctiminden isc (5.25 ı.475) TL zanı edilmişir,

22.5. Proforaı fıııııl b{gllcrG ilİkb bığDıE güvcıccııporu:
p-ı"-" n 

""*ı 
biı,iI.rıG iigili BD'n g-", n rraı. vc yMM A.ş. arafindaıı hu6aııan boğ,ımsız

güvencc raporu işbu rıponın llç numııatı ekinde sımuloıştuı,

2L6. ibnçgııı Grıı ıaal.rıı.!i ilG kınıyı ı9}lıü$ dlğcr biği vc bcldc"t y:'.ı_!' kır pıp
dıpiın ısıılın ir. foıhnnoif y., .üor' g.oür 

. 
Ğ.r"ıi tıblo dlıcokri itibıriylo kır

tğtnı koouıuıdı ıtmş oldığp kınılırı ğlıiı bilgl:

2017 Yü lllr DığüDr
i;rtoı.lan 2017döncmi mıli tablolan m-oz,zolE KAP da açıİlınoış olup, 3

li" t"Ş Joi"rria" iqsı .oıı TL tonso|ile zaraı ıedcniyte kıı payı da$tılm

cdileccktil.
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şiıftaimizin 20l6 dörcmi mali ıablolan 03.03.2017 l(AP da açıtlanınış olry,31.12.2016 tarihindc sona

eren hesap döneminde t 5.041.238 TL konsolide zaıarnedeııiyle kar payı dğlılmaıı.§ına k ııaı verilmiştir.

2015 Yılı Kir Dığiımı
05.06.2016 tarihindc yapııan oıeğFn g€neı kunıl ıopıgnttsında alınan karar geıEğincc; 3l Afatü 20ı5
ıarihinde sona crçrı lıcs4 döncmiııdc 13.513.145 TL koısolidc zraı ncdcııiylc kaı payı dağıImamasına

karar verilmişiı.

Şirkeı esas sözlcşmcsinin 26'ocı nıddesi hükümteriıce k& ir$tımı arağtdaki şkildedir:

Şiıketin faliyet dtiıetııi soııındı tcşiı cdilcn gelirlerdcıı, Şiİka'in geeı gidertcİi ilc mÜtclif aıronisııuıı

ğıuı ş*aç" oa"nmesi veya aynlması zorımlu olan mikıııtar ile şirka tttzcl kişiliğ taıafından ödcııınesi

İonmlu veıgilcr düşüldütİco soıııa gcriye kalaıı ve yıllık bilaıçoda görileıı dllneo kan, vaısa gÇmiŞ Yıl
zaratannın d§ümesirıdcn rcnra, sııasıyla aşağda gösleıil€o şkildc tevzi olunun

Geııe l tfuııuni Ycdek Akcc:

a) % 5'i kanuni yedek atçcye aynhr.

Biriırci Kir oavı:

b) Kalandaıı, vaısa yıl içindc yıpılan bağş tuunnın ilavesi ile bu|unacak mcblığ llzcrirıdcn, Şirket'in k6ı

aagıtııı politiıası çtçc"cslnac rrr ve seımıye piyasası mevaJaıına uygun o|aıak biıiııci L& pıYı ıYnhr.
cl 

-vuıanaau indiıimler üapıldıkıan rcnr& garl kıırul, kiı paynın, yörrtim kurulu üyclcrine, ortaklık

çalışnlanna, pay salribi d§rndaLi kişileıç da$tılma§ma }aıar vcrçrc hıkkına sabipir,

ıkiırci l(er oavı:

d) Net dönem kinndan, (a), o) ve (c) bentl€İinde bcliİtilen mcblğar düştiıtıen sonıa.kılan kısmı, genel kurul,

Ürr* ,.y" t".".m ııiİ.İ ıİ,ı, ğ otaıak dağtmaya veya TTK'nın 52l irıci maddesi uyannca kendi istıği

ile ıyırdığı ycdck akçc olarak aynnaya yeıkilidir.

Geırl Kaıuni Ycdek Aice:

e) Pay saİıiplcdyle keİı i$iİak edcü diğer kimsclcrc dağülınası kare.taştınlnış oları_ kıomdaıı, _setmayeoino/e
İlİ;;;a un pıy atşıaoncn,oİıa t ıur- nıarın yozdc oıııı TTK'nıı Sl9'uncu maddesinin ikinci

hkras uyanııca genel kıımi ycdck akçeye eklenir.

TTk,ya göıe aynlmısı geıtıcn yeilek akçler ilc est szleşnsde veya k6ı da$nm_poliıikasnda pay satıipln

td ü;;'ke, p.yi"y"ır"J,ı,rça başka yedekıknc.aynlpasın4 cıtesi yıla kiı aktanlınasına yönaim

l;; iiy.ı*;, iıiıı,i ç.ı,ş"rıi-. i- f"v ,"ırı9i Gıııdaıi kişilcre kiıdan pay dağhınıasıııa karaı

;;6;ğt üuı, p"y .iırijı"ı için beıücııcn k p"y, ııak&n ödcıımcdikçe bu kişilcre k6ıdın pay

üğtılamaz
knı payı, daglnm oıihi itibaııyh mcvcü payıann ülınünc, buntaıın ihraç vc iı(tisap taıihıeri dikkate

Jr*r'"*,LĞı, "ı""rı 
argnı"ffiiiruoJri"o -ollakerın dağtm şkti ve zamanı, yöneıim kurulunun

bu kooııdıki tcklifi wiııe g-.İrİ-r* kararlştnlır,Bu eo. sozl"ş-. hilkürılcrine görc 8cncl kunıl

ıarafiııdan veritcn l& drprm kaıan gcri alınamaz
Scrmayc Piyasası Kaııunu h0khteri gercğiııcc, kaı pay avan§ daEtsıabilir. Keı payı avans da$ıl abllmesi

için genel kunıl }aıanyl4 ilgili lrsap dlrcmi ile sınrrlı olmak üzırc yönctim kııruiıma yctki verilmcsi

zorunludın .Bir fealiya döııeıninde verilecet ıoplo kir pay avaısı, bir Enccki yılı al net döuem k6ıınınt

yan§ıln qanıaz K& Fyı avaosı ilğli aıa döDam fmıısal üblolmnda yer alan ırt döııem k&ı haıiç knı

dağttımııa konu cdilcbilecct diğa kaynailaıdan dOşOlı oianı ışarıaz ve öııccki dlrııemde ödaren kir payı

avanslan mahsup odilmeden ilıve k& payı avanSr veriloesiıe ve kllr payı dağij lflıasuıı

22.7 Son 12 ıydı ünççııı vcıYcyı gnıbo fu.ısıt dorTnu vtyı iırtlğ üzcrindc

veyı ideycn dDıcnlcrde ıt}ili olıbilccck dıvılır, hıkuld tıkibıtlır
koıı.ısu hosuslıno }ıktoilı ifıdc
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Niğde Vergi l]aiıesi Müdirluğü nezdindeki işlemlerimiz sırasında ödenmemiş 1.169.296,78 TL vergi
borcumuz nedeniyle. 458,2.3,4,5,6,7 ve 45516 ada paşel arsarnızrn ıapu kaydı üzeriııc haciz şrhi
konuldugu öğenilmiştır.

şirkeıimiz de yettili bulunan Öz lplik-Sendikası alacaklı olduğu 86.7ı10 TL aidal aiacağı ile ilgili olaralı Niğde
l. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açm§tu.

RKETTARAFINDAN DAVA VE YAPİLAN TAKiPLER

Koıusı
Rfuk
Tııın Gelinen ışıoıMıLkcmc dosyı no / yılI)avıcı Dıvalı

Alacak
Takip

1.000 Dcvam ediyor.z0|41690Birko
A.Ş.

71.o54 Devam ediyor.Al4€k
Tattip

Selçuk lplik
Kumaşılık Tic.
KolIekif Şıi

Biıko
A.ş.

,14.?45
Devam ediyor.20l41632,1

Alacak
Takip

polatlı Mcnsucal
San.Tic A.Ş.

Birko
A.Ş.

Dcvam ediyor.580.0@
Alacak
Taiip

Başsu Örme
Teişil San.A.Ş

20l5148194880Birko
A.Ş.

Devam ediyor.260.000Alacak
Takip20l51488l -t2_t3Birko

A.ş.

Mumculaı
Tek§iı San.vc
Tic.A.Ş.

Devam ediyor.Alafak
Takip

600.000?0|5l532|-22Başraıı Tekstil
Ltd.Şti.

Bitko
A,Ş.

246.2oo Devam ediyor.A|ac€k
Takip20l5l5483Başaıaıı Tckstil

Ltd.Şli_
Birko
A.Ş.

E7.7l0 Devam cdiyor.Alacak
Takip

2ol6/lü61,1u71,1u75Hız Tekstil Sııı
Tic.Ltd.Şti

Bi*o
A.Ş.

Devam ediyor.5ı2.@0Alacak
Takip2016J1236,1334,8655

Velioğu Tekstil
tnşıt veğdı
Sın .Tic.L|d.Şti __

Birto
A.ş.

Devam ediyor,l9.393Alacak
Takip20]5/l ı058OYC Teks,til San

ve ış.Tic.Lü.Şt.
Biıto
A.Ş.

Devarn ediyor.1.0l3.699Alacsk
Takip

Ioı 6/ sss&,ızıs,ı ııs 2ıuAıbul Entegıe
lşletneleri A.Ş.

Biıto
A.Ş.

Dcvam ediyor.535.000AIacai
Takip

2ol6nl45,8657,15w,l
4487,1u72-

2017l6802,8769,12927
Aktaş Ahncı
Teksil A-Ş.

Biıto
A.ş.

Devam ediyor.5.Et9Alacat
Takip20rcn2$9A-rine Tekstil

San .ic.t ıdşti
Birko
A.Ş.

Devam cdiyor.87.980Ala§ak
T*ip20|6l13&6

-nonaçls 
relsıll

SanTic.A.Ş
Biıko
A.Ş.

Dcvam cdiyor.276.134Atacak
Tatip20l6n6l4tBaykeİıı Tek§til

San.Tic.A.
Biıko
A.Ş.

Devagı ediyor,,ı35.2a0Alağk
Takip

2017n$,48u,
1|928,1|y29

TekgiI

Pad.Sanve

Dörtğl
GiyımBiıko

A.ş.

+49.380Alcak
Takip2017B33|BinbuııkBiıko

A.

+
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Biıko
A.ş. BTK lç Dış Tic. 20 l 7 R t3 5. 56 5 E,fl 5 l, l 1927

Alacak
Takip 3l6.360

Devam ediyor.

Birko
A.Ş

Liııscı T*§til
Ltdşıi. 20l 7/2(B l3,19506, l9ü9 Alacak

Takip
9t.7l0

Dcvaın ediyor,

Biı*o
A.Ş.

Muzaffer Mğı
Lıd.Şti.

2017l9ü9 Alacak
Ta}ip

55.807
Devaın ediyor.

Koteks Ndan Aktaş 2016r2E96t,3l764
Alacri
Takip

l0.587 Devam ediyoı.

Kor.ks

Aİay
Mobilya Halı vc
Dıy.Tllk.Mıl.Sa
n.Tic.A.Ş

20l6t37275
Alaçak
Tatip 20.823 Devam ediyor.

Kotek§
Reccp Koç-Koç
Mobilya

70|ü37?77 Alacai
Takip

4.ffi Dcvam cdiyor.

ToPLAM

Gtlineı ışamaKoausu RirkIhvıh
Mıhkcme doıyı
no / yılI}ıyıcı

31.0(n Devam cdiyor.TazrninaıBirko A.Ş. 20l3l529F.Çakmak
ARiKAN

Devam ediyoı.Alacak 300Müt.ÇalıpnBirko A.Ş.
Erhan Gençtilrlq
Ömer Tanbşı,
Musafa Kaıasoy

Dcvam ediyor.A!acak 1.00oMüt ÇalışoBirto A.Ş.§evil §OYLU
Devam ediyorAlacak 4.150Biıtıo A.Ş. 20lul93zati YEŞİL
Devam ediyoı.Trzrıinat l6o.m0Biıto A,Ş. 20l3/887Emrah ILGÜN.
Devam ediyoı.ı.000Alacak20l.4n0BiıioA.Ş.Cülşaiı ERDEM
Dcvam ediyoı.Alacak 22.0002015l535Birko A.Ş.ıhmeıKÜRKÇÜ
lıhıc sonııçlanö5.000Alacak?ol5l912Birko A.Ş.Ergün

HALIsDEMİR
Dcvam cdiyor.ı.500Alıcak2ol5lü2BiıtoA.Ş.Fatü

TANRIVERDl
Devam ediyoı.50Alacak20ı.6156BiıtoAŞ.Besim

YuRDAKIJL

Dwaııı cdiyor.42.m0Arıcak20l61147BiıkoA.Ş.
s.6.K.
G.lYıGüL
T€dıyi Gid.ROcü
D,)

Devam ediyor.9.70oAlrakz0l61441Biıto A.Şcöküan Koçük

Devam cdiyor.E6.740Alaği,201719BiıtoA.Ş.
Seodik s,

63.r45Alacıi2o|7ll99Biıko A.Ş.Mcmıunc
fvGEN

7-75oAlacak2ol7l1.70Biıko A.Ş.Aıif BEKTAŞ_

l.
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Levenı BEKİL Birto A.Ş. 2017n40 Alacak 35.000 Devam ediı,or.
Teviik
yı.JRDAGÜL Biıko A.Ş.

2017/2E3 Alacak

Alacak

ı 2.000
Devam ediyor.

Sülcyman
AKBULUT Birko A.Ş.

2017/314 t}tvam cdi1,or.

SelimKARAMIK Biıto A.Ş. 2017/241 Atacak ] l .000 Devam ediyor.
Mırraı
KARAAĞAÇ Birko A.Ş, 2017l65l Alacak

32.0o0
Devam ediyor.

ToPLAM 5t0.535

22.E İzıhıımcdc y.r vcıit tr dGlrdDe ııbi tuıolnuş dlğcr bilgilcn

Finansa.t tablolıı dışında şirkain faaliya raporlan, ri* yönetim komitcsi çalışnalanıunda TTK hütlmterirr
gore deııetimi yapı lmaktadıı.

23. iHR^Ç YE ıIALKA ARz EDiLECEK PAYLARA İtİşKİN BıLGİLER

2}l. İbnç ediloccl vclı bonıdı işhn g6rtcclı pıylınn I§IN (ulnslınnıı ııcnkıl kıyucl
tınımtımı ıuoırııı) veyı bışkı bcnzcr tınımlıoı lodu bilgtıi dıhü tor vc gropıınıı i\kin
bilıi:

rubuG Nımı/Hımiilıı
Olduğ!

lntiyıdır Pıy Sıyııı
(Ad.t)

Pıy
§ıyıımın

Gnıp
Pıy

Sıyısııı
Onnr

Yo

Bir
Pıyıı

Nooiııl
Dcğcri
Cn)

Toplın
(rL)

Sernıyıyc

l

Yok Yoktuı 4.27l..lbt.58,I 0.0ı 42jl1.6t5,87 %552628

Sanıayeo/o 55}62E bcdetli olaraİ arıınlacak olup, yeni pay alııa hatlan l00 adeı l TL nominal dcğerli

poy içİn 0,4l Ttk Linsı'ndgı kullaııdınlacaklır,

Şiıteı'in pıylan BİST Yaiıı Ldeme Pazarı'ııdı işlcm görrıektcdiı-

232 Pıylını hııgi mcy.üılı 86rG olurlunıldığıt,

Paylar Scımaye Piyasası Mcvaıaıı iıpsaııunda oluşnırulrnqstııı,

233. Pıylını kıydnştirilip kıydik drilndtİi bıkbıdı Hlgi;

ortaklığmızpaylarıkaydilştiıneesaslançcrçcYcshdcMKKnczdindckaydiolaıaktııtulmaktadır.

23.4. Pıy!ınn hıngi pırı btrfuiıc 30rc ihnç cdiHiğ bıklrııdı bi[i:

Paytar Tüı*, Lirası cinsinden saışa sunulacakoı,

23.5.Kıııtıoılırdıdlhitotoıkİıcrıprytırıil|kİıbıttırvcbubı}Iınlıullıımıproıedürll
bık}ııdı bilgi:

Kır pıyı bı}k$_ (TTK .Md. 5Oa Her pıy sabibi, kanrrn ve csıs södcşme

pay ahiplerine tla§nlması kraıtaştınlmış ncı döırcm ktrııa pıy
haizdir. kar inüyaz yokıur.

n 2018
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Hık kızııılın Tırih: Seımıye Piyesası Kanunu ınd. l9 vc II-19.1 sayılı Kaı Payı Tebliği
gereği; kaİ payı, dağüm tarihi itibanyla mevcut paylann tilmüne, bunlann ihraç le iktisap
taıihlcri dikkate alııma&sıaı paylaıı oraıııda eşiı olarak dağııIır.

Zıoanışını: Kaı Payı Tebliği uyannca , oıtaklar ve kAıa kınlan diğer himseler tarafindaıı la}şil
edilmeycn kar pan bedelleri, 230E sayılı Şiıtetleıin Miiııını Zaınana Uğayın Kııpon Tahvitat ve
Hisse Seıedi Bedellerinin Hazineye lııtikali Hakkında Kanun uyarınce dağtım tarihiıden itibaıen

§ yl& zaman aşımına uğar.

Kır pıyı hılthıın tııllııınııı itişkin smırlıoılır ve d§arrda y.rlcçik pıy sıhiplcri için

pıoıedün Yoktur.

Kar pıyı orını vsyı üeııp!ımı y6ıtcmi üdcmekriı d8ncmlcri ve kümülıtif müiycttc
olup olmıdğ: Esas Sozleşme hukOmlcrine gör€, yılhk bilançoda g6riilen döneaı kanndan varsı
geçmiş yl zararlarııın doşütmesinden soııra kalandan, varsa yl içiııde yapılan bağ§ tııEnnın
ilavesi ile bulunacık mc ığ eedıdea Tüıt Tigaığı Kanunu ve Sermaye Piyasası Mcv-rıaımı
uygım olarak kir payı dağulır, Kann pay sahiplcıine haıgi tarihlerde ve ne şkildcverileccğ,
yönetim kurulunun tciiifi iizeıine Genel Kunıl uıafından Scımaye Piyasası Kanunu ve ilgili
,İıcYaraı hİtkilınİerine uygıın olaraİ kaıarlaşıınlıı,

- Oy }nlıkı; (TTK. Md. 434,| Her pay saiıibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkııı
haizdir.Pay süipleri, oy lıaklanıu gaıet kunıH4 paylınnıı ıoplam iübaıi değeriyle oranült olarak

kullanıı. Oy hakkı imtiyaa yoktıır.

- Yeni pay alma tıakt<ı; (rrK. Md. 46ı ) Heİ pğy salıibi, yeni çıkaılaı paylan, mevcut çıaylannın
selmıyeye oranıııa g6rc, dma hakiını hıizdir.

- Tasfiye halinde ıasfiye bakiyesine kaıılım hakkı; €rK .Md. 507) Şirkctiı sona ermesi hAlinde

ııcr pay saıiui, es", ja"ş*"a" soııa crerı şirketin mat varhğının kullanılııasına ilişkiı1 baŞka biı
hükiiın bıııunmadığ tıkdiıdc, tasfiye sonucuııda kalan tutara payı oranında kaıılıı.

- İtfa/geıi saıına hakkı; (rKMd a80) ve scımaye piyasa3ı meırzuıt ç€rçĞvesinde geıçeıleşcek
işlemler oözkonu§u olduğıında vardu.

23.6. Pıylını üncııı ilişkiı yetkili oıgıı Lırırlın:
Ytirıetim kunİunım 26 oc8k 20ıt tadhli toplanıısında;

şirteıimiz ç*anlmış sermayesinin, ıomamr nakdçıı oımak itzerc n,2ı8,3l4,13 TL'deıı 120 milyon

iL,ye ııtınımasına ve sğr66ys aıtınmınm gşağıdıki şarııaId, yürlıt{tlmcsiıe oy biıliğ ile karaı

vcrmişir.

l) Nıtden aronlacak 42.7ll.685,87 TL scımaye içiı;
.orıatlanmızn%55?628orgıındayğıipgyatmıhakkıbulunınaı.adıı,ycnipayaımahaİkı

İJır.rıuta ıılan kısmıı Boısa istanhı| i.ş, birinciı piy&ş8da halka arz edilecektir.

_ yMM Rıporu iie tcspit edilmek steıiylg, nıkdi iorcııınıız bulıtnın oııatdanııuzın yani pay alma

ıurrıannııbdetletiborcıım,zdanmaİısups.ııetiylckullandınlgcaktır.

2) Şi*eıiııiz hisseteri son 30 gllnden fazla biı sirediı Boısa lstguul,da ııomiıal değerin aıtıdı \ıem
gördüğİınden;

_ yeni oav ılıııa hakıı kultonm fiya§ıın; mğı/atıl çrfçevcsinde, kırar tcihinizderı önceki oü,z glın

iİİJ tn"a" olrş" ağırhttı ortalama fiyarlann onalıması oIaçakrıı,

- Yeni pay atma iaikı kullanım ğlıesinin 15 grğür,

Yönetirn ktıruluıun 26.01.2018 taıihli vc 265 saylı toplaııosında; ıüçhan hakkı

paylann 2 iş güntl dlıç ilc biıincil piyasadı rüçhgı hakkt kulteım

alüıar
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23.7. Hılkı ırı cditcccL pıyhr llzriıdg pıylını dcvir vc tcdıvüillıü loııt!ıyıcı v.yı pıy
sıhibinin hıHınn kıtlıınıımı eıgct olıc.k kıyrilını bulunup bulınmıdğıı i§kin bilğ:

Paylınn devriır ve serbestç ıodavtll emesine il§kin Hıangi bir kısıtlarıu yoknıı-

24. IIALKA ARZA İLİşKİN HUSUSLAR
24.1. Hıl}ı ızı İoşu!|ıı1 hılİı ızı ıbkiıı bitsilGİ, tıhmiıi hdİı ıız blıvinİ vc bılİı ırzı
kıhlnık içln yıpıhııı çrclıeılcr.
24.1.1. HıIkıı ırzm Tıbi OHnğp Koşallır

spk dışında hılkı ırz önccsi oıuy atınınası gerckeıı başıa biı makam buııırımamaloadır,

24.1J. EdLı ın.dilıı p.ylım ıorlnd dc&ri

Halka aız edilcn pıylrın ırcıııinal değc n 4Z.7l1.685,E7 -- TL olup, mevcut 7.288.3 t4,13 TL nominal &ğCrli
scımaye anıtaı paylarm ihıası ile biıtikt€ % 55,26?3 oıtmıd,ı anrnlacak§r.
24.1J. Hılkı ırı ıürısi ilt LılLı ırzı }ıtdın bık}mdı biği
24.1J.l. Eıliı ırz cllrcıi vc Tılııırln| hılltı srz tılvini
Mevcut ortalılaı için yeıi pay alma haikı kuttanım süıesi l5 (onbeş) g{tı olarıi bcIirlcnmiştir, Yeni PaY
alma hıkkı kullaııı*.aan Ur" paylar Borsa Biıincit Piyasa'da halka arz editec* oluP, halka arz stbesi

2 iş glkıo otarak bctiıleıımi$ir. H"İra aron Uşlrneıç ve bitiş ıaıihleıi ilan edilece* t68ruf sahiPlerine

satış duyırusunda belirtilcckü.

Halka amn 20l8 yü Nisao ayuıda bşlanlınası planlaıımaktadır.

24.tJi Hıllıı ırzı bışvunı ıüıtci
ı) Sıtş Y6ntcni vc Bryvırz Şckli:

İıraç edilecek paytaı, yeni pay almı haklu kullanımrnda ı o0 adeı ı TL rıominal dcğerıi pal/ 0J l Tl,den,

veni oav 4ma'h*h i"ııın.r*an kalaı paylaı foın ycni pay alma halıkı kullanımı fiyatından aşağı

İl*"İrrjlt u"r" nlST birincil piyasada oluşcak fiyanm saıılacaktıı,

Tasarruf salıiplerire sausa §ğırıay€ Piyasas KunıIu,nun lI_5.2 saylı Scıııııye Piyasası Aıaçlarının

Saıışı Tebliğ;ndc yer alan *Boısa'da Satış" yöntemi kutlaoılrcaktır,

Bu s€rmaye artrnııınııa pay almıı sıreıiyle almç! isteycn tasamıf sahipleriniı1 Bısp_de işlem yapmaya

veüili kııııımlardan oluşı torsa tycıcıiııacı birir başvumı8ıan gcrckmchcdir. sö*onusu yetkili

İ,-rrl"-n ,,-.uş oUugu kanıltaı dihilindc pay atımı yapabiIccekleıdir,

Aynca, arünlan sermayeyi ıerıısil eden pıylan sağı alacak yatınıncılann tılcbinin ahıunasından önce'

orıaklığn içindc b.ırrdrğ,, $;i;;;çflayan vc §bıı irahramrri" dakt aııoaıatı ekindc ycı alaı

;.k btlTıril ;;. k"rırd;İ;" ;;; L*"y. .nir-- tııtacak yaıınıııcılaıca imzalaıacaltıı,

b) Pıy Bcdctlırhin Ödcnı ycıi, ç|ıll vc sürcıiıc il§kin bi!i:

PaybedcltcriT.İşBa*a§ıA.ş.,ndcbulunonTR090006400000ı14440(Xt9850no,!uTLhe§aba
yatınlacaktır.

Yeni poy alııa bakiannı kullsonak i*cyen ve paylan MKS'd. yannm kunılırylan ııcziiodc yatuım

hesaplannda ınuhafaza vc o}ip cditeo Pıy sahiptcri, yeni paş tutınnı yüarıda b€liıri}en baııka şubc-sinde

açılan hcsaba, MKK ıaıafiıdın aktanlmak 0zcrc, pay aloı hıkkı kultaıım s&esi iç.fisiİıde ıan veycru

nakit olarak yatınm kunıtşltı ıczdindeki hcsaplanıa yahracakİaİdı,
pa,y ıtma hakkı

Piyasa'da olışan fiyatıın saü
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Bu sermayt
kutlanım $tıcsi içiıds bu bakhnnı saıabilirler.



Bu semıaye artınmındı pay almak suıetiylc orıak olmak isıeyen tasamıf sahipierinin salıŞ siiıe_si iÇinde,

BıAş üyg5i banka veya İrac, t*.olaraan biıine barşvunnalğı geıckmektcdiı. Pay bedcllcri satıŞ

;şıeınıeııni yorıııen sotsa Ü},Eı§ı, r.lVE§T AZ Yaonm Meıkut Değeıler A.Ş. larafından talısil edildikçe

i. ş e""ı."", A.Ş.,nde bıİıman TRog 0006 4(no ooı ı .l44o 0098 50 no'tu TL hesaba yaurılacaktır.

c) Başvuru ycrleri:

Bona İstaıbul A.ş.'de işlem ytprrıaya yethili aıacı kuruluşlaın listesi, Boısa İstanbul A.Ş'nin aYlık

bülıeninde ve ııçu siıesi www.]boısaistaıını!.com. üycter başlıkjı bölilmilndc yer almaktadır.

d) Pıylını dığtıın zımııı vc ytri:
-Haıka arzdaı, pay aıa§ otaklanoıan söz konrısıı paylan Scrmayc Piyasası Mevzuatı çerÇevesinde

MKK nezdinde h* sahipteıi baaııda kayden idmıeye boşlınıca|rtr,"

24.14 Hıl}ı ııraı ıG zıDrı vc bıığ şırthr ıltııdı lptal edllebilcceği veyı ertelCıebikcği ile

ıı§ bışlıdıktıı loırı ipıılb müukün olop oloıdüıı dıir ıçı}lımı:

Halka aran iptat ya da ertcleımesi dİİşünülmemektcdir. Satış başladıktan sonra halka an ipıal

ediImeyecektir.
24.15.'Kışılanımıyıİ tıtepı.rc ıİt bcd.ııar ilı yıtınmcılır ıınfııdın sıt4 fryıtmıİ İıcrinde
6deneı tutıılını iıde şe}li hıkkııdı bilgi:

Yoktur.

24.t.6. Tıkp edilcbilccck agıri valtyı ızımi psy nilıtarlan hıLkındı bilgiı

Şir*etiıniz pay sahipleri, mcvcıı paylannıa ı/o 55,262t,i o_ranında yeni pay alma hakkına sahiptir.

veni pay a|ma hik*rdan kalaı paylann bonada sanşında heıİnııgi biı kısıılama yoktur.

24.1.7. Yıtınncılırırı 3ıh! ılBı tıtepleriıdcn vıı3cçmc hıklınnı ilişlıtn biği:

spkı,nun 8,inci madılesi uyarıırc4 izrhıame ile kamuya açütanan bilgilerde, sıtışa başlamadan önce

veva satıs saııesi içiıde yotınmcılann yaünı! karğrm etkilcycbilecck &ğşiklik ycry yeni hususlaın

o]2;;j;;İarİ1,66a',-* ıır.aç, ,reya ırıla arz edeo ır:afıııdan eıı uygun haberleşrr vasıiasıyla

deıtii kunıla bildiıilir.

Değişiklik geıehiıen veya yeni hunıslrın oıaya çıhnası }üıin&, sağş sılı€ci durdunı|abilir,

tıegişiritecck veya yeni ekleıpek hususlaı bilditim tırihindcn iıibarcn yedi iş günü içinde sermaye

piyasası kanunu,noa yo aıan 
".r*ıa, 

çrçeresinde kıııulca onaylanır ve izalunmenin değişeıı veya yeni

ekİcırcn husııslara ilişkin kısmı yayımlaıır,

Değişiklikvcyayeııihuşslannyayımlaıımasından(.üıc€pay.satınalmakiçintatepıebıİunmuşolan
vatınmolar. izahnancd€ Fpr#;;-acğişikliktcrin yayımtannasından itib,ıEn iki iş günü içinde

İalşlcıini geri ol,"a hıklrına saiıiFirler,

24.1f Pıylann teıliıı y0oEni vc süresiı

ihraç edilecck paylu kayditşiıme csaslrı çrçcvcsiıde MI(k arafiıdaı İıak sa}ıipleri bozında kayden

izlenecek olup, paylann fidld Ş#;.İ;uolt . XuyO puylar_ yatınmcılarının y*|_ry_y d*
haklannı ıuıı"",*.ıarrn- a,ıı#'E*Tki iş 6tını ıçinde G+2) ıkx -ıaıafindan 

yat nmcıIann beYan

besaphnna tcslim edileocktir,'

. Hıliı ıız ıoıuğnııo nc şiddc lıauyı {uynrolıcıts bı}lındı bilei:
edilcıı

A.1,9
Halka arz sonuçIan,
esaslar çerçevesinde
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24.t.l0. Yeıi Pıy Alnıı Hıkt<mı iliş},iı Bilgilcr
Orlaklann ycni pay a|ma haklaım kullıum esaslon aşğıda ilgili yeıIcr doldurulaıak vcnlecektir.

ı) Ycni pıy ılaı hıklırıııı kıııtiınıp kı§ülıDı!ıüğı, kısıttııdıysı kısııhnnı ıedeılerine ilişkiı
bilgjı

Yeni pay alma haklan kısıtlanmamı$ır.

b) Bclti kişilert tıisis ıdilcn pylını.yn.yn EoEiııl dğcr ve ııyuı:
Yoktur.

c) Ycni pıy ıimı hıkl«ıırı kıllınıloıımdıı ıonıa kılın pıylır içiı tıbsb tıırın ılınıp
ıhımıdıa:

Yoktur.

d) Ytıi pıy ılnı hıkrıra ışığdı bclirtihı bışvıız ycrlcriıdc ü. €dihcck tıriU.r ır§[d., 15
güı süttylc kıllııdınhcıktır. Bu gürııiı ıoı güıüoüı rermi lıtil? rıstiınısı hılinde, yıni
pıy ılını hıkkr kullııın ı6rcsi izleyen § gİıü ıkşını gonı cıectktir.

l (D adet payın nomiıal değoi t TL olııp, 0,4l TL'da satışa sunulacalııı.

e) Ortıklını, 6dcımiy'9kınlış !.rıııy.ddıi mçvsut pıylınnı göre yeni pıy ılE. orı.ı:
%53,262t

f) Pıy bedellcıiniı 6deıoo yeri ve şekliDe ilişkiı bilgi:

Pay bedelleri T. İş Barıkası A,Ş.'ıde bulunan TR09 @06,,1000 00ll ıt440 0098 50 no'Iu TL hesaba

yaıınlacaktır.

Yeni pay alını ha&taİıD, kulığunak istcrtn ve paylan MKS'de yaııırnm kurıııuşİan ırzdinde yaıınm
hesaptarında muhafaıa ve ıakip cdilen pay salı.ipleri, yeni pay tutannı yu}anda bclİrtileı ban&a şubesinde
açılan hesaba, MKK taıafrı&n ıkttrılınai üzcıe, yeni pay almna hakkr kullaıım §lıesi içcrisinale tam

ve nakit olarak yatrım kurulşlan needin&ki hesaplarıııa yalracaklardır.

g) Barvuro şc}ii vc pıylınn dğtm zımıtrı ve yeri:

Iğvdilcgüriloomfu Pıylıılı hl.klı E§$h{

Ha]en ellerindcki hisse sg1rilğini İaydilc$iıneniş ortaklanmrzı1 yeni pay almı haklannı

ı.oıı"o"tıır""t için önccliklc yeıi pay inıa mırn kdlanım süıtsi içiıdc amamlaıacak _sckiıdc
si*etimiz meıtczinin buıımaugu; xl-ğdc oıgaize Sanayi Biilçsi, Niğ& Bor Yolu 7. Km Birko Czddesi

N", zıt _ NlĞog adrcsiııe mırıcaıt caerel<, tılssc scııetlcrini kaydilcştiımeleri gerekmektedir.

Hak sabipleıiııce fzikcıı müafazasııı deııam edilao ve kaydileşiıilmeoiş hi§§e sensıl€fi bonada işlcm

no..."ri".ıtir. Bunlann yeıidcn borsaıta işleqı göıchilmeşi, !şaydilcşiıiıııeleri amacıyla tcslim

tıı"r.( vxx n*aı"o, ır"İ ,aırıpııııoıo" iıişkiı k ,'1lğın oluEuıulmısına bağlıdır.

SPKn'nun l3'ünçü md&siain dlhdihcil fıkıası uyınıca kaydileştiıilncsinc kaıaı verilaı seımaye

piyasas aıaçlannın Kıırulca bcliılena esaslar çcçcvcsiıdc tçslimi zonıı}ııdur. Teslim edilcn sermaye

py8§a§l araçlgn kcıdiliğindcn tükfustlz bile gclir. Tcslim edilıncycn ıermaye piyasas araçlan isc

l<ıydilştirilıırc kiianndan sonıa boısada işleo göıemğz, raçı tııı.ıı gca tıı sermayc pıyaısa§l

aıaçlaruın alım satmını arıcıh} ediiemcz. SPKn'nun yayımı ıaıihin&n öıce kaydilcŞirilcn ve ıeslim

edilen pıylaı ilc iaydilşlirıne tıırıım atınmastğ ıağm€n hğilz teslinı diIneniş paytrhalrkmdı da

SPKn'tm 13 ilncü maddesinin dfiünca itıas uygulınıı-

ıüvdiİı*irilıb Pıvlırı hblin Eıııbr
i)Yeni pıy alma hıldırım iscyen orıailanoızdan, ,
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a- Paylan dolşımda olmayanlaı yğni pıy üıtann hesaplannın buluııduğu aracı turumlaı
vcya ihmçı aracılığyla

b. Paylan dolaşmda olanlaı isc ycni pay tuıannı hesaplannın bulunduğu aröcı kurumlaı
aracılığıylı yeııi pay alma

hakkı kullanım slaesi içinde tam ve nakiı olaıak yatıracaklaıdır.

ii) Belirtilen yeni pay ılma lultı kullınım §lresi içinde pay bedcllcrinin ödeaııeıııesi balinda, y$i py
alma hakkı kuümıiameyacaitı

iii) Bu sormaye aırımında yeni pğy ılma lıakkını kullanıııak istemcycı orıailarımıa ycni pay alma
hakkı kullınıın §ircsi Çnde bıı haktını saubilirler,

b) Kıllını|nıyıı y..i pıy ıhı hıklınnm nıııl dcğeılcıdiri|ccçğıc ltbbı bilgi:

Kullanılma3ıan yeni pay almı hakları Borıa biriacil piyasada satılacathr.
2.1.1.Il. §ıtın ılıı tııhhidüıdc bulıııı geıçck veiveyı tizcl ldıtlcrin ıdı, § ıdrıslıri vo bir
pıyııı §ıtn ılmı fiyıt ilc ba BllGriı iirıççı ile ohı ilişkbi bıiJündı bilgi:

Halka arzdan soara kalan p6yl8ı aşağıda belirtilen yöıleıim kunılu llyeloi, hatkı aüdan soüa kalan
payların ri§han hakkı Lullaoım filıan otan 0J t TL i|c sıtış slbesinin bitiş taıihidcn itibarcn üç iş giloü
içedsinde halka aız fiyatnm onalamasındaıı yiiftsek olaıu {izeriııdcn bedelleıiniı tam olaral( v€ ııakdğı
(ücnerık sıuş süresinin bitiınini bkip €den 3 iş gllnü içeıisindc sıtrn aIınafağnı ilişkiı atım taahhlHü
vermişir. Kalan paylıı eşit şekitde satın alınacaktır. §atınalma taabh0tnameleri izahııamenin bş
numaralı ekinde verilıni$ir.

24.ı.t2. vıriı trırruf rıhidcİluc 3ıE duyurosunuı ltıü cdileceğ gız€t,Ier,

Yoktur.

24-t.13. Hıllğ ırz nciktriyb toplıııı bcd:llıriı ncnılııdııılıp ıcmılındınlnıyıcığ,
nçmılındınlıcıIgı esıdıtı;

"Nemalanünlmayacaktr."
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Masko l"lotilyacıle Sitği 6 Ada No:
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B8yı0
Başkanz*criya GÜNEıIİ(AYA

İdeıltepe Matı. fuikı Tagur Cad No: l05/B
Maıtae İstaıbuıBaşkan Yrd.Kemal SELVİ
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ANKARAüy"Yakup AYDOĞAN
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24.1.t4. Hılka ırzda işel bilgiye ulışıbilecek konımdaki iiişilerin listcsi:

Adı Soyadı Görevi
zekeıiyi cÜNEv«ı,
Kemd SELVİ
Yakup AYDoÖAN
ı,event TUNÇLAR
ııhami SEFER
v€dat KiRcI
Muİat YıLDIRIM
Danyel ATEŞ
ömerKüP
Haygtıin YENEL
Nazik TAŞKIN
Fatih YEĞENoĞLU
Kenan ULUÇ
E. AlperÇELİK

YA Yönetim Kııı, Başkaııı
Yön. Kur. Bşkan Yrd.
Uye
üy"
üı,e
Bağmsz Üye
Ba$msız Üye
Cençl MtH{h Vekili
Mub§€beMüdlkü
Pıy Sahiplcıi ite İlişkileı Birimi Ycüilisi vç İısan Kaynak|an Mülirtt
Yıtınmo İıişkiıeıi Yonaicisi
lnvest AZ Genel Müdünl
lııveı* AZ ldaıi ve Mali lşlc Geırl Md,Yaıd.
Invcsl AZ Kun"ımsal Finaıısuıga Yeüilisi

24.2, Dığtıa ve tıhsis plııı:
ZJ.l İürıçmın biHiği 6hr&, ihnççınm ını his!€dııiın vcyı yöıe|in kunılı llyeltri ile
yOnetinde s6z süibi kiıüeriı yıpüıcık hılkı ıızjı iştlnk tııhbüdüıde bulunmı ıiyetiıiı olup
oımıdığ vcyı herhııgi bİr kişiıin hılkı ız edilecek pıylını yüzdı bcşindcı fızlıonı ııühütte
bulunmıyı niyet|i olup olmıdığııı tlİşkİı bİği:

Rüç}un kullanımı vs halka audan kalsD kısım yönetim kurulu ğeleıi Zekeriya GÜNEYKAYA,
Keİnal sElvl Yakup AYDoÖAN, Voda, KARCI taİafindan eşit olarak alım ıaatıhüdtı vermişlcrdir.

Anılan kişiler tarafrrdgıı l1gİka arzdan soors kalan paylann rllçban hıkkı kutlanım fiyatı olan 0,4l TL
iIe sanş süresinin biıiş aıihindeı itibaret üç iş gİınü içcıisin& halka aız fiyatuıın ortalamaslndan

yüksek olaıu iızeıindeo bedelleıinin tam olarak ve nakden tidcneıek satış sitrcsinin bitimini tıkip ederı

3 iş günü içerisindc saın ılınacağıa ilişkin alım laphhlldü verilmiştiı.

24Je Hdkı ırz fiyatmm teıpitiıdc }ıtlınüı y6nteulcr ilç ııtış ftyrhnın Mirli olınenııı
durumuıdı hılkı ıız fıyıiün kınuyı duyurıtıısı ıürcci ll. hıltı ırz fiyıtı ıı v3rı

tcıptiıdcki kntcrleıiı bcürlcıncgiıde ldmiı soruılu olduğunı dıir bilgi;

Yd p"y alma baklan l TL nominal &§rli lO0 adet pay için 0y'1 Tl'den
Kullanılmayaıı almı haklan boı§a birincil piya§ada yeni poyyenı

borsada fişottaıı 2 iş günü sİııe için<İe satış

A.2.4. Tılc6e buluııı yıtınmcıİırı, tı&ı ırzdıı ıldülın kesiıkşniş pıy miktınnın
lıildirilme ıireci bıklıındı bilgi:

yeni pay ıtma haklannın kuıtaıılmasıdaıı soıra kglan paylr Borsada §aış yğnıcıni ile halka arz

editecŞndea haıka 8rzdan alıao paylann kcsinıeşmiş mikıan Tt2,de yaıınmcılrrı hesaplanna

geçecekıir.

2ılJ. Pıyhnı fıyıtınm tecpiliıc ilişHn bilğ

2ı[3.1. 1 TL ıoniııı depi 1lX} ıdct pıym sıt,lıYıb ilc tıleptc buluıcıı y.tınEcıııı kıtıırıGı&
mıtiyctler hıl«hıdı biği
Paylaı,yeıipayıtmakullanımııüılTLnominal&ğeılilO0detpay0,4tTl,den,}ullaıım&nkalan
;İ,İ*'; Ü.İ, tlrl*ll plyısJa 0,0İ Tl'den açfu dmaoak ilzeıe satl,§,kür, Talepde bulunaıı

İrİ "r*,l"r, 
ilgili aracı hınıİışıı, komisyon vb ücf,ı po}iıitılanıa tıbidir,
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2433 Yeıi pıy ılnı hıkh loııtiınmçsı ycni pıy ılmı bıt}ııın lırsılhnmısndıı dolıyı
menfııt soğlıyıılır hakkındı bilğ:

Kısıtlama yokur.

2{.4. Arıcılık Yükleıini vc ilılkı Aızı Aracılık

24.4.t. Hıliı ırzı ıncılık cdecc& ycüili kuıııluşlır hılıkındı bilgi:

Ticaret Unvaııı : İNVEST AZ Yuınm Menkul De§rler A.Ş

Mcrtez Adıesi : Bily0kderc Cad.Özsezen § Meıkezi, C Btolç No: t 26 Esenteps, Şişlir§tanbul
Tclcfon: (0212) 238 88 88

24,4J. Hılkı ıızın yıpılıcığ ülkchrdc ycr ılın sık|ımı ve Edcnc kunılışhnnıı iıiml.eri:

Halka arz sadccc yurl içinde yıpılacakıır.

24.4J. Aııcük türü hıkkındı biği:

Ticarcı Unvanı : INVEST AZ Yağnm Menkul Dcğeıler A.Ş

Merkez Adresi : Bİlyükdsf€ Cad.Özsezen § ııerkezİ, C Blok, No:t26 Escrııepe, şişıirsıanbul

Telefon: 238 88 88

24.4.4. Ancıhk ıüı§mcıi bıikııdı bilğ:

Şirket ve ıNVEST Az Yaıtnm Meııkut Değeıler A,Ş. arasındı 20.02.20lE ıaİihli serEıayğ A,tıİıİİu

irrcıırı. soaeş,"si yapılmı$ı. sc,zlcşmJ, "Eı iyi gayrer aracılığ" yıınteıni 
_il.e 

ıl§haıı hakkı

İ"ıırr*ro- ioı* p"yıi"o Jş* i"pi.r.tu*r.-saıış-, blsT biıiocil piyasada 2.iş girnü.sürc ile

oavlann }ıalka arz edilmesidir. [jİı"n1t'ıay* oçhan bakİanrun saıışındaı kalan PaYlra iliŞkin olarak

aracı kuruınun hohaıgi bir taıhhüdil bulunmamatadır,

24J. Hıliı ırzı ğlıin i[tti gcrçel vç tüzc! kişiteıtı menfııtlcri:

Yoktuı.

2§. EoR§ADA İşLEM GöRMEYE İılşıdı BİLGİLER

25.t. Pıyiını Bonıdı irt,ıın güıncci kiı bşvort yıpüp yıpılnıdğ vc tıitiıiyonı cı erkeı

biıinci geı0

M€vcut paytar BİST İzlcne Pazan'nda işlerı göımcktedir, arünmı

paylaı dı bu

l

. ırh i}ğ 
'ı!tı İas§

' 
ıgrı iııı Ccd ığ

yllkleoimde
Buluıulınıyın

Pıylırm

Yük|,enimdc
Bılunulıı
Pıylınn

Hılkı Arz
Edilçn
Pıylın

Orını (Yc)

Nominıl
DğeriğL)

HılLıAE
Edihı
Pıylın

Orıoı ('zl)

Noııinı'l
I)eğeri
GL)

Arıcılığın
Türlı

Olııştunimrşı
KoısoniyındıH

Poz§oıı
Yetkili

Kuruluş

l0ü/o42.7l1.685,87En iyi
gıyret

Konsorsiyum
yoktur

Invest Az
Yatınm
Menkul
Dcğerler
A.Ş
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2§3. Bonıdı işleu görocsi ımığnıı pıylırlı ş ıımıılı olırık;
- Söı koıusı pıylıılı ıynı grüPts yer ılııtınn tıh§fulı/ıiı.ıİ}tİ y.hnmcııori sıt§ı koıu

ediimeıi vcyı ııtn aııtırnıımüı t8ıhtiit cdilneıi vşı
- İbnççmm bşl.ı bir gnıp p.rnu ycyı r.roıy. piyısııı ınçlınım ğhşiıli/niielikli

yıtnmoiın sıt§ı yı dı hılk ıaı konı cdilmcci durumgıdı,bı ğlemleriı mıhiyeti vc bu
işlcolerin ıit oldoğıı i.roıya piyııııı arıçlınıı! şıyııı, ıomiııl dğcri vı Ezollikleri
hıkkmdı ıyrmhlı biği:

Yoktuı.

Zt 4. Piyııı yıpıcı ve piyııı yıpıcüPn cııslın:
Yoktur.

?J. MEVCUT PAYLARIN S^TİŞİNA İLİŞKİÜ BİLGİLER İLE TAAHİ$TLER
25.1. Pıylırııı bd}ı ın edectk oİtık/orııklır hekkııdı bilgi:

Yokıur.
26.2. Pıylırııı hıl}ı ıız ıdccck ortıklenı ıılşı stndu§ pıyüını noninıl değeri:

Yoknıı.

263. Hıltıı ırıjaı ıoın do§udıki pıy niktınım ırtınlmanıımı i§kiı tııhbitleı:
ı1 İbrıçı tırıfıldıD vĞfıı.ı ıııhbüt:

Yoktuı,

b) Ortıklır tırıindıı vtrilcn tııhüütler:

Yoktur

c} Sermıye pİyııııı mcfaıtı kıp,cımındı verııan İıhhütlcr:

Yoktur

d} Yetkilt kurotı4tır tırıllodın verilcn lııhhütler:

Yoktur.

e) Tııhhütlcrdc y* ıtın diğcr 6ıcoli hucıslır:

Yoktuı,

27. HALKA ARjz GELİnİ YE MALİYğTLERi

27.1. Hılkı ırıı ilişkiı ihnçmıı cldc edccğ ıet geür lle kıdınıcığ tıhriıi toplım ve pıy
beşrı mıliyet:

kuıul Ücrai

koıı alma ilcıeti

MKKÜcıeti
Rekabet kırumu
Aracı Kuı.Öd.Tuıar

Diğsr gidcfleı

Pıy başına maliyct

BRüt GELn.
}ı{RcA!Vı{

85.423.:lL

ı3.454._TL

2.242;TL

ı7.085.-TL

47.230.-TL

20.000.-TL

0,0043.-TL

ı7.5l1.79ı TL

\J85.454 TL
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\ll : l1.326,337TL

27.2. Hıikı ırıııı geıekçği ve helkı ırz gtürleriıiı kıllınım yerleri:

İşletme scfıııayesi ihdyacı nedeniyle yaşıuı darboğazın aşılmesı bedelli sermaye aıtlnmını
gerekıirmektediı. Elde edilecck foıun % 20'si (3,450.00O.-TL) kıcdi fıdemclerinde, o,o l8'i (3.200.000.-
TL) vergi ve SGK ğdemcleriıde, % 40'ı (6.9l6.337.-TL) ticari borçlann ödermıesinde ve oıo 22'sinin ise
(3.760.000.-TL) ise persoııel maaş vç tazninaı ödemelerinde kullaıulması plaolanrnaiadır.

2s. SULANMA ETldsi
Şi*et soıı 20l 5_20t 6 dönıınled ve 20l7 t 2 aylık döoem zaıııla kaşaulııış ç*anlrıuş sermayesini aşan

tı.ıurda geçmiş yıllıı zararı olduğu, Yakın İzleme Pazan'nda nominal değerin a|Onda işlem gördüğü için
bu hesaplaına anlamiı görlllmemektediı.

29. UZMAI\ı RAPoRLARİ vE üçtNcü IdşıLERDEN ALINAN BİLGiLER
29.1. Hılkı ırz süı.eciıd. ürıççryı dınşnınhk yıpınlır hıkloıdı bilgilcr:

Danışınanlık alınmamı$u.
29.2.Uznıı ve bığmsz deıet'u npor|ın ile Eçiıcü kişilcrden ılının bitgiler:

Tarih

Bağmsız
denctim
kunıluşu Adres

§orumlu ortak,
başlenetç 1 Göri§

31.12.?0l7
BD Bağtr§z
Denetim ııc
YMMA.Ş.

Eclrlrc*.Veşll Adalı Sok.No:ZA
Kgü3 Dairc:6
BAK!RKÖYdSTANBUL

Ccmi|e ALBAŞ Olumlu

31.12.2016
BD Bağmsız
Denetim ve
YMM A.Ş.

İncirli Oad.Yeşil edalı Sok,No:2/A
K*:3 Daiıe:6
BAKİRKÖY/İSTANBUL

Cemile ALBAŞ Olumlu

11.12.2015
BDBğmız
Denetim ve
YMMA.ş.

İ"clıll Caa.Vşl ldalı Sok.No:?A
iQt:3 Dairg6
BAKIRKÖY/İSTANBUL

Cemile ALBAŞ Olumlu

ı0. ışTıRAKIğR. H.AKKINDA BİLGİLER

30.I. Konıolidısyonı dibil cdi|meyen fiııısıl yılınm hıkkııdı bilgi;

Yoktur.

3ı. PAYLAR İLn İıciıİ vsncİışxnİnıın nsAsLARI

Aşağlda özetlenmekıe olan vcrgilen<ıirmeye l!ılrın e§aı, BıAş,ta işıem görecck paylann elde

;;;fur, ve elden çıkanlması siuınaa 
"ıa" "a;io"t 

kazaııç vc iratlann velgilendiıilmesi hakkıııda

J*"l'uiriıısı ,"r.ol amıcıyla yoıuıınkte bulıııan ııergi mc'.4ıaü dikkaıe aıırraL haarlaımıştıı, Veıgi

L-.zuatııın- iterid. d"ğişdı.*ği"i haa ııevauın geriye yönelik olaıak <la değişebilecrğiıin göz

önitııde bulundıırulııası, * oLııı,ıı dıınımlaıda yaınmcııann vergi danışunlanna dınışması

gerektiğini haıırlaİnak isteriz
Pıvlardanetdeçdileoekkazaıçveirat!ınnvergilcıııtirilmcsindcyatınmcılrıngerçkkişivc;ıakunıın
;ı,i#; ;;; ;;rkjıh ,"y" dar moketüef oımaİan da önem 8rz etmĞldedir.

(i) Tam Mükellef Daı Mükellef Aynmı

Gcrçck Kişttpr Açısııdıı

GvK r4ıbcr vc takip eden maddcteriııde Tilıkiyc'de yertşik gpıçek kişikfin ve [esını

müeıscselerc veya bulıııan teşkkUl v€ teşcbb{lslcı€ bağlı olup

§lcri doğınyla
?a

na§t
7kİ eaıl

rr{o.

mües§e§€,

ie fiı llD üıİ rrırr l?a !o

1

7s

yabarcı
adı

ş

I

ıF'
?



vatEndaşıannın Tilrkiye içinde ve dışında eıde ğİıikleri kazanç ve iratıann tamam| İlzerinden
vergilerdiriIeceği bclirtilmiştir.

GVK uygulamasındı Medeni Kanıına görc ikamagi'hı Türkiye'de bulunaalaı iIe bir takvim yılı içinde
Tiırkiye de dcvamh oiarak alo aydan fada oturanlar (gcçici aynlmalaı Tüıtiye de oıuıma §ltre§ini
kesmez) yerleşik sayılma*ta ve r^,ı mükcllef esasında Tihkilc içindc rıe Tüıkiyc dışııda elde enikleri
geliılilerin tamamı llzerinden vergilendiİilmekredirleİ.

Türtiye'de ycr!şik olrnayaı geıçek kişiler ise sadec€ Türkiye'de çldç €ttilderi kazaıç ve iradlaı
üzerinden dar mokellcfiyet esasında vergilendirilirkr. Biı kazaııç ve iıaön Tüıkİyc de elde edip
edilemediğnin belirlcnmcsi CVK'nın 7. maddesindcfti essstara göre belirlenir.

Kurum!ır Açtııdın
KVK ıun l. m.ddc§inde sayılan kurumlaıdan kenuni veya iş meıkezi Titrkiye'dc bulıınınla. tArn

mlikellefolarak dcğcrtoıdirilir ve gerek Tüıkiye içinde gerekse Tüıkiye dışda elde etikleri kazançlann

tamarııı iizcrindeıı vergilendirilirler.

Kanuni meıkszleri ve iş merkeılerinin hcr ikisi de Tüıkiyc dc bu|ımmayanlaı ise daı mükellef olarak
dcğerlaıdiriliı ve sadece Ttlrkiye'de etde ettikleıi kazançIan tlzeriııdeıı veıgilendiıiliıler. TükiyCde elde

edileo kazançlann bellrlenmesinde GVK'run ilgili hükrrınleri uygulaıır.

(ii} Pıylınn 0ldcn Çıkıntmısı Kırşıhğndı Sığtının Kızınçlınn Ye ıgihndiritmcsi l Ocık 2005

Tırihİndcn İtibı.tı İ}tiııp Edilen vc BİlŞ'tı İşlen G6ren Hlııc Scnttlçri:

GVK,nın gçici 67. mddesi uyannca 3t Aİaıü 20ı6 ıafihirn kadar uygulanmak iizere,.bğıİalarca aract

kıııunııat Üİvim ylının lıçer ıylü dönemleri itibanyta BİAŞ'ta işlem gören hisse seretlcriıderı (mcnkul

İıymetıcı yaıııun- orıaHıÜan İüsse sen€tleri hsriç) elde edilen_kazaııçlar ilzerinden 7o0 oranında vergi

,;kifaü ipacakıaıdır. Bu oran t&n taıı ve daı mltkcllef geıçek kişi ve kunımlar için gçeılidir.

Hissç scnetleri dcgişik ıaıihlode alındıktan soora bir krsmının elden ç*ınIınası İıaliıde tevkifaı

;;;; t6§pirindğ* dikkıb alınacak alış bedelinin belirlenmçsinde ilt< ğren ilt çıkr mctodı esas

ı,nacakur. Hiise senetlcrinin atımııdan önce elden çıkanlması durumunda eldcn çıkanlım ıarihinden

**. v.prıu" ııt ıım §lemi csas atınaıak Ezerinden ıevkifal yapılacak tııar tespitedilir. Ayrı_gün iÇinde

tİJ"rİ aa, alım saıım yapılınası halinde o giın içindeki alış maliyctinin_ tespitinde ağıılıklı onılama

yiii,i-, ,ryg"ıfuıbcektiı" ıIrş ve satş iş1.ğlcri doıaısyla 6de ,en komisyonlaı ile Baııka ve Sigorıa

İvl,ı*eleĞıi Verğsi tcvkifat rıatralıının tespitiıde dilckıte alınr,

fJcer ıvhk daıem icerisindc biıdcıı fazta hisse scnedi atım satım işleınl yapılması haliıı& tcvkifaıın

}'I.İ1Şu-ı-*İo6ğ b" ;İ;; a biı işıeııı oıank dik}ate alınır. Hisse senedi ılııı satınıtn an doğan

ilf,}üri-'}-i';-;;furk kayiyla izleyen dönemleriı tevkifat maırüındar! maı§up

edilebilecektiı.

Tam ııükellcl kunımları ait olup, B[AŞla işlem göıeıı ve biı yıldan fıda stlrcy le elde tutuları hisse

serıctlcrinin eldeı ç*anlmasıada tevkifit uygulanınaz. Ayncq tam müellcf kıırıınlata aiı olıp, BlAŞ'ıa

işlem göraı ve bir yıldaı fada dleyle eldc $nıjaı hisse senctlcıinin eldcn çıkanlrnsıııdaı cldc odilen

çliıler için GVKlın Mükerıa t0. ınaddesi hüktlmlcri ııygulanmayacaktır.

Tevkifata übl hJhıl ssnedi atım saom kezançlın için gerçe,* kişilercc yıllık veya mtlnfctit
aıı hisse

dolaysıyla vcıilccek yıl ıık bcyannarcyc bu gclir!ır dabil cdilm3z-
beyanname verilınçz. Diğcr gcliılcr
Ticıri fasliyet raesıınoaa clde cdilea geliıter ticaıi kazanç hllkümlcri çcrçevesindc tızancın teşitinde

di}ıkaıe atınıı. Bu kızançlaı için t€vkif;uĞtiylc 6&nniş olan vergiler, ığvkifua tabi kazonçlsııı bcyan

edildiğ beyuınamclcıde bssaplının vergiden mohsuş edilir.

CVK Gççici 67. ınaddesinin 5 ıumaıatı bcııdi ııyuıııca, gclir sı:hibinin seçsk veya

lrafgı mükellefiyeti bulunup

KowN
vE ıı,sıÖ

.\aa ta ,|

agrGa0012 
.llc

YoaJ 
' 

&rı &!6

+

.J

n

xO.!

veya um rn0kcllcf

ae lre ...t aait 
'1İ6 

8' l
]lt

1

mııaf

^?i

ol'

V



edilen kazancın vergiden istisna dup olmaması yukanda aynnğlan verilen vergilendirme uygularnasını
etkiıememektedir.

BlAŞ'tan tşlem Görmeycn Hiıse §cnet}eri ile t Ocak 2006 Tarihinden Önce lküsap Edilen ve BİeŞb
lşlem Gören Hissc §enetlerinin Eiden Çüaıtılmasından Sağanan Geliıler:

BlAŞ'ıa işlem gormeyen hisse seııetieri ile l Ocak 2006 ıaihindeo önce ikıisap edilsıı ve BİAŞ'ıı iştem
göİsıı tam mükcllef şiıketlere ait hiss€ §€netıeİinin alım salım kaançlan ıevkif ata ubi olmayacakur.
Söz konuzu hisse seııetlerinin eldcrı çıkantınasından sağlaııan tazanlanı vcrgileııdiıilmesi aşğıdıki gibi
oıacakür:

Gcrcek kfoiler

Tım Mükcllıf Glçek Kişilcrı

Hisse serıedi alım §aıım lıuaıçlan, GVK'run Mükerrcr 80. ınaddc§l uyanrrca gelir vergisine tabi
olacaktır. Aırcak anıIan madde uyannca l Ocak 2005 ıaıihiıdcn itibaıen elde edilen gelirlere
uygulannıak ilzere, "ivazsız olaıak iktisap ediloılcr iie tam mtikellef kunııılara ait olan ve 2 yldaı fazla
silıeyle elde tıı§iın hissc scrcderinin" eldcıı çıkanlınası dıınımıııda elde edilen kazaıçlar verğye tabi
olmayacaktır.

GVK'nın Müerrcr El. maddesi uyannca mal ve haklann eldeıı çıkanlmasında iktisap beıieli, etden

çıkanlan nıat vc haklanq elden çıkanldığ ay hariç olrnak üztıe TÜK taıafıodan belirleneıı toplan cşya
fiyat eııdeksindeki art!ş or8nmdı anınlaıak tespit edilir.

I}ır Mükcllef Ge rçek K§i|en
GVK'nın 86. maddesinin 2. fıkrası çet§€vcsind€ dar müketlefiyette vergiyc ubi gclirin tamamı,

Ttırkiye'dc tevkif §uretıyıe vcrgilendirilmiş olan ticrctler, sçrbest mcslek kazançlan, menkul ve

gayrimenkut sermaye lraüaı ile digeı kazaııç ve iratlaıdan oluşyorsı yıllık bcyaınameJe tabi dcğildiı.
İı mutellcf gerçİt tlŞlerlı Tilıkiye'de cldc cttiği ve ıevkif suı€ti ile veğleıdirilmcıniş gclirleri

rrevcü ise. cvKntn l0l. Maddesinin 2. fikıısı uyanııc4 menkul mallanı ve haklann elden

çıkaniırıasından doğaıı kazarıç ve in{annı mal ve haklann Titıkiyc'dc eldcrı çıkanldığ Yeıin vergi

daircsine milnferit beyüıname iIe bcyan etrıek zoruıdıilırlar.

KuEımiır

Kınıulır Vcıgisİ Mükcthltcriıiı Akttfiıe Kıyıtlı His*e Scncthrinb Elden Çıkınlnısındın
Sığlııın Kızınçlır:

Tım Mükellcf Xunımlır

Ticaıi faa|iyete bağtı olırak iştctme b0nyesirıle erde dilen alrm saüm kazançlan ticaıi kazaııç olarak

t-y- .oııi, vergıTeıairiıcccİııı. ıncat ı<vpnın 5. rıaddcsinin l. f*ıasınm (e) bendi dc belirtilen

şrıı."n-#r.riolmısı hli* neıkut hymet alın saııru iİe soıçkli uğraş"Eyan kunımlann bu

İaeaııçlannın 9.'o 75'i kıırııolr vergisiıdcn tgisnadır.

Dır Mükcücf Kurunlır

Dar mükellef kunım, Türkip'dc biı işeri açqqlç sşetiyle vcya
kuaıçlan krıı farklan

dıimi ternsilgi vasııasıyla

gö§t€ren bir kurum stdits{ındc isc, dım satm da dthil ücaıi kazanç

ıabi olacaktı r. Bıı kunımlanıı hissc scncdi salışndm eldc edcccği kazançlar I(VK'ınıı 5.

frkrasınıo (e) bsıdinde belinilcn istixıadan yararlaıur,
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Dar mükellef kuruınun Tüıkiye'de bir işyeri vcya daimi teınsi|cisi yoksa eldc eniğ kazaı4 vergiyc tabi
olacaktır. Ancak, daı mükellef kıınımun mukimi olduğu ülke ilc Tilrkiye aruında çiffc vergilendiımeyi
önleme anlaşması vaısa ınlaşma hükümlçri uygulana§akttr.

(iii) Hisse Scnetlcri l(lr Pıyhnnın Vcrgilcndirilncsi:

Hisse sertleriıüerı elde cdilccet k& paylarının vcrgileııdirilmesi agğdaki gibi olraitır.
Ge rcelı kisller
Tın Mükıllcf Gcçck Kişilen

GVK'nm 94. maddesinin 6. fiirasınıı (b) beııdine göre, kir paylan llzcrindeo yapılacak tevkifat, kAnn
d'ğıttlma§ aş8masına hrak loı$ır. GVK'ilD 9. maddesinin 6. fıkıasııun (b) bendi uyannca, ıam
müellef kurumlaıca laın müellef gerçek kişilere, dığtılın kir paylan {lzeıindeıı % l5 oranııda tevkifat
yapılacaiıır.

6VK'nın 86. maddcsinin l. fikıasının (c) bcodi uyafıırcs, ıcvkif yoluyla versilendiriLrıiş bulunan ve
gayrisafi tuıaılan; 20t 8 ylı gelirleri için 34.000 rLYi (GVK'nın l03. maddesindc yer a|an gelir ve4isi
tarifesinin ikiıci diliıni) aşan ve tam mükeilef kıınımlardın etde edilen kir paylan için beyanname
vcrilmesi gerekccellir.

Tım mitkellef geıçck kişilerin tam mükellef kıınımladan cldc ettiklcıi "ltir paylannın yansı" GVK'nın
22. maddesine görc gelfu mi}§csoıdır. İstisna edilen bu tııar da dihil olmık ilzerc b,rttı kiı payının
tamamı &criıdqı GVKıın 94. Maddesi uyanncı tevkifü yapılır ve wkif cdilen verginin tamamı, k6ı
payının, yılhk beyannıme ile bcyaıı edilmcsi dunımunda yıllık beı.anrıaıne ilzcrinden hesaplanan
vergidcn mahsup edilir.

Aync4 GVKlrun 94. maddcsinin 6. fıtrasının (b) bendiıe görc kann s€rmayeye ilave edilmesi kaı
dağıtımı sayılmadığındaır, kartn sennayeye ilavesi nedeıiyle ge4ek kişi oıtaklara verilen bedelsiz hisse
scnelleri itzerinden tğvkifat yçılınayacağı gibi bu bisse sengleri ka§ılığı olan kir payının "menkul

sermaye iıadı" olaıak beyan edilınesi geıelmcmehcdiı.

I}ır Mllkcllef Gerpk K§tlcr:

GVK'nın 9d. maddcsinin 6. fikıasınıı O) bendi uyanm& lam mükellef kununlaıca; dar mOİellef çrçek
kişilere, "dağuIan kiı pgyl$ {lzerindeı" 7ol5 oranında tevkifat yapılacaktu. Türtiyc'nin ıaraf olduğu

bazı çifte vergilcndirmaıin öntenmesi aıılagnılannda daha düşüi tevkifat oranlan belirlçnebilmekıedir.

Kunım!ır

Tım Mütdlcf Kuıınlır
KVKıun 6.rnad&sine görc kuruın kazancı, GVKhın ticıri kazaııç l"l!{"il _hüümlerinc 

göre

;;pd,drrl ker pay-ruı tic.ri faa|iyae bağlı olarak ticari.iıletııe btlnycsiııdc elde edilmesi halinde

sO) konıİsu gclirtcr ticari kazııç olaıak beyaı edilip vetgilendirilccekıir,

ercaıq Tüıkiye,dcki bir kıınmun Tikkiye,de kurıımlar rıetgisi mükcllcıleıine yaptrğı Ltı dağıtT nı

tcvkifata ubi değldir.

Diğer taraQan KVK'nınS. Msdde§inin l. F*rası ı.ıİanııca, bir kıırıımım tarrı mükeIlef boşka bir kıuuma

iştiraki rrdeniyle eıde ettiği kar Payı ( bu kar payını ilagtan kunım nezdindç kı:nmılaı veıgisine tabi

funıtduğu gerekçcsi ile kır payım eldc cdcn kunıın ııczdiıde), kurumlaı vergiıinden

miıkel lefi yete ıabi giıişim scfflayesı yağnm fonu kıtılma paylın ve hissc seııctleriıden

paylan dahil, diğcr fcn vc yünm ortaklııIannın kııılma paylan ve hiısc scııcıleddcn
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I}ır Mükellef Kuruınlın

Tam mükellef kurumlar taıafindan Tttıkiye'de bir işyeri veya daİmi lemsilci arrcılığ ile kaı payı elde

edeıüeı hariç olmak itcre daı mü}etlef kmımlara veya kurumlaı veıgisİııden mııaf olm daı milkellef
kuııınlaıa dağtılacak kar paylan İızcrirıdea KVK'nın 30. Maddesinin 3. Fıkrası çrcği (bu gtın için bu

onn % 15 tir) Evtifaı yaElır. Tükiye'nin taraf olduğu bazı çifte wrgilcrdiımcnin oalcnmcsi

aıılaşnılanndı &iıa düşük, çvlıifat onnlan belirlenebilmektedir-

3ı İHILAççı VEYA HA,LXAAR:z EDEN TARAIINDAN VERİLEN lzüü HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

33. iNCELEMEYE AçIK BELGELER

Aşğıdaki bclgclcr orgmizc Sınayi Bölgesi Biıto Cad.No:28E NiğdoBor yolu ,. Km NİĞDE

,İJ;J"u ıı,İç,nın İ"*"rı ," Üşvuru veçld ile ihrıççının intcrncı siıcsi (wıru,.biıto-com.tr) ile

İaınuyu ıvdrnlİİma PIatfoımıındı(KAP) tasamıf sahiplcrinin irıcetcııesinc aç* rutulmaktadıı:

ı) lzahnamcde yer alaı bilgilerin dıyanğnı oluşııwı her tlırlü r8Por ya da bclge ile değeıleıne ve

söıiişlğr (değ;cn q ,-,",, roıiyet ve b8ğı5§ız d€ıreıim ısporıan ile yeüili kunıluşIaıca hızırlanan

rapoılar, esas sözteşııe, vb.)

2) İhraçının izaiınıııede yer alması gcrckeıı fınaısal tablolın,

34, EKLER
l- Şiılıct Eııı §üı§ncci
2- BD Bı§ııız itcıctin vc YMM AŞ, Sorunluluk Bcyııı

}.Proforoı ftnııııl |ıblolın illıitı bıFrlr givctıcc rıporu

ıl- Riık BlHirin Foroı
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