


































































































































































































































































































































TEB ile 20 Kas1m 2018 tarihinde 15.000.000 TL tutannda gene! kredi sozle$mesi 

imzalanm1$t1r. i$bir Stinger ve i$bir Holding sozle$me tahtmda kredi limitine kadar miiteselsil 

kefil olarak hareket etmektedir. 

Gene! kredi sozle$mesi tahtmda $irket farkh para birimlerinde kredi kullanma imkanma sahip 

olup 30 Haziran 2021 tarihi itibari ile $irket'in geri odemesi gereken kredi bakiye borcu 

bulunmamaktad1r. 

TEB ile imzalanan soz konusu kredi sozle$mesi tahtmda, bankaya 3 0 giin onceden yaz1h 

olarak bildirilmeksizin bankanm aleyhine olacak $ekilde $irket'in bir ba$ka $irkete 

devrolmas1, $irket hisselerinin el degi$tirmesi, birle$mesi, tiir degi$tirmesi, kismen veya 

tamamen boliinmesi, $irket'in kontroliiniin ba$lrn bir hissedara ya da $irkete ge9mesi, veya 

$irket hisselerinde %50 oranmdan fazla degi$iklik olmas1 halleri teme1Tiit nedeni olarak kabul 

edilmi$ olup $irket herhangi bir uyanya gerek kalmaks1zm temerriide dii$IDii$ say1lmaktad1r. 

Halka arz i$lemlerine ili$kin olarak TEB 'den soz konusu sozle$me i9in 24 $ubat 2021 

tarihinde imzalanan mutabakat yaz1s1 ile gereken izin ahnm1$tlr. 

$irket'in ortakhk yap1sm1 ilgilendiren degi$ikliklere ek olarak, sozle$mede a$ag1da say!lan 

haller muacceliyet nedeni olarak kabul edilmi$ olup TEB'e krediyi kat etme ve sozle$meyi 

feshetme yetkisi vermektedir: 

• Kredi geri odemesinin vadeye bagland1g1 durumlarda, vade tarihinde Banka 

alacaklanmn muaccel hale gelmesi, 

• Sozle$me veya eklerinde kararla$lmlan $ekilde yiikiimliiliiklerinden herhangi birisinin 

tam ve zamanmda yerine getirilmemesi, talebe ragmen istenilen teminatlann 

zamanmda ve istenilen ko$ullarda temin edilememesi, 

• Banka'ya yapt1g1 beyan, sundugu belgelerde, a91klamalannda onemli bir 

yanh$hklger9ege aykmhk bulundugunun tespit edilmesi veya kanuna/hukuka aykm 

i$lem ve fiilde bulunmas1, 

• 

• 

Gerek Sozle$me kapsammda Banka'ya, gerekse diger alacakhlanna muaccel hale 

gelen bor9lanm odeyememesi veya taahhiitlerini yerine getirmemesi yahut bu bor9lan 

i9in verdigi teminatlara ba$vurulmas1, 

Kredi ile ili$kili veya krediye etki edebilecek izin, onay veya yetkilerin herhangi bir 

zamanda geri ahnmas1, iptal edilmesi veya onemli bir tarzda degi$tirilmesi, 

• Ke$ide ettigi senetlerin protesto olmas1 veya 9eklerinin kar$1hks1z 91kmas1, mali 

,/~r'.i;~;.~¾\,Yiikiimliiliiklerini yerine getiremeyecegini ilan etmesi, bor9lan111 odemede acze 
/' '' :_· '•-•'. • cl.ii$mesi, alacakhlanna odeme plam yapmay1 teklif etmesi yahut yapmas1, iflas, iflas 

j ;;': /?~\ "~ e~eleme talebinde bulunmas1 veya tasfiye takibine maruz kalmas1, yahut herhangi bir 
> -~ !\\ .-,\) .. .1.i-; t ~" , \':~:-2:-i /'. 

0
'a1/tifi iizerinde haciz veya benzeri bir i$lem yap1lmas1; tasfiyeye gitmesi, herhangi bir 

\, .,. , , ,. "' 0 , j'etkili mahkemede tasfiyesine yonelik <lava a91lmas1, yahut bir rapor sunulmas1, 
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• TTK hiikiimleri 9er9evesinde bagh $irket olmas1 durumunda, hakim $irketin bor9lanm 

iideyemeyecegini ilan etmesi veya i$bU maddede say1h temerriit hallerinin hakim 

$irket bakimmdan da ger9ekle$mesi, 

• Ger9ek ki$i ise hukuki ehliyetini kaybetmesi, tiizel ki$i ise faaliyetleri ile ilgili olarak 

gerekli izin, ruhsat, onay veya yetkilerin herhangi bir zamanda geri almmas1, askiya 

almmas1, iptal edilmesi veya iinemli bir tarzda degi$tirilmesi, ticari faaliyetlerini 

durdurmas1, 

• Aktiflerinin iinemli bir k1sm1 iizerinde tasarrufta bulunmas1 yahut bulunma riskinin 

ortaya 91kmas1, yahut bunlann zapt ve miisadere edilmesi, 

• Kredilerden dogan taahhiitlerini yerine getirmesine mani olacag1 yahut tehlikeye 

sokacag1 a91k9a anla$1lan herhangi bir olaym vuku bulmas1 veya iktisadi $artlarda 

ciddi iil9iide degi$iklik olmas1. 

15. Turk Eximbank ile imzalanan Gene! Kredi Sozle~mesi 

Tiirk Eximbank ile 22 Ocak 2018 tarihinde 45.000.000 ABD Dolan tutannda gene! kredi 

siizle$mesi imzalanm1$l!r. i$bir Stinger, i$bir Holding, i$bir Pazarlama ve i$bir Yatmm 

siizle$me tahtmda azami 6.000.000 ABD Dolan tutarma kadar miiteselsil kefil olarak hareket 

etmektedir. 

Gene! kredi siizle$mesi tahtmda $irket farkh para birimlerinde kredi kullanma imkanma sahip 

olup 30 Haziran 2021 tarihi itibari ile $irket'in geri iidemesi gereken kredi bakiyesi 

23.043.333,35 Euro ve 6.346.944,48 ABD Dolan tutarlannm toplam1d1r. 

Tiirk Eximbank ile imzalanan gene! kredi siizle$mesi kapsammda baukamn aleyhine olacak 

$ekilde $irket'in bir ba$ka $irkete devrolmas1, $irket hisselerinin el degi~tinnesi, birle~mesi, 

tiir degi$tirmesi, k1smen veya tamamen biiliinmesi vb. hailed temerriit hali olarak 

diizenlenmi~tir. Halka arz i~lemlerine ili~kin olarak Tiirk Eximbank'tan siiz konusu 

siizle~meler i9in 23 $ubat 2021 tarihinde imzalanan mutabakat yaz1s1 ile gereken izin 

ahnm1$l!r. 

Kredi siizle~mesi kapsammda temerri.it hali olarak diizenlenen hissedarhk yap1smdaki 

degi~iklikler ile tiir degi~ikliklerinin yam s1ra, a~ag1daki haller siizle$me kapsammda temerriit 

hali olarak diizenlenmi~ olup Tiirk Eximbank'a siizle~meyi feshetme yetkisi vermektedir: 

• 

• 

Siizle$me hiiki.imlerine gore iidenmesi gereken anapara, faiz, kar pay1, komisyon, 

masraf veya diger mali yiikiimliiliiklerin vadesinde yerine getirilmemesi, diinemsel 

olarak iideme yap!lan hallerde herhangi bir iidemenin vadesinde yap1lmamas1, 

Siizle$meyle veya eklerinde kararla~tmlan taahhiit ve yiikiimliiliiklerinden herhangi 

birisinin uygun bir $ekilde yerine getirilmemesi, talebe ragmen istenilen teminatlarm 

famanmda ve istenilen ko~ullarda temin edilememesi, yenilenmesi Banka tarafmdan 

> , i '"' iiit'\ talep edilen t · ·· meye uygun olarak yenilenmemesi, i ~a,h 
. . •· -.s,,n '!e~.!\')'i\ ' ' ~,;' 
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• Bankaya $irket'in yaptlg1 beyan, sundugu belgelerde, a91klamalannda 

yanh$hk/ger9ege aykmhk bulundugunun tespit edilmesi veya kanuna/hukuka aykm 

i$lem ve fiilde bulunmas1, 

• $irket' in gerek bankaya, gerekse dig er finans kurumlanna bor9lanm iidemede 
temerrlide dli$mesi veya taahhiitlerini yerine getirrnemesi yahut bu bor9lan i9in 

verdigi teminatlara ba$vurulmas1, 

• K.redi ile ili$kili veya krediye etki edebilecek izin, onay veya yetkilerin herhangi bir 

zamanda geri almmas1, iptal edilmesi veya iinemli bir tarzda degi$tirilmesi, 

• $irket' in ke$ide ettigi senetlerin protesto olmas1 veya 9eklerinin kar$1hks1z 91kmas1, 

mali yliklimllilliklerini yerine getiremeyecegini ilan etmesi, bor9lar1m iidemede acze 
dii$mesi, alacakhlanna iideme plam yapmay1 teklif etmesi yahut yapmas1, iflas, iflas 

erteleme talebinde bulunmas1 veya tasfiye takibine maruz kalmas1, yahut herhangi bir 

aktifi lizerinde haciz veya benzeri bir i$lem yapilmas1; tasfiyeye gitmesi, herhangi bir 

yetkili mahkemede tasfiyesine yiinelik dava a91lmas1, yahut bir rapor sunulmas1, 

• $irket'in hakim $irketinin bor9lanm iideyemeyecegini ilan etmesi veya yukar1da say1h 

hallerin hakim $irket bakunmdan da ger9ekle$mesi, 

• $irket'in faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli izin, ruhsat, onay veya yetkilerin herhangi 

bir zamanda geri ahnmas1, ask1ya ahnmas1, iptal edilmesi veya iinemli bir tarzda 

degi$tirilmesi, ticari faaliyetlerini durdurmas1, 

• $irket'in aktiflerinin iinemli bir k1sm1 lizerinde tasaiTufta bulunmas1 yahut bulunma 

riskinin ortaya 91kmas1, yahut bunlann zapt ve mlisadere edilmesi, 

• $irket'in kredilerden dogan taahhlitlerini yerine getirmesine mani olacag1 yahut 

tehlikeye sokacag1 anla$1lan herhangi bir olaym vuku bulmas1 veya iktisadi $artlarda 

degi$iklik olmas1, 

• $irket'in bu siizle$meyle yliklendigi taahhlit ve yliklimlliliiklerinden herhangi birini 

yerine getirmemesi ya da getirmeyeceginin belli olmas1, 

• Yasal diinemler itibariyle talep edilen denetlenmi$ bilan90, kar-zarar ve diger mali 

tablo ve hesaplan veya bankanm zaman zaman kendi takdirine gore isteyecegi hesap 

ve i$ durumu ile mali durumu hakkmdaki bilgilerin bankaya verilmemesi, 

• $irket'in bankanm izni olmadan bu s6zle$meden dogan haklanm, siizle$menin devri 
veya alacagm temliki yoluyla ya da ba$ka her ne ad altmda olursa olsun k1smen de 

olsa devir ve temlik etmesi, 

irket hakkmda ma! gizleme, ma! ka91rma, adresi terk gibi davram$lar nedeniy le 

orcunu iidememe konusunda kanaat olu$mas1, ve 

Bu say1lanlarm d1$mda farkh nedenlerde $irket'in kredibilitesinde v 

kabiliyetind 
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16. Emlak Katzhm ile imzalanan Gene/ Kredi Sozle§mesi 

Emlak Katihm ile 4 Haziran 2020 tarihinde 100.000.000 TL tutannda gene! kredi sozle~mesi 

imzalanm1~tir. i~bir Holding sozle~me tahtmda azami 100.000.000 TL tutarma kadar 

miiteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 

Gene! kredi sozle~mesi tahtmda $irket farkh para birimlerinde kredi kullanma imkanma sahip 

olup 30 Haziran 2021 tarihi itibari ile $irket'in geri odemesi gereken kredi bakiye borcu 

bulunmamaktadJr. 

Emlak Kat1hm ile imzalanan gene! kredi sozle~mesi kapsammda $irket'in hissedarhk 

yap1smda ya da yonetim kadrosunda bankaca onemli addedilecek degi~iklikler muacceliyet 

hali olarak diizenlenmi~tir. Halka arz i~lemlerine ili~kin olarak Emlak Katihm'dan soz konusu 

sozle~me i9in 9 Mart 2021 tarihinde imzalanan mutabakat yaz1s1 ile gereken izin ahnm1~tir. 

Kredi sozle~mesi kapsammda muacceliyet hali olarak diizenlenen hissedarhk yap1smdaki 

degi~ikliklerin yam sJra, a~ag1daki haller sozle~me kapsammda muacceliyet hali olarak 

diizenlenmi~ olup Emlak Katihm'a sozle~meyi feshetme yetkisi vermektedir: 

• Bor9lann odenmesini temin i9in bankaya verilmi~ sozle~me, taksit listesi, geri odeme 

tablosu, gerek ke~ideci ve gerekse ciranta s1fat1yla verilen 9ek, bono ve sair belgelerde 

yer alan bor9lann herhangi birisinin k1smen dahi olsa vadesinde odenmemesi, 

• Banka ile $irket arasmdaki bu sozle~me veya ba~ka bir sozle~me/anla~ma 

hiikiimlerinin tamammm veya bir kismmm $irket tarafmdan hi9 veya eksik veya 

siiresinde yerine getirilmemesi, bunlara uyulmamas1, ihlal edilmesi, 

• $irket, kefil ve sair imza sahiplerinin odemelerinin tatili, odeme gii9liigii i9erisine 

dii~meleri, alacakhlan ile temdit anla~mas1 yapmalar1, iflas, konkordato, iflasm 

ertelenmesi, yeniden yap!landJrma, konsolidasyon ve benzeri anla~malar i9in giri~imde 

bulunmalan, bunlara ili~kin soylentiler yay1lmas1, 

• Bankaya olan bor9 ve yiiki.imliiliiklerin yerine getirilmemesi i9in anla~malar ve sair 

i~lemlere giri~ilmi~ olmas1. 

• Teminat verilmesi veya ek teminat verilmesine ili~kin banka talebinin, nedeni ne 

olursa olsun kar~1lanmamas1, 

• Bankaya verilen belge/bilgilerin, eksik, yanh~/yamltic1 oldugunun anla~1lmas1, 



• ilgili mevzuat geregi verilmesi gerekenler ba~ta olmak iizere banka tarafmdan 
malvarhklar1 ve mali durum ve sair hususlara ili~kin olarak talep edilecek bilgi ve 

belgelerin zamanmda verilmemesi, eksik veya yanh~ verilmesi, 

• $irket, kefil, rehin veren veya avalistlerin malvarhklarm1, mali durumlanm olumsuz 
yiinde etkileyecek iil9iide devir etmeleri, s1mrlamalar1, malvarhklar1 ile miitenasip 
olmayan iil9iide bor9lanmalar1, mali-ekonomik durumdaki olumsuz degi~meler, 
aleyhlerine haciz veya iflas yolu ile takip yap1lmas1 veya ihtiyati haciz veya ihtiyati 

tedbir karan ahnmas1 ve benzeri hallerden herhangi birisinin mevcudiyeti, 

• $irket, kefil, rehin veren veya avalistin hissedarhk yap1lannda ve yiinetim 
kadrolanndaki banka tarafmdan iinemli olarak nitelendirilecek degi~iklikler, 

• Herhangi bir sebeple $irket hesaplannm a91k vermesi halinde, a91k k1smm derhal 

kapat1lmamas1/iidenmemesi, 

• Ozel ama9 veya ~artlarla kullandmlan kredilerdeki ~art ve amaca aykm kullan1mlar, 

• Gerekli sigortalarm hi9 veya ge9erli olarak yap1lmamas1, ge9 veya eksik yap!lmas1, 
siiresinde yenilenmemesi, primlerinin k1smen de olsa iidenmemesi. 

17. Fibabank ile imzalanan Gene/ Kredi Sozle:jmesi 

$irket ile Fibabank arasmda 18 Mart 2021 tarihli ve azami 15.000.000 TL laedi limitli gene! 
kredi siizle~mesi imzalamm~tlr. i~bir Stinger ve i~bir Holding siizle~me tahtmda ilgili kredi 

limitine kadar miiteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 

Gene! kredi siizle~mesi tahtmda $irket farkh para birimlerinde laedi kullanma imkanma sahip 
olup i~bu izahname tarihi itibanyla $irket'in geri iidemesi gereken kredi bakiyesi 9.950.000 

TL tutanndad1r. 

Gene! laedi siizle~mesi kapsammda Fibabank' m iinceden yaz1h muvafakati olmaks1zm $irket 
ortakhk yap1smm degi~mesi ya da $irket hisseleri iizerindeki dogrudan veya dolayh yiinetim 
yetkisinin degi~mesi temerriit nedeni olarak belirtilmi~tir. Halka arz i~lemlerine ili~kin olarak 
Fibabank'tan siiz konusu siizle~me kapsammda 10 May1s 2021 tarihinde imzalanan 

muvafakat yaz1s1 ile gereken izin ahnm1~t1r. 

Yukanda say1lanlara ilaveten, a~ag1da belirtilen taahhiitlere aykmhk halleri de aynca temetTiit 

nedeni olarak belirtilmi~tir. Bu kapsamda, $irket; 



• Bankamn yaz1h muvafakati olmadan li9lincli $ah1slar lehine menkul mallan veya ticari 

i$letmesi lizerinde halen mevcut olanlar d1$mda, rehin, gaynmenkulleri lizerinde 

ipotek tesis etmeyecegini, 

• Bankamn yaz1h muvafakati olmaks1zm gerek kendi ve gerekse de li9lincli $ah1slann 

bor9lanm teminen menkulleri ve/veya ticari i$letmesi ve/veya ta$mmazlan lizerinde 

menkul rehni, ticari i$letme rehni, hisse rehni, ipotek tesis etmeyecegini ve sair 

k1s1tlay1c1 tasarruflarda bulunmayacagm1, 

• Bankanm yaz1h muvafakati olmadan $irket'in mali yap1sm1 bozacak $el<ilde finansal 

kurulu$lara herhangi bir $ekilde bor9lanmayacag1111, 

• Kendisi hakkmda icra takiplerine ba$lanm1$ olmas1, aciz halinde bulunduguna <lair 

ciddi emarelerin bulunmas1, ( 9eklerinin yaz1lmas1, diger alacakhlann uyar1 yaz1lan 

giindermeleri vb) iflas ya da iflas e1ieleme ba$vurusunda bulunmas1 ya da konkordato 

hallerinde, keza finansal tablolannda ekonomik anlamda bozulma ya$anmas1 ve bu 

madde de deginilmese dahi diger buna benzer her nevi durumlarda Banka'nm kredinin 

tamammm iidenmesini/geri 9agnlmas1111 talep etmeye yetkili oldugunu, keza krediyi 

kat edebilecegini, bu konuda herhangi bir itirazmm bulunmad1g1111, 

• Bankanm iinceden yaz1h muvafakati olmaks1zm $irket ortakhk yap1s1111, dogrudan 

veya dolayh $irket hisseleri lizerindeki yiinetimini degi$tiremeyecegini, aksi takdirde 

BANKA'mn diledigi an ek teminat ve/veya kredinin tamammm geri iidenmesini talep 

etmeye yetkili oldugunu bildigini, bu durumun temerrlit sebebi say1lacag1m ve 

BANKA'nm ilk yaz1h talebinde Banka'ya kar$1 olan biitlin borylar1, faiz ve diger 

masraflan, bilctimle ferileri ile birlikte derhal iidemeyi, bu konuda herhangi bir 

itirazmm bulunmad1g1111, 

• Bankanm kredi sliresi boyunca diledigi an $irket'in bor9larma kar$1hk ek teminat 

(ipotek vb) talep etmeye yetkili oldugunu, 

• Bu s6zle$me ile belirtilen ylikiimlliltiklerini yerine getirmemesi, ihlal etmesi 

durumunda kredinin muaccel olacag1111 ve bankanm ilk yaz1h talebi lizerine Kredi 

tutarmm tamamm1, faiz ve diger masraflan, bilctimle ferileri ile birlikte nakden ve 

defaten iideyecegini gayrikabili rlicu kabul ve taahhlit etmi$tir. 

18. $ekerbank ile imzalanan Genel Kredi S6zle$mesi 

$ekerbank ile 19 Temmuz 2019 tarihinde 5.000.000 TL tutannda gene! kredi s6zle$mesi 

;,i/c-;-~1 alanm1$tlr. i$bir Stinger ve i$bir Holding s6zle$me tahtmda kredi limitine kadar mliteselsil 
.. )." ·* .. ~k~fil larak hareket etmektedir. 30 Haziran 2021 tarihi itiban ile $irket'in geri iidemesi 

: --ti: eyelfe kredi bakiyesi 1.000.000 Euro tutanndad1r. " .;, c. ?. 1$'1'}, C: O 

":"" i>rv,$$6!11 e uyannca, bankamn izni haricinde ba$ka $irkete devrolma, hissedarhk yap1s111111 

sebepleri olarak say!lmt$tlr. Halka 
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i$lemlerine ili$kin olarak Sekerbank'tan s6z konusu s6zle$meler kapsammda 24 Eyliil 2021 

tarihinde imzalanan muvafakat yaz1s1 ile gereken izin almm1$llr. 

Yukar1da belirtilen hissedarhk yap1smdaki degi$iklik dolay1s1yla soz konusu olan muacceliyet 

haline ilaveten, a$ag1daki haller de s6zle$mede muacceliyet sebebi olarak say!lm1$ olup 

Sekerbank'a s6zle$meyi feshetme yetkisi vermektedir: 

• Sozle$meyle veya eklerinde kararla$tmlan taahhiit ve yiikiimliiliiklerinden 

herhangi birisinin uygun bir $ekilde yerine getirilmemesi, 

• Talebe ragmen istenilen teminatlann zamanmda ve istenilen ko$ullarda temin 

edilmemesi, 

• Banka'ya yapt1g1 beyan, sundugu belgelerde, a91klamalannda 6nemli bir 

yanh$hk/ger9ege aykmhk bulundugunun tesit edilmesi veya kanuna/hukuka 

aykmhk bulundugunun tespit edilmesi veya kanuna/hukuka aykm i$lem ve fiilde 

bulunmas1, 

• Gerek banka, gerekse diger finans kururnlan veya ii9iincii ~ah1slara kar~1 olan 

bor,;:lanm odemede temerriide dii~mesi veya taahhiitlerini yerine getirmemesi 

yahut bu bor,;:lan i,;:in verdigi teminatlara ba$vurulmas1, 

• Kredi ile ili$kili veya krediye etki edebilecek izin, onay veya yetkilerin herhangi 

bir zamanda geri almmas1, iptal edilmesi veya 6nemli bir tarzda degi$tirilmesi, 

• Ke$ide ettigi senetlerin protesto olmas1 veya ,;:eklerinin kar$1hks1z 91kmas1, mali 

yiikiimliiliiklerini yerine getiremeyecegini ilan etmesi, bor<;:lanm odemede acze 

dii$mesi, alacakhlanna odeme plam yapmay1 teklif etmesi yahut yapmas1, iflas, 

iflas erteleme talebinde bulunmas1 veya tasfiye takibine maruz kalmas1, yahut 

herhangi bir aktifi iizerinde haciz veya benzeri bir i~lem yap!lmas1, tasfiyeye 

gitmesi, herhangi bir yetkili mahkemede tasfiyesine yonelik <lava ac1mas1, yahut 

bir rapor sunulmas1, 

• Tiirk Ticaret Kanunu hiikiimleri 9er9evesinde bir bagh $irket olmas1 durumunda, 

hakim $irketin veya hissedar olan diger bir $irketin bor,;:lanm odemeyecegini ilan 

etmesi bir 6nceki madde de say1h hallerin hakim $irket veya hissedar olan diger bir 

..?-'""';."'·:;~·~,, $irket bak1rnmdan da geryekle~mesi, 

ff//)_~'.:~:", ·:,\ Geryek ld~i ise, hukuki ehliyetini kaybetmesi, tiizel ki$i ise faaliyetleri ile ilgili 

f( ,· ff rr: ;,)-.} , }1arak gerekli izin, ruhsat onay veya yetkililerin herhangi bit zamanda geri 

\. -· -::,;,,.:£.??··'.,- ·, "}ahnmas1, ask1ya almmas1, iptal edilmesi veya 6nemli bir tarzda degi~tirilmesi, 
\~ ~ 1,, • ., .. ~t- ··.,,// 

~':'°':. o'6~./ .,-:::J::? ticari faaliyetlerinin durdurmas1, gayri foal olmas1, ticari faaliyetlerinin onemli 
u s ias,u1-z.,,,,..,.,. .. .. , . 'fi' .... °'"" ~~ · 
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Demirken 
Be~ik 

• Aktiflerinin onemli bir krsm1 lizerinde tasarrufta bulunmas1 yahut bulunma riskinin 

ortaya 91krnas1 yahut bunlan zapt ve mlisadere edilmesi, 

• Bankanm yaz1h izni olmaks1zm, Banka'mn aleyhine olacak ~ekilde bir ba~ka 

~irkete devrolmas1, ~irket hisselerinin el deg;i~tinnesi, birle~mesi, tlir degi~tirmesi, 

k1smen veya tamamen boliinmesi, ~irket hisselerinde degi~iklik olmas1, yonetimin 

li<;lincii ki~ilere devri sonucu doguran mevcut hissedarhk yap1smm krsmen ve/veya 

tamamen degi~mesi; 

• Kredilerden dogan taahhiitlerini yerine getirmesine mani olacag1 yahut tehlikeye 

sokacag1 a91k9a anla~1lan herhangi bir olaym vuku bulmas1 veya iktisadi ~artlarda 

degi~iklik olmas1 vb. haller. 

I 9. Akbank ile imzalanan Genel Kredi Sozle$mesi 

Akbank ile 29 Haziran 2021 tarihinde 35.000.000 TL tutarmda gene! kredi sozle~mesi 

imzalanm1~t1r. i~bir Holding sozle~me tahtmda kredi limitine kadar mliteselsil kefil olarak 

hareket etmektedir. 30 Haziran 2021 tarihi itibari ile $irket'in geri odemesi gereken kredi 

bakiyesi bulunmamaktad1r. 

Akbank ile imzalanan soz konusu gene! kredi sozle~mesi tahtmda, bankamn izni olmaks1zm 

bankanm aleyhine olacak ~ekilde $irket'in bir ba~ka ~irkete devrolmas1, $irket paylarmm el 

degi~tirmesi, birle~mesi, tlir degi~tirmesi, krsmen ya da tamamen boliinmesi veya $irket'in 

hissedarhk yap1smdaki % 10 ve lizerindeki degi~iklikler temerriit nedeni olarak kabul 

edilmi~tir. Halka arz i~lemlerine ili~kin olarak Akbank'tan soz konusu sozle~me kapsammda 

28 Eyliil 2021 tarihinde imzalanan muvafakat yaz1s1 ile gereken izin ahmm~tlr. 

Ek olarak, sozle~me uyannca, $irket'in malvarhgmm onemli bir k1sm1 lizerinde ayni ve ~ahsi 

yiikiimliiliikler tesis edilmesi ya da tasarrufta bulunulmas1 temerrlit sebebi olarak 

say!lmaktad1r. 

$irket'in hissedarhk yap1s111daki degi~ime ve malvarhg1 iizerinde tasarrufta bulunulmasma ek 

olarak, a~ag1daki haller sozle~mede temerrlit sebebi olarak say!lm1~ olup Akbank'a 

sozle~meyi feshetme yetkisi vermektedir: 

• Sozle~mede kararla~tmlan taahhiit ve ylikiimliiliiklerinden herhangi birisinin 

uygun bir ~ekilde yerine getirilmemesi, talebe ragmen istenilen teminatlarm 

zamamnda ve istenilen ko~ullarda temin edilememesi, 

Bankaya yapt1g1 beyan ve sundugu belgelerde, m;1klamalarmda onemli bir 

yanh~hk/ger9ege aykmhk bulundugunun tespit edilmesi veya kanuna/hukuka 

aykm i~lem ve fiilde bulunmas1, 

Bankaya ve diger finans kurumlanna kendisinin veya risk grubundaki firmalann 

bor9lanm odemede temen'i.ide dii~mesi veya taahhiitlerini yerine getirmemesi, 

yah · · · • i teminatlara ba~vurulmaJ,;; 
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• Kredi ile ili$kili veya krediye etki edebilecek izin, onay veya yetkilerin herhangi 

bir zamanda geri ahnmas1, iptal edilmesi veya iinemli bir tarzda degi$tirilmesi, 

• Ke~ide ettigi senetlerin protesto olmas1 veya ,;,eklerinin kar$1hks1z 91mas1, mali 
yiikiimlilliiklerini yerine getiremeyecegini ilan etmesi bor,;,lanm iidemede acze 
dii$mesi, alacaklanna iideme plam yapmas1 teklif etmesi yahut yapmas1, iflas, iflas 

erteleme talebinde bulunmas1 veya tasfiye takibinde maruz kalmas1 yahut 

herhangi bir aktifi iizerinde haciz veya benzeri bir i$lem yap1lmas1, tasfiyeye 

gitmesi, herhangi bir yetkili mahkemede tasfiyesinde yiinelik dava a91lmas1, yahut 

bir rapor sunulmas1, bu hallerin hakim $irket ve firmanm risk grubunda yer alan 

$irketler bak1mmdan da ger,;,ekle$mesi, 

• Hakim $irketin ya da Sirket' in risk grubunda yer alan $irketlerden birinin 

bor,;,lanm iideyemeyecegini ilan etmesi, 

• Sirket'in faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli izin, ruhsat, onay veya yetkilerin 
herhangi bir zamanda geri ahnmas1, ask1ya ahnmas1, iptal edilmesi veya iinemli 

bir tarzda degi~tirilmesi, ticari faaliyetlerini durdurmas1, 

• Aktiflerinin iinemli bir k1sm1 iizerinde tasarrufta bulunmas1, yahut bulunmas1 

riskinin ortaya 91kmas1, yahut bunlarm zapt ve miisadere edilmesi, 

• Bankanm izni olmaks1zm, Bankamn aleyhine olacak $ekilde bir ba$ka $irkete 

devrolmas1, birle~mesi, tiir degi$tirmesi, k1smen veya tamamen biiliinmesi, 

• K.redilerden dogan taahhiitlerini yerine getirmesine mani olacag1 yahut tehlikeye 

sokacag1 anla$1lan herhangi bir olaym vuku bulmas1 veya iktisadi $artlarda 

degi$iklik olmas1; sahip olunan ve olunacak alacaklar, menkul ve gayrimenkuller 
vs. tiim malvarhgmm Banka'nm zararma sebebiyet verecek $ekilde elden 

91kanlmas1; siiz konusu malvarhg1 iizerinde yeni ayni ve ~ahsi yiikiimliiliikler tesis 

edilmesi; takyidat yarat1lmas1, 

• Kredi limitinin bir ay siireyle a$1lmas1 ve bu siirede a$1m1 gidermemesi, 

• Lehine a,;,Ilan teminat mektubu, aval akreditif, kontrgaranti, garanti akdi vb. tiim 

::iJ~:s~i~!·:~:~: i;;·~~:;s:~d:,:~~~~:i/;!~~;a,::~a~!1:~an~~~~::;:nh:~~:~ ~ • 
.. ~:1,~"':',;)-,,_,A • 

siiz konusu tutarlan tazmin tarihi i,;,inde tamamen iidememesi, J 
Cari varhklan ile cari bor,;,lan arasmda bankaca belirlenen veya bor,;,lann 

,:,:,if',.__,,_' 1-"'i . "7-:} •• 

/ \; t • •,._,._ ' ·,\, iidenmesini $iipheye dii$iirmeyecek oranlar1 muhafaza etmemesi, 

I/ -~; (((;::-;?,t,~ ,,\~ankaya; her ii<; ayhk diinemin sonundan ba$layarak 30 giin i,;,inde 3'er ayhk 

\\" .. ·;:-,\~'I;,:>'..,_.,. ~ /hesap durumunu, mali y1lm sonunda ba$layarak 120 giin i,;,inde, bi ten mali y1la ait 
'\, .,, ," ,,, , '•· · jl denetlenmi~ bilan,;,o, kar-zarar ve diger mali tab lo ve hesaplan hakkmdaki bilgileri 
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• Toplam bor9lan ile toplam varhklan arasmdaki oram bankaca belirlenen veya 

kredinin geri odemnesi i-;:in gerekli olan dtizeyin tisttine -;:1karmamas1 ve gene! 

olarak mali durumunu olumsuz olarak etkileyecek i$lem ve eylemlerde bulumnas1 

ve bahsedilen olumsuzluklarla ilgili olarak bankamn yapacag1 yaz1h uyar1lara 

ragmen olumsuzluklan dtizeltmemesi, 

• Te$vik tedbirlerinden yararlanan ve/veya ozel bir ama<;: i-;:in verilmi$ bir krediyi 

k1smen ya da tamamen amacma veya ytirtirltikteki mevzuata aykm kullanmas1, 

• Proje, yatmm ve uzun vadeli kredilerde, kredilere ili$kin dtizenlenecek finansal ve 

finansal olmayan akitlere aykm hareket edilmesi, 

• Hakim ortagm veya $irket'in malvarhgmm onemli bir boltimtintin 

kamula$tmlmas1 veya el konulmas1. 

20. Finans Katzl!m ile hnzalanan Gene/ Kredi Sozle~mesi 

$irket ile Finans Kat1hm arasmda 23 Temmuz 2020 tarihli ve 25.000.000 TL kredi limitli 

gene] kredi s6zle$mesi imzalamn1$tll'. i$bir Stinger ve i$bir Holding s6zle$me tahtmda ilgili 

kredi limitine kadar mtiteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 

30 Haziran 2021 tarihi itibari ile $irket'in geri odemesi gereken kredi bakiyesi 455.404,57 

Euro tutanndadll'. 

S6zle$me uyarmca, bankanm izni haricinde $irket'in hissedarhk yap1smda veya yonetim 

kadrosunda yap1lacak degi$iklikler ve birle$me, boltimne, ttir degi$tirme halleri muacceliyet 

sebepleri kapsammdad1r. Halka arz i$lemlerine ili$kin olarak soz konusu s6zle$meler 

kapsammda Finans Kat1hm'dan 28 Eyltil 2021 tarihinde imzalanan muvafakat yaz1s1 ile 

gereken izin ahmn1$t1r. 

A$ag1daki haller s6zle$mede muacceliyet sebebi olarak say1lm1$ olup Finans Kat1hm'a 

s6zle$meyi feshetme yetkisi vermektedir: 

• 

• 

Alacaklardan herhangi birinin gtintinde ve tamamen odenmemesi, 

S6zle$me ve eklerinde kararla$tmlan taahhtit ve ytikiimltiltiklerinden herhangi 

birinin k1smen veya tamamen ihlal edilmesi, (Ornegin; Bankaca degi$tirilen 

teminat $artlarmm tam ve zamanmda yerine getirilmemesi, talep edilen 

teminatlann veya ilave teminatlarm verilmemesi. $irket'in Bankaya verdigi bilgi 

ve belgelerin ger<;:ek olmad1gmm Banka tarafmdan tespit edilmesi vb.) 

"(ifS;\"P irket'in, (i) ti<;:tincti ki$ilere kar$1 herhangi bir borcunu, zamanmda ve geregi gibi 

..., ; ~ ~ 0 
• a etmemesi, (ii) ti9tincti ki$ilere kar$1 herhangi bir taahhtidtinti ihlal etmesi, (iii) 

"'-~.t ~
1
''-,\.,,"',._"' 

1 <;:iincii ki$ilere kar$1 vadeli bor-;:larmm vadesinden once talep edilmesi; (iv) 
,t VAS 

• N ,1 , $irket'ten alacakh olan ii<;:iincti ki$ilerin, vadeli alacaklanm muaccel kilmaya hak ~-



• $irket' in, gerek Banka gerekse de ba$ka alacakhlar / ki$iler i9in ke$ide ettikleri 
senetlerin protesto olmas1 veya 9eklerin kar$1hks1z 91kmas1, odemelerini tatil 
etmesi, odeme gii9liigii i9erisine dii$mesi, alacakhlan ile temdit anl~mas1 
yapmas1, iflas, konkordato talebinde bulunmas1, yeniden yap1land!fma, 
konsolidasyon ve benzeri anla$malar i9in giri$imde bulunmas1, 

• $irket'in, Banka taralmdan talep edilen hesap durum belgesi de diihil olmak iizere, 
mali durumuna ili$kin olarak talep edilecek bilgi ve belgeleri zamamnda ve 
eksiksiz olarak vermemesi, vermekten imtina etmesi, ger9ege aykm bilgi veya 
beige vermesi, hukuka aykm eylemlerde bulunmas1, 

• $irket'in, fiil ehliyetini veya hak ehliyetini kaybetmesi, ticari faaliyetlerini 
durdurmas1 veya faaliyet konulanm degi$tinnesi, mali durumunu olumsuz yonde 
etkileyecek 0!9iide malvarhg1 iizerinde tasarrufta bulunmas1, sm1rlamas1, 
malvarhg1 ve mali giicii ile miitenasip olmayan ol9iide bor9lanmas1, mali
ekonomik durumunun laedi ili$kisine girildigi tarihe nazaran olumsuz olarak 
degi$mesi. 

• $irket'in kefillerinden birinin kefaletinden vazge9mesi. 

• $irket aleyhine icra takibi yap1lmas1 veya ihtiyati haciz ihtiyati tedbir karan 
ahnmas1 ve benzeri hallerden herhangi birisinin mevcudiyeti, 

• $irket'in pay sahipligi yap1smda veya yonetim kadrolannda Banka tarafmdan 
onemli olarak nitelendirilecegi degi$iklikler olmas1 veya Bankadan izin 
almaks1zm boliinmesi, birle$mesi veya tiir degi$ti1mesi, 

• Kredilerden herhangi birinin, Bankanm Kredi kullandmna amacma aykm $ekilde 
kullan1lmas1, 

• $irket'in sozle$meden dogan taahhiitlerini ve alacaklarm tahsilini olumsuz $ekilde 
etkileyecek herhangi bir olaym ger9ekle$mesi, 

• Kredi konusu mallara ve teminatlara ili$lcin sigortalarm, k1smen veya tamamen, 
bankanm uygun gordiigii klozlarla yap1lmamas1/yenilemnemesi, ge9 
yap1lmas1/yenilenmesi, primlerinin k1smen de olsa odenmemesi. 

• Yukanda belirtilen hallerin alacaklar i9in $ahsi teminat vermi$ herhangi biri veya 
$irketin ve/veya $ah1s; teminat verenlerden herhangi birinin hiikim ortaklan 
hakkmda ger9ekle$mi$ olmas1, .~';,:$.~It.'-~ r:7~:.,,, ,.. ..... -- ....... '<: ... . ,v ,, ,, ' ,~ 

IY f.\· 1·"-'--

i/ •· '"' _,;. • '\, Tiirk Ticaret Kanunu hiikiimleri 9er9evesinde Mii$terinin veya $alisi teminat 

rf f (({''";;•/'1 , ~ verenlerin bagh $irket olma: durumunda hiikim $irketin veya hiikim le$ebbiisiin 

\". ':':., ,\1t[j,; ; ,J bor9lanm odemeyecegini ilan etmesi ve yutanda belirtile hallerden herhangi 
·,; ,, ' ',,, .,,.•· > f birinin hiikim $irket veya hiikim te$ebbiis bakimmdan da ger9ekle$mesi. 
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Finansal Kiralama Sozlesmeleri 

Sirket, iiretim faaliyetlerinde kullamlmak iizere ihtiyac1 olan i$ makinalan i9in finansal 

kiralama s6zle$meleri ile finansman elde etmi$ ve bu kapsamda 9e~itli finansal kiralama 

kurulu$lanyla finansal kiralama s6zle$meleri akdetmi$tir. 

1. Garanti Leasing ile imzalanan Finansal Kiralama Sozle§meleri 

Sirket ile Garanti Leasing arasmda; 

• 676.219,93 Euro tutannda 25 Temmuz 2018 tarihli ve 72439 numarah finansal 

kiralama s6zle$mesi (i~bir Holding ve i~bir Slinger sozle~me tahtmda azami 729.000 

Euro tutarma kadar miiteselsil kefil olarak hareket etmektedir), 

• 182.940,38 Euro tutannda 15 Arahk 2017 tarihli ve 70866 numarah finansal kiralama 

s6zle$mesi (i~bir Holding sozle~me tahtmda azami 197.000 Euro tutanna kadar 

miiteselsil kefil olarak hareket etmektedir), 

• 182.940,38 Euro tutannda 25 Agustos 2020 tarihli ve 74148 numarah finansal 

kiralama sozle~mesi (i~bir Holding ve i~bir Slinger s6zle$me tahtmda azami 58.000 

Euro tutanna kadar miiteselsil kefil olarak hareket etmektedir), 

• 230.692,96 Euro tutannda 05 Kasun 2018 tarihli ve 72580 numarah finansal kiralama 

sozle~mesi (i$bir Holding ve i$bir Stinger sozle$me tahtmda azami 228.000 Euro 

tutanna kadar miiteselsil kefil olarak hareket etmektedir), 

• 10.791.957,72 TL tutannda 04 Haziran 2020 tarihli ve 73868 numarah finansal 

kiralama s6zle$mesi (i$bir Holding ve i$bir Slinger sozle~me tahtmda azami 

11.616.000 TL tutarma kadar miiteselsil kefil olarak hareket etmektedir), 

• 118.133,97 Euro tutarmda 25 Ekim 2019 tarihli ve 73282 numarah finansal kiralama 

sozle~mesi (i$bir Holding ve i~bir Stinger s6zle$me tahtmda azami 127.000 Euro 

tutanna kadar miiteselsil kefil olarak hareket etmektedir) imzalanm1~tlr. 

Soz konusu finansal kiralama s6zle$meleri kapsammda Sirket'in kiralama donemi sonunda 

kiralanan makinalan satm alma hakki bulunmaktad1r. 

2020 y!l sonu itibariyle Sirket'in ilgili finansal kiralama sozle~meleri tahtmdaki toplam bor9 

bakiyesi 475.209 Euro ve 5.882.148 TL tutarlannm toplanud1r. 



$irket'in tiir degi~tirmesi ve varhk sat1~1 durumlar1 haricinde, a~ag1da bulunan haller ilgili 
finansal kiralama sozle~meleri kapsammda temerrlit hali olarak dlizenlenmi~ olup Garanti 

Leasing'e sozle~meleri feshetme yetkisi vermektedir: 

• $irket'in kira bedellerini odeme plamna gore odemede temerrlide dli~mesi ve 
kiralayanm 6361 sayrh Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman $irketleri 
Kanunu'nun 31. maddesine uygun olarak verdigi slirede de bor9lanm odememesi, 

• $irket'in tlizel ki~iliginin son bulmasr, hakkmda tasfiye karannm ahnmasr, 
konkordatoya ba~vurmas1, iflas1, kendi iflas1m istemesi, iflasm ertelenmesi talebinde 
bulunmas1, hakkmda icra takibine ge9ilmesi, ba~ka bir ~irket ile birle~mesi veya mal 

varhgm1 devretmesi, 

• $irket'in kira bedellerini odemede herhangi bir oniki ayhk devrede iki defa temerrlide 
dli~mesi, sigorta bor9lanm verilen 60 (altm1~) glinllik slireye ragmen vadesinde 

odememesi, 

• $irket'in bir y1l i9inde sozle~mede yer alan kira bedellerinden li9linli veya list liste 

ikisini zamanmda odememesi, 

• $irket'in sozle~me kapsammdaki yliklimllilliklerine aykm davranmas1, ve 

• Kiralayan a91smdan sozle~menin ylirlitlilmesinin beklenemeyecegi diger haller. 

2. Kuveyt Turk ile jmzalanan Finansal Kiralama Sozle$meleri 

$irket ile Kuveyt Tlirk arasmda; 

1. 463.564,28 Euro tutarmda 03 $ubat 2020 tarihli ve 6164881-703 numarah finansal 

kiralama sozle~mesi, 

11. 936.374,01 Euro tutarmda 16 Kas1m 2020 tarihli ve 6164881-5500 numarah finansal 

kiralama sozle~mesi, 

m. 293.264,03 Euro tutannda 02 Arahk 2020 tarihli ve 6164881-705 numarah finansal 

kiralama sozle~mesi, 

iv. 53.466,27 Euro tutannda 02 Arahk 2020 tarihli ve 6164881-704 numarah finansal 

kiralama sozle~mesi imzalam1~tlr. 

Seiz konusu finansal kiralama sozle~meleri kapsammda 2020 y1l sonu itibariyle $irket'in bor9 

bakiyesi 1.396.516,31 Euro tutanndadu . 

. /"~-~(::~~tz~konusu finansal kiralama sozle~meleri kapsammda $irket'in kiralama donemi sonunda 
.1- • ,,.-- ,. 1,.irala:nan makinalan satm alma hakk1 bulunmaktadrr. 

f (~:.:_,.,·;frt~~~~l kiralama sozle~meleri uyarmca ilgili sozle~melerin Kuveyt Tlirk ile yap1lan gene! 
.,-; · ... \, ,' ~ ') / -, 

,.. , ·.,, :~;-:·, ·.kred!(,sozle~mesinin aynlmaz bir par9as1 ve eki olacag1 hliklim altma ahnm1~ ve gene! kredi 
'-~L , i\~\s/i,zfe~mesinde bulunan hliklimlerin bu sozle~meler baknmndan da uygulanacagr 
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temerriit hali olarak diizenlenen durumlar Kuveyt Tiirk ile akdedilen finansal kiralama 

sozle$meleri bakimmdan da ge,;:erli olacakt1r. Halka arz i$lemlerine ili$kin olarak Kuveyt 

Tiirk'ten soz konusu gene! kredi sozle$mesi ve finansal kiralama sozle$meleri i,;:in 23 $ubat 

2021 tarihinde imzalanan mutabakat yaz1s1 ile gereken izin almm1$t1r. 

Kuveyt Tiirk ile imzalanan gene! kredi sozle$mesi altmda tammlanan temerriit halleri 

haricinde, a$ag1da say1lan haller de aynca temerriit hali olarak kabul edilmi$ olup 

ger9ekle$mesi halinde Kuveyt Tiirk'e soz konusu sozle$meleri feshetme hakk1 vermektedir: 

• Kiralayana verilmi$ sozle$me, odeme plam, poli,;:e, ,;:ek, bono ve sair belgelerde yer 

alan bor,;:larm herhangi birisinin kismen dahi olsa vadesinde odenmemesi, 

• $irket, kefil, avalist ve sair ilgililerin odemelerini tatili, odeme gii9liigii i,;:erisine 

dii$meleri, iflas, konkordato, iflasm e1ielenmesinin talep edilmesi, yeniden 

yap1landirma, konsolidasyon ve benzeri anla$malar i9in giri$imde bulunulmas1, 

• Kiralayana olan bor9 ve yiikiimliiliiklerin yerine getirilmemesi i9in kiralayan aleyhine 

harici anla$malarda bulunulmas1, tedbir, karar ve sair i$lemlere ba$lan1lm1$ olmas1, 

• Teminat verilmesi veya teminatlann artmlmas1, ek teminat verilmesine ili$kin 

kiralayan talebinin kar$1lanmamas1, 

• Kiralayana verilen beige ve bilgilerin yanh$ ve yamlt1c1 oldugunun anla$!lmas1, 

• ilgili mevzuat geregi verilmesi gerekenler ba$ta olmak Uzere kiralayan tarafmdan 

malvarhklar1 ve mali durum ve sair hususlara ili$kin olarak talep edilecek bilgi ve 

belgelerin zamamnda verilmemesi, eksik veya yanh$ verilmesi, 

• Gerekli sigortalann hi9 veya ge9erli olarak yap1lmamas1, ge9 yap1lmas1, sig01ia 

primlerinin odenmemesi, 

• $irket'in feshedilmesi veya infisah1, iflas1, aleyhine yap1lan icra takibinin semeresiz 

kalmas1, odeme gii9liigiine dii$mesi, kira bedellerinin odenmeyecegi bir iyile$tirme 

projesi ve iflasm ertelenmesi talebinde bulunmas1. 

3. Ziraat Katzhm ile jmzalanan Finansal Kiralama Sozle~mesi 

$irket ile Ziraat Kat1hm arasmda 10.994.747,74 TL tutannda 16 Kas1m 2020 tarihli ve 2020-

02338-01 numarah finansal kiralama sozle$mesi imzalanm1$ olup heniiz herhangi bir kiralama 

bedeli odenmemi$tir. $irket'in sozle$me kapsammdaki bor9 bakiyesi 2020 y1h itibari ile 

10.994.747,74 TL'dir. 

---""""--· 



Ziraat Kat1hm s6zle$me kapsammda sahip oldugu tiim alacag1 tahsile yetkili olur ve verilmi$ 

bir teminat varsa bunu paraya 9evirebilir. Halka arz i$lemlerine ili$kin olarak Ziraat 

Kat1hm' dan siiz konusu finansal kiralama s6zle$mesi i9in 22 $ubat 2021 tarihinde imzalanan 

mutabakat yaz1s1 ile gereken izin ahmm$tlr. 

$irket' in hissedarhk yap1s1 ve yiinetim kadrosundaki degi$iklikler haricinde, a$ag1da say1lan 

haller finansal kiralama s6zle$mesi kapsammda temerriit hali olarak kabul edilmi$ olup 

geryekle$mesi halinde Ziraat Katihm'a ilgili s6zle$meyi feshetme hakk1 vermektedir: 

• Kiralayana verilmi$ s6zle$me, iideme plam, poli9e, 9ek, bono ve sair belgelerde yer 

alan bor9lann herhangi birisinin kismen dahi olsa vadesinde odenmemesi, 

• $irket, kefil, avalist ve sair ilgililerin iidemelerini tatili, iideme gii9liigii i9erisine 

dii$meleri, iflas, konkordato, iflasm ertelenmesinin talep edilmesi, yeniden 

yap1landmna, konsolidasyon ve benzeri anla$malar i9in giri$imde bulunulmas1, 

• Kiralayana olan bore, ve yiikiimliiliiklerin yerine getirilmemesi i9in kiralayan aleyhine 

harici anla$malarda bulunulmas1, tedbir, karar ve sair i$lemlere ba$lamlm1$ olmas1, 

• Teminat verilmesi veya teminatlarm artmlmas1, ek teminat verilmesine ili$kin 

kiralayan talebinin kar$1lanrnamas1, 

• Kiralayana verilen beige ve bilgilerin yanh$ ve yamlt1c1 oldugunun anla$1lmas1, 

• ilgili mevzuat geregi verilmesi gerekenler ba$ta olmak iizere kiralayan tarafmdan 

malvarhklan ve mali durum ve sair hususlara ili$kin olarak talep edilecek bilgi ve 

belgelerin zamamnda verilmemesi, eksik veya yanh$ verilmesi, 

• Gerekli sigortalann hie, veya ge9erli olarak yap1lmamas1, gee, yap1lmas1, sigorta 

primlerinin iidenmemesi, 

• $irket'in feshedilmesi veya infisah1, iflas1, aleyhine yap!lan icra takibinin semeresiz 

kalmas1, iideme gii9liigiine dii$mesi, kira bedellerinin odenmeyecegi bir iyile$tirme 

projesi ve iflasm ertelenmesi talebinde bulumnas1. 

4. i$ Leasing ile imzalanan Finansal Kiralama SozleJmesi 

$irket ile i$ Leasing arasmda 391.918,28 Euro tutannda 14 Kas1m 2017 tarihli ve 17013482 

numarah finansal kiralama s6zle$mesi imzalanm1$t1r. i$bir Holding siizle$me tahtmda azami 

s6zle$me bedeline kadar miiteselsil kefil olarak hareket etmektedir. 



i~letmesinin bir ba~ka ~irkete sermaye olarak konmas1 durumlanmn ger9ekle~mesi beyanlara 

aykmhk olarak kabul edilmi~ ve temerriit hali olarak nitelenmi~tir. Halka arz i~lemlerine 

ili~kin olarak i~ Leasing'ten soz konusu finansal kiralama s6zle~mesi i9in 25 $ubat 2021 

tarihinde imzalanan mutabakat yaz1s1 ile gereken izin almm1~t1r. 

$irket' in ortakhk yap1smdaki degi~iklik ile tiir degi~ikligi durumlan haricinde, a~ag1da 
bulunan haller ilgili finansal kiralama s6zle~mesi kapsammda temerriit hali olarak 

diizenlenmi~ olup i~ Leasing'e sozle~meden donme yetkisi vermektedir: 

• $irket'in satlc1yla maim teslim ~aiilan, mal bedeli, maim niteligi ve sair ~aiilar 
konusunda anla~mazhga dii~tiigiinii veya kiralanam kiralamaktan vazge9tigini 
kiralayana yaz1h olarak bildirmesi, 

• $irket'in teselliim ve kabul belgesini imzalayarak kiralayana ibraz etmemesi, 

• $irket'in talep edilen belgeleri kiralayana teslim etmemesi, 

• Tescile tabi kiralananm ilgili sicile tescil edilememesi, 

• $irket ve miiteselsil kefillerin iflaslarmm e1ielenmesi veya konkordato talebinde 

bulunmalan veya aleyhlerinde iflas talebinde bulunulmas1 veya kredi degerliliklerinde 
olumsuz geli~melere i~aret eden bulgular 01iaya 91kmas1 veya $irket'in kira donemi 

ba~lang1y tarihlerine ili~kin taahhiidiine uymainas1, 

• Satw1ya avans i:ideme yapilmas1 oncesinde kiralayanm satic1 veya $irket'ten talep 
ettigi teminatlarm tesis edilmemesi, 

• Kiralanan teslimine kadar ge9en siirede piyasalarda olaganiistii dalgalanma, ekonomik 

kriz, sava~ ilam, do gal afet ve benzeri olaganilstii ko~ullann meydana gelmesi, 

• Te~vikli i~lemlerde sozle~me tarihinden itibaren 30 giin i9inde ilgili Bakanhk 
tarafmdan kiralayan adma makine te9hizat listesinin onaylanmamas1, 

• ithalat i~lemlerinde si:izle~me tai·ihinden itibaren 30 giin i9inde $irket'in akreditifa,;ma 
talimat1m yaz1h olarak iletmemesi veya sat1cm111 yiikleme tarihini bildirmemesi, 

• Yurti9i i~lemlerde s6zle~me tarihinden itibaren 30 giin i,;inde satlcmm 
teslim etmemesi. 

5. QNB Leasing ile imzalanan Finansal Kiralama Sozle$meleri 

,:"'-· ~::"$'irket!le QNB Leasing arasmda; 
/(,. ,. ·\.·', .. 1.-x '•\, 

; i., 38.2.608,71 Euro tutarmda 30 Eyliil 2019 tarihli ve 19005196 numarah finansal 
ii _'. { -· .. ,\ ·; kii'.alaina sozle~mesi ve 
\\ ··•-~\ .• ('. ,'! 

\\ ;:;: ii.· ·-J}469.633,18 TL tutannda 1 Arahk 2020 tarihli ve 20009066 numarah finansal 
'. 'I 

·•.,.,_ ' __ ,. --- , ·~wr\'-kiralama si:izle0 mesi imzalanm1•tu. ~s ,t.s111,-j.»•- , , 
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i$bir Holding ve i$bir Stinger s6zle$meler tahtmda azami s6zle$me bedeline kadar miiteselsil 

kefil olarak hareket etmektedir. 

Soz konusu finansal kiralama s6zle$meleri kapsammda $irket'in kiralama donemi sonunda 

kiralanan makinalan satm alma hakk1 bulunmaktad1r. 

Soz konusu finansal kiralama s6zle$mesi kapsammda 2020 yil sonu itibariyle $irket'in bon;: 

bakiyesi toplam 255.931 Euro ve 946,299 TL tutarlannm toplam1d1r. 

QNB Leasing ile imzalanan finansal kiralama s6zle$meleri kapsammda QNB Leasing'in izni 

olmaks1zm $irket'in ba$ka bir $irketle birlqmesi, ortakhk ve yonetim yap1smdaki 6nemli 

degi$iklikler sonucu $irket'in s6zle$meye daha fazla sad1k kalmasmm beklenemeyecegi sair 

haller ile $irket'in ya da kefillerin hisselerinin hangi oranda olursa olsun k1smen ya da 

tamamen devredilmesi temerriit hali olarak diizenlenmi$tir. Halka arz i$lemlerine ili$kin 

olarak QNB Leasing 'ten s6z konusu finansal kiralama s6zle$meleri i9in 24 $ubat 2021 

tarihinde imzalanan mutabakat yaz1s1 ile gereken izin ahnm1$t1r. 

$irket'in ortakhk ya da y6netim yap1smdaki degi~iklik ile tiir degi$ikligi durnmlan haricinde, 

a$ag1da bulunan haller, ilgili finansal kiralama sozle~meleri kapsammda temerriit hali olarak 

diizenlenmi~ olup QNB Leasing'e s6zle$meleri feshetme yetkisi vermektedir: 

• $irket'in tiizel ki$iliginin sona errnesi, iflas etmesi, iflas erteleme talebinde bulunmas1, 

konkordatoya ba$vunnas1, feshi veya hakkmda tasfiye karan almmas1, 

• $irket hakkmdaki icra takibinin semeresiz kalmas1 veya aciz vesikas1 ahnmas1 ile; 

$irket' in odeme gii9liigii i9ine dii$mesi, ticareti terk etmesi, ticari faaliyetlerini 6nemli 

6l9iide azaltmas1, ticari faaliyetlerine fiilen bir ay1 a$an siire ara verihnesi, 

• $irket'in kiralayamn izni olmaks1zm ba$ka bir $irket ile birle$mesi veya $irket'in 

kendisine ait i$letmeyi bir ba$ka tiizel ki$i biinyesine sermaye olarak koymas1, teminat 

gostermemesi, 

• $irket'in ortakhk ve yonetimdeki yap1smdaki 6nemli degi$iklikler sonucu kiralayanm 

anla~maya daha fazla sad1k kalmasmm beklenemeyecegi sair haller ile $irket' in 

ve/veya kefillerin hisselerinin hangi oran ve miktarlarda olursa olsun kismen veya 

tamamen devredilmesi, 

• $irket' in kiralanam k1smen veya tamamen devretmesi, kiralanam ii9iincii bir $ahsa 

kullamm veya yarar saglama maksad1yla kiralayamn nzas1 d1$mda teslim etmesi, 



Hissedar Kredisi Sozle$meleri 

$irket ile yurt d1~1 bagh ortakhklanndan i~bir Mewar arasmda imzalanrm~ Hissedar Kredisi 
Sozle~melerine ili~kin detayh bilgiler i~bu izahname'nin 22 numarah boliimiinde yer 
almaktadir. i~bir Mewar 4 Temmuz 2017 tarihinde Hindistan'da kurulmu~ olup kurulu~ 
sermayesi 42,000,000 INR'dir. i~bir Mewar'm sermayesi kurulu~ta %50'si $irket %50'si 
Veniis Politex Private Ltd. tarafmdan odenmi~tir. 5 Temmuz 2017 tarihinde yiiriirliige girmek 
iizere 2018 Y 1lmda i~bir Mewar' m ozkaynak ihtiyacm1 kar~1lamak amac1y la ortaklar e~it 
miktarda (2.500.000 Euro) toplam 5.000.000 Euroya kadar limitli bor9 vermek iizere 
sozle~me imzalam1~t1r. Bu kapsamda $irket 1.451.494 Euro y1lhk %3,5 faizle muhtelif 

tarihlerde i~bir Mewar'a borv vermi~tir. 

2020 y1lmda Diinyada olu~an Covid-19 salgmmda $irket'in i~bir Mewar'daki ortag1 %49 

oranmdaki hissesini $irket'e satmak istemi~tir. Bu nedenle 2020 y1lmda i~bir Mewar ile $irket 
arasmda 2.500.000 Euro limitli y1ll1k %1,5 faizli ikinci bir bor9 sozle~mesi imzalanm1~t1r. Bu 
sozle~me kapsammda 1.100.000 Euro i~bir Mewar'a 8 Eyliil 2020 tarihinde bor9 verilmi~tir. 

Aynca ilk verilen 1.451.494 Euronun sermayeye donii~tiiriilebilecegine ili~kin de ek sozle~me 

yap1lm1~t1r. 

$irket, Veniis Politex Private Ltd. firmasmda bulunan %49 hisseyi ise firmaya 6 Kas1m 2020 
ve 13 Ocak 2021 tarihinde yapm1~ oldugu 192.743 Euro bedelle satm alm1~t1r. 

i~bir Mewar faaliyetlerini devam ettirmekte olup i~bu izahname tarihi itibar1yla ilave 
bor9lanma ihtiyac1 bulunmamakta olup gelecekte faaliyetlerinin durumuna gore bu durum 
degi~iklik gosterebilecektir. i~bir Mewar'm gerekli kazanc1 elde ettik9e bu borcunu odemesi 

planlanmaktad1r. 

Sirket Taraftndan Kendi Lelzine ve Grup Le/zine Verilen Teminatlar 

i~bu izahname tarihi itibany la $irket tarafmdan bagh ortakhklan lehine verilmi~ herhangi bir 

teminat, rehin, ipotek ya da kefalet bulunmamaktad1r. 

$irket tarafmdan kendi lehine verilen ipotekler hakkmdaki detayh bilgi i~bu izahname'nin 
9.1.3 numarah boliimii altmda, yine $irket tarafmdan kendi lehine verilen diger teminatlar 

hakkmda detayh bilgi i~bu izahnamenin 22 numarah boliimii ( Onemli Sozle$meler - Banka 

Hesaplarma ili$kin Rehin ve Bloke Bilgileri) altmda yer almaktad1r. 

Sirket Taraftndan hbir Siinger Lehine Verilen Teminatlar 
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te$kil etmek tizere i$bir Holding veya i$bir Holding hissedarlan ya da ti9i.incti ki$iler 
tarafmdan ilave bir garanti verilmemi$tir. $irket, kredi alan olarak taraf oldugu gene! kredi 

s6zle$melerinde i$bir Stinger ya da i$bir Holding'in kefaletinden yararlamrken, aym $ekilde 

I$bir Stinger kredi alan s1fatiyla taraf oldugu gene! kredi s5zle$melerinde $irket ve I$bir 
Holding'in kefaletinden yararlanmaktadu. Bu $ekilde grup $irketlerinin birbirinin laediye 

ula$masma katki saglanmas1 ve $irketlerin kar$1hkh olarak birbirlerinin finansmana eri$imini 

kolayla$tumas1 hedeflenmektedir. Soz konusu kefaletlere ili$kin olarak kefalet verilen kurum 
ile verilen teminatm tutan hakkmda detay h bilgi a$ag1da sunulmaktad1r. 

Kefil 30.06.2021 30.06.2021 
30.06.2021 

30.06.2021 Gene! J(redi Genel Krcdi Kefalet Verilen 
Olan 

Risk Risk Risk Tutar1 Toplam 
S0zle~mesi S6zle~mesi 

Kurum Firma Tutan Tutan TL Risk Tutan 
Tutan imza Tarihi 

EUR USD TL 

AkbankT.A.$. 
i~bir 7.541.890 7.541.890 I 0.000.000 TL 26.03.2019 
Sentetik 

15.000.000 TL 10.02.2021 

Anadolubank i~bir 
7.500.000 TL 29.01.2019 

28.997.111 28.997.111 5.000.000 TL 12.12.2018 
A.$. Sentetik 

4.000.000 TL 27.09.2017 
6.000.000 TL 28.09.2016 

TUrk Eximbank i;bir 500.000 4.352.600 10.000.000 TL 29.06.2020 
A.$. Sentetik -

Fibabanka A.$. 
i~bir 4.575.430 4.575.430 10.000.000 TL 6.11.2017 
Sentetik 

20.000.000 TL 16.03.2021 
Garanti Bankasi i,bir 

1.707.240 50.465.188 68. 159.879 
40.000.000 TL 23.10.2019 

A.$. Sentetik 5.000.000 TL 13.03.2018 
2.000.000 EURO 13.03.2018 

1-lalkbank A.$. i~bir 12.522.159 12.522.159 25.000.000 TL 21.04.2020 Sentetik 

Tilrkiye i~ i~bir 1.300.000 2.146.017 13.462.777 26.050.000 TL 
02.07.2012-

Bankasi A.$. Sentetik 6.07.2018 

QNB i~bir 13.756.203 13.756.203 20.500.000 TL 
2.01.2020 -

Finansbank A.$. Sentetik 09.07.2019 

Tilrkiye Finans 
i;bir Kat1!1m Bankasi 7.970.230 7.970.230 25.000.000 TL 23.07.2020 

A.S. 
Sentctik 

Yap1 ve Kredi i~bir 
Bankasi A.$. Sentetik 

1.013.244 21.039.979 31.541.746 33.000.000 TL 7.09.2012 

T.C. Ziraat i~bir 
Bankasi A.$. Sentetik 110.000 18.268.024 19.408.119 20.000.000 TL 14.09.2020 

Tilrkiye Vak1fiar i~bir 9.029.718 9.029.718 20.000.000 TL 24.03.2021 
Bankasi T.A.O Sentetik 

Aktifbank A.$. i~bir 550.000 4. 787.860 1.650.000 USD 5.03.2021 Sentetik 

Tilrkiye 
i;bir 25.000.000 TL 20.11.2018 Ekonomi 35.831.482 35.831.482 

Bankasi A.S. 
Sentetik 25.000.000 TL 26.04.2021 

J~~{Bank 
i,bir 

6.526.598 6.526.598 10.000.000 TL 19.07.2019 
.$ . Sentetik . ,j '.\ 3.500.000 

31.05.2013 

~ i¼ %tba111 
EURO 

"' ~ • -1\,--S- 0 ~ I,bir 
3.737.166 3.737.166 7.500.000 TL 

31.05.2013 
Sentetik 

4.000.000 USD 
30.05.2013 

,. 'o 'v ,( 20.01.2021 ~e'Pfy1~"r- I 20.000.000 TL 

~N I'\ur~Bank i,bir . 8.601.723 8.601.723 
10.000.000 TL 10.01.2018 

t'•S\~f't Ff-r$. Sentet1k 15.000.000 TL 15.10.2018 
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Dcrni 
So_ 

Denizbank A.~. 
i,bir 

11.839.249 11.839.249 14.000.000 TL 16.03.2021 
Sentetik 

Toplam 2.830.484 2.350.000 242.848.167 292.641.940 

Yukandaki tabloda yer alan ve toplam teminat tutan 31 Arahk 2020 itibanyla 141.713.784 

TL ve 30 Haziran 2020 itibanyla 292.641.940 TL olan bu kefaletlerin c;:ogunlugu, i~bir 
Siinger'in konsolidasyon kapsammda bulundugu donemde verilmi~ olup 2020 y1lmda 
gerc;:ekle~en k1smi boliimne i~lemi dolay1s1yla i~bir Siinger'in konsolidasyondan c;:1kanlmas1 
dilckate almd1gmda $irket, Kurumsal Yonetim Tebligi'nin 12'nci maddesine uyum 
c;:erc;:evesinde $irket paylannm Borsa istanbul'da i~lem gormeye ba~lamas1m takip eden dort 
y1l ic;:erisinde soz konusu kefaletleri s1fJr diizeyine indirecektir. 

Onemli Yatmmlar 

$irket'in onemli yatmmlan, bu yatmmlann finansman ~ekilleri ve bu yatmmlann durumu 
i~bu izahname'nin 6.2.1 ve 6.2.3 numarah boliimlerinde ac;:1klanmaktadJr. Bu yatmmlar 

sebebiy le imzalanan finansal kiralama sozle~meleri uyarmca kiralama donemi sonuna kadar 
$irket kiralanan makinalann miilkiyetine sahip degildir. Buna ek olarak, sozle~melerden 
kaynakh olarak $irket'in i~bu izahnamenin 11.5 numarah boliimde detayh olarak ac;:1klananan 
baz1 yiikiimliiliiklere ve smJr!amalara uymas1 gerekmektedir. 

Banka Hesaplarma j[i~kin Rehin ve Bloke Bilgiferi 

$irket'in banka hesaplanna ili~kin rehin ve bloke bilgileri a~ag1daki tabloda yer almaktad1r. 

Vadeli 
Mevduat 
Tutulan 
Banka 
Adi 

Garanti 
Bankasi 

Garanti 
Bankasi 

A~•h! 
Tarihi Vade 

Para 
Birimi TL Kar,1hg1 

Faiz • 
Vade Imzalanan 

Oram Durum Gil Sij 1 (%) n z e,me 

10.07.2020 2.11.2021 650.000 € 6.736.925 TL 1.00 Bloke 480 
650.000.0 

0€ 

17.07.2020 9.11.2021 650.000 € 6. 736.925 TL 1.00 Bloke 480 
650.000,0 

0€ 

769.771.42 
28.02.2021 26.10.2021 $ 6.701.014 TL 2,25 Bloke 240 750,000$ 

181 

Vadeli Mevduat 
Kar11hgmda ilgili 
Bankadan Alman 
Temi[!at Mektubu 
Bilgileri 

Kai~1hgmda Tilrk 
Eximbank'a hitaben 
1,300,000 EUR 
teminat mektubu 
almarak kredi Ti.irk 
Eximbank1tan 
reeskont kredisi 
saglanm1~t1r. 

Kar,1hgmda Tilrk 
Eximbank'a hitaben 
1,300,000 EUR 
teminat mektubu 
almarak kredi TUrk 
Eximbank'tan 
reeskont kredisi 
saglanm1~tir. 

Kar~1hgmda TUrk 
Exirnbank'a hitaben 
1,500,000 USO 
teminat mektubu 
almarak kredi Turk 
Eximbank'tan 
reeskont kredisi 
saglanmt~ttr. 

K( 
! 



Kar.1ligmda Tilrk 
Eximbank'a hitaben 
1,500,000 USD 

Garanti 8.03.2021 5.11.2021 
773.743.25 6. 735.590 TL 1,25 Bloke 242 750,000$ 

teminat mektubu 

Bankasi $ ahnarak kredi Turk 
Eximbank1tan 
reeskont kredisi 
saglanm1~t1r. 

Vak1f 17.05.2021 20.05.2022 
1.015.399 10.524.103 Kar Bloke 368 

Kar.1ligmda Tlirk 

Kat1lim € TL Pav, Eximbank'a hitaben 
3,400,000 EUR 

1,700,000 teminat mektubu 

Vak1f 29.12.2020 3.01.2022 703.658 € 7.293.064 TL 
Kar 

Bloke 370 
€ almarak kredi Turk 

Kat1hm Pay1 Eximbank1tan 
reeskont kredisi 
saillanm1stir. 
Bloke kar.1!1g1 
kredi 

Anadolub 10.06.2021 12.07.2021 5.000.000 TL 19 Bloke 32 
5.000.000, bulunmamaktad1r. 

ank 
- 00 30.06.2021 tarihi 

sonrasmda 
cOzlilmilstilr. 

Albaraka 4.06.2021 6.07.2021 
2.018.019 20.915.761 Kar 

Bloke 32 
2,000,000 Kar,1ligmda TUrk 

€ TL Pav1 € Eximbank'a hitaben 

Albaraka I 1.06.2021 3.09.2021 454.077 € 4. 706.279 TL 
Kar 

Bloke 84 
450.000,0 6,000,000 EUR 

Pav, 0€ teminat mektubu 
almarak kredi Tilrk 

Albaraka 4.06.2021 3.09.2021 
736.035,06 6.407.332 TL 

Kar 
Bloke 91 731,834$ 

Eximbank'tan 
$ Pay, reeskont kredisi 

saPlanm1st1r. 

Albaraka I 1.06.2021 13.07.2021 - 38.901 TL 
Kar 

Bloke 32 38.901,26 
Pav, 

Albaraka I 1.06.2021 13.07.2021 - 27.944 TL 
Kar Bloke 32 27.943,79 
Pav1 

Albaraka 19.04.2021 19.07.2021 250.000 TL 
Kar 

Bloke 91 
250.000,0 

- Pav1 0 

Albaraka I 1.06.2021 13.07.2021 9.023 TL 
Kar 

Bloke 32 9.023,35 - Pav1 
Kar 

Muhtelif tarihlerde 

Albaraka 22.06.2021 28.07.2021 - 54.795 TL Pav1 
Bloke 36 54.795,38 enerji ahm1, ma! 

Kar I I 5.000,0 
sat1m ihaleleri vb. 

Albaraka 17.06.2021 19.07.2021 - 115.000TL Pav1 
Bloke 32 

0 
i9in teminat 

Kar 
mektubu a\1nm1~ttr. 

Albaraka 17.06.2021 I 9.07.2021 - 82.640 TL Pav, Bloke 32 82.640,43 

Albaraka 24.06.2021 26.07.2021 - 118.688 TL 
Kar 

Bloke 32 
I 18.687,6 

Pav, 2 

Albaraka 4.06.2021 6.07.2021 - 250.000 TL 
Kar 

Bloke 32 
250.000,0 

Pav1 0 

Albaraka 4.06.2021 6.07.2021 - 250.000 TL 
Kar 

Bloke 32 
250.000,0 

Pa"J 0 

11.6. Yiinetim kurulunca karara baglanm1~ olan planlanan yat1nmlar ile finansal 
kiralama yolu ile edinilmi~ bulunanlar dahil olmak ilzere mevcut ve edinilmesi 
planlanan iinemli maddi duran varhklar i~in iingiirillen fon kaynaklan hakkmda bilgi: 

;,)J, 
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12. ARASTIRMA VE GELiSTiRME, PA TENT VE LiSANSLAR 

12.1. izahnamede yer almas1 gereken finansal tablo diinemleri itibariyle ihra4,4rmm 
ara~ttrma ve geli~tirme politikalan ile sponsorluk yapt1g1 ara~tirma ve geli~tirme 
etkinlikleri i4rin harcanan tutarlar da dahil olmak iizere bu etkinlikler i4rin yaptlan 
iidemeler hakkmda bilgi: 

Sirket Teknoloji Bakanhg1'mn 19 Subat 2020 tarihli yaz1s1 ile AR-GE merkezi belgesini 

edinmi~tir. Sirket, AR-GE Kanunu kapsammda saglanan te~vik ve muafiyetlerden 22 Subat 

2018 tarihi itibanyla yararlanmaktad1r. Bu tarihe kadar Sirket'in farkh birimlerinde yapm1~ 

oldugu AR-GE faaliyeti AR-GE merkezinde yiiriitillmeye ba~lanm1~t1r. Sirket'in AR-GE 

Merkezi'nde Sirket personeli 9ah~makta olup a~ag1da belirtildigi iizere TUBiTAK destekli 

projelerde de 9ah~1lmaktad1r. Sirket'in 31 Arahk 2018, 31 Arahk 2019 ve 31 Arahk 2020 

tarihinde biten mali y11lar ile 2021 y1lmm ilk alt1 ay1 itibariyle, d6nem i9inde gelir tablosunda 

ve bilan9oda takip edilen harcamalan a~ag1da yer alan tabloda g6sterilmi~tir. 

TL 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021 

Ara~tirma Giderleri 830.347 37.544 1.755.982 2.583.063 

Geli~tirme Giderleri 1.560.336 5.268.814 7.264.827 7.895.552 

Ara~t,rma ve Geli~time Giderleri 2.390.683 5.306.358 9.020.809 10.478.615 

Sirket AR-GE merkezinde iiriin geli~tirme ve siire9 iyile~tirme AR-GE 9ah~malar1 

yapmaktad1r. Sirket'in iiriin geli~tirme ile ilgili yap1lan AR-GE faaliyetleri sonucu iiretim 

portfoyiine alm1~ oldugu yeni iiriinler a~ag1da listelenmektedir. 

Alev geciktirici katki maddesi 

Antisatik iplik 

Polietilen Bigbag 

Bariyer WTR polietilen Film 

Antibakteriyel polietilen Film 

Vakumlanabilir metalize film 

") j '/ 
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AR-GE merkezinde yap1lm1~ siirec;: iyile~tirmeleri a~ag1da listelenmektedir. 

Yiiksek h1zh otomatik huni iiretim makinas1 geli~tirilmesi (TOBiTAK TEYDEB 

projesi - 11 $ubat 2019 tarihli ve 25234 say1h proje destek yaz1s1yla kabul giiren 

3181119 kodlu proje) 

4S $i~e Tipi Laymr iiretim makinas1 geli~tirilmesi (TOBiTAK TEYDEB projesi - 17 

Ekim 2019 tarihli ve 93794 say1h proje destek yaz1s1yla kabul giiren 3190663 kodlu 

proje) 

Kuma~ delik ve dokuma hata !control ve ay1klama sistemi geli~tirilmesi 

Otomatik kolon kesim makinas1 geli~tirilmesi 

Kuma~ sanm sistemi geli~tirilmesi 

Extriider dozajlama sistemi ERP entegrasyonu geli~tirilmesi 

Bigbag konfeksiyon yiinetim ve izlenebilirlik sistemi geli~tirilmesi 

$irket'in markalan ile patent ve faydah modellerine ili~kin bilgiler i~bu izahname'nin 7.4 

numarah biiliimiinde yer almaktad1r. 

N 
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13. EGiLiM BiLGiLERi 

13.1. Uretim, sat1§, stoklar, maliyctler ve sat1~ fiyatlarmda giiriilen iinemli en son 

egilimler hakkmda bilgi: 

Atkiiy Tesisinin Ta§mmas1 ve Modernizasyonuna Bagh Uretim Arti~1 ve Maliyet 

Optimizasyonu 

2020 y1h itibariyle :;;irket, Bigbag iiretimi ic;:in gerekli kuma$ ihtiyacmm %22'sini Atkoy'de 

bulunan tesislerinde gerc;:ekle$tirmi$tir. :;;irket, mevcut dokuma makinas1 parkm1 modernize 

ederek/artt1rarak iiretim maliyetlerini dii$Urmeyi ve UrUn kalitesini arttmnay1 planlam1$t1r. Bu 

dogrultuda 12 adet hortum dokuma tezgah1 ile 140 adet otomatik iplik sanc1 yatmm1 

planlam1$t1r. 

:;;irket bu yatmmlanm, Atkoy'de bulunan tesisindeki baz1 makinalanm ve yeni gelecek 

makinalanm OSB'deki (eski ismiyle Bahkesir 2. OSB) tesisinde devreye almay1 ve bu sayede 

hafif gramajh kuma$ iiretim kapasitesini %35 artt1rmay1 5ngormU$tUr. Operasyon May1s 

2021 'de tamamlanm1$tlr ve soz konusu degi$iklik ile ayda 180.000 TL tasarruf yap1lacag1 

degerlendirilmektedir. 

GES Yat1nmmm Enerji Maliyetine Katk1SI 

:;;irket, maliyetleri ic;:erisinde onemli bir masraf kalemi olan elektrik enerjisi Uretim 

maliyetlerini azaltmak ic;:in <;:ati GES yatmm1 planlam1$ ve bmrn 2020 y1h Arahk ay1 itibanyla 
tamamlam1$!1r. :;;irket, Bahkesir' de Uc;: farkh lokasyonda Uretim faaliyeti yUrlitmektedir. 

Bunlardan bir tanesi Bahkesir OSB'de (eski ismiyle Bahkesir 2. OSB) yer almakta olup, L 

$eklinde iki binadan olu$maktad1r. :;;irket burada bulunan iki fabrika binasmm 9at1larmda 

2601, kWp ve 3556,8 kWp olmak Uzere iki <;:at! GES yatmm1 gerc;:ekle$tirmi$tir. :;;irket'in 

bagh ortakhg1 konumundaki inter Tekstil faaliyetlerini Bahkesir OSB'deki tesiste yUrlitmekte 

olup :;;irket, inter Tekstil'in faaliyet gosterdigi fabrikanm c;:atismda 3580,8 kWp gUcUnde bir 
<;:at1 GES yatmm1 gerc;:ekle$tirmi$tir. Agustos 2020'de kabulii yap1larak Uretime gec;:en 3,580 

kWp'hk GES tesisi Agustos-Arahk 2020 be$ ayhk donemde 1,674,274 kw-sa elektrik Uretimi 

gerc;:ekle~tirmi$tir. Bahkesir OSB 'nin gec;:mi$ y11lar performansma gore bu sure ic;:erisinde 

elektrik Uretim miktan 1,597,030 kw-sa 5ngorlilmU$tUr. Bu tesisin y1lhk 4,515,000 kw-sa 

elektrik iiretebilecegi yine Bahkesir OSB'nin gec;:mi$ y1llar performansma bak1larak 

ongoriilmektedir. Bu iiretimin tesisin mevcut durumda y1lhk elektrik tiiketim miktanmn 

_,-~,~,:ikla$1k %30'unu kar$1layabilecegi dii~iiniilmektedir. Bahkesir OSB' de ( eski ismiyle 
,;/'{,;,. (/. B;ii'k~sir 2. OSB) yap1lan <;:at! GES yatmmlan ic;:in de y!lhk ongoriilen elektrik iiretim 

/,1 ~ f.',, ''\ f ~ 
1
:;;::~~i~:a~'.~n 4,478,000 kw-sa ~e. 3,133,000 kw-sa ~lmak __ uzere top!~~ 7,611,000 k"'.-sa'-~ir. ~u 

1!, :; ( \~_,,-11ye!11?11 mevcut durumda 1k1 c;:ati altmda faahyet gosteren tes1sm y1lhk elektnk tliket1m 
\-. ,· .. -r/>·-'.".c-mjkt{ll"J\'iin %52'sini kar~J!ayacag1 dii$UnUlmektedir. 2021 'in Agustos sonu itibariyle :;;irket'in 
\\< / P1ti•'~;t1 .$S projelerinde iiretilen elektrik, :;;irket'in OSB'de yer alan fabrikalanmn elektrik 

\) s\~\\l\\~l!f&\ut<::~iminin yakla$1k %45'ini kar~1lamaktad1r. :;;irket'in azalan elektrik enerjisi maliyetleri ~ 
dolay1s1yla iiretim maliyetler· · e azalmas1 ongoriilmekte · ¥ 
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Sirketin i§bir Mewar'm Hisselerinin % 99'una Sahip Olmas1 

$irket, 2017 y1huda Hindistan'm Udaipur §ehrinde %50-%50 ortakhk yap1s1 ile Udaipur ve 
9evresinde iiretim yapan bir Hintli aile ile Bigbag iiretim tesisi kurmu§tur. Bu siire zarfmda 

tesiste yap1lan Bigbag iiretiminin biiyiik bir k1smmm sat1§1, Bahkesir' deki ve farkh 

iilkelerdeki sat!§ §irketleri kanahyla $irket iizerinden ger9ekle§tirilmi§tir. 2020 y1h i9erisinde 
ortaklar ile yap1lan gorii§meler neticesinde $irket, soz konusu tesisin % 49 oranmdaki paym1 

satm almt§tir ve 2020 y1h Arahk ay1 itibanyla i§bir Mewar'm %99'u $irket'e aittir. Bu satm 

almayla $irket Hindistan'daki tesisinde de kendi yonetimiyle maliyetlerini dii§iirebilecegini 

ve sah§ cirosuna katki yapabilecegini dii§iinmektedir. $irket, bu dogrultuda da mevcut tesisin 
fiziksel biiyiikliigiiniin yetersiz kalmasmdan dolay1 farklt bir lokasyona ta§marak makine ve 

donamm yatmm1 ile iiretim art1§1 / sat!§ art1§I yapabilecegini dii§iinmektedir. 

Sirket'in Hahtabam Uretimi i~in iplik Hatti ve Dokuma Makinesi Yat1nm1 

$irket 2020 y1h sonunda <;ayHhisar tesislerinde iiretmi§ oldugu Hahtabam kuma§ iiretiminde 

kullamlmak iizere iplik (tape) hatt1 yatmm1 ve 13 adet diiz dokuma kuma§ iiretim makinesi 

yatmm1 yapm1~tJr. iplik hatlan $irketin'in Bahkesir <;ayHhisar tesislerine Kas1m 2020 

sonunda ula§mJ§tlr. Uretimde aksama yap1lmadan ge<;i§ saglanmas1 i9in gerekli stoklar 
olu§turularak eski iplik hatt1 yerine yeni iplik hattmm kurulumuna ba§lanmI§tlr. Haziran 2021 

itibar1yla 13 adet yeni dokuma makinesi $irket'e ula§mJ§tlf. Yap1lan yatmm ile iiriin 

kalitesinin artacag1, iiretim miktannm artacag1 ve maliyetlerin azalacag1 dii§iiniilmektedir. 

13.2. ihra~~mm beklentilerini iinemli iil~iide etkileyebilecek egilimler, belirsizlikler, 
talepler, taahhiitler veya olaylar hakkmda bilgiler: 

$irket'in hem siiregelen hem de gelecekteki faaliyetlerini ve beklentilerini onemli 6l9iide 

etkileyebilecek hususlar a§ag1da yer almaktad1r: 

• G1da sektorii egilimleri 

• <;evreci egilimler 

• Yurt i9i/yurt dI§t pazar belirsizlikleri 

• Makroekonomik, Sosyokonomik ve politik geli§meler 

Bu belirtilen hususlar a§ag1da detaylt olarak a91klanm1§t1r. 

G1da Sektorii Egilimleri 



Diinya'da siirekli artan 9evre bilincine paralel olarak ardmda dii$iik karbon izi b1Takan ye$il 
ambalaja olan talep giderek artmaktad1r. Bununla birlikte artan 9evre bilinci ve paralelinde 
plastik ambalaj iiriinlerine kar$1 i:izellikle A vrupa iilkelerinde geli$en negatif refleks ve 
yfuiirli.ige koyulmas1 planlanan potansiyel plastik vergileri sekti:irel bir belirsizlik olarak tum 
Diinya iireticilerinin kar$1smda yer almaktad1r. 

Yurt ii;:i I Yurt D1§1 Pazar Belirsizlikleri 

Son di:inemde normal seyrinden uzakl~arak sert bir $ekilde art!$ trendine giren hammadde 
fiyatlar1, uluslararas1 deniz ve kara navlun fiyatlarmdaki arl1$lar, sat!$ birim fiyatlan iizerinde 
bask1 kuran d1~ kaynakh etkenlerdir. $irket'in de i9inde bulundugu emek yogun $irketleri 
yakmdan ilgilendiren asgari iicretlerdeki a1t1$ da yine sat!$ birim fiyatlar1 iizerinde bask1 
yaratan en i:inemli i9 etkendir. 

Makroekonomik, Sosyoekonomik ve Politik Geli§meler 

istihdam seviyeleri, enflasyon, briit biiyiime dahil olmak iizere kiiresel, bi:ilgesel ve yerel 
ekonomik ve politik ko$ullar, hiikiimet degi$imleri, vergi politikas1, mevcut COVID-19 
pandemisi dahil ve bununla s1111rh olmamak iizere salgm hastahklar, teri:ir saldmlan, deprem, 

sel basknu gibi dogal afetler, di:iviz ve faiz oranlanmn arh$1 $irket'in faaliyet son119lar1111 
etkiyen fakti:irler arasmda yer almaktad!f. Sirket'in faaliyetleri Tfukiye'de ve Avrupa'da 
ya$anan ekonomik ko$ullardan i:izellikle etkilenmekte olnp diinyada ve Tiirkiye' de 
ya$anabilecek ekonomik ve siyasi geli$meler, rekabet ve yatmm ko$111lanm olumsuz 
etkileyebilir. 

Bununla birlikte COVID-19 pandemisi ba$mdan bu yana Uzakdogu ki:ikenli iiriin 
sipari$lerinde ya$anan gecikmeler mii$terilerin farkh tedarik kaynaklanna yi:inelmesine neden 
olmu$tur. Bu durumun Sirket'e olumlu etkisi olmakla beraber ilerleyen di:inemde Uzakdogulu 
iireticilerin yeniden pazara di:inmesiyle talepte dii$ii$ ya$anabilir. Bununla beraber pandemi 
di:ineminde ger9ekle$en kazannnlarm tamammm kaybedilmeyecegi dii$iiniilmektedir. 

Bunlara ek olarak, Diinya ticaretinde son y11larda ya$anan ve biiyiik iilkeler ya da ticari 

-·"'""'"~;.~lQ,~lar tarafmdan kar$1hkh yiiriirliige koynlan serbest ticareti engeller nitelikteki korumac1 
/'/}1~, lticarf';,r,_ariyerler, arttmlan giimriik vergileri, birbirlerine yiiksek oranda eklemlemni$ 

;{! "' 0 ;.'.:p~~~lar\aki belirsizlikleri tetiklemektedir. Bu global belirsizlik ortam1, tum ticari faaliyetleri 
t ;:: \ \_ :, _zin'cij'letr\f olarak ki:itii yi:inde etkilemekte, talep ve arz1 bask1lamaktad1r. 
,'i ... ,; ~ '·· ~ , I -,. ,, 
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14. KAR TAHMiNLERi VE BEKLENTiLERi 

14.1. ihrai;i;mm kar beklentileri ile ii;inde bulunulan ya da takip eden hesap 

donemlerine ili§kin kar tahminleri: 

Yoktur. 

14.2. ihrai;i;mm ka1· tahminleri ve beklentilerine esas te§kil eden varsay1mlar: 

Yoktur. 

14.3. Kar tahmin ve beklentilerine ili§kin bag1ms1z giivence raporu: 

Yoktur. 

14.4. Kar tahmini veya beklentilerinin, gei;mi§ finansal bilgilerle kar§tla§t1nlabilecek 

§ekilde hazirland1gma ili§kin ai;1klama: 

Yoktur. 

14.5. Daha once yaptlm1§ kar tahminleri ile bu tahminlerin i§bu izahname tarihi 

itibariyle hala dogru olup olmad1g1 hakkmda bilgi: 

Yoktur. 
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15. iDARi YAPI, YONETiM ORGANLARI VE UST DUZEY YONETiCiLER 

IS.I. ihrm;-.mm gene! organizasyon ~emas1: 

n0An1~ 
ZINCiRi 

DIRE!iT61!L0GL1 

15.2. idari yap1: 

. . 

MAU i_~l~R -• ' PA2ARLAMA I SATl~VE J 
DIREKTOP,UGU l ~ DIREKTbRLOG_G 

CEO 

15.2.1. ihra','.f,'.IDID yiinetim kurulu iiyeleri hakkmda bilgi: 

Son 5 Yllda Gi!rev 

Adi Soyad1 
Mevcut i~ Adresi 

ihraHida Silresi / 
Gi!rcvi Ostlendi!!i Kalan GBrev 

Gi!revlcr" Silresi 

<;:ay1rhisar 

YBnetim 
Mahallesi Yeni 

Necati KOKLO Kurulu 
izmir Caddesi, - 3 y1I / 2 y1I 6 

Ba~kam 
No:29 ay 

Alt1eyllil/ 
BALIKESiR 

<;:ay1rhisar 

Yonetim 
Mahallesi, 

Ali KANTUR Kurulu 
Yeni izmir 3 y11/ 2 y1I 6 

Caddesi, No:29 -
Ba~kan Vekili 

ay 
Allleyltil/ 

BALIKESiR 

<;:ay1rh isar 
Mahallesi Yeni 

Mustafa Yonetim izmir Caddesi 3 y1I / 2 y1I 6 
nzPEHLiV AN Kurulu Oyesi No:29 - ay 

._"t~I J.*~-, Allteyllil/ 
BALIKESiR 

(Q)?' 1 ~ ~ 0' 
; I; ,1'\ 

[ c .,.,. ~ '· :j ) 'liS\\\11.1\ 
~ -l!' Ptvri.st::-;, 'v 

OTOMASYON 
M0DDRV 

Scrmaye Pay,12 

(TL) (%) 

1.628.175,46 1,29 

1.644.880,64 1,31 

1.568.231,59 1,24 

fi. 

KALITf 
YiitJETIM 
MLIDUR~ 

I 

l)AH 

~, 



Son 5 Ydda Gorev 

Adi Soyad1 
Mevcut i~ Adresi 

ihra~~1da Siiresi / 
Gorevi Ostlendil,!i Kalan Gorev 

Gorevler11 Siiresi 

<;:ayirhisar 
Mahallesi Yeni 

Osman Atay Yonetim izmir Caddesi 3 y11/ 2 y1I 6 

KUZUCUOGLU Kurulu Oyesi No:29 
- ay 

Alt1eylUI/ 
BALIKESiR 

<;:ayirhisar 
Mahallesi Yeni 

Melin GOLTEPE 
Yonetim izmir Caddesi CEO 

3 y1I / 2 y1l 6 
Kurulu Oyesi No:29 ay 

Alt1eyli11/ 
BALIKESiR 

15.2.2. Yonetimde soz sahibi olan personel hakkmda bilgi: 

Adi Soyad1 

Giirsel 
OTEGENGiL 

OzerOKER. 

olkan 
IOZEN 

Mevcut 
Gorevi 

Gene! 
Miidiir 
Vekili 

Mali i~ler 
Direktorii 

Mii~avir 

i~ Adresi 

t;::ayirhisar 
Mahallesi 
Yeni izmir 

Caddesi 
No:29 

Alt1eyliil/ 
BALIKESiR. 

t;::ayirhisar 
Mahallesi, 
Yeni izmir 

Caddesi, 
No:29 

Alt1eyliil/ 
BALIKESiR 

t;::ayirhisar 
Mahallesi, 
Yeni izmir 

Caddesi, 
No:29 

Alt1eyliil/ 
BALIKESiR. 

Son 5Ydda 
ihra~~1da 
Ustlendigi 
Gorevler 

ihra~~1da 
Mevcut 
Gorevini 

Ustfondigi 
Yd 

2014 

2014 

2019 

Sermaye Pay112 

ITU (%) 

1.648.058,97 1,3 I 

8.925,68 0,01 

Sermaye Pay113 

(TL) (%) 



Adi Soyad1 

Altug EKiNiL 

Evren TEKOL 

Murat 
HALICIOGLU 

Doganay 
<;:ER<;:i 

Mevcut 
Giirevi 

insan 
Kaynaklan 
Direktorii 

Satmalma 
Direktorii 

Stratejik 
Planlama ve 

Bilgi 
Teknolojileri 

Direktorii 

i~ Geli~tinne 
Direktorii 

i~ Adresi 

<;:ayirhisar 
Mahallesi, 
Yeni izmir 
Caddesi, 
No:29 

Alt,eyliil/ 
BALIKESiR 

<;:ayirhisar 
Mahallesi, 
Yeni izmir 
Caddesi, 
No:29 

Allleyliil/ 
BALIKESiR 

<;:ayirhisar 
Mahallesi, 
Yeni izmir 
Caddesi, 
No:29 

Allleyliil/ 
BALIKESiR 

<;:ayirhisar 
Mahallesi, 
Yeni izmir 
Caddesi, 
No:29 

Altieyliil/ 
BALIKESiR 

Sou 5Ydda 
ihra~~•da 
Ustleudigi 
Giirevler 

Mali i~Ier 
Direktor 

Yardnnc1s1 

(Gorev Biti~ 
Tarihi: 2020) 

Planlama 
Mi.idiirli 

<;:ayirhisar (Gorev Biti~ 
Mahallesi, Tarihi: 2017) 

ihra~~•da 
Mevcut 

Giireviui 
-0s tlendigi 

Y1l 

2020 

2014 

2014 

2014 

Sermaye Pay113 

(TL) (%) 

Siileyman 
SARI 

Tedarik 
Zinciri 

Direktorii 

Yeni izmir 

c~~~;;i, 1~~~~;.~ 2020 "' { . 

Alt1eyliil/ Direktorli j ;\. 

/'~,:f~{'.,·r ··,,_~'-'---''·~-:;---t-----t-B-A_L_I_K_E_S_iR-4....!+..':'~!:!';!2:~;L:_:!:.~;~i ~'::.':t~!l.~ -t--------1----1----__JJ 
,( ~ · ,;:;::: , ,;_, \ <;:ayirhisar 
' " I[ f '') '' 

1
' Mahallesi, 

•, ~ \ '~---,.. ~ 
0

~
1 

Compouo<l Yeni izmir ", 1,._",/(' , .. J~fir- lah ve Film 
, • ., :•iv, ~·•TEN,LiLER Proje Caddesi, 
"'· ' • ' )' Direktorli No:

29 
··:,,_,. - f AllleylUI/ 

\'l ~ 'i~ '-,J_L ___ 
117
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Son5Yilda ihra~~1da Sermaye Pay113 

Mevcnt ihra~~1da Mevcut 
Ad, Soyad1 i§ Adresi Gorevini Gorevi Ustlendigi Ustlendigi (%) Gorevler (TL) 

YII 

<;ayirhisar 
Mahallesi, 

Satt~ ve Yeni izmir 
Ersen <;ELiK Pazarlama Caddesi, - 2014 - -

Direktorli No:29 
Altteyllil/ 

BALIKESiR 

15.2.3. ihra',!',!I son 5 yli i',!erisinde kurulmu~ ise ihra',!',!llllll kuruculan hakkmda bilgi: 

$irket 5 Ekim 1968 tarihinde kurulmu$tur. 

15.2.4. ihra',!',!llllll mevcut yiinetim kurulu iiyeleri ve yiinetimde siiz sahibi olan personel 

ile ihra',!p son 5 yli i~erisinde kurulmu~ ise kurucularm birbiriyle akrabahk ili~kileri 
hakkmda bilgi: 

$irket 5 Ekim 1968 tarihinde kurulmu$tur. 

Yoktur. 

15.3. ihra',!',!llllll yiinetim kurulu iiyeleri ile yiinetimde siiz sahibi olan personelin yiinetim 
ve uzmanhk deneyimleri hakkmda bilgi: 

Necati KOKLU 

1961 y1hnda istanbul Teknik Dniversitesi in$aat Mtihendisligi Boltimti'nden mezun olan 

Necati KOKLD, 1963 y1hna kadar izmir Belediyesi Betonanne Biirosu'nda 9ah$IDl$t1r. 1965-

1970 y11lan arasmda serbest in$aat mtiteahhitligi yapmI$, 1968 y1lmda i$bir Sentetik yonetim 

kurulu tiyeligine ve sonrasmda yonetim kurulu ba$kanhgma ve daha sonra i$bir Holding ve 

i$bir Stinger yonetim kurulu tiyeliklerine se9ilmi$tir. 1968 y1lmdan beri i$bir Sentetik'te 

9ah$an Koklti, yiirtitttigti i$bir Stinger yonetim kurulu ba$kan vekilligi ve i$bir Holding 

yonetim kurulu tiyeligi gorevlerinin yam s1ra i$bir Sentetik yonetim kurulu ba$kam olarak 

gorevini stirdtirmektedir. 

AliKANTUR 



ba~kan yard1mc1hg1, i~bir Holding yonetim kurulu ba~kan yard1mc1hg1, i~bir Slinger yonetim 
kurulu ba~kanhg1 ile i~bir Sentetik yonetim kurulu ba~kan yard1mc1hg1 gorevlerini 

ylirlitmektedir. 

Mustafa OZPEHLjVAN 

1976 y1lmda lise egitimini Realschule'den mezun olarak tamamlayan Mustafa 
OZPEHLiVAN, Ford Motors, Koln fabrikasmda aym y1l sigorta personeli olarak 9ah~maya 
ba~lam1~ ve 2002 y1lmda malulen emekli olmu~tur. Ozpehlivan, 2007 y1hnda i~bir Holding, 
2011 y1lmda i~bir Slinger ve 2016 y1hnda i~bir Sentetik yonetim kurulu liyeligi gorevlerine 

getirilmi~ ve halen bu gorevlerini ylirlitmektedir. 

Osman Atay KUZUCUOGLU 

Lise egitimini tamamlad1ktan soma Balgat Amerikan Dssli'nde terclimanhk gorevine 
ba~layan Osman Atay KUZUCUOGLU, 1962 y1!111dan itibaren Hollanda'da serbest ticari 
faaliyetlerde bulumnu~ ve terclimanhk hizmetleri vermi~tir. 1969 y1lmda yonetim kurulu 
liyesi olarak gorev ald1g1 i~bir Holding blinyesinde 1984 y1lmdan itibaren yonetim kurulu 
ba~kanhg1 gorevini yiirlitmektedir. Aym zamanda i~bir Slinger yonetim kurulu liyesi olarak 
gorev yapan Kuzucuoglu, halen i~bir Sentetik yonetim kurulu liyesi olarak gorev 

yapmaktadir. 

Metin GULTEPE 

1989 y1lmda Orta Dogu Teknik Dniversitesi Kimya Mlihendisligi Bollimli'nden mezun olan 

Metin GULTEPE, 1991 y1lmda i~bir Slinger blinyesinde i~letme mlihendisi unvamyla goreve 
ba~lam1~t1r. 1996 y1lmda i~bir Slinger genel mlidlirii olarak goreve getirilen Giiltepe, 2013 

y1lmda i~bir Slinger biinyesindeki mevcut gorevinin yam sira, i~bir Sentetik blinyesinde gene! 
miidiirllik gorevine getirilmi~tir. 2014 y1!111da i~bir Holding blinyesinde CEO gorevine 
getirilen Gliltepe, 2014 y1!111dan beri i~bir Sentetik yonetim kurulu liyeligi ve gene! mlidlirllik 
gorevini siirdiirmektedir. 

Gursel OTEGENGjL 

1983 y!lmda Hacettepe Dniversitesi Fen Fakliltesi Matematik Bollimlinden mezun olan 
Glirsel OTEGENGiL, 1984 y1lmda i~bir Sentetik blinyesinde bilgisayar programc1s1 olarak 

9ah~maya ba~lam1~t1r. 2001-2010 y11lan arasmda i~bir Sentetik blinyesinde gene! miidlir 
yard1mc1s1 gorevini yiirliten Otegengil, bu slire i9erisinde iki donem Bahkesir Ticaret Odas1 
Meclis liyeligi gorevi yapm1~ ve 2010 y1lmda emekli olarak i~bir Sentetik blinyesindeki 

~ .. ·· evlerinden aynlm1~tir. 2013 y!lmda tekrar i~bir Sentetik blinyesinde 9ah~maya ba~layan 
Ote ngil, tedarik zinciri direktorii olarak goreve ba~lam1~ ve 2014 y1lmdan beri gene! mlidlir ---.. ., 

, ;':i ?r'..'c\ 'ikkil olarak gorevini icra etmektedir. ~irket blinyesindeki gorevlerinin yam s1ra Otegengil, 
.: ~.-, ~ 0 

l,"' ~- , 9 1'~ Bah sir Sanayi Odasr Meclis liyesi, Tlirkiye Odalar ve Borsalar Birligi Ambalaj Meclisi \,~e ~ ...... 
•~ "t\•ss•' ify 1 ve Ambalaj Sanayicileri Dernegi liyesi olarak gorevlerini ylirlitmektedir. 

~~~ren TEKOL 
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1996 y1lmda Ankara Dniversitesi Kimya Mtihendisligi Bolilmti'nden mezun olan Evren 
TEKOL, 2000 y1lmda Hacettepe Universitesi Kimya Mtihendisligi Bolilmti'nde ytiksek lisans 
egitimini tamamlam1~t1r. 1998-2000 yrllan arasmda Hacettepe Dniversitesi Kimya 
Mtihendisligi Bolilmti'nde ara~trrma gorevlisi, 2002-2003 y1llan arasmda Ak-Kim Kimya 
Sanayi A.$. btinyesinde mtihendis olarak gorev alan Tekol, 2003 y1lmda i~bir Sentetik 
btinyesinde mtihendis olarak goreve ba~lam1~t1r. Halen i~bir Sentetik btinyesinde 9ah~makta 
olan Tekol, satmalma direktorltigti gorevini stirdtirmektedir. 

OzerOKER 

2000 y1lmda Afyon Kocatepe Dniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Faktiltesi 'nden mezun 

olan Ozer OKER, 2002 y1lmda i~bir Sentetik btinyesinde 9alr~maya ba~lam1~t1r. 2002-2012 

y11lan arasmda satm alma uzman1, finans uzmam, muhasebeden sorumlu mtidtir yard1mc1s1, 

muhasebeden sorumlu mtidtir, finansman mtidtirti gorevlerini ytiriltmti~, halen mali i~ler 
direktiirti olarak gorev yapmaktad1r. 

Altujj EKiNiL 

2000 y1lmda Marmara Dniversitesi i~letme Bolilmti'nden mezun olan Altug EKiNiL, 2002 

y1lmda Marmara Dniversitesi Muhasebe ve Finansman Boltimti'nde ytiksek lisans egitimini 
tamamlam1~t1r. 1999-2001 y11lan arasmda Moore Global ( eski unvamyla Yonet Moore 
Stephens YMM A.$.) btinyesinde denet9i, 2003-2006 y11lan arasmda Banvit A.$. btinyesinde 
maliyet ve muhasebe yoneticisi olarak 9ah~nu~t1r. 2006 y1!111da i~bir Sentetik btinyesinde 
muhasebeden sorumlu mtidtir yard1mc1s1 olarak goreve ba~layan Ekinil, s1ras1yla muhasebe 
mtidtirti, mali i~ler direktor yard1mc1s1 gorevlerinde bulunmu~tur. 2020 yrlmda bu yana ise 
insan kaynaklan direktorti gorevini stirdtirmektedir. 

Siileyman SARI 

2002 yrlmda Kocaeli Universitesi Mtihendislik Faktiltesi Endtistri Mtihendisligi Bolilmti'nden 
mezun olan Silleyman SARI, 2006 y1lmda i~bir Sentetik btinyesinde 9ah~maya ba~lam1~ ve 
2006-2017 y1llar1 arasmda planlama stire9lerinde 9e~itli gorevler almr~trr. Halen tedarik 
zinciri direktorti olarak $irket'teki gorevine devam etmektedir. 

Ersen <;ELiK 

1999 yrlmda Orta Dogu Teknik Dniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Faktiltesi iktisat 

Bolilmti'nden mezun olan Ersen <;ELiK, 2001 yrlmda i~bir Sentetik'te 9ah~maya ba~lamr~ ve 
2001-2014 yrllan arasmda satr~ ve pazarlama departmanmda 9e~itli gorevlerde bulunmu~tur. 

,✓-':;~·'.::1"0~Q 14 yrlmdan itibaren $irket btinyesinde satr s ve pazarlama direktorlilg-ti gorevini 
.,., ,;~• ~. "{: y 

/' " J.. ·,;. ·' · 'ytirli,tmektedir. 
i,lf "' ,,-,(•::;;:::----\~' '{\ 
' . ,, -· ,, 

( " [; ( \':"'··· -~, fui:.!l{falz TENLiLER 

\~ :,_\/;:::~;:,,:1·~.81;1lmda Uludag Universitesi Mtihendislik Faktiltesi Makine Mtihendisligi Boltimti'nden 

·,,"'_:' " ' me"zun olan Nurullah TENLiLER, 1991 yrlmda i~bir Sentetik btinyesinde 9ah~maya 
;r;Ti:s1i~ii1am1~trr. 1991-2013 yrllan arasmda tiretim, pazarlama ve satm alma departmanlannda tit 
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diizey yonetici olarak gorev yapan Tenliler, halen $irket'te Compound ve film proje direktorii 

gorevini yiiriitmektedir. 

Doganay <;ER<;i 

1986 y1hnda Afyon Kocatepe Dniversitesi Makine Egitim Fakiiltesi'nden mezun olan 

Doganay <;::ER<;::i, 2006 y1hnda i$bir Sentetik biinyesinde 9ah$maya ba$lam1$ ve $irket 

biinyesinde 9e$itli iist diizey yoneticilik gorevlerinde bulunmu$tUr. Halen $irket'te i$ 

geli$tirme direktorii olarak gorevini siirdiirmektedir. 

Murat HALICIOGLU 

2000 y1lmda Sel9uk Dniversitesi Miihendislik ve Mimarhk Fakiiltesi Bilgisayar Miihendisligi 

Boliimii'nden mezun olan Murat HALICIOGLU, 2003 y1lmda i$bir Sentetik biinyesinde 

9ah$maya ba$lam1$ ve bili$im sistemleri miidiirliigii, planlama miidiirliigii, insan kaynaklan 

miidiirliigii gibi 9e$itli yoneticilik gorevleri iistlenmi$tir. Halen $irket'te stratejik planlama ve 

bilgi teknolojileri direktorliigii gorevini yilriltmektedir. 

Volkan SAVCIOZEN 

2001 y1lmda Orta Dogu Teknik Dniversitesi istatistik Boliimii'nden mezun olan Volkan 

SAVCIOZEN, Bilkent Dniversitesi Executive MBA program1 ile yiiksek lisans derecesini 

alm1$, aym yil University of Michigan - Stephen M. Ross School of Business Global 

Competitive Strategy sertifika program1m tamamlam1$tlr. 2001 y1lmdan itibaren HSBC Bank 

A.$. ve Tiirk Dl$ Ticaret Bankasi A.$. gibi $irketler biinyesinde kurumsal bankac1hk 

yoneticisi olarak gorev olan Savc1ozen, 2016 y1lmda i$bir Stinger biinyesinde strateji ve i$ 

geli$tirme yoneticisi olarak 9ah$maya ba$lam1$tlr. 2018 y1lmda i$bir Sentetik biinyesinde 

Mii$avirlik gorevine ba$layan Savc1ozen, bu gorevini halen siirdiirmektedir. 

15.4. Yiinetim kurulu iiyeleri ile yiinetimde siiz sahibi olan personelin son durum da 
dahil olmak iizere son be~ y!lda, yiinetim ve denetim kurullarmda bulundugu veya 
ortag1 oldugu biitiin ~irketlerin unvanlan, bu ~irketlerdeki sermaye paylan ve bu 
yiinetim ve denetim kurullarmdaki iiyeliginin veya ortakhgmm halen devam edip 
etmedigine dair bilgi: 

Son 5 Yilda Son 5 Yilda Grup 
Grnp i~inde GrupD1~mda . Grnp D1~mdald 

Adi Soyad1 Mevcnt Ald1g1 Giirevler Ald1g1 l~indeld Hissedarl Giirevi Giirevler ve Hissedarhk ve $irket $irket Durumu 
,k 

Unvam14 

Unvam15 Durumu 

"rt.c.,~ Yonetim 
i~bir Holding 

i~bir - Yonetim · -': 1[:~~,.; N~ ati KOKLU Kurulu Kurulu Oyesi - Sentetik -l :. I '.:: {{ I ~ 0 
Ba~kam 

isbir Siinger -
(%1,29) 

c::: ,:;. J ;;:, \., -~~\J.z.~ .._-.. ~ I 
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Adi Soyad1 

AliKANTUR 

Mustafa 
OZPEHLiVAN 

Mevcut 
Gorevi 

Yonetim 
Kurulu 
Ba~kan 
Vekili 

Yonetim 
Kurulu 
Oyesi 

Yonetim 
Kurulu 
Ovesi 

Sou5Yilda 
Grup i~iude 

Ald1g1 Gorevler 
ve ~irket 
Uuvam14 

Yonetim 
Kurulu 

Ba~kan Vekili 

inter Tekstil -
Yonetim 
Kurulu 
Baskan, 

i~bir Holding 
-Yonetim 

Kurulu 
Ba~kan 

Yard11nc1s1 

i~bir Siinger
Yonetim 
Kurulu 
Ba~kam 

inter Tekstil -
Yonetim 
Kurulu 
Ba~kan 

Yard11nc1s1 

i~bir Slinger -
Yonetim Kurulu 

Oyesi 

inter Teksti I -
Yonetim Kurulu 

Ovesi 

i~bir Holding 
-CEO 

Son 5Yilda 
GrupD1~mda 

Ald1g1 
Gorevler ve 

~irket 
Unvam15 

Kantur & 
Akda~ A.$. -

Yonetim 
Kurulu 
Ba~kam 

Akda~ Dokiim 
Sanayi ve 

Ticaret A.$.
Yonetim 

Kurulu Ba~kan 
Yard11nc1s1 

ITC invest 
Trading& 
Consulting 

A.$.- Yonetim 
Kurulu 
Baskam 

Grup 
i~indeki 

Hissedarbk 
Durumu 

i~bir 
Sentetik 
(%1,31) 

i~bir 
Sentetik 
(%1,24) 

i~bir 
Sentetik 
(%1,31) 

i~bir 
Sentetik 
(%0,01) 

Grup 
D1~111daki 
Hissedarl 

1k 
Durumu 

Kantur& 
Akda~ 
A.$. 

(%40) 

Akda~ 
Dokiim 

Sanayi Ve 
Ticaret 

A.$. 
(%30) 



Adi Soyad1 

OzerOKER 

Volkan 
SAVCIOZEN 

Altug EKiNiL 

Evren TEKOL 

Murat 
HALICIOGLU 

Doganay <:;:ER<:;:i 

Mevcut 
Gorevi 

Vekili 

Mali i~ler 
Direktoril 

insan 
Kaynaklan 
Direkt6rii 

Satmalma 
Direktoril 

Stratejik 
Planlama 
ve Bilgi 

Teknolojile 
ri Direktorli 

i~ 
Geli~tirme 
Direktorii 

Son5Yilda 
Grup i~inde 

Ald1g1 Gorevler 
ve $irket 
Unvam14 

i~bir Slinger
MU avir 

i~bir Stinger-
Mali i~Ier 

Koordinatorli 

i~bir Slinger -
Strateji ve i~ 
Geli~tirme 
Yoneticisi 

(Gorev Biti~ 
Tarihi: 2018) 

i~bir Sentetik -
Mali i~Ier 
Direktor 

Yardunc1s1 

(Gorev Biti~ 
Tarihi: 2020 

Son 5Ydda 
GrupD1~mda 

Ald1g1 
Gorevler ve 

$irket 
Unvam15 

in~aat 
Otomasyon 

Ambalaj San. 
Tic. Ltd. $ti. -

MUdiir 

Grup 
i~indeki 

Hissedarhk 
Durumu 

Grup 
D1~mdaki 
Hissedarl 

1k 
Durumu 

hk in~aat 
Otomasyo 
n Ambalaj 
San. Tic. 
Ltd. $ti. -
(%100 



Son 5Ydda 
Son5Ydda Grnp 

Grnp i~inde 
GrnpD1~mda . Grnp D1~111daki 

Adi Soyad1 
Mevcnt Ald1g1 Gorevler 

Ald1g1 I~indeki Hissedarl 
Gorevi Gorevlerve Hissedarhk 

ve~irlcet ~irket Dnrnmn 1k 
Unvam14 

Unvam15 Dnrnmn 

Compound 
Nurullah ve Film 

TENLiLER Proje - - - -

Direktorti 

SatI~ ve 
Ersen <;ELiK Pazarlama - - - -

Direktorti 

15.5. Son 5 ytlda, ihra~~mm yiinetim kurulu iiyeleri ile yiinetimde yetkili olan 

personelden alman, ilgili ki~iler hakkmda sermaye piyasas1 mevzuatI, 5411 say1h 

Bankac1hk Kanunu ve/veya Tiirk Ceza Kanununun 53 iincii maddesinde belirtilen 

siireler ge~mi~ olsa bile; kasten i~lenen bir su~tan dolay1 be~ ytl veya daha fazla siireyle 
hapis cezasma ya da zimmet, irtikap, rii~vet, hirs1zhk, doland1nc1hk, sahtecilik, giiveni 

kiitiiye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kan~tirma, verileri yok etme veya degi~tirme, 

banka veya kredi kartlarmm kotiiye kullamlmas1, ka~alw1hk, vergi ka~ak~1hg1 veya 
haksIZ mal edinme su~larmdan dolay1 almm1~ cezai kovu~turma ve/veya 

hiikiimliiliigiiniin ve ortakhk i~leri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki 

uyu~mazhk ve/veya kesinle~mi~ hiikiim bulunup bulunmad1gma dair bilgi: 

Yoktur. 

15.6. Son 5 y1lda, ihra~~mm mevcut yiinetim kurulu iiyeleri ile yiinetimde siiz sahibi olan 

personele ili~kin yarg1 makamlarmca, kamu idarelerince veya meslek kurulu~larmca 

kamuya duyurulmu~ davalar/su~ duyurulan ve yaptinmlar hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

15.7. Son 5 ytlda, ortakhgm mevcut yiinetim kurulu iiyeleri ile yiinetimde siiz sahibi olan 
personelin, yiinetim ve denetim kurulu iiyeleri ile yiinetimde siiz sahibi oldugu 

~irketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkmda ayrmt1h bilgi: 

Yoktur. 



$irket, 5 Ekim 1968 tarihinde kurulmu~tur. 

Yoktur. 

15.9.1. Yiinetim kurulu iiyeleri, yiinetimde siiz sahibi personel ile ihra4,4,1 son 5 yd 

i4,erisinde kurulmu§ ise kurncularm yiinetim kurulunda veya iist yiinetimde giirev 

almalari i4,in, ana hissedarlar, mii§teriler, tedarik4,iler veya ba~ka ki~ilerle yapdan 
anla§malar hakkmda bilgi: 

$irket, 5 Ekim 1968 tarihinde kurulmu~tur. 

Yoktur. 

15.9.2. ihra4,4,mm 4,1kard1g1 ve yiinetim kurulu iiyeleri, yiinetimde siiz sahibi personel ile 

ihra4,4,1 son 5 yd i4,erisinde kurulmu~ ise kurucularm sahip oldugu sermaye piyasas1 

ara4,larmm sah§I konusunda belirli bir siire i4,in bu ki§ilere getirilmi~ sm1rlamalar 
hakkmda ayrmt1h bilgi: 

$irket, 5 Ekim 1968 tarihinde kurulmu~tur. 
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16. UCRET VE BENZERi MENFAATLER 

16.1. Son yiihk hesap donemi itibariyle ihrac;c;mm yonetim kurulu iiyeleri ile yonetimde 
soz sahibi personelinin; ihrac;c;1 ve bagh ortakhklarma verdikleri her tiirlii hizmetler ic;in 
soz konusu ki~ilere odenen iicretler (~arta bagh veya ertelenmi~ odemeler dahil) ve 
saglanan benzeri menfaatler: 

$irket'in list diizey yiineticilerine ve yiinetim kurulu iiyelerine saglanan faydalar kapsammda 

yapilan iidemeler 31 Arahk 2018 itibanyla 4.040.560 TL, 31 Arahk 2019 itibar1yla 4.858.735 

TL, 31 Arahk 2020 tarihi itibanyla 6.873.672 TL ve 30 Haziran 2021 tarihi itibanyla 

3.111.602 TL'dir. 

16.2. Son yiihk hesap donemi itibariyle ihrac;c;mm yonetim kurulu iiyeleri ile yonetimde 

soz sahibi personeline emeklilik ayhg1, ktdem tazminat1 veya benzeri menfaatleri 
odeyebilmek ic;in ihrac;c;mm veya bagh ortakhklannm ayll"mt~ oldugu veya tahakkuk 
ettirdikleri toplam tutarlar: 

$irket, $irket'in yiinetim kurulu iiyeleri ile yiinetimde siiz sahibi personelinin emekli ayhg1, 

k1dem tazminatl veya benzeri menfaatlerini iideyebilmek i9in 31 Arahk 2018, 31 Arahk 2019 

ve 31 Arahk 2020 tarihlerinde sona eren y11larda s1ras1yla 257.009 TL, 335.951 TL ve 

448.371 TL tutannda kar$1hk ay1rm1$tlr. 30 Haziran 2021 itibariyle bu ama9la aynlan 

kar$1hklar ise 495.403 TL olmu$tur. 
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17. YONETiM KURULU UYGULAMALARI 

17.1. ihra\:\:llllll yonetim kurulu iiyeleri ile yonetimde soz sahibi olan personelin gorev 

siiresi ile bu gorevde bulundugu doneme ili~kin bilgiler: 

Yonetim Kurulu: 

Adi Soyad1. Mevcut Giirevi 

Necati KOKLO 
Yonetim Kurulu 

Baskam 

AliKANTUR 
Yonetim Kurulu 
Baskan Vekili 

Mustafa Yonetim Kurulu 
OZPEHLiVAN Ovesi 

Osman Atay Yonetim Kurulu 
KUZUCUOGLU Ovesi 

Metin GOL TEPE 
Yonetim Kurulu 

Ovesi 

Yonetimde Soz Sahibi Olan Personel: 

Adi Soyad1 

Giirsel 
OTEGENGiL 

Ozer OKER 

Volkan 
SAVCIOZEN 

Altug EKiNiL 

Mevcut Gorevi 

Gene! Miidiir Vekili 

Mali isler Direktorii 

Mlisavir 

insan Kaynaklan 
Direktorli 

Son 5 Yilda 
ihra~~•da 
Ustlendigi 
Giirevler16 

-

-

-

-

CEO 

Sou 5 Yilda 
ihra~~•da 
Ustlendigi 
Gorevler 

Mali isler Direktor 
Yard1mc1s1 

(Gorev Bitis Tarihi: 
2020) 

Giirev Siiresi I Kalan 
Giirev Siiresi 

3 ytl / 2 y1l 6 ay 

3 ytl / 2 y1l 6 ay 

3 ytl / 2 y1l 6 ay 

3 ytl / 2 y1l 6 ay 

3 ytl / 2 y1l 6 ay 

ibra~~•da Mevcut 
Gorevini Ustlendigi 

Yd 

2014 

2014 

2019 

2020 

/\ 

' 

I 



Son5Ydda ihra~~1da Mevcnt ihra~~1da Adi Soyad1 Mevcut Giirevi Ustlendigi Giirevini Ustlendigi 

Giirevler 
Yd 

Planlama Mlidiirli 

(Gorev Biti~ Tarihi: 

Tedarik Zinciri 
2017) 

Siileyman SARI 
Direktoril Tedarik Zinciri Direktorii 2020 

Vekili 

(Gorev Biti~ Tarihi: 
2020) 

Nurullah Compound ve Film 2014 
TENLiLER Proie Direktoril 

-

Ersen CELiK 
Satt~ ve Pazarlama - 2014 

Direktoril 

17.2. Tamamlanan son finansal tablo diinemi itibariyle ihra~~1 ve bagh ortakhklan 

tarafmdan, yiinetim knrulu iiyelerine ve yiinetimde siiz sahibi personele, i~ ili~kisi soua 

erdirildiginde yap!lacak iidemelere/saglanacak faydalara ili~kin siizle~meler hakkmda 

bilgi veya bulunmad1gma dair ifade: 

Yoktur. 

17.3. ihra~~mm denetimden sorumlu komite iiyeleri ile diger komite iiyelerinin ad1, 

soyad1 ve bu komitelerin giirev tammlan: 

$irket'in izahname tarihi itibanyla mevcut yiinetim kurulu iiyelerine ili~kin bilgi yukanda 

temin edilmektedir. Komitelere ili~kin bilgiler a~ag1da sunulmaktad1r. 

$irket tarafmdan denetim komitesi, riskin erken saptanmas1 komitesi ve kurumsal yiinetim 

komitesi kurulacakt1r. Siiz konusu komitelerin kurulmasma ili~kin olarak 2 Mart 2021 tarihli 
ve 851 say1h Yiinetim Kurulu karan almm1~ olup, siiz konusu Yiinetim Kurulu karan 
uyarmca bahsi ge9en komiteler, $irket paylarmm halka arzm1 takiben yap1lacak ilk gene! 
kurul toplantismm ger9ekle~tirildigi tarih itibanyla faaliyete ge9ecektir. 

Amlan komitelerin biinyesinde yer almas1 gereken bag1ms1z yonetim kurulu iiyelerine ili~kin 
olarak, Esas Siizle~me'nin "Yiinetim Kurulu ve Siiresi" ba~hkh 11 'nci maddesi uyarmca, en 
az 5 (be~) iiyeden olu~an Yiinetim Kurulu'na SPK'nm kurumsal yiinetim ilkelerinde belirtilen 

Yiinetim Kurulu iiyelerinin bagnns1zhgma ili~kin esaslar 9er9evesinde yeterli say1da bag1ms1z 
..d-"""'"'°""~ .. netim Kurulu iiyesi Gene! Kurul tarafmdan se9ilir. Bag1ms1z iiyelerin SPK'mn kurumsal 
-1<t£ .(3/·l!ine ·rine ili~kin diizenlemelerinde yer alan ~artlan ta~1mas1 ~artt1r. Bag1ms1z yonetim 

,? f ~/c{'~~lii~iiyele'.·inin giirev siireleri ile ilgili olarak SPK'nm kurumsal yiinetimine ili~kin 

\' " ';.\~~cl ~ru~tnelenne uyulur. 
~\ ., ✓ J:n > ~- (,'.: . ;,\ ,:'- ..,,, ·- ., . ' 

·\ + ·'t ns$JrRe hn bag1ms1z yiinetim kurulu iiyeleri i~bu izahname tarihi itibanyla heniiz se9ilmemi~ 1;: ... ~1~ ··4 
en ge9 $irket paylannm halka arzmdan sonra yap1lacak ilk gene! kurul toplantlsmd 
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Denetimden Sorumlu Komite 

Denetimden sorumlu komite Y6netim Kurulu'nun 2 Mart 2021 tarihli ve 851 say1h karan ile 

kurulmu$tur, iiyeleri Sirket'in paylannm halka arz1m miiteakip yap1lacak ilk gene! kurul 

toplanhsma kadar se9ilecektir. 

Komite, en az iki iiyeden olu$ur. Komitenin biitiin iiyelerinin bag1ms1z y6netim kurulu iiyesi 

niteliginde olmas1 gerekir. Komitenin iki iiyeden olu$mas1 halinde her ikisinin, ikiden fazla 

iiyesinin bulunmas1 halinde iiyelerin 9ogunlugunun, icrada g6revli olmayan y6netim kurulu 

iiyelerinden olu$mas1 zorunludur. lcra ba~kam/genel miidiir komitede g6rev alamaz. Olagan 

gene! kurul toplant1smda yeni y6netim kurulu g6reve se9ildiginde, ilgili Yonetim Kurulu 

g6rev siiresi ile paralel olarak, denetimden sorumlu komite iiyelerini belirler. 

Komite en az ii9 ayda bir olmak iizere y1lda en az d6rt kez toplamr ve toplanh sonu9lar1 

tutanaga baglanarak alman kararlar Yonetim Kurulu'na sunulur. Komite, iiye say1smm 

yar1dan bir fazlasmm kat1hm1 ile toplamr ve toplantiya katllanlarm 9ogunlugu ile karar ahr. 

Komitenin faaliyetleri ve toplant1 sonu9lan hakkmda y1lhk faaliyet raporunda a91klama 

yap1hr. Komite, kendi g6rev ve sorumluluk alamyla ilgili tespitlerini ve konuya ili$kin 

degerlendirmelerini ve 6nerilerini derhal Yonetim Kurulu'na yaz1h olarak bildirir. 

Denetimden sorumlu komitenin g6revleri, a~ag1dakilerle smirh olmamak iizere $U $ekildedir: 

• Sirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya a91klanmas1, bag1ms1z 

denetimi ve Sirket'in i9 kontrol ve i9 denetim sisteminin i$leyi$inin ve etkinliginin 

g6zetiminin yap1lmas1, 

• 

• 

• 

Bag1ms1z denetim kurulu$unun se9imi, bag1ms1z denetim s6zle$melerinin 

hazirlanarak bag1ms1z denetim siirecinin ba$lat1lmas1 ve bag1ms1z denetim 

kurulu$unun her a$amadaki 9ah$malannm Komite g6zetiminde ger9ekle$tirilmesi. 

Aynca, her tiirlii i9 ve bag1ms1z denetimin, yeterli ve $effaf bir $ekilde yap1lmas1 i9in 

gerekli tedbirlerin ahnmas1, 

Hizmet almacak bag1ms1z denetim kurulu$u ile bu kurulu$lardan almacak hizmetlerin 

belirlenmesi ve Yonetim Kurulu'nun onayma sunulmas1, 

Sirket'in muhasebe ve i9 kontrol sistemi ile bag1ms1z denetimiyle ilgili olarak 

Sirket'e ula$an ~ikayetlerin incelenmesi, sonuca baglanmas1, Sirket 9ah$anlarmm, 

Sirket'in muhasebe ve bag1ms1z denetim konulanndaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi 

9er9evesinde degerlendirilmesi konulannda uygulanacak yontem ve 6l9iitlerin 

belirlenmesi, 

Kamuya a91klanacak y1lhk ve ara d6nem finansal tablolar ile dipnotlarmm, yasal 

diizenlemelerin getirdigi kurallar ile uluslararas1 muhasebe ilke ve standartlarma, 



almmas1, kendi degerlendirmeleriyle birlikte Yonetim Kurulu'na yaz1h olarak 

bildirilmesi, 

• ilgili 9eyrek y1l finansal tablolarm yay1mlanmasm1 miiteakip ger9ekle~tirecegi 

toplantJlannda siiz konusu diinemde y1lhk onay1 almm1~ siirekli ili~kili taraf i~lemi 

uyannca ger9ekle~tirilen ili~kili taraf i~lemlerinin incelenmesi ve ili~kili taraf 

i~lemlerine ili~kin y1lhk incelemesinin ardmdan Yonetim Kurulu'na bir rapor 

sunulmas1, 

• Yonetim Kurulu iiyeleri, list yiinetim veya diger ili~kili taraflar arasmda ortaya 

91kabilecek 91kar 9at1~malanm ve ticari s1r kapsammda veya $irket paylannm 

degerini etkileyebilecek nitelikteki bilginin kiituye kullamlmasm1 iinlemeye yonelik 

$irket i9i diizenlemelerine uyumun giizetilmesi ve 

• Kurul diizenlemeleri ve Turk Ticaret Kanunu ile omiteye verilen/verilecek diger 

giirevlerin yerine getirilmesi. 

Kurumsal Yonetim Komitesi 

Kurumsal yiinetim komitesi, Yonetim Kurulu'nun 2 Mart 2021 tarihli ve 851 say1h karar1 ile 

kurulmu~tur, iiyeleri $irket'in paylanmn halka anzm1 miiteakip yap1lacak ilk gene! kurul 

toplantlsma kadar se9ilecektir. Kurumsal yonetim komitesi, aday giisterme komitesi ve iicret 

komitesinin giirevlerini de yerine getirir. 

Kurumsal yiinetim komitesi, ba~kam bag1ms1z yiinetim kurulu iiyesi olmak kayd1yla en az iki 

iiyeden olu~ur. 

Kurumsal yiinetim komitesinin iki iiyeden olu~mas1 halinde her ikisinin, ikiden fazla iiyesinin 

bulunmas1 halinde iiyelerin 9ogunlugunun, icrada giirevli olmayan yiinetim kurulu 

iiyelerinden olu~mas1 zorunludur. icra ba~kam/genel miidiir komitede giirev alamaz. 

$irket'in i~leyi~ine katk1 saglayabilecek olan ve $irket hakkmda yeterli derecede bilgi ve 

deneyime sahip olan ki~iler kurumsal yiinetim komitesine se9ilebilirler. Gerek duyuldugunda 

Yonetim Kurulu iiyesi olmayan, konusunda uzman ki~ilere de kurumsal yiinetim komitesinde 

giirev verilir. 

Olagan gene! kurul toplantlsmda yeni yiinetim kurulu goreve se9ildiginde, ilgili Yiinetim 

Kurulu giirev siiresi ile paralel olarak, kurumsal yiinetim komitesi iiyelerini belirler. 

Kurumsal yiinetim komitesi kendisine verilen giirevin gerektirdigi s1khkta toplamr. Komite 

1'11'1 ,,,., Iant1Iar1 $irket merkezinde veya komite iiyelerinin eri~iminin kolay oldugu ba~ka bir yerde 

• J. ·\J.ynp1 bilir. Komite, iiye say1smm yandan bir fazlasmm katihm1 ile toplamr ve toplant1ya 

arm 9ogunlugu ile karar ahr. 

al yiinetim komitesi, diger giirevlerinin yam s1ra, 

Kurumsal yiinetim ilkelerinin uygulamp uygulanmad1gm1 ve bu prensiplere tam 



• Kurumsal yonetim ilkelerine uyum kapsammda y1lhk degerlendirme yap1lmas1 
kurumsal yonetim ilkelerine uygunluk raporunun haz1rlanmas1 ve sonu9larm 
Yonetim Kurulu'na gonderilmesi, 

• $irket'in organlan, birimleri, yoneticileri ve 9ah$anlan arasmdaki gorev ve yetki 
dag1hmmm a91k ve net bir $ekilde belirlenip belirlenmediginin takip edilmesi, 
uygulamada ortaya 91kabilecek 91kar 9at1$malanmn onlenmesine ili$kin yap1lacak 
diizenlemeler ve belirlenecek politikalar hakkmda onerilerde bulunulmas1, bu 
diizenlemelere ve politikalara uyumun gozetilmesi, 

• $irket'in bilgilendi1me politikasmm belirlenmesine yonelik tavsiyelerde 
bulunulmas1, belirlenen politikalarm uygulanmasmm gozetilmesi, $irket internet 
sitesinde ve faaliyet raporunda yapilacak a91klamalann ve verilecek bilgilerin 
kapsam1m, niteligini, tutarhhg1m ve dogrulugunun gozden ge9irilmesi, 

• $irket ile pay sahipleri ve diger payda$lar arasmda 91kar 9atl$malan ortaya 91kt1gmda 
tarafs1z ve dengeli bir yakla$1mla ilgililerin haklannm korunmasma yonelik 

i$1emlerin yap1lmasmm takip edilmesi, gorev alanma giren konularda pay 
sahiplerinden ve payda$lardan gelen talep ve $ikiiyetlerin incelenmesi, 96ziim 
onerilerinin Yonetim Kurulu'na sunulmas1, 

• Ba$la bilgi alma ve inceleme hakk1 olmak iizere pay sahipligi haklannm korunmas1 
ve kullamlmasmm kolayla$tlnlmasmm takip edilmesi, 

• $irket'te kurumsal yonetim kiiltiirtintin yerle$tirilmesine ve her seviyedeki yonetici 
ve personel tarafmdan benimsenmesine yonelik 9ah$malarda bulunulmas1, 

• $irket'in etik kurallannm belirlenmesine ve geli$tirilmesine katk1da bulunulmas1 ve 
$irket faaliyetlerinin bu kurallar 9er9evesinde ytirtittilmesinin gozetilmesi, 

• $irket'in kurumsal sosyal sorumluluklanna kat·$1 duyarh olmas1111, 9evreye ve kamu 

saghgma ili$kin diizenlemelere uyumunun takip edilmesi, 

• Y atmmc1 ili$kileri biriminin gozetilmesi, 

• Yonetim Kurulu tarafmdat1 talep edilen kurumsal yonetim kapsammda 
degerlendirilebilecek diger hususlarda 9ah$malann yap1lmas1, ve 

• Kurul dtizenlemeleri ve Ttirk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diger 



olu$turulmas1 ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konulannda 9ah$malar 

yapilmas1, 

• Yonetim Kurulu'nun yap1s1 ve verimliligi hakkmda diizenli degerlendirmeler 

yapmak ve bu konularda yapilabilecek degi$ikliklere ili$kin tavsiyelerini yonetim 

kuruluna sunulmas1, 

• Yonetim Kurulu iiyelerinin ve idari sorumlulugu bulunan yoneticilerin 

iicretlendirilmesinde kullamlacak ilke, kriter ve uygulamalan $irketin uzun vadeli 

hedeflerini dikkate alarak belirlemnesi ve bunlann g6zetiminin yap1lmas1, 

• Dcretlendirmede kullamlan kriterlere ula$ma derecesi dikkate almarak, Yonetim 

Kurulu iiyelerine ve idari sorumlulugu bulunan y6neticilere verilecek iicretlere ili$kin 

6nerilerini Yonetim Kurulu'na sunulmas1. 

Riskin Erken Saptanmas1 Komitesi 

Riskin erken saptamnas1 komitesi, Yonetim Kurulu'nun 2 Mart 2021 tarihli ve 851 say1h 

karan ile kurulmu$tur, iiyeleri $irket'in paylanmn halka arz1m miiteakip yap1lacak ilk gene! 

kurul toplant1sma kadar se9ilecektir. 

Komite, ba$kam bag1ms1z Yonetim Kurulu iiyesi olmak kayd1yla en az iki iiyeden olu$ur. 

Komitenin iki iiyeden olu$mas1 halinde her ikisinin, ikiden fazla iiyesinin bulunmas1 halinde 

iiyelerin 9ogunlugunun, icrada gorevli olmayan yonetim kurulu iiyelerinden olu$mas1 

zorunludur. icra ba$kam/genel miidiir komitede gorev alamaz. $irket'in i$leyi~ine katk1 

saglayabilecek olan ve $irket hakkmda yeterli derecede bilgi ve deneyime sahip olan lci~iler 

komiteye se9ilebilirler. Gerek duyuldugunda Yonetim Kurulu iiyesi olmayan, konusunda 

uzman ki~ilere de komitede gorev verilir. 

-="""'-.· -l<vt ,(P.;\a gene! kurul toplant1s111da yeni y6netim kurulu g6reve se9ildiginde, ilgili Y6netim 

/ ,;; ~, u,~lu 6rev siiresi ile paralel olarak, riskin erken saptamnas1 komitesi iiyelerini belirler. Eski 

:
1 
" : -i! mity yelerinin g6revleri yerlerine yenileri se9ilinceye kadar devam eder. 

' .,, ::, 
\\ ~ ".,t. 

1in'!J .Jr. 

\\,~ "'; •: ~~k~ erken saptamnas1 komitesi, iiye say1smm yandan bir fazlasmm kat1hm1 ile toplamr ve 
~~t1ya kat1lanlarm 9ogunlugu ile karar ahr. Komite, kendi g6rev ve sorumluluk alamyla 

,. st&-1;,\ 1lgili olarak ula~t1g1 tespit ve 6nerileri hazirlanacak bir rapor ile Yonetim Kurulu'na sunar. 
ib ,, •. 

Rapor denet9iye de g6nderilir. 

Komite kendisine verilen g6revin gerektirdigi s1khkta toplamr. Komite toplant1lan $irket 

rkezinde veya Komite iiyelerinin eri~iminin kolay oldugu ba~l<a bir yerde yap1labilir. 

Saptanmas1 komitesi, diger g6revlerinin yam s1ra, a~ag1daki konulardan 

• Mevcut ve potansiyel operasyonel, stratejik ve diger risklerin belirlemnesi ve bu 

risklerle baglant1h olarak ilgili 6nemlerin almmas1 i9in 6neriler hazulamnas1, 



• Risk yonetim sistemlerinin kurulmas1 ve $irket i9inde organizasyonel altyap1larm 
kurulmas1 ve i$levselligin artmlmas1 ile ilgili sistemlerin geli$tirilmesi i9in oneriler 
hazirlanmas1, 

• Yonetim Kurulu ve denetim komitesine yonelik risklere ili$kin 9oziim onerilerinde 
bulunulmas1, 

• $irket hedeflerine ula$may1 etkileyebilecek mevcut ve olas1 risk unsurlannm 
kurumsal risk yonetimi sistematigi 9er9evesinde tammlanmas1, degerlendirilmesi, 
izlenmesi ve $irket'in risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yonetilmesine 
ili$kin prensiplerin belirlenerek, karar mekanizmalarmda kullamlmasmm saglarimas1, 

• Olas1hk ve etki hesaplarma gore, $irket'te tutulacak ve yonetilecek, payla$1lacak 
veya tamamen ortadan kaldmlacak risklerin tespit edilmesi, 

• Yonetim Kurulu'na, ba$ta pay sahipleri olmak iizere $irket'in menfaat sahiplerini 
etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yonetim ve bilgi 

sistemlerinin, siire9lerini de i9erecek $ekilde, i9 kontrol sistemlerini olu$turmas1 i9in 
gcirii$ sunulmas1, 

• Risk yonetimi ve 19 kontrol sistemlerinin $irket'in kurumsal yap1sma 

entegrasyonunun saglanmas1, 

• Risk yonetim sistemlerinin en az y1lda bir kez gozden ge9irilmesi ve risklerin 
yonetim sorumlulugunu iistlenen ilgili boliimlerdeki uygulamalann, komite 
kararlanna uygun ger9ekle$tirilmesinin gozetilmesi, 

• Teknik iflasm erken te$his edilmesi ve Yonetim Kurulu'nun bu konuda 
uyar1lmasmm saglanmas1 ve almmas1 gereken onlemlere ili$kin onerilerin 
geli$tirilmesi, 

• $irket'in varhgm1, geli$mesini ve devamm1 tehlikeye dii$iirebilecek risklerin erken ~ 
te$hisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli onlemlerin almmas1 ve riskin yonetilmesi 

amac1yla 9ah$malar yap1lmas1 ve J 
--~,,__Sermaye Piyasas1 Kurulu diizenlemeleri ve Tiirk Ticaret Kanunu ile Komite'ye 

~~;. (~~tlyn/verilecek diger gorevlerin yerine getirilmesi. 

( 

i'- .!•- ••• • '; 

fl ,f q~J\i4. \;ihra~~mm Kurulun kurumsal yonetim ilkeleri kar~1smdaki durumunun 
l\ c :; ( 

1'-'.;.. • .' ~jigeritndirilmesi hakkmda a~1klama: \, , .. .,,/ ,:.x·7_.:---,.~. ,:_ l 
'(\,; ·,'"'~' 'EsasfSozle$I11e'nin 30'uncu maddesinde yer alan "Kurumsal Yonetim ilkelerine Uyum" 

~'::::-,,, N \ .-,';•' 

'•·>,.,,-~~$hkh maddesine gore; "Sermaye Piyasasz Kurulu tarafzndan uygulamasz zorunlu tutu/an 

i S '\:oS\I'" Kurumsal Yonetim j/kelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmakszzzn yapzlan i§lemler ve alznan 

yonetim kurulu kararlarz ger;ersiz olup i§bu Esas Sozlqmeye aylarz sayzlzr. Kurumsal Yonetim 

j/kelerinin uygulanmasz bakzmzndan onemli nitelikte sayzlan i§lemlerde ve $irket 'in onemli 

nitelilaeki 



verilmesine ili,kin i,lemlerinde Sermaye Piyasasz Kurulu 'nun kurumsal y6netime ili,kin 
duzenlemelerine uyulur. Yonetim Kurulunda g6rev alacak bagzmszz uyelerin sayzsz ve 
nitelikleri Sermaye Piyasasz Kurulu 'nun kurumsal y6netime ili,kin diizenlemelerine gore 
tespit edilir. " 

$irket, Kurumsal Yonetim Tebligi uyannca dahil oldugu grup Kurul tarafmdan ilan edilinceye 

kadar i.i9tinci.i grup i9inde yer alacaktir. Kurumsal Yonetim Tebligi kapsammdaki soz konusu 

yi.iki.imli.ili.iklere $irket'in paylanmn borsada i$lem gormeye ba$lamas1 sonrasmda yap1lacak 

ilk gene! kurul tarihi itibanyla gerekli uyumu saglamas1 gerekmektedir. Bu baglamda, $irket, 

paylarmm borsada i$lem gormeye ba$1amasmdan sonra yapilacak ilk gene! kurul itibanyla 

Kurumsal Yonetim Tebligi'ne uyum si.irecini tamamlam1$ olacaktir. Aynca, $irket, Kurumsal 
Yonetim Tebligi hi.iki.imlerine titizlikle uymaya gayret edecektir. 

$irket tarafmdan i.icretlendirme politikas1, bilgilendinne politikas1, kar dag1t1m politikas1, 

bag1$ ve yard1m politikas1 ve ili$kili taraf i$lemlerine ili$kin esaslarm belirlenmesine ili$kin 2 
Mart 2021 tarihli ve 850 say1h Yonetim Kurulu kararlar1 ahnm1$ olup, politikalarm i9erikleri 

a$ag1da belirtilmi~tir: 

Ucretlendirme Politikas1 

Sermaye piyasas1 mevzuat1 di.izenlemeleri kapsammda $irket'in yonetim kurulu i.iyelerinin ve 

idari sorumlulugu bulunan yoneticilerinin i.icretlendirme usu! ve esaslanm di.izenleyen i.icret 

politikas1 uyarmca, yonetim kurulu i.iyelerinin $irket' e saglad1g1 katkilar dolay1s1yla 

katland1g1 giderler (ula~1m, konaklama, telefon, sigorta vb. giderleri) $irket tarafmdan 

kar$1lanabilecektir ve i.ist di.izey yonetici i.icretleri sabit (baz) licret sistemine dayamnaktadJr. 

Kurumsal yonetim komitesi i.icretlendirme politikas1m degerlendinnek ve onerilerini $irket'in 
yonetim kurulu onayma sunmakla gorevli ve yetkilidir. 

Bilgilendirme Politikas1 

Bilgilendinne politikasmm amac1, $irket'in tabi oldugu di.izenlemeler ve Esas Sozle$me 

hi.iki.imleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatmmc1lar, 9ah$anlar ve mi.i~teriler olmak lizere 

ti.im menfaat sahipleri ile ticari Slf niteligi ta~nnayan her ti.irli.i bilgiyi tam, adil, dogru, 

zamamnda, anla$1labilir, dti~i.ik maliyetle ve kolay ula~1labilir bir $ekilde e$zamanh 

payla~arak, aktif, etkin ve $effafbir ileti~im saglamakt1r. 



m;aklama yap1ld1ktan sonraki i~ gilnil i9inde $irket internet sitesinde (www.isbirsentetik.com) 
ilan edilir. Bilgilendirme politikasmm izlenmesi, gozetimi ve geli~tirilmesi yonetim kurulunun 

yetki ve sorumlulugu altmdad1r. Yatmmc1 ili~kileri birimi kamuyu aydmlatma ile ilgili her 

tilrlil hususu gozetmek ve izlemek ilzere gorevlendirilmi~tir. 

Kar Dag1t1m Politikas1 

Kar pay1 dag1t1m politikasmm amac1 $irket'in ilgili mevzuata uygun olarak yatmmc1lar ve 

$irket menfaatleri arasmda dengeli ve tutarh bir politikamn izlenmesini saglamak, 

yatmmc1lan bilgilendirmek ve kar dag1tlm1 anlammda yatmmc!lara kar~1 ~effaf bir politika 

silrdillmektir. 

Kar dag1t1m politikas1 uyannca, kar pay1 dag1t1m karanna, karm dag1tlm ~ekline ve zamanma, 

yonetim kurulunun onerisi ilzerine, $irket gene! kurulu tarafmdan karar verilir. Sermaye 

piyasas1 mevzuat1 hilkilmleri 9en;evesinde, y1lhk olarak dag1t1lacak olan nakit kar miktan, 

oncelikle 'dag1tllabilir kann' hesaplarimas1 ile bulunacaktlr. 

$irket, esas sozle~me, TTK, SPKn, Kar Pay1 Tebligi ve vergi dilzenlemeleri uyannca 

hesaplanan dag1t1labilir net donem kannm, gene! kurul tarafmdan onaylanmas1 ve ilgili 

mevzuat geregince kar dag1t1m111111 k1s1tlanmamas1 ~art1yla, kar dag1t1m karan alabilir. Paylan 

Borsa istanbul' da i~lem goren ~irketlerin herhangi bir pay dag1t1m karan alma zorunlulugu 

bulunmamakla birlikte $irket, silregelen kar pay1 dag1tlm1 gelenegi olu~turma hedefindedir. 

$ilpheye mahal vermemek adma bu hedef bir taahhiit degildir ve taahhilt olarak 

yorumlanamaz. Kar pay1 nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi ~eklinde ve/veya bu iki 

yontemin belirli oranlarda birlikte kullamlmas1 ile dag1t1labilir. Bu politikanm uygulamas1 ve 

dag1t1lacak olan kar paymm oram, $irket'in yatmm ve finansman stratejileri ile ihtiya9lan, 

ilgili mevzuatta ger9ekle~en degi~imler ve geli~meler, piyasa beklentileri, $irket'in orta ve 

uzun vadeli stratejileri, $irket'in ve/veya i~tirakler ile bagh 01iakhklann sermaye ve yatmm 

gereksinimleri, karhhk, finansal durum, bor9luluk ve nakit durumu ve ulusal ve kilresel 

ekonomik ~artlar da dahil olmak ve bunlarla s1111rh olmamak ilzere bir tak1111 unsurlara 
baghdir. Bu ~artlar dogrultusunda dag1t1labilir kann oram, her y1l yonetim kurulunun onerisi 

ve gene! kurulun onay1yla azalt1labilir veya yukanda yer alan esaslar 9er9evesinde herhangi 

bir kar dag1tlm1 yap1lmamasma karar verilebilir. 

Kar paylan, dag1tlm tarihi itibanyla mevcut paylann tamamma, bunlann ihra9 ve iktisap 

tarihlerine bak1lmaks1zm e~it olarak, yasal silreler i9erisinde gene! kurul onay1111 takiben gene! 

'-"'""'=''::k:!Jru_ lun tespit ettigi tarihte pay sahiplerine dag1t1lacakt1r. Kar pay1 dag· 1t11111 tek bir seferde 
·Y r.•~ ,t " '>~ 

,/' .,; }, · 'i,"':Yapi'l{lbilecegi gibi taksitler halinde de dag1t1labilir. 

{ C q rtc:~itk~t:~ ba~ta kredi sozle~meleri olmak ilzere taraf oldugu sozle~melerden kaynaklanan 
\\ ., ·,,.\;;:;•,,yiikilrnlillilklerini yerine getirmemesi sebebiyle temerrilde dil~mesi durumunda, ilgili 
'<-; , . .,._:;~:i";iizl~lfnelerdeki k1s1tlamalar sebebi ile kar dag1tamayabilir. 

'•:~~ .. ': ti \ .,.,.-;;:~::--· 

--~•(;;~Wehe! Kurul, TTK ve sermaye piyasas1 mevzuatmm ilgili hilkilmleri 9er9evesinde pay 

\\ sahiplerine kar pay1 vans1 dag1t1lmasma karar verebilir. 



TTK'ya gore aynlmas1 gereken yedek ak9eler ile esas sozle~mede pay sahipleri i9in 

belirlenen kar pay1 aynlmad1k9a; ba~ka yedek ak9e aynlmasma, ertesi yila kar aktanlmasma 

ve Y onetim Kurulu iiyelerine, ortakhk 9ah~anlanna ve pay sahibi d1~111daki ki~ilere kardan 

pay dag1t1lmasma karar verilemeyecegi gibi, pay sahipleri i9in belirlenen kar pay1 nakden 

odenmedik9e bu ki~ilere kardan pay dag1t1lamaz. Kar pay1, dag1t1m tarihi itibanyla mevcut 

paylann tiimiine, bunlann ihra9 ve iktisap tarihleri dikkate almmaks1zm e~it olarak dag1tihr. 

Dag1tilmasma karar verilen kann dag1trm ~ekli ve zamam, Yonetim Kurulu'nun bu konudaki 

teklifi iizerine Gene! Kurul tarafmdan kararla~tmhr. 

Esas Sozle~me hiikilmlerine gore Gene! Kurul tarafmdan verilen kar dag1trm karan, ilgili 

yasal diizenlemelerde miisaade edilmedigi siirece geri almamaz. 

Bagi§ ve Yard1m Politikas1 

Bagi~ ve yard1m politikas1 uyannca $irket, sermaye piyasasr mevzuat1 hiikiimlerine ve bu 

politikada belirtilen s1111rlamalara tabi olmak Uzere, sayrlanlarla smJrh olmaksrzm kurumsal 

sosyal sorumluluk anlay1~1 ile egitim, kiiltiir, sanat, 9evre ve spor alanlannda faaliyet gosteren 

ki~ilere, sivil toplum kurulu~lanna, dernek veya vakrflara, iiniversitelere, kamu kurum ve 

kurulu~lanna yardrm ve bagr~ yapabilir. 

$irket, Bagi~ ve Yardrm Politikas1'ndaki ilkeler ve tabi oldugu mevzuat ile belirlenen esaslar 

dogrultusunda, her bir hesap donemi i9inde yap1lm1~ tilm bag1~ ve yardrmlan ilgili yrhn 

olagan gene! kurul toplantrsmda ayn bir giindem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar. 

Sermaye piyasas1 mevzuatr 9er9evesinde $irket tarafmdan yap1lan bag1~ ve yard1mlarm 

kamuya a91klanan son bilan90 aktif toplammm en az %1 ve iizerinde olmas1 veya %1 'in 

altmdaki bagr~ ve yard1mlann toplammm kamuya a91klanan son bilan90 aktif toplammm en 

az % 1 'ine ula~mas1 durumunda gerekli ozel durum a91klamalan yap1hr. 

ili~kili Taraf i§lemlerine ili~ldn Esaslar 

$irket, tiim ili~kili taraf i~lemlerini, ili~kili Taraf i~lemlerine ili~kin Esaslar, Tiirk sermaye 

piyasalan ve vergi mevzuatl ve diger ilgili mevzuatta beli1tildigi gibi piyasa ko~ullarma 

uygun olarak ger9ekle~tirmeyi hedeflemektedir. 

$irket'in ili~kili taraflan ile ger9ekle~tirecegi yaygm ve siireklilik arz eden i~lemleri d1~111daki; 

• V arhk ve hizmet alnnr benzeri i~lemler ile yilkiimliiliik transferi i~lemlerinde; i~lem 

...,,,_.11",_i!I',,.,,,,,,_ tutanmn, kamuya a91klanan son finansal tablolara gore varl1k toplamma veya kamuya 

.• -I< Ji.· 'l.J, * "- a91klanan son y1lhk finansal tablolara gore olu~an has1lat tutarma ya da yonetim 

I' f rrfS::_ '-:::\·;~ 1 ~rulu ~arar tarihinden onceki alt! ayhk giinliik ~iizeltilmi~. agJrhkh ortalama fiyatlann 

,~ :. \/~~'f(:J.!-fj 
0
°_Jntmet1k ortalamas1 baz almarak hesaplanacak ~Jrket degenne olan oranmm, 

\;:__/~.:·•~•• ~l Varhk ve hizmet sat1~1 benzeri i~lemlerde; i~lem tutarmm (varhgm net defter degerinin 

~""''.,' ~!.. yiiksek olmas1 durumunda net defter degerinin), kamuya a91klanan son finansal 
<. '\;,s,, 

I\ 'J tablolara gore varhk toplamma veya kamuya a91klanan son y1lhk finansal tablolara 

gore olu~an hasrlat tutanna (varhgm devri, kiraya verilmesi veya ilzerinde ayni hak 

tesis edHtn~~i"d,Jl. . . . . ilhk fin nsal tablol, .csiiore so_z k?nusu v. arhktan etd ~ h 
;/.•UJJ\ HOU)iN,.,i 
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edilen karm ortakhgm siirdiiriilen faaliyetler vergi oncesi karma) ya da yonetim kurulu 
karar tarihinden onceki alt! ayhk giinliik diizeltilmi$ ag1rhkh ortalama fiyatlann 

aritmetik ortalamas, baz almarak hesaplanacak $irket degerine olan orammn 

%5 'ten fazla olarak ger9ekle$eceginin ongoriilmesi durumunda; i$lem oncesinde i$leme 

ili$kin Kurul tarafmdan belirlenen bir kurulu$a degerleme yaptmlmas1 zorunludur. Aynca, 

soz konusu i$Jemlere ba$lamadan once, yap1lacak i$lemin esaslar1m belirleyen bir yonetim 

kurulu kararmm da almmas, gerekmektedir. 

Yukanda bahsedilen i$lemlere ili$kin oranlann ¾IO'dan fazla bir orana ula$1lacagmm 

ongoriilmesi durumunda, degerleme yaptmlmas, yiikiimliiliigiine ek olarak i$leme ili$kin 

yonetim kurulu kararlannda bag1ms1z iiyelerin 9ogunlugunun onay1 aramr. Konunun 

gorii$iilecegi yonetim kurulu toplantJlannda, ili$kili taraf niteliginde olan yonetim kurulu 

iiyeleri oy kullanamaz. Baguns1z iiyelerin 9ogunlugunun soz konusu i$lemi onaylamamas1 

halinde, bu durum i$leme ili$kin yeterli bilgiyi i9erecek $ekilde KAP'ta a91klanir ve i$lem 
gene! kurul onayma sunulur. Soz konusu gene! kurul toplant1larmda, i$lemin taraflan ve 

bunlarla ili$kili ki$ilerin oy kullanamayacaklan bir oylamada karar ahmr. 

ili$kili taraf i$lemlerinin ger9ekle$tirilmesine karar verilmesi durumunda; i$lemin taraflarmm 

birbirleriyle olan dogrudan veya dolayh ili$kileri, i$lemlerin niteligi, degerlemede kullamlan 

varsay1mlar ve degerleme sonu9lanm i9eren degerleme raporunun ozeti, i$lemler degerleme 

raporunda ula$1lan sonu9lara uygun bir $ekilde ger9ekle$!irilmemi$Se bu durumun gerek9esi 

ozel durum a91klamas1 yap1lmas1 suretiy le kamuya duyurulmaktad1r. 

Sirket'in ili$kili taraflarla ger9ekle$!irecegi yaygm ve siireklilik arz eden i$lemlerde Kurumsal 

Yonetim Tebligi uyarmca a$ag1daki esaslara uyulmaktad1r. 

Sirket ile ili$kili taraflan arasmdaki yaygm ve siireklilik arz eden i$lemlerin kapsam, ve bu 
i$lemlere ili$kin $artlar yonetim kurulu tarafmdan karara baglamr. Soz konusu i$lemlerin 

kapsammda ve $artlannda onemli bir degi$iklik olmas, durumunda, konu hakkmda yeniden 

yonetim kurulu karar, ahmr. 

Aynca, Sirket ile ili$kili taraflan arasmdaki yaygm ve siireklilik arz eden i$1emlerin bir hesap \ / 

donemi i9erisindeki tutarmm,, \~ 

.,.,·"":'~"~""";""':.:~ ah$ i$1emlerinde kamuya a91klanan son y1lhk finansal tablolara gore olu$an sat1$larm 
' ·!1,1 

J1 • ' ,• • ..._ • • 
;, ,~ 1. ·'•u .. ,. '::\mahyetme olan orammn ., , 

.. ',;r -·· -. \,•1 ,-;::::,,. .. ··°', ,', 

1(" '.: ('.t. •:·:) ~ ,
0 

~all$ i$1emlerinde kamuya a91klanan son y1lhk finansal tablolara gore olu$an has!lat 
'\.\ ,- \. \ .. >_(:/"' -., Jutanna olan oran1111n, 
\\ ' ", I.' 

\'.~·',· •',': ,•," : ,//_/ 

"':<:.,-' .. ;*;N>'dan fazla bir orana ula$acagmm ongoriilmesi durumunda, Yonetim Kurulu kararma 
\\ S '\(;\',\\II tlaveten, ortakhk yonetim kurulu tarafmdan i$lemlerin $artlanna ve piyasa ko$ullar1 ile 

kar$1la$!mlmasma ili$kin olarak bir rapor haz1rlamr ve bu raporun tamam, veya sonucu 

KAP' ta a91klamr. 
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Oranlann hesaplanmasmda, aym nitelikteki i$lemlerin toplu degerlendirilmesi esas olup, 

aym ortakhk ile yap1lan ve farkh nitelikteki i$lemlerin her birinin ayn birer i$lem olarak 
degerlendirilmesi gerekir. Bag1ms1z yonetim kurulu liyelerinin 9ogunlugunun soz konusu 

i$lemleri onaylamamas1 halinde, muhalefet gerek9esinin KAP'ta a91klanmas1 zorunludur. 

17.5. Kurul diizenlemeleri uyarmca kurulmas1 zorunlu olan ihra4,4,mm pay sahipleri ile 
ili§kiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yoneticisi hakkmda bilgi: 

Yatinmc1 ili§kileri Birimi Temel Faaliyetleri: 

• Yatmmc1lara ili$kin kay1tlarm saghkh, glivenli ve giincel olarak tutulmas1m saglamak. 

• Y atmmc1larm $irket ile ilgili yaz1h bilgi taleplerini mevzuat 9er9evesinde kar$Ilarnak. 

• Gene! kurul toplant!larmda pay sahiplerine sunulacak doklimam haz1rlamak. 

• Toplant1 tutanaklannm usuliine uygun tutulmas1 amac1yla gerekli onlemleri almak. 

• Kamuyu aydmlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun ~ekilde ger9ekle$mesini 
gozetmek ve izlemek. 

Bu birim tum 9ah$malarmda elektronik haberle$me ortamlanm ve $irket'in internet sitesini 
kullanmaya ozen gosterir. 

I$bU izahnarne tarihi itibanyla sermaye piyasas1 lisanslanna sahip personel istihdam 

edilmemi$tir. $irket'in, Kurumsal Yonetim Tebligi kapsammda paylarmm ilk defa halka arz 

edilmesi ve borsada i~lem gormeye ba$lamas1 i9in Kurul'a ba$vuran 01iakhk olarak, yatmmc1 

ili$kileri boliimii olu~turarak, bu kapsamdaki yiikiimlilliiklerini, paylarmm borsada i~lem 

gormeye ba~larnasmdan itibaren alt1 ay i9erisinde yerine getirmesi gerekmektedir. $irket bu 

G 
T uda en k1sa siirede mevzuatta yer alan ~artlan saglayan personel atamas1m 

• g v~le irecektir. 
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18. PERSONEL HAKKINDA BiLGiLER 

18.1. izahnamede yer alan her bir finansal tablo donemi i1,in ortalama olarak veya 
donem sonlan itibariyle personel say1SI, bu say1da goriilen onemli degi~iklikler ile 
miimkiin ve onemli ise belli ba~h faaliyet alanlan ve cografi bolge itibariyle personelin 
dag1hm1 hakkmda a~1klama: 

31 Arahk 2018, 31 Arahk 2019, 31 Arahk 2020 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibanyla 
Sirket'in ve bagh ortakhklannm 9ah~an say1s1 i~bir Sentetik, inter Tekstil, i~bir Mewar, i~bir 
US, i~bir UK, i~bir Deutschland ve i~bir Israel dag1hmma gore a~ag1daki tabloda 
g6sterilmi~tir. 

~irket ve Bagh 
Ortakhklan 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021 ~ah~an Saydari 
lKi•i) 

i~bir Sentetik 235 243 248 257 

inter Tekstil 204 201 189 198 

i~birMewar 46 45 45 46 

i~bir US 2 2 2 2 

i~birUK 2 2 3 2 

i~bir Deutschland 2 2 2 2 

i~bir Israel 3 3 3 3 

18.2. Pay sahipligi ve pay opsiyonlan: 

18.2.1. Yonetim kurulu iiyelerinin ihra~~mm paylarma yonelik sahip olduklan 
opsiyonlar hakkmda bilgi: 

Yoktur. 
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19. ANA PAY SAHiPLERi 

19.1. ihra~~mm bilgisi dahilinde son gene) kurul toplant1SI ve son durum itibariyle 
sermayedeki veya toplam oy hakk1 i~indeki paylan dogrudan veya dolayh olarak %5 ve 
fazlas1 olan ger~ek ve tiizel ki~iler ayn olarak gosterilmek kayd1yla ortakhk yap1s1 veya 
boyle ki~iler yoksa bulunmad1gma dair ifade: 

26 Mart 2021 tarihli son gene! kurul toplantJs1 ve i~bu izahname tarihi itibanyla, $irket'in pay 

sahiplerinin bilgilerine a~ag1daki tabloda yer verilmektedir. 

. Tablo:1 Doi!rudan Pav Sahiolii!ine ilisldn Bil!!i 

Orta,hn; Sermave Pav1 / Ov Hakla 

Ticaret Unvam/ 26/03/2021 17• 01/10/202118 

Ad, Soyad1 
ITV (%) (TL) (%) 

i~bir Holding 113.033.257,73 89,73 113.033.257,73 89,73 

i~bir Stinger 3.027.973,48 2,40 3.027.973,48 2,40 

Osman Atay 
1.648.058,97 1,31 1.648.058,97 1,31 KUZUCUOGLU 

AliKANTUR 1.644.880,64 1,31 1.644.880,64 1,31 

Necati KOKLU 1.628.175,46 1,29 1.628.175,46 1,29 

Mustafa 
1.568.231,59 1,24 1.568.231,59 1,24 Iv 

OZPEHLiVAN 

ihsan OZDEMiR 242.445,47 0,19 242.445,47 0, 19 

Diger 3.172.970,58 2,52 3.172.970,58 2,52 

.,' 'I K~LAM 

-It,:. -.~ ' 
125.965.993,92 100,0019 125.965.993,92 100,0020 

;: ~~t s nnayesinin 113.033.257,73TL'sine sahip olan i~bir Holding'in ortakhk yap1sma 

\, \?'.rz ·· ~ !~ r in~aat i~bir Holding'in sermayesinin %7,78'ine, i~bir Stinger ise %9,54'line ve 

.. '> /'~Acdtg~)rtaklar %82,68'ine sahiptir. i~bu izahname tarihi itibanyla, i~bir Holding'in 

Soz konusu tarih !;,irket'in son genel kurul tarihini iiaret etmektedir. 
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sermayesinin %17,50's1 halka ac;:1kt1r. Bu ortakhk yap1sma gore, $irket'in dolayh ortakhk 

yap1sma ili~kin bilgiler a~ag1daki tabloda yer almaktad1r. 

Tablo:2 Dolayh Pay Sabiulii!ine iliskin Bil11:i 

Ortaihn; Sermave Pavt / Ov Hakkl 

Ticaret Unvam/ 
26/03/202121. 01/10/202122 

Ad, Soyad1 

<TL) (%) <TL) (%) 

i~bir Stinger 10.771.743,38 8,55 10.780.643, 73 8,56 

i~bir in~aat 8.792.426,38 6,98 8.798.146,81 6,98 

Diger 106.401.824, 16 84,47 106.387.203,38 84,46 

TOPLAM 125.965.993,92 100,00 125.965.993,92 100,00 

19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakk1 i~indeki dogrudan paylan %5 ve fazlas1 olan 

ger~ek ve tiizel ki~i ortaklarm sahip olduklan farkh oy haldarma ili~kin bilgi veya 

bulunmad1gma dair ifade: 

Yoktur. 

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkmda bilgi: 

Nama/ 
imtiyazlarm tiirii 

BirPaym Sermayeye 
Grubu Hamiline Nominal 

Toplam 
Oram 

Olduifo 
(Kimin sahip oldugu) 

Dei!eri (TL) 
(TL) (%) . 

Yoktur Hami\ine Yoktur 0,01 125.965.993,92 100 

TOPLAM 125.965.993,92 100 



Esas Sozle$menin 11 'inci maddesi uyannca, $irk et, en az 5 (be$) iiyeden meydana gel en 

yonetim kurulu tarafmdan yonetilir. Yonetim kurulu iiyeleri gene! kurul tarafmdan se9ilir. 
Yonetim Kurulu'na Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun Kurumsal Yonetim ilkelerinde belirtilen 

Yonetim Kurulu iiyelerinin bag1ms1zhgma ili$kin esaslar 9er9evesinde yeterli say1da bag1ms1z 

yonetim Kurulu iiyesi Gene! Kurul tarafmdan se9ilir 

Yonetim Kurulu'nun sermayeyi kay1th sermaye tavanma kadar arttJrma izni, 2021-2025 

(2025 y1h sonuna kadar) y1llar1 arasmda olmak iizere 5 yil i9in ge9erlidir. Bu y1llar i9erisinde, 

Yonetim Kurulu sermaye piyasas1 mevzuat1 ve ilgili sair mevzuat hiikiimlerine uygun olarak, 

gerekli gordiigii zamanlarda kay1th sermaye tavamna kadar yeni pay ihra9 ederek 91kanlm1$ 

sermayeyi arttJrmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarmm s1mrlandmlmas1 ile sermaye 

piyasas1 mevzuat1 hiikiimleri dahilinde primli olarak itibari degerinin iizerinde veya itibari 

degerinin altmda pay 91kanlmas1 konusunda karar almaya yetkilidir. Y eni pay alma hakkm1 

k1s1tlama yetkisi pay sahipleri arasmda e$itsizlige yo! a9acak $ekilde kullamlamaz. 

Hakimiyetin kotiiye kullamlmas1m engellemek adma, Esas Sozle$me' de hiikiim 

bulunmamaktad1r. ihra991'mn yonetim hakimiyetinin kotiiye kullamlmasm1 engelleyici bir 

tedbir almmam1$t1r. Ancak, a$ag1daki esas sozle$me hiikiimlerinin $irket kontroliiniin ve 
hakimiyetin kotiiye kullamlmasm1 engelleyici nitelige sahip oldugu dii$iiniilmektedir. 

Esas Sozle$menin; 

• 11 'inci maddesi uyannca; Yonetim Kurulu iiyelerinin iicretleri Gene! Kurul tarafmdan 
sermaye piyasas1 mevzuat1 hiikiimlerine uyularak belirlenir. 

• 11 'inci maddesi uyarmca; $irket'in yonetimi ve d1$anya kar$1 temsili yonetim 

kuruluna aittir ve yonetim kurulu, TTK hiikiimleri 9er9evesinde diizenleyecegi bir i9 

yonergeye gore, yonetim, yetki ve sorumluluklanm, k1smen veya tamamen bir veya 

birka9 yonetim kurulu iiyesine veya ii9iincii ki$iye devretmeye yetkilidir. 

• 11 'inci maddesi uyarmca; Yonetim Kurulu'nun gorev ve sorumluluklanmn saghkh bir 
bi9imde yerine getirilmesi i9in Tiirk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasas1 mevzuatma 

uygun olarak belirlenen komitelerin olu$turulmas1, komitelerin gorev alanlan, 9ah$ma 

esaslan Tiirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas1 Kanunu, Sermaye Piyasas1 

ili$kin diizenlemeleri ve ilgili diger mevzuat 

k s(:}r -i• % 
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Kurulu'nun kurumsal yonetime 

hiikiimlerine gore ger9ekle$tirilir. 

30'uncu maddesi uyarmca; Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun zorunlu kurumsal yonetim 

ilkelerine uyulmaks1zm yap1lan i$lemler ve alman Yonetim Kurulu kararlan ge9ersiz 
~ N • / olup, Esas Sozle$me'ye aykm say1hr. ~-~:-\ 

i S ~iJ~ 
1
Xynca, paylar Borsa' da i$lem gormeye ba$lad1ktan sonra, $irket'in halka a9ilmamn getirecegi ~ 
denetimlere tabi olmasmm da kontrol giiciiniin kotiiye kullammm1 engelleyecek etkenler 

arasmda oldugu dii$iiniilmektedir. ~,2'3?fili @:~\ 
. h ~°' I. , 
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19.5.ihra~~mm yiinetim hakimiyetinde degi§iklige yo! a~abilecek 
anla§malar/diizenlemeler hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakk1 i~indeki dogrudan paylan %5 ve fazlas1 olan 
ger~ek ki§i ortaklarm birbiriyle akrabahk ili§kileri: 

Yoktur. 
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20. iLil;,KiLi TARAFLAR VE iLil;,KiLi TARAFLARLA YAPILAN il;,LEMLER 
HAKKINDA BiLGiLER 

20.1. izalmamede yer alan hesap donemleri ve son durum itibariyle ili~kili taraflarla 
yap!lan i~lemler hakkmda UMS 24 ~er~evesinde ayrmhh a~1klama: 

:;;irket, 2 Mart 2021 tarihli ve 850 say1h yonetim kurulu karan ile ili~kili Taraf i$lemlerine 

ili$kin Esaslan belirlemi~tir. Soz konusu esaslarm detay1 i$bu izahnamenin 17.4 numarah 

boli.imi.inde yer almaktad1r. 

Kurul, halka a91k $irketlerin ili$kili taraflar1y la yapt1klan i~lemlerin piyasa ko~ullarma uygun 

olmamas1 halinde 9e$itli yaptmmlar uygulamaya yetkilidir. ili$kili taraf i$lemleriyle ilgili 

olarak Kurul'un uygulayabilecegi yaptmmlara ek olarak, vergi di.izenlemeleri de ili$kili taraf 

i$lemleri hakkmda transfer fiyatlandlfmas1 ve orti.ili.i kar dag1tnm kurallan kapsammda baz1 

yaptmmlar getirmektedir. Kurumsal Yonetim Tebligi kapsammda, :;;irket'in, tutar1 yi.iksek 

ili$kili taraf i$lemleri yapmasma ili$kin olan kararlar i9in yonetim kurulunun bag1ms1z 

i.iyelerinin 9ogunlugunun kabul oyu gereklidir. Yonetim kurulumm bag1ms1z liyeleri, ili$kili 

taraf i$lemleri hakkmda oy vermekten imtina edebilir veya bu i$lemler aleyhine oy 

kullanabilirler. Yonetim kurulunun bagnns1z liyelerinin 9ogunlugunun kabul oyunun 

ahnamad1g1 hallerde, bu durumun KAP vas1tas1yla kamuoyuna ac;aklanmas1 ve soz konusu 

ili$kili taraf i~lemlerinin gene! kurul onayma sunulmas1 zorunludur. Soz konusu ili$kili taraf 

i~lemlerinin gene! kurulda da onaylanmamas1 halinde, :;;irket bu ili~kili taraf i$lemlerini 

ger9ekle$tiremeyecektir. ili~kili taraf i$lemlerinin taraflan ve bu ki$ilerin ili$kili taraflan soz 

konusu gene! kurullara kat1lamaz veya bu gene! kurullarda oy kullanamaz. Bu gene! 

kurullarda toplant1 nisab1 aranmamaktad!f ve kat1lanlar verdikleri oylarm salt 9ogunluguyla 

ili~kili i$lemi kabul etmeye veya reddetmeye karar verebilirler. 

20.2. ili~kili taraflarla yap!lan ~lerin ihra~~mm net sat1~ has!lat1 i~indeki pay1 hakkmda 
bilgi: 

Konsolide finansal tablolarda, ili$kili taraf i$lemleri, bir bedel kar$1hg1 olup olmad1gma 

bak1lmaks1zm, kaynaklann, hizmetlerin ve yi.iki.imli.iltiklerin ili$kili taraflar arasmda transfer 

edildigi i$lemler olarak belirtilmi~ olup :;;irket'in hissedarlan, onlann sahibi oldugu $irketler, 

bunlarm yoneticileri ve ili$kili olduklar1 bilinen diger gruplar, ili~kili $irketler olarak 

di mlanm1$lard1r. 

,¥-Ji.· ·* ~ 
.,~ .. ~J,,,Ar k 2018, 31 Arahk 2019, 31 Arahk 2020 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibanyla ili$kili 

ff: (( · @lar' an alacaklar ve ili~kili taraflara bor9lar bakiyeleri ile donem i9erisindeki ili$kili 
C::.~ ~ .:;,O 

\i .,. .,,~, -~~rafla£!h yap1lan onemli i~lemlerin ozeti a$ag1da sunulmaktad1r. ~ 
\;:, 1- -"leAS~' 'l, j/ ~ 

X~--~!JJwR!i taraf bakiyeleri . ~--· y 
i ') '\:•S\\i\ a) ili~kili taraflardan ticari alacaklar (k1sa vadeli) / 



. 

i,bir Stinger (2) (*) 3.746.396 l.230.959 9.650.183 1. 153.267 

i,bir Holding A.$ (1) - - - 4.521.330 

i,bir in,aat(2) - - 8.850 10.049 

Toplam 3.746.396 1.230.959 9.659.033 5.684.646 

(*) Alacaklar donemler itibanyla ger9ekle,tirilen UrOn sat,,lan yams,ra AR-GE proje ve hizmetleri sat,,larmdan 
kaynakhdJr ve ag1rhkh ortalama 3-4 ay vadeli 9eklerden olu,maktad1r. 

b) ili~kili taraflara ticari bon;Jar (losa vadeli) 

31 Arahk 2018 31 Arahk 2019 31 Arabk 2020 30 Haziran 2021 

i,bir Sigorta Arac1hg1 A.$. (2) 507.233 507.233 507.233 -
i,bir Mewar (3) 4.281.726 5.917.314 - -
i,bir Holding (1) 18.706 - - -
Toplam 4.807.665 6.424.547 507.233 507.231 

c) ili~kili taraflardan diger alacaklar (lusa vadeli) 

31 Arahk 2018 31 Arahk 2019 31 Arahk 2020 30 Haziran 2021 

i,bir Stinger (2) (*) - 16.748.722 - -
i,bir Holding (1) 415.000 - - -
Toplam 415.000 16.748.722 - -

(*) lli,kili taraflardan diger alacaklar, ana 011ak tarafmdan kontrol edilen ih,k1li taraf i,letmelere TL cinsinden 
finansman ama,h saglanm1, olup, k1sa vade i9inde tahsil edilmi,tir. Soz konusu diger alacaklara ili,kin cari 
d5nemde y1lhk %11 (31 Arahk 2019: %18, 31 Arahk 2018:%17) oranmda adat faizi i,letilmi, ve tahsil 
edilmi,tir. 

d) ili~kili taraflardan dig er alacaklar ( uzun vadeli) 

31 Arahk 2018 31 Arahk 2019 31 Arahk 2020 30 Haziran 2021 

i,bir Mewar (3) (*) 8.696.134 10.969.872 - -

* '~~/r Slinger (2) 1.508.677 - - -

),b¾iolding (1) 193.133 - - -
·1 'ropl~m 10.397.944 10.969.872 - -
/ , I . . . . . . .. 
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e) ili§kili taraflara dig er bor4rlar (k1sa vadeli) 

31 Arahk 2018 31 Arahk 2019 31 Arahk2020 30 Haziran 2021 
Ortaklara bor9lar (*) - 82.865 195.845 
Toplam - 82.865 195.845 

(*) Donem sonu itibanyla 01iaklara olan temetti.i bor9larmdan olu~maktad1r. 

ili§kili tarajlarla yap1la11 i§lemler 

a) Mal ve hizmet ahmlan 

1 Ocak- 1 Ocak- 1 Ocak- 1 Ocak-
31 Arahk 31 Arahk 31 Arahk 30 Haziran 

2018 2019 2020 2020 
i~bir Mewar (3) (*) 25.385.697 36.665.301 36.930.155 182.430 
i§bir Stinger (2) (**) 485.781 696.991 1.084.428 190.000 
i§bir Holding ( 1) 210.000 345.000 690.000 22.500 

Toplam 26.081.478 37.707.292 38.704.583 394.930 

b) Mal ve hizmet sat1§lan 

1 Ocak- 1 Ocak- 1 Ocak- 1 Ocak-
31Arahk 31 Arahk 31 Arahk 30 Haziran 

2018 2019 2020 2020 
i§bir Slinger (2) (***) 3.452.308 3.788.920 6.659.281 897.396 

i§bir Mewar (3) 1.430.047 1.467.504 685.694 244. 193 

i§bir Holding (I) - - 1.950 -
Toplam 4.882.355 5.256.424 7.346.925 1.141.589 

.. 
(*) Donemler 1tibanyla ger,ekle,tmlen ma! ahmlan big bag ahmlanndan olu,maktad1r. 
(**) Donemler itibanyla ger,ekle,tirilen hizmet ahmlan, yonelim giderlerinden olu,maktad1r. 

4.747.874 

4.747.874 

1 Ocak-
30 Haziran 

2021 
-

733.171 
50.937 

784.108 

1 Ocak-
30Haziran 

2021 
4.570.497 

-

-
4.570.497 

(***) Donemler itibanyla ger,ekle,tirilen sat1,Iar, PE film, perforeli torba, shrink, AR-GE proje ve 
hizmetlerisat1,Ianndan olu,maktad1r. 

c) Finansman Ama4rh Diger Bor4rlanmalara ili§kin Faiz ve Kur Fark1 Giderleri 

1 Ocak- 1 Ocak- 1 Ocak- 1 Ocak- 1 Ocak--~ 31 Arahk 31Arahk 31 Arahk 30 Haziran 30 Haziran 
2018 2019 2020 2020 2021 ·* i~,liir ~ lewar (3) 1.388.078 1.027.709 614.682 - -/ :; ~ l » . ,rik~rJ;'lnger (2) 63.515 d" ~ ... - - - -

~ ?- l.92~ ,4iii"~ hiding (I) 65.695 ,~ P/tA~ - - - -

.._.x -1 N \ T~m 1.517.288 1.027.709 614.682 0 0 
~ \}l.-' ..... 

' 
d) Finansman Ama4rh Diger Alacaklara ili§kin Faiz ve Kur Fark1 Gelirleri 



31 Arahk 31 Arahk 
2018 

i~bir Mewar (3) 1.319.769 

i~bir Siinger (2) 832.011 

Toplam 2.151.780 
(I) Ana ortak 
(2) Ana ortak tarafmdan kontrol edilen i•letme 
(3) MU.terek yonetime tabi i• ortakhg1 

2019 
1.373.818 

240.964 

1.614.782 

31 Arahk 
2020 
1.169.122 

940.626 

2.109.748 

e) Ust Diizey Yiineticilere Saglanan Faydalar 

30Haziran 30 Haziran 
2020 2021 

- -

428.430 -

428.430 0 

$irket'in 31 Arahk 2020 tarihinde sona eren d6nemde list dlizey yoneticilerine saglad1g1 
faydalar kapsammda yap1lan 6demeler 6.873.672 TL'dir (31 Arahk 2019: 4.858.735 TL ve 31 

Arahk 2018: 4.040.560 TL). $irket'in list dlizey yoneticilerine ili~kin 9ah~anlara saglanan 
faydalar kapsammda aynlan kar~1hklar 31 Arahk 2020 tarihi itibanyla 448.371 TL 'dir (31 

Arahk 2019: 335.951 TL ve 31 Arahk 2018: 257.009 TL). 

$irket'in 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren donemde list dlizey y6neticilerine saglad1g1 
faydalar kapsammda yap1lan iidemeler 3.111.602 TL, list dlizey y6neticilerine ili~kin 
9ah~anlara saglanan faydalar kapsammda aynlan kar~1hklar 495.403 TL dir. 

221 
"~· '_ ,j 

.,i:; (,j.:,; c,::; 6 ,.;,3/' l ;Jt;'j\) (h;lG 



21. Di GER BiLGiLER 

21.1. Sermaye Hakkmda Bilgiler 

$irk et' in sermayesi 11 Haziran 2019 tarihinde tescil edilen 23 May1s 2019 tarihli gene I kurul 

karan ile 125.965.993,92 TL'ye (yuz yirmi be$ milyon dokuz yuz altm1~ be$ bin dokuz yuz 

doksan Uy Turk Liras1 doksan iki kuru$) artmhm$ olup bu artmm iy kaynaklardan 

15.965.993,92 TL (on be$ milyon dokuz yuz altm1$ be$ bin dokuz yuz doksan uy Turk Liras1 
doksan iki kuru$) olarak yap!lm1$!1r. $irket'in artmm sonras1 guncel y1kar1Im1$ sermayesi 

125.965.993,92 TL'dir (yuz yirmi be$ milyon dokuz yuz altm1$ be~ bin dokuz yuz doksan uy 

Turk Liras1 doksan iki kuru$). $irket'in sermayesinin tamam1 6denmi$tir. 

21.2. Kayith Sermaye Tavan1: 

$irketin kay1th sermaye tavam 987.975.525 TL'dir (dokuz yuz seksen yedi milyon dokuz yuz 

yetmi$ be$ bin be$ yuz yirmi be$ Turk Liras1). 

21.3. Donem ba§I ve donem sonundaki fiili dola~1mdaki pay say1smm mutabakatI ve 
izahnamede yer almas1 gereken finansal tablo donemleri itibariyle sermayenin % 
lO'undan fazlas1 ayni olarak odenmi~se konu hakkmda bilgi: 

Fiili dola$1mda pay bulunmamaktadir. 

$irket ile i$bir Y atmm arasmdaki birle$me i$Iemi 11 Haziran 2019 tarihinde Bahkesir Ticaret 
Sicil Mudurlugu nezdinde tescil edilerek 19 Haziran 2019 tarih ve 9851 say1h TTSG'de ilan 

edilmi$tir. 5 Nisan 2019 tarihli ve YMM-79-368-6/3846-36 say1h Ozel Amayh Yeminli Mali 

Muva$irlik Tespit Raporu uyannca devrolunan i$bir Yatmm'm tapu, gemi, fikri miilkiyet ve 

benzeri sicillere kay1th ma! ve haklarmm, ta$mmazlar ve i$tirak hisselerinden olu$tugu tespit 

edilmi$tir. $irket tarafmdan i$bir Yatmm'm bilanyo degerlerinin bir butiin olarak devrahmp 

bilanyoya geyirilmesi neticesinde $irket nezdinde birle$me i$Iemi sebebi ile 15.965.993,92 TL 

tutarmda sermaye artmm1 yap1lm1$tlr. Bu sermaye artmmmm tamam1 birle$me sebebiyle 

geryekle$tirilmi$ olup sermaye artmm1 neticesinde ula$1lan $irket sermayesinin %12,67'si 

devrolunan i$bir Yatmm varhklarmdan kar$1lanarak ayni olarak iidenmi$tir. Siiz konusu 

bil-Ie$me i$Iemi iincesinde $irket'in 6denmi$ sermayesi 110.000.000 TL iken se1maye artmm1 

sonras1 $irket sermayesi 125.965.993,92 TL olmu$tur. ilgili sermaye ati1$1 karan 11 Haziran 
2019 tarihinde Bahkesir Ticaret Sicil Mudurlugu nezdinde tescil edilerek 19 Haziran 2019 

tarihli ve 9851 say1h TTSG'de ilan edilmi$tir. Yap1lan sennaye arl!$1 neticesinde ihra,; edilen 

paylar, sermaye art!$! yap!lan diinemdeki $irket hissedarlai·ma paylan nisbetinde bedelsiz 

,A!'.~~ldag1t1Im1$tlr. 

"'1 lt ter . ayeyi terns ii etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hiss el rin saym ve niteligi 
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21.5. ihra4r4rmm paylarmdan, kendisi tarafmdan bizzat tutulan veya onun adma tutulan 
veya bagh ortakhklarmm sahip olduklan ihra4r4r1 paylarmm adedi, defter degeri ve 

nominal degeri: 

$irket ile i~bir Yatmm arasmda gen;ekle~en birle~me i~lemi Bahkesir Ticaret Sicili 
Miidiirliigii nezdinde 11 Haziran 2019 tarihinde tescil edilmi~ ve birle~me i~lemi 19 Haziran 
2019 tarih ve 9851 say1h TTSG'de ilan edilmi~tir. $irket'in 23 May1s 2019 tarihli olagan 
gene! kurul toplantI tutanag1 uyannca birle~me i~leminde zorunlu aynhk ak9esi odenmesine 
yer verilmi~ ve birle~me i~leminin ardmdan $irket tarafmdan devralman i~bir Yatmm'm 
%0,0367 oranmdaki hisselerine sahip olan pay sahiplerine aynlma ak9esi odenerek ortakhk 
yap1smdan 91kanlm1~t1r. Bu i~lem sonucunda $irket, 46.063,34 TL nominal degerli 4.606.334 

adet (%0,0367) $irket hissesinin sahibi olmu~tur. 

21.6. Varanth sermaye piyasas1 ara4rlan, paya diinii~tiiriilebilir tahvil, pay ile 

degi~tirilebilir tahvil vb. sermaye piyasas1 ara4rlannm miktan ve diinii§tiirme, degi~im 

veya talep edilme esaslarma ili§kin bilgi: 

Yoktur. 

21.7. Grup §irketlerinin opsiyona konu olan veya ko§ullu ya da ko~ulsuz bir anla§ma ile 
opsiyona konu olmas1 kararla~ttnlm1§ sermaye piyasas1 ara4rlan ve siiz konusu opsiyon 

hakkmda ili§kili ki§ileri de i4reren bilgi: 

Yoktur. 

21.8. izahnamede yer almas1 gereken finansal tab lo diinemleri itibariyle yapdan sermaye 
arttnmlan ve kaynaklan ile sermaye azalt1mlan, yarattlan/iptal edilen pay gruplan ve 

pay say1smda degi§iklige yo! a4ran diger i§lemlere ili§kin bilgi: 

$irket'in 31 Arahk 2018, 31 Arahk 2019 ve 31 Arahk 2020 tarihlerinde sona eren mali y11lar 
i9erisinde yap1lan sermaye artmmlan ve kaynaklan ile sermaye azaltimlan a~ag1da 

a91klanmaktad1r. 

$irket ile i~bir Yatmm arasmda birle~me i~lemi ger9ekle~mi~ olup i~bir Yatmm'm $irket 
biinyesine dahil olmas1yla sonu9lanan bu i~lem 11 Haziran 2019 tarihinde Bahkesir Ticaret 
Sicil Miidiirliigii nezdinde tescil edilmi~ ve bu husus 19 Haziran 20 I 9 tarihli ve 9851 say1h 
TTSG'de ilan edilmi~tir. $irket tarafmdan i~bir Yatmm'm bilan90 degerlerinin bir biitiin 
olarak devralm1p bilan9oya ge9irilmesi neticesinde $irket nezdinde birle~me i~lemi sebebi ile 
15.965.993,92 TL tutarmda sermaye artmm1 yap!lm1~t1r. Bu sermaye artmmmm tamam1 

'"''""'"'"'"~!:·le~me sebebiyle gen;ekle~tirilmi~. olup se1maye artmm1 neticesinde ula~1lan $irket 
,f'''':/'f. {:;si~~yesinin %12,67'si devrolunan I~bir Yatmm varhklanndan kar~1lanarak ayni olarak 

// .. r-. odend),i~tir. Soz konusu birle~me i~lemi oncesinde $irket'in odenmi~ sermayesi 110.000.000 
f{ .:,' /:(·~-.,;,~Ll;ike~ sermaye artmm1 somas1 $irket sennayesi 125.965.993,92 TL olmu~tur. ilgili sermaye 

\, ~. ':->\;3.:\arti~/~~rar1 I 1.06.2019 tarihinde Bahkesir Ticaret Sicil Miidiirliigii nezdinde tescil edilerek 
\ ,, "·,·,s''l9'•l:{Jziran 2019 tarihli ve 9851 say1h TTSG'de ilan edilmi~tir. Yap!lan sermaye art1~1 

-~,.;it.e~iP~'trtesinde ihra9 edilen paylar, se1maye art1~1 yap1lan donemdeki $irket hissedarlanna paylan 

\\ . :isb:tind~nbed~l:~,~:rarak ,· 1111,i~tir. , ,;:,;,,,&Li""" OLcANG A$ f b \ 
•"- ll'fl"i ' PH,, fl· ·0 , ,,, - ,,, • atOrl< Bu v, r, No:1 '/5 b e,1}'\ 
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$irket, 2020 yilmda aynca k1smi biillinme i~lemine konu olmu~ ve $irket bilarn;:osundan bir 
k1s1m aktifin aynlmas1 ile tamamlanan kismi biiliinme sonucu 125.965.993,92 TL olan $irket 
sermayesi 105.654.443 TL tutanna azalt1lm1~t1r. Yap1lan e~ zamanh sermaye artmm1 ile 
$irket sermayesi tekrar bi:iliinme iincesi tutar olan 125.965.993,92 TL tutanna yiikseltilmi~ ve 

aitmlan k1s1m $irket'in olaganiistii yedek ak9elerinden kai-~1lanm1~t1r. E~ zamanh sermaye 
azalt1m1 ve artmmma ili~kin i~lem 25 Ocak 2021 tarihli ve 10252 say1h TTSG' de ilan 

edilmi~tir. 

21.9. ihra~~mm son on iki ay i~inde halka arz, tahsisli veya nitelikli yat1nmc1ya satI§ 
suretiyle pay ihracmm bulunmas1 halinde, bu i§lemlerin niteligine, bu i§lemlere konu 
olan paylarm tutan ve niteliklerine ili§kin a~1klamalar: 

Yoktur. 

21.10. ihra~~mm mevcut durum itibariyle paylarmm borsada i§lem giirmesi durumunda 
hangi paylarm borsada i§lem giirdiigiine veya bu hususlara ili§kin bir ba§vurusunun 
bulunup bulunmad1gma ili§kin bilgi: 

Yoktur. 

21.11. izahnamenin hazu-Iand1g1 yll ve bir iinceki yllda eger ihra~~1 halihazu-da halka 
a~,k bir ortakhk ise ihra~~mm paylan iizerinde ii~iincii ki~iler tarafmdan 
ger~ekle§tirilen ele ge~irme teklifleri ile siiz konusu tekliflerin fiyat ve sonu~lan 

hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

21.12. Esas siizle§me ve i~ yiinergeye ili§kin iinemli bilgiler: 

Tam metni Ek 1 'de bulunan ve KAP'm internet sitesinde (www.kap.org.tr) yer alacak Esas 
Siizle~me ile $irket'in 6 Kas1m 2014 tarih ve 2014/1 say1h Yiinetim Kurulu i9 Yiinergesi Ek 

2' de yer almaktad1r. 

Esas Siizle~me'nin 11 'inci ve 12'inci maddeleri uyai-mca, $irket'in i~leri ve idaresi, gene! 
kurul tai-afmdan sermaye piyasas1 mevzuat1 ve Tiirk Ticaret Kanunu hiikiimlerine uygun 
olarak se9ilecek en az 5 (be~) iiyeden olu~an yiinetim kurulu tarafmdan yiiriitiiliir. Yiinetim 

Kurulu iiye say!Sl, gene! kurul tarafmdan belirlenir. 

Yiinetim Kuruluna Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun Kurumsal Yiinetim ilkelerinde belirtilen 
yiinetim kurulu iiyelerinin bag1ms1zhgma ili~kin esaslai- 9er9evesinde yeterli say1da bag1ms1z 

~netim kurulu iiyesi gene! kurul tarafmdan se9ilir. 
(!'. ;i:.v~ ~ f ",-0 ..... , Yon ~im kurulu iiyeleri en fazla 3 (ii<;:) y1lhk siire i9in se9ilirler. Giirev siiresi sona eren 

'° £' 
1
r((' --1:r)yBnet 1n kurulu iiyesi tekrai- se9ilebilir. ~" '!.~~·; l''• ,;, { 

-~._::•./•i-~:~~0'{0~ lm Kurulu, Tiirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas1 Kanunu ve ilgili diger mevzuat ile 

'¼_~~-- s Siizle~me uyannca gene! kurulca almmas1 gereken kararlar d1~mda kalan kararlan 

11.,1~ c•i•· almaya yetkilidir. 'I, "I ,,.o, 
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Yonetim kurulu, Tiirk Ticaret Kanunun hiikiimleri 9en;evesinde diizenleyecegi bir i9 

yonergeye gore, yonetim yetki ve sorumluluklanm kismen veya tamamen bir veya birka9 

Yonetim Kurulu iiyesine veya ii9iincii ki$iye devretmeye yetkilidir. 

$irket, 6 Kas1m 2014 tarih ve 746 say1h yonetim kurulu karan ile 6 Kas1m 2014 tarih ve 1 

numarah Yonetim Kurulu i9 Yonergesi'ni kabul etmi$tir. $irket, soz konusu i9 yonerge 

uyarmca temsil ve ilzam yetkisinin devri amac1yla, 26 Mart 2021 tarih ve 858 say1h yonetim 

kurulu karan ile T.C. Bahkesir I. Noterligi'nden 7 Nisan 2021 tarihinde 6935 yevmiye 

numaras1 ile onay lanm1$ imza sirkiilerini kabul etmi$tir. 

21.13. Esas siizle~menin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihra~~mm ama~ 
ve faaliyetleri: 

Esas Sozle$me'nin 3 'iincii maddesinde belirtildigi iizere $irket ama9lanm ger9ekle$tirebilmek 

i9in a$ag1da belirtilen konularda faaliyet gosterir. 

I. Dogal elyaflardan ve/veya sentetik ham maddelerden elyaf, bant ve ipliklerin imal, 

ithal, ihra9 ve ticaretini yapabilir. 

2. Dogal ve/veya sentetik elyaf, bant ve ipliklerden her tiirlii dokuma ve orgii kuma$larm 

imal ithal, ihra9 ve ticaretini yapabilir. 

3. Dogal ve/veya sentetik kuma$lardan mamul konfeksiyonlarm imal, ithal, ihra9 ve 
ticaretini yapabilir. 

4. Sentetik elyaf, bant ve iplik iiretmek i9in kullamlan her tiirlii hammaddelerin imal, 

ithal, ihra9 ve ticaretini yapabilir. 

5. Kimya Sanayi ana ve ara maddeleri imal, ithal, ihra9 ve ticaretini yapabilir. 

6. Plastik veya mineralden mamul optik ozellikli gozliik cam1, imal, ithal, ve ticaretini 

yapabilir. Poliiiretan hammaddeleri (Polyol-TDI-Metilen Clorid) ithalatJ, ihracat1 ve 

ticareti, Kau9uk plakalar ithalat1 ve ticareti yapabilir. 

7. 

8. 

Plastik veya deriden mamul her nevi ayakkab1, bot, 9anta ve saraciye e$yasmm imal, 

ithal, ilua9 ve ticaretini yapabilir. 

Yukar1da tan1mlanan imalat i9in gerekli makineleri imal edebilir, bunlarla ilgili her 
tiirlii sanayii kurabilir. 

,,c-<:.•:;;='·"',,Q, Toplu konut, i$ han1, 9ar$1, depo, fabrika, turistik tesis, otel, yazhk evler ve sair 
.. ~. ,,• 3,' •.,:,,._ 

/' ,, .S. ' " · ''gayrimenkul mahaller in$a edebilir ve ya in$a ettirerek bunlan oldugu gibi veya kat, 

/f .~; 1 fji';::_ • :, <l\ire veya boliimler halinde satabilir; icabmda kiraya verebilir veya i$letebilir, her 

!( ., ~; {'~·'>•·:'') ;: <:11~\ri i9 ve di$ turizm yatmmr yapabilir. $irket bu ama9la oteller, moteller, apart oteller, 

\t,·, ~~'::~.~-- ~- p}ti! koyleri, tatil konutlar·1, pansiyonlar, kamplar, kaphcalar, i9meler, yat limanlan ile 

'\,/ , , ,,./benzeri sair turistik ama9h her 9e$it tesisi kurabilir, kiralayabilir, i$letebilir, 
·~.:-...a,"';;(\'(\ i•lettirebilir. 

'" C'. < \I IC:, '\;-,S\W 

:J, j ' 

Mi,-e;,i:.,:,10;(.,:; G 71:.::.·.J0,.':3 



10. Her nevi makine elektrik, elektronik sanayi ile ilgili elektrikli aletler, ara9lar, gere9ler 

makineler ve diger te9hizat ti.irleri jenerator, dizel motorlan, elektrik motorlan ve 

benzeri mallarm imal, ithal, ihra9 ve ticaretinde bulunabilir. 

11. Her 9e~it kara, deniz ve hava ula~tlfma ara9lan imal veya ithal edebilir, kiralayabilir, 

satm alabilir, nakliye filolar1 kurabilir, bunlan i~letebilir, kiraya verebilir ve satabilir. 

12. $irket ama9 ve konusunu ger9ekle~tirmek i9in yapabilecegi i~ler ~unlardJr: 

13. $irket kendisinin ve i~tirak9ilerinin i$tigal sahasma giren konularla ilgili bilci.imle ham 

madde, yan marnul ve mamul maddeleri ve bunlarm ti.irevlerini, art1klan111 aynen , 

veya tadil edilmi$ olarak imal, ithal ve ihra9 edebilir. 

14. i$letme faaliyetinin gerektirdigi her ti.irli.i ham madde, yan marnul ve mamul maddeyi 

i.ilke i9inden ve dt$mdan saglayabilir. Hammadde yan mamul ve mamul maddeleri i9 

ve dt$ pazarda daha iyi pazarlayabilmesini teminen her 9e$it organizasyonlar kurabilir 

ve/veya kurulmu$ organizasyonlara kat1labilir. 

15. i$tigal sahasmdaki her ti.irli.i mi.ibayaa ve taahhi.itlere girer ve icra edebilir. Konusu ile 

ilgili gi.imri.ikleme i$lemleri, 6zel ve gene! antrepo i$letmeciligi yi.ikleme ve bo$altma 

hizmetleri, serbest bolgelerde yer tutmak, depo ve/veya i$letme a9mak, kiralamak ve 

satm almak gibi i$leri yapabilir. Ama9 ve konusuna giren bilci.imle i$ ve faaliyetlerin 

yi.iri.iti.ilmesi i9in yurt i9inde veya ymi dt$mda tesis ve fabrikalar kurabilir, mevcut 

olanlar1 geni$letebilir veya kurulu tesis veya fabrikalar1 kiralayabilir ve/veya satm 

alabilir ve elindekileri satabilir ve/veya kiraya verebilir. 

16. $irket ger9ek ve ti.izel ki$ilerle her ti.irli.i $ekilde i$birliginde bulunabilir, kuru!mU$ ve 

kurulacak herhangi bir konuda faaliyet g6steren yerli veya yabanc1 her ti.irden $irketin 

sermayesine yatmm hizmetleri ve faaliyetleri niteliginde olmarnak kayd1yla ortak 

olabilir, y6netimine kattlabilir. i$BiR HOLDiNG A.$. topluluguna dahil $irketlerin 

pay senetlerini yatmm hizmetleri ve faaliyetleri niteliginde olmarnak kayd1yla alabilir 

ve satabilir. 

17. $irket her ti.irli.i izin, imtiyaz, patent, ihtira berat1, ruhsatnarne ve benzeri haklan satm 

alabilecegi gibi bunlan ktsmen veya tamamen ahara devredebilir. Teknik bilgi (know

how) ve Leasing anla$malar1 akt edebilir; $irkete yerli ve yabanc1 ortak alabilir. 



19. $irket, SPKn'nun orti.ili.i kazan9 aktanmma ili$kin hi.iki.imleri sakh olmak i.izere, i$bir 

Holding A.$.'nin veya bu Holding ya da $irketin ortag1 oldugu $irketlerin bor9larma 

kefil olabilir, gerek kendi bon,lannm, gerek sermayesine i$tirak ettigi $irketlerin 

bor9lanmn teminat1m te$kil etmek i.izere menkul rehin sozle$meleri akt edebilir. 

20. $irketin kendi adma ve 3. ki$iler lehine, garanti, kefalet, teminat vennesi veya ipotek 

dahil rehin hakk1 tesis etmesi hususlannda Sermaye Piyasas1 mevzuatl 9eryevesinde 

belirlenen esaslara uyulur. 

21. $irket ama9 ve konusu ile ilgili faaliyeti suasmda i9 ve di$ krediler alabilir, 

bor9lanabilir, bu borylar i9in her ti.irli.i teminat1 verebilir, sozle$meler ve kambiyo 

senetleri imzalayabilir. Sermaye Piyasasmdan fon saglamak amac1yla yiiriirli.ikte 

bulunan mevzuata gore belirlenecek limitler i9inde ve $a1tlarla kat1lma intifa senedi, 

tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortakhg1 belgesi ve sair bor9lanma ara9lan 

91karabilir. 

22. $irket konusu ile ilgili miimessillik, acentelik, komisyonculuk, mutemetlik ve 

dam$manhk yapabilir, i$ 01takhgmda bulunabilir. 

23. $irket yukar1da say1lanlar d1$mda verimli olacagma kani oldugu i$lere de yonetim 

kurulunun karan ile giri$ebilir. 

24. $irketin ama9 ve konusunda degi$iklik yap1lmas1 halinde Ticaret Bakanhg1 ile 

Sermaye Piyasas1 Kurulu'ndan gerekli izinle1in almmas1 gerekmektedir. 

21.14. Yiinetim kuruluna ve komitelere ili~kin iinemli hiikiimlerin iizetleri: 

Gene! kurul tarafmdan sermaye piyasas1 mevzuat1 ve Ti.irk Ticaret Kanunu hi.iki.imlerine 

uygun olarak se9ilecek en az 5 (be$) i.iyeden olu$an yonetim kurulu tarafmdan yi.iri.iti.ili.ir. 

Yonetim Kurulu i.iye say1s1, gene! kurul tarafmdan belirlenir. 

Yonetim kurulu i.iyeleri en fazla 3 (i.i9) y1lhk si.ire i9in se9ilirler. Gorev siiresi sona eren 

yonetim kurulu i.iyesi tekrar se9ilebilir. 

Yonetim Kurulu, Ti.irk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas1 Kanunu ve ilgili diger mevzuat ile 

Esas Sozle$me uyarmca gene! kurulca almmas1 gereken kararlar d1$mda kalan kararlar1 

almaya yetkilidir. Yonetim Kurulu toplant1lannda toplant1 ve karar yeter say1lan bak1mmdan 

Ti.irk Ticaret Kanunu'nun hi.iki.imleri uygulamr. 

Yonetim kurulu, Ti.irk Ticaret Kanunun hi.iki.imleri 9er9evesinde di.izenleyecegi bir i9 

,r·,';,'::·~;1~ergeye gore, yonetim yetki ve sorumluluklanm k1smen veya tamamen bir veya birka9 
/ ,, t . ,:, .. ,¼oh\tim Kurulu i.iyesine veya i.i9i.inci.i ki$iye devretmeye yetkilidir. 

l :: r{;7\)z~fl.S ~Zle$me'nin "Yonetim Kurulu" ba$hkh 11 'inci maddesi uyarmca Yonetim Kurulu, 

( ~. " \:'{i:i-~~n~j_}h Kurulu'nun gorev ve sorumluluklarmm saghkh bir bi9imde yerine getirilmesi i9in 
<\ "• ·'1,•,s.-Yonefim Kurulu bi.inyesinde Ti.irlc Ticaret Kanunu, Sennaye Piyasas1 Kanunu ve Sennaye 

'i<:./ .. ,.~
0
,~~;as1 Kurulu'nun kurumsal yonetime ili$kin di.izenlemeleri ve ilgili diger mevzuat 

i\ S 'l;.,,~\ni.iki.imlerine gore gerekli komitel lu$turulur. Komitel~:\'?J.u$umu, gorev alanlan, 9ah$ma 
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esaslan, hangi iiyelerden olu~acag1 ve Yonetim Kurulu ile ili~kileri Tiirk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasas1 Kanunu, Sermaye Piyasalan Kurulu'nun kurumsal yonetime ili~kin 
diizenlemeleri ve ilgili diger mevzuat hiikiimlerine gore Yonetim Kurulu tarafmdan belirlenir 

ve kamuya a91klamr. 

21.15. Her bir pay grubunun sahip oldugu imtiyazlar, baglam ve smirlamalar hakkmda 

bilgi: 

Yoktur. 

21.16. Pay sahiplerinin haklarmm ve imtiyazlarmm degi~tirilmesine ili~kin esaslar: 

Yoktur. 

21.17. Olagan ve olaganiistii gene! kurul toplant1smm yapilmasma ili~kin usuller ile 

toplantilara kat1hm ko~ullan hakkmda bilgi: 

Esas Sozle~me'nin l6'111c1 maddesine gore, gene! kurul, Tiirk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasas1 mevzuat1 hiikiimlerine gore olagan veya olagani.istii toplamr. Olagan gene! kurul 
toplant1lan her faaliyet donemi sonundan itibaren ii9 ay i9inde ve senede en az bir defa 
yap1hr. Olaganiistii gene! kurul, $irket i~lerinin icap ettirdigi hallerde ve zamanlarda Tiirk 
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas1 mevzuatJ ve Esas Sozle~me' de yaz1h hi.ikiimlere gore 

toplamr ve gereken kararlan ahr. 

Gene! kurul toplantiya, Tiirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas1 Kanunu ve ilgili diger 

mevzuat hiiki.imleri ile diizenlenen ~ekilde 9agnhr. 

Olagan ve olagani.istii gene! kurul toplant1lannda haz!f bulunan pay sahiplerinin veya 
vekillerinin, her bir pay i9in bir oy hakki vard1r. Gene! kurul toplantilannda ortaklar 
kendilerini, diger ortaklara veya hari9ten tayin edecekleri vekil vas1tas1yla temsil ettirebilirler. 
Gene! kurula katilma ve oy kullanma hakk1, pay sahiplerinin paylanm herhangi bir kurulu~ 

nezdinde depo etmesi ~artma baglanamaz. 

Yonetim Kurulu, Ti.irk Ticaret Kanunu ve bu 9er9evede 91kanlan ikincil mevzuat 

9er9evesinde gene! kurulun 9ah~ma usu! ve esaslanna ili~kin kurallan ic;erenn bir ic; yonerge 
haz1rlayarak gene! kurulun onayma sunar. Gene! kurulun onaylad1g1 ic; yonerge tescil ve ilan 

edilir. 

Gene! kurul toplant1 ve karar nisaplan konusunda Tiirk Ticaret Kanunu hiikiimlerine, 
Sermaye Piyasas1 mevzuat1 hiikiimleri ile SPK'nm kurumsal yonetim ilkelerine ili~kin 

~zenlemelere uyulur. 

f "',,_ J._•\.,:$~ t'in gene! kurul toplantilanna kat1lma hakk1 bulunan hak sahipleri bu toplant1lara, Tiirk " ; ID "');ic t Kanunu'nun 1527'inci maddesi uyannca elektronik ortamda da kat1labilir. $irket, 

,.. "";.%} J..gu>, 1m $irketlerde Elektronik Ortamda Yap1lacak Gene! Kurullara Ili~kin Yonetmelik 
\i~ -1"1rAs,~' liii.i funleri uyarmca hak sahiplerinin gene! kurul toplant1larma elektronik ortamda 
-~'..~/ -~ 1lmalarma, gorii~ a91klamalanna, oneride bulunmalarma ve oy kullanmalanna imkan 

\':IS 't•S\\~ !~1yacak elektro. nik. gene! kurul sistemini kurabilec~f.):~iJbi bu ,a~f? ic;in olu~turulmu~ 

sistemlerden de i)iz1 et,s!'(t . i r.. ' f 12:JJ:::. HOls,oNG~.$h tl \ 
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21.18. ihra~~mm yiinetim hakimiyetinin el degi~tirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve 
engellemeye neden olabilecek hiikiimler hakkmda bilgi: 

Esas Sozle~me'ye gore yonetim hakimiyetinin el degi~tirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve 
engellemeye neden olabilecek herhangi bir sm1rlama bulunmamaktad1r. TTK ve SPKn ba~ta 
olmak ilzere $irket'in tabi oldugu ilgili mevzuat hilkilmleri ge9erlidir. 

21.19. Paylarm devrine ili~kin esaslar: 

Esas Sozle~me kapsammda $irket paylarmm devrinde herhangi bir sm1rlama yoktur. $irket 
paylannm devri Turk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas1 Kanunu hilkilmlerine ve ilgili 
diger mevzuata gore gen;ekle~tirilir. 

21.20. Sermayenin artirdmasma ve azaltdmasma ili~ldn esas siizle~mede iingiiriilen 
ko~ullarm yasanm gerektirdiginden daha agir olmas1 halinde siiz konusu hiikiimle1· 
hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

,a;' i'<' 
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22. ONEMLi SOZLEr,MELER 

Sirket'in faaliyetlerini yiiriitmesi i9in imzalad1g1 s6zle~meler d1~mdaki einemli seizle~meler; (i) 
kira s6zle~meleri, (ii) hissedar laedisi seizle~meleri, (iii) bireysel ve toplu i~ seizle~meleri ve 

(iv) dig er s6zle~melerdir. 

Kira SozleJmeleri 

Sirket'in merkezinin ve iiretim yerlerinin bulundugu fabrikalann tamam1, miilkiyeti Sirket'e 

ait olan gayrimenkuller olup herhangi bir kira ili~kisi seiz konusu degildir. 

inter Tekstil ile kiraya veren s1fatiyla Sirket arasmda inter OSB Fabrikas1'mn bulundugu yere 
ili~kin olarak 1 Temmuz 2018 tarihinde ayhk net 84.000 TL bedelle kira seizle~mesi 
imzalanm1~ ve sozle~menin siiresi bir y1l olup taraflardan herhangi birinin yaz1h bildirimi ile 
sona erdirilmedik9e her y1l aym ~artlarla yenilenecegi diizenlenmi~tir. Seiz konusu kira 
seizle~mesi halen yiiriirliikte olup kira bedeli her y1l tiiketici fiyat endeksi ve iiretici fiyat 

endeksi y1lhk ortalamas1 iizerinden belirlenen oran kadar artmlarak eidenmektedir. 

Kirac1 s1fatiyla i~bir Elektrik Sanayi A.S. ile kiraya veren s1fatiyla Sirket arasmda Sirket'in 
<;::ay1rhisar Mahallesi, Yeni izmir Caddesi, No: 29, Altieyliil, Bahkesir adresinde bulunan 
fabrikasmdaki bir k1s1m alanm depo olarak kullandmlmas1 amac1yla 15 Subat 2020 tarihinde 
ayhk net I 0.000 TL bedelle kira seizle~mesi imzalanm1~t1r. Sozle~menin siiresi bir y1l olup 
taraflardan herhangi birinin sozle~me siiresinin bitiminden iki ay evvel yapacag1 bildirimle 
sozle~meyi sona erdirmedigi siirece sozle~me kendiliginden bir y1l uzayacakt1r. Seiz konusu 
kira seizle~mesi halen yiiriirliikte olup kira bedeli her y1l tiiketici fiyat endeksi ve iiretici fiyat 
endeksi y1lhk ortalamas1 iizerinden belirlenen oran kadar artmlarak eidenmektedir. 

Hissedar Kredisi Sozle§meleri 

Sirket ile yurt d1~1 bagh ortakhklanndan olan i~bir Mewar arasmda 5 Temmuz 2017 tarihinde 
2.500.000 Euro tutannda ve 28 Temmuz 2020 tarihinde 2.500.000 Euro tutarmda olmak iizere 

iki ayn kredi seizle~mesi imzalanm1~tlr. Amlan seizle~meler uyannca kredi veren s1fat1yla 
Sirket s1ras1yla %3,5 ve %1,5 sabit faizli ve 60 ay vadeli krediyi kredi alan s1fat1yla i~bir 

Mewar' a kullandmrken i~bir Mewar, ilgili vade tarihinde ana para ve faiz borcunu geri 

eidemekle yiikiimliidiir. 

Her iki kredi seizle~mesi kapsammda Sirket, seizle~meler altmda taahhiit edilen tutann 

tamam1m kredi olarak kulland1rm1~t1r. 



$irket'in yurt d1$mda bulunan bagh ortakhgma belirli vadeli ve sabit faizli doviz cinsinden 

kredi kullandmlm1$tff. $irket doviz cinsinden kredi kullandmlmasma ili$kin kambiyo 
mevzuatma uygun hareket etmekte olup i$bir Mewar'a kullandmlan kredilerde arac1 bankalar 

kullan1lm1$t1r. Siiz konusu i$lemler dolaylS!y la herhangi bir aykmhk tespit edilmemi$, bu 

i$lemler dolay1s1yla herhangi bir idari para cezas1 ya da diger idari yaptmmlar 

uygunlanmam1$tlr. 

Buna ek olarak, soz konusu kredi siizle$meleri kapsammda i$bir Mewar tarafmdan kredi geri 

odemesi yap1lmas1 planlanm1yor olup yap1lacak sermaye arh$lannda kredi bedeli mukabilinde 

hisse ihrac1 gen,ekle$tirilerek $irket' e kredi bedelinin yeni ihra9 edilecek hisselerle odenmesi 

planlanmaktad1r. Aynca, i$bir Mewar ile hissedarlan arasmda vanlan sozlii mutabakat geregi 

ilgili sozle$melerde kararla$tmlan faizlerin taahhuk ettirilmemesine karar verilmi$tir. 

Bireysel ve Toplu i!i Sozle:jmeleri 

$irket'in 22 Ocak 2020 tarihi itibanyla c;ah$an say1S1 248 olup bu i$9iler arasmdan 23 i$<;i AR
GE Kanunu kapsammda istihdam edilen ki$ilerdir. $irket, TUTSiS iiyesidir ve TEKSiF ile 

TUTSiS arasmda akdedilen ve 1 Nisan 2019 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasmdaki diinemde 

yiiriirliikte olan i$bir Toplu i$ Sozle$mesi kapsammda yer almaktadir. <;erc;eve sozle$me 

niteliginde olan i$bir Toplu i$ Sozle$mesi ile bu 9er9eve sozle$meye uygun haz1rlanan ve 

mavi yaka ve beyaz yaka i$9ileri ile imzalanan 

faaliyetlerini ve mali durumunu olumsuz 

bulunmamaktadJr. 

standart i$ siizle$meleri altmda $irket'in 

etkileyebilecek herhangi bir hiikiim 

inter Tekstil'in 22 Ocak 2020 tarihi itibanyla c;ah$an say1s1 189'dur. inter Tekstil ile TEKSiF 

arasmda 15 Kas1m 2018 tarihinde toplu i$ siizle$mesi akdedilmi$ olup sozle$me 1 Eyliil 2018 
ile 31 Agustos 2021 tarihleri arasmda yiiriirliikte kalacakt1r. <;erc;eve sozle$me niteliginde 

olan toplu i$ sozle$mesi ve inter Tekstil'in mavi yaka ve beyaz yaka i$<;ileri ile imzalad1g1 

standart bireysel i$ siizle$meleri altmda inter Tekstil 'in faaliyetlerini ve mali durumunu 

olumsuz etkileyebilecek herhangi bir hiikiim bulurunamaktadir. 

im;aat Yiiklenim Sozle!jmesi 

$irket ile yiiklenici s1fatiyla Cansan Prefbarik Yap1 Elemanlan Sanayi ve Ticaret A.$. 

arasmda 9 Temmuz 2021 tarihinde Bahkesir OSB'de $irket'e tahsis edilmi$ bulunan 189/11 

ve 189/1 ada ve parse! numarah arsalar iizerinde prefabrik betonarme bina in$aati maksad1yla 

sozle$me imzalanm1$hr. Sozle$me bedeli 5.756.040 TL (KDV dahil) olup sozle$menin siiresi 
ruhsat onay tarihinden itibaren 150 giindiir. Yiiklenici tarafmdan $irket'e avans teminat 

,,,<"::':'.·-·-";~~ktubunun sunulmasmm ardmdan $irket tarafmdan yiikleniciye 1.145.000 TL avans 
,;f"",,J: • {.6dethi(si yap1lm1$t1r. i$bu izahname tarihiyle tarihi itibanyla soz konusu in$aat 9ah$malan 

I: ,. 

f
1
1 _ . .;: ,;::;:..;;>]:ieJ1iiz '\)a$lam1$ olup devam etmektedir. 
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SatzJ SozleJmeleri 

$irket iiriinlerini ulusal ve uluslararas1 pazarda dogrudan gen;:ekle~tirmekte olup $irket'in 
miinhasir distribiitortl bulunmamaktadir. $irket sipari~ bazmda ahc1larla s6zle~meler 
imzalamakta ve bunun yamnda kii9iik 6i9ekli satz~lannda teyitli sipari~ formlan ile sat!~ 
yapabilmektedir. 

Fason Oretim Sozlqmeleri 

$irket, belirli iiriinlerin fason iiretimini saglamak iizere 9e~itli tedarik9ilerle fason iiretim 

s6zle~mesi imzalamaktadir. Bu s6zle~melerde standart olarak fasoncunun i~i bizzat g6rme 
yiikiimliiliigii ile $irket'in iiriin kalitesine uygun imalat yiikiimliiliigii konulan da 

diizenlenmekte olup $irket'e fasoncuyu denetleme ve muayene etme yetkileri tamnm1~tzr. 
Fason iiretim s6zle~meleri altmda sozle~me iicreti, haftahk periyotlarda yap1lan fason iiretime 
binaen kesilen sevk irsaiiyeleri iizerinden fatura tanzim edilerek beiirlenir. 

! l'liiM ,. •~v,i¾v! 
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23. iHRA<;<;ININ FiNANSAL DURUMU VE FAALiYET SONU<;LARI 
HAKKINDA BiLGiLER 

23.1. ihrai;i;mm Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartlan uyarmca 
hazirlanan ve izahnamede yer almas1 gereken finansal tablolan ile bunlara ili~kin 
bag1ms1z denetim raporlan: 

TFRS'ye gore hazirlanan ve Kurul'un bag1ms1z denetime ili~kin diizenlemeleri 9er9evesinde 

denetime tabi tutulan ve izahname'de yer almas1 gereken 31 Arahk 2018, 31 Arahk 2019, 31 

Arahk 2020 tarihlerinde sona eren mali y1llar ile 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren ara 

diinem i9in haz1rlanm1~ olan mali tablolar ve bunlara ili~kin ozel bag1ms1z denetim raporlan 

i~bu 1zahname'nin 3 numarah ekinde yer almaktad1r. 

23.2. izahnamede yer almas1 gereken finansal tablo donemlerinde bag1msIZ denetimi 
geri;ekle~tiren kurulu~larm unvanlar1, bag1msIZ deuetim gorii~ii ve denetim 
kuruln~unun/sorumlu ortak ba~ deneti;inin degi~mi~ olmas1 halinde nedenleri hakkmda 
bilgi: 

$irket'in 31 Arahk 2018, 31 Arahk 2019 ve 31 Arahk 2020 mali diinemlerine ili~kin bag1ms1z 

denetim kurulu~u Giiney Bagnns1z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mii~avirlik A.$. 

(member of Ernst & Young Global Limited)'dir. Siiz konusu bag1ms1z denetim kurulu~unun 

adresi Maslak Mahallesi, Eski Biiyiikdere Caddesi, Orjin Maslak 1~ Merkezi, Site. No: 27/57, 

Sanyer/Istanbul'dur. Sorumlu ortak ba~ denet9i Mehmet Ba~ol <;:ENGEL'dir. Bag1ms1z 

denetim kurulu~unun ya da sorumlu ortak ba~ denet9inin giirevden almmas1, giirevden 

9ekilmesi ya da degi~mesi siiz konusu olmam1~!Ir. 

$irket'in 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren ara diineme ili~kin bag1111s1z denetim kurulu~u 

Eren Bag1ms1z Denetim A.$. (Member Finn of Grant Thornton International)' dir. Siiz konusu 

bag1ms1z denetim kurulu~unun adresi K1z1hrmak, Ufuk Dniversitesi Cad. No: 8, K: 11, 06510, 

<;:ankaya/ Ankara, Tiirkiye' dir. Sorumlu denet9i Emir Ta~ar' d1r. Bag1ms1z denetim 

kurulu~unun ya da sorumlu ortak ba~ denet9inin giirevden almmas1, giirevden 9ekilmesi ya da 

degi~mesi siiz konusu olma1111~t1r. 

Denetimi yapan bag1111s1z denetim ~irketi, $irket'in 31 Arahk 2018, 31 Arahk 2019 ve 31 

Arahk 2020 tarihli mali tablolan ile ilgili olarak a~ag1daki ~ekilde smlfh olumlu giirii~ 

. ~tir: 

~ "-,l! T. C *;, up, "TFRS 9 Finansal Arar;lar" standardz uyarznca, gerr;ege uygun deger degi,imi 

« ., f '{~ ~
0
kar eya zarar ve diger kapsamlz gelir tablosuna yansztzlarak olr;iilmesi gereken ve 6 

\ ",.·~ \:~,J._tna'. dipnotta detaylarz ar;zklanan finansal yatzrzmlarznz. 31 Aralzk 2018 ve 1 Ocak 
\: ~ '°/;-As,"'' 1_ '.2 8 tarihleri itibarzyla maliyet bedelleri uzerinden muhasebele,tirmi,tir. Bununla 
-,~:..:,~rlikte Grup yonetimi tarqfindan TFRS 9 kapsamznda soz konusu jinansal varlzklarzn 

, \;;Sl\il 'l~J\ gerr;ege uygun deger tespitiyle ilgili 2019 yzlsonu raporlamasznda bagzmszz bir 
\\ ':l ' degerleme ,irketinin hazzrladzgz degerleme r;alz,masz bulunmaktadzr. Grup 'un ilgili 

finansal varl'.k~arz~a · n gerr;eff,_e uygun deger olr;iimii .sr;:t1cunda, 31 Aralzk¥ ~ 

~~~m21;~~tcit::1 M , . ·'I• ,,.·.~r:::.r'l/''k'½"-1:4.., ,. "' i NG ., . ol 
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2019 tarihi itibarzyla 67.735.515 TL tutarzndaki finansal yatmmlarzn gen;ege uygun 

deger 6/r;iimiinden kaynaklz ertelenmi$ vergi etkisi sonrasz 47.930.138 TL tutarzndaki 

gerr;ege uygun deger arfl$Znln tiimii 2019 yzlzna ait konsolide diger kapsamlz gelir 

tablosunda muhasebele$tirilmi$ olup; ilgili gerr;ege uygun deger 6/r;iimiinden kaynaklz 

diizeltme tutarznzn 31 Aralzk 2018 ve 6ncesi donemlere ili$kin etkisi belirlenememi$tir. 

Bu husus nedeniyle, 31 Aralzk 2018 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile 31 

Aralzk 2019 ve 2018 tarihleri itibarzyla sona eren yzllara ail konsolide diger kapsamlz 

gelir tablolarz hakkznda tarafimzzca sznzrlz olumlu g6rii$ verilmi$1ir. 

Ayrzca Grup, 30 Aralzk 2020 tarihinde yapzlan olaganiistii gene! kurul toplantzsznda 

aldzgz karar neticesinde detaylarz Dipnot 2.1 'de ar;zklandzgz iizere top/am fa$znan degeri 

191.671.047 TL tutarzndaki gayrimenkul ve 6zkaynak yatzrzmlarznzn kzsmi boliinme 

suretiyle ana ortak i$bir Holding A.$. tarafindan kontrol edilen i$bir in$aat ve 

Gayrimenkul A.$. ye devrine oy birligi ile karar vermi$, soz konusu boliinme i$lemi 

Balzkesir Ticaret Sicili Miidiirliigii'nce 31 Aralzk 2020 tarihinde tescil edilmi$fir. Grup, 

ozkaynak yatzrzmlarzndan i$bir Siinger Sanayi A.$. ye ili$kin cari donemde oluJabilecek 

gerr;ege uygun deger farkznzn tespitine ili$kin kzsmi boliinme r;err;evesinde r;zkzJ tarihi 

itibarzyla bir degerleme r;alz$masz gerr;ekle,tirmemi$ olup; soz konusu finansal varlzgzn 

gerr;ege uygun deger 6/r;iimiinden kaynaklz cari donem konsolide .finansal tablolarznda 

bir diizeltme gerekip gerelanedigi tarafimzzca tespit edilememi$fir. Bu husus nedeniyle, 

31 Aralzk 2020 tarihi itibarzyla sona eren yzla ait konsolide diger kapsamlz gelir tablosu 

hakkznda tarafimzzca sznzrlz olumlu g6rii$ verilmiJtir. 

Yaptzgzmzz bagzmszz denetim, Sermaye Piyasasz Kurulu 'nca yayzmlanan bagzmszz 

denetim standartlarzna ve Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarz Kurumu 

("KGK'') tarafindan yayzmlanan Tiirkiye Denetim Standartlarznzn bir parr;asz olan 

Bagzmszz Denetim Standartlarz 'na ("BDS'') uygun olarak yiiriitiilmiiJtiir. Bu 

Standartlar kapsamzndaki sorumluluklarzmzz, raporumuzun Bagzmszz Denetr;inin 

konsolide Finansal Tablolarzn Bagunszz Denetimine ili$kin Sorumluluklarz bolzimiinde 

ayrzntzlz bir $ekilde ar;1klanm1$tlr. KGK tarafindan yayzmlanan Bagzmszz Denetr;iler ir;in 

Etik Kurallar ("Etik Kurallar '') ile konsolide finansal tablolarzn bagunszz denetimiyle 

ilgili mevzuatta yer a/an etik hiikiimlere uygun olarak Grup 'tan bagzmszz oldugumuzu 

beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamzndaki etige iliJkin diger sorumluluklar 

da tarafimzzca yerine getirilmi$fir. Bagzmszz denetim s1rasznda elde ettigimiz bag1ms1z 

denetim kanztlarznzn, s1nzrlz olumlu g6rii$iimiiziin oluJturulmasz ir;in yeterli ve uygun bir 

dayanak olu$furduguna inanzyoruz. " 

.,.,~·"'';,"D~timi yapan bag1ms1z denetim ~irketi, $irket'in 30 Haziran 2021 tarihli mali tablolan ii 
,,-:✓ i'1' 14°""! ·;, 

f · 1'' J. ·HgiJ.i 6la,rak a~ag1daki ~ekilde smirh olumlu g6rii~ vermi~tir: 
r, "\ 

'" {:; (1J'::\/\ 'j$~~ Sentetik Dokuma Sanayi Anonim $irketi ("$irket'') ile baglz ortaklzklarznzn 
1/. ,, ·;. ,/:;,, 

1 
/' ("Qrup'') 30 Haziran 2021 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynz tarihte 
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,.,,.,,. ,.·•.· ·1 soha eren hesap donemine ait; konsolide kdr veya zarar ve diger kapsamlz gelir tablosu, 

~\~;/~lt -:::''fconsolide ozkaynak degiJim tablosu ve konsolide nakit akz$ tablosu ile 6nemli muhasebe 
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politikalarznzn 6zeti de dahil olmak iizere konsolide .finansa/ tablo dipnotlarzndan 

olu§an konso/ide finansal tablolarzm denet/emi§ bulunuyoruz. 

Gorii§iimiize gore, "Sznzrlz Olumlu Gorii§fin Dayanagz" boliimiinde belirtilen konunun 

etkileri hari<; olmak iizere, ili§ikteki konsolide finansal tablolar, Grup 'un 30 Haziran 

2021 tarihi itibarzyla konsolide finansal durumunu ve 30 Haziran 2021 ve 2020 

tarihlerinde sona eren ara hesap donemlerine ait konsolide jinansal peiformanszm ve 

konso/ide nakit akz§larznz, Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlarzna ("TFRS ") uygun 

olarak tiim 6nemli yon/eriyle ger9ege uygun bir bi9imde sunmaktadzr. 

23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihra1,1,mm ve/veya grubun 
finansal durumu veya ticari konumu iizerinde etkili olabilecek onemli degi§il<likler 
(iiretim, sah§, stoklar, sipari§ler, maliyet ve sati§ fiyatlan hakkmdaki geli§meleri de 
i1,ermelidir) veya soz konusu hususlarm bulunmad1g1 hakkmda ifade: 

Yoktur. 

23.4. Proforma finansal bilgiler: 

Yoktur. 

23.5. Proforma finansal bilgilere ili§kin bag1msiz giivence raporu: 

Yoktur. 

23.6. ihra1,1,mm esas sozle§mesi ile kamuya a1,1klad1g1 diger bilgi ve belgelerde yer alan 
kar pay1 dag1tim esaslan ile izahnamede yer almas1 gereken finansal tablo donemleri 
itibariyle kar dag1tim1 konusunda alm1§ oldugu kararlara ili§kin bilgi: 

$irket'in, 2 Mart 2021 tarih ve 850 say1h Yonetim Kurulu karan ile belirlemi~ oldugu kar 
dag1tlm politikas1 ve Esas Sozle~me'nin "Kann Dag1t1m1" ba~hkh 25'inci maddesi uyarmca, 
kar pay1 dag1t1m karanna, kann dag1t1m ~ekline ve zamanma, yonetim kurulunun onerisi 
iizerine, $irket gene! kurulu tarafmdan karar verilir. 

Sermaye piyasas1 mevzuatl hiikiimleri 9en,evesinde, y1lhk olarak dag1t1lacak olan nakit kar 
miktan, oncelikle 'dag1t1labilir karm' hesaplanmas1 ile bulunacaktll'. $irket, esas sozle~me, 

TTK, SPKn, Kar Pay1 Tebligi ve vergi diizenlemeleri uyannca hesaplanan dag1tllabilir net 
donem karmm, Gene! Kurul tarafmdan onaylanmas1 ve ilgili mevzuat geregince kar 
dag1tlmmm kis1tlanmamas1 ~art1yla, kar dag1t1m karan alabilir. Pay Ian Borsa istanbul' da 
i !em goren ~irketlerin herhangi bir pay dag1t1m karan alma zorunlulugu bulunmamakla __ ,_,""'--

111" ,m,i' e $irket, siiregelen kar pay1 dag1t1m1 gelenegi olu~turma hedefindedir. $iipheye mahal 
-I< J. • v. * 

venue k adma bu hedef bir taahhiit degildir ve taahhiit olarak yorumlanamaz. Kar pay1 

I
i Z~mr,'%en e/veya bedelsiz pay verilmesi ~eklinde ve/veya bu iki yontemin belirli oranlarda 

e: 3& ~~"" ,~i~ 
I ,.. ~...- '-:ji9 1.i;J.<t'e ullamlmas1 ile dag1t1labilir. Dag1tllabilir kann oram, her y1! Yonetim Kurulunun 
\,~/ _

1 
" 1rA S©n.'e:iij/e Gene! Kurul 'un onay1yla azalt1labilir veya kar dag1tlm politikasmda yer alan esaslar 

'C\.,,"'--.~"--'-¢¥vesinde herhan i bir kar dag1t1m1 yap1lmamasma karar verilebilir. 
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Kar paylan, dag1t1m tarihi itibanyla mevcut paylann tamamma, bunlarm ihra9 ve iktisap 

tarihlerine bak1lmaks1z111 e~it olarak, yasal siireler i9erisinde Gene! Kurul onay1111 takiben 
Gene! Kurul'un tespit ettigi tarihte pay sahiplerine dag1t1lacakt1r. Kar pay1 dag1t1m1 tek bir 

seferde yap1labilecegi gibi taksitler halinde de dag1t1labilir. 

Esas Sozle~me'nin "Karm Dag1t1m1" ba~hkh 25'inci maddesine gore kar dag1t1m esaslar1 

a~ag1daki gibidir. 

"$irket'in faaliyet donemi sonunda tespit edilen gelirlerden, $irket'in gene/ giderleri ile 

muhtelif amortisman gibi $irket'r;e odenmesi veya ayrzlmasz zorunlu olan miktarlar ile $irket 

tuzel ki$iligi tarafindan odenmesi gereken zorunlu vergiler du$uldukten sonra geriye kalan ve 

yzllzk bilanr;oda gorulen donem karz, varsa ger;mi$ yzllar zararznzn dU$Ulmesinden sonra kalan 

miktar a$agzdaki szra ve esaslar dahilinde dagztzlzr: 

a) Genel Kanuni Yedek Akr;e: <;zkarzlmz$ sermayenin %20 'sine ula$zncaya kadar, %5 'i 

kanuni yedek akr;eye ayrzlzr. 

b) Birinci Kar Payz: Kalandan, varsa yzl ir;inde yapzlan bagz$ tutarznzn ilavesi ile 

bulunacak meblag uzerinden, $irket 'in !car dagztun politikasz r;err;evesinde Turk 

Ticaret Kanunu ve sermaye piyasasz mevzuatzna uygun olarak birinci kar payz ayrzlzr. 

c) Yukarzdaki indirimler yapzldzktan sonra, Genel Kurul, kar payznzn pay sahibi 

dz$zndaki ki$i ve kurumlara dagztzlmaszna karar verme haklana sahiptir. 

d) jlcinci Kar Payz: Net donem karzndan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblaglar 

du$uldukten sonra kalan kzsmz, Genel Kurul, lczsmen veya tamamen ikinci kar payz 

olarak dagztmaya veya Turk Ticaret Kanunu 'nun 521. Maddest uyarznca yedek akr;e 

olarak ayzrmaya yetkilidir. 

e) Gene/ Kanuni Yedek Akr;e: Pay sahipleriyle kara i$tirak eden diger kimselere 

dagztzlmasz kararla$1zrzlmz,~ olan laszmdan, sermayenin %5 'i oranznda kar payz 

dU$Uldukten sonra bu/unan tutarzn %10 'u Turk Ticaret Kanunu 'nun 519. Maddesinin 

2. fila-asz uyarznca genel kanuni yedek akr;eye eklenir. 

Turk Ticaret Kanunu 'na gore ayrzlmasz gereken yedek akr;e/er ile Esas Sozle$me 'de veya kar 

dagztzm politikasznda pay sahip/eri ir;in belirlenen !car payz ayrzlmadzkr;a; ba$ka yedek akr;e 

ayrzlmaszna, ertesi yz/a !car aktarz/maszna ve Yonetim Kurulu uye/erine, ortaklzk r;alz$an/arzna, 

vakiflara ve pay sahibi dz$zndaki ki$i ve kurumlara kardan pay dagztzlmaszna karar 

verilemeyecegi gibi, pay sahip/eri ir;in belirlenen !car payz nakden odenmedikr;e bu ki$ilere 

kardan pay dagztzlamaz . 
. p"1PW-'f:'~-.._ 
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Yonetim Kurulu, Gene/ Kurul tarafindan yetkilendirilmi!j olmak ve Sermaye Piyasasz Kanunu 

ve ilgili mevzuata uymak !jartz ile ilgili faaliyet donemi ile sznzrlz kalmak iizere pay sahiplerine 

kar payz avansz dagztzlmaszna karar verebilir. Gene! Kurul tarafindan Yonetim Kurulu 'na 

verilen !car payz avansz dagztzlmasz yetkisi, bu yetkinin verildigi faaliyet donemi ile sznzrlzdzr. 

Kar payz avansz tutarznzn hesaplanmasznda ve dagztzmznda ilgili mevzuat hilkilmlerine 

uyulur." 

23 May1s 2019 tarihinde yap1lan olagan gene! kurul toplant1s1 ile ortaklara 2018 y1h 

dag1t1labilir diinem kanndan briit 2.200.000 TL (stopaj dahil) tutannda temettii odemesi 

yap1lmasma karar verilmi§tir. 23 Haziran 2020 tarihinde yap1lan olagan gene! kurul toplant1s1 

ile ortaklara 2019 y1h dag1!ilabilir diinem kanndan briit 3.778.979,82 TL tutannda temettii 

odemesi yap1lmasma karar verilmi§tir. 26 Mart 2021 tarihinde yap1lan olagan gene! kurul 

toplant1s1 ile ortaklara 2020 y1h dag1!ilabilir donem kanndan briit 5.038.639,75 TL (stopaj 

dahil) tutannda temettii iidemesi yap1lmasma karar verilmi§tir. 

23.7. Son 12 ayda ihra~~mm ve/veya grubun finansal durumu veya karhhg1 iizerinde 
onemli etkisi olmu§ veya izleyen donemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar 
ve tahkim i§lemleri veya soz konusu hususlann bulunmad1g1 hakkmda ifade: 

Son 12 ay i9inde, :;iirket aleyhine karara baglanmas1 halinde, :;iirket'in faaliyet sonu9lan veya 

mali durumu ilzerinde tek ba§ma veya hep birlikte iinemli derecede olumsuz etkisi olabilecek 

herhangi bir idari i§lem, dava, tahkim veya sair idari takip bulunmamaktad1r. :;iirket, 

faaliyetlerin olagan aki§l 9er9evesinde zaman zaman i§ hukukuna ili§kin davalara taraf 

olmaktad1r. Faaliyetlerin olagan ak1§1 kapsammda :;iirket'in yasal takiplere ve taleplere maruz 

kalabilmesi siiz konnsu olabilmekte ve bu gibi talepler ve iddialar finansal ve idari 

kaynaklann kullamlmasma yo! a9abilmektedir. :;iirket'in davac1 s1faliyla taraf oldugu derdest 

bir <lava bulunmazken, :;iirket aleyhine ba§lat1hm§ ve i§bu izahname tarihi itibariyle devam 

eden herhangi bir takip bulunmamaktad1r. i§bu izahname tarihi itibariyle :;iirket aleyhine 

a9ilm1§ bulunan ve 9ogunlukla fason iireticilerin i§9ileri tarafmdan i§9ilik alacaklarma ili§kin 

olarak a91lm1§ toplam 75 derdest dava bulunmaktad1r. 

6te yandan, :;iirket tarafmdan ba§la!ilm1§ ve konusu 9ogunlukla :;iirket'in tahsil edilemeyen 

/4~alacaklarma ili§kin olan 88 (seksen sekiz) adet derdest icra takibi bulunmaktad1r. 
.f' ,.i: ,t.J.* '~ 
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24. iHRA<; VE HALKA ARZ EDiLECEK PA YLARA iLi~KiN BiLGiLER 

24.1. ihra1y edilecek ve/veya borsada i~lem gorecek paylarm ISIN (uluslararas1 menkul 
k1ymet tammlama numaras1) veya ba~lrn benzer tammlama kodu bilgisi dahil tiir ve 

gruplarma ili~kin bilgi: 

Ortaklara ait mevcut paylardan halka arz edilecek paylara ili$kin bilgi a$ag1daki tabloda ek 

sat!$ dahil ve ek sat!$ hari9 durumlar i9in sunulmaktad1r. 

Ek sat!$ dahil oldugu durumda; 

Nama/ PaySay,smm Bir Paym Sermayeye 

Grubu Hamiline imtiyazlar 
Pay Say1s1 Grup Pay Nominal 

Toplam Oram 
(adet) Say1sma (TL) 

Oldui>u Oram(%) Del>eri /TL) (%) 

Yoktur Hamiline Yoktur. 1.552.000.000 Yoktur 0,01 15.520.000 % 12.32 

Ek Sat!$ hari9 oldugu durumda; 

Nama/ Pay Say1smm Bir Paym Sermayeye 

Grubu Hamiline imtiyazlar 
PaySayJSJ GrupPay Nominal 

Toplam Oram 
(adet) Say,sma (TL) 

Oldui!u Oram(%) DeiS:eri /TL) (%) 

Yoktur Hamiline Yoktur. 1.035.000.000 Yoktur 0,01 10.350.000 %8.22 

Sermaye artmm1 yoluyla 91kanlarak halka arz edilecek paylara ili$kin bilgi a$ag1daki tabloda 

sunulmaktad1r. 

Nama/ Pay Say,smm BirPaym Sermayeye 

Grubu Hamiline imtiyazlar 
Pay Say1s1 Grup Pay Nominal 

Toplam Oram 
(adet) Say1sma (TL) 

Oldui>u Oram(%) Deueri /TL) (%) 

Yoktur Hamiline Yoktur. 1.550.000.000 Yoktur 0,01 15.500.000 % 12,30 

Halka Arz Edilecek Paylar'a ili$kin !SIN kodu Kurul onaymm ardmdan temin edilecektir. 

Halka Arz Edilecek Pay Iara tanmm1$ herhangi bir imtiyaz bulunmamaktad!f. 

a) i1r kaynaklardan yapiian sermaye arhnmmm kaynaklan hakkmda bilgi: 

.. ;::-:.:·:::~-=~~ . ,,>"tr· r• . ~\, I9 kaynaklardan sermaye artmm1 yap1lmayacakt1r. 
.tf' .'::l '.~,\.;,.,,.,.. '\_ 
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24.2. Paylarm hangi mevzuata gore olu~turuldugu: 

$irket'in merkezi Turkiye'de bulunmaktad1r ve $irket Turk hukukuna tabidir. $irket'in 

pay Ian sermaye piyasas1 mevzuat1 kapsammda olu~turulmu~tur. 

24.3. Paylarm kaydile~tirilip kaydile~tirilmedigi hakkmda bilgi: 

$irket'in paylan henuz kaydile~tirilmemi~ olup, halka arz 9ah~malan s1rasmda kaydile~tirme 

esaslan 9er9evesinde MKK nezdinde kaydile~tirilmesi planlanmaktad1r. 

24.4. Paylarm hangi para birimine gore ihra~ edildigi hakkmda bilgi: 

Paylar Turk Liras1 cinsinden sat1~a sunulacakt1r. 

24.5. KIS1tlamalar da dahil olmak iizere paylara ili~kin haklar ve bu haklan kullanma 
prosediirii hakkmda bilgi: 

Sal!~, yap1lacak paylar, ilgili mevzuat uyannca pay sahiplerine a~ag1daki haklan 

saglamaktad1r: 

Kardan Pay Alma Hakk1 (TTK md. 507, SPKn md. 19): Pay sahipleri, $irket gene! kurulu 

tarafmdan belirlenecek kar dag1tnn politikalan 9er9evesinde ve ilgili mevzuat hukumlerine 

uygun olarak dag1t1lan kardan pay alma hakkma sahiptir. 

• Hak Kazamlan Tarih: Sermaye Piyasas1 Kanunu madde 19 ve Kar Pay, Tebligi 

uyarmca, halka a91k ortakhklarda kar pay,, dag1t1m tarihi itibanyla mevcut paylarm 

tumune, bunlann ihra9 ve iktisap tarihleri dikkate almmaks1zm e~it olarak dag1lihr. 

• Zamana~1m1: Kar Pay, Tebligi uyarmca, 01iaklar ve kara katilan diger kimseler 

tarafmdan tahsil edilmeyen kar pay, bedelleri 2308 say1h "$irketlerin Mururu Zamana 

Ugrayan Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye intikali Hakkmda Kanun" 

hukumleri uyannca dag1tnn tarihinden itibaren be~ yilda zaman a~1mma ugrar. 

Bununla birlikte, 2308 say1h "$irketlerin Mururu Zamana Ugrayan Kupon Tahvilat ve 

Pay Bedellerinin Hazineye intikali Hakkmda Kanun'un zamana~nrnm duzenleyen 

hukumleri Anayasa Mahkemesi'nin 20 Haziran 2019 tarih ve 30807 say1h Resmi 

Gazete'de yay1mlanan, 10 Nisan 2019 T., 2018/136 E. ve 2019/21 K. say1h karan ile 

i pt al edilmi~tir. 

• Hakkm kullammma ili~kin sml!"!amalar ve bu hakkm yurt d1~mda yerle~ik pay 
sahipleri tarafmdan kullamm prosediirii: Y oktur. 



hesaplanmasmda ve dag1tlmmda ilgili mevzuat hiiktimlerine uyulur. Bu ama9la, ilgili 

hesap donemiyle smlfh olmak tizere gene! kurul karanyla yonetim kuruluna yetki 
verilebilir 

Yeni Pay Alma Hakk1 (TTK md. 461, kay1th sermaye sistemindeki ortakhklar if;in SPKn 
md. 18): TTK'nm 461 'inci maddesi uyannca, her pay sahibi, yeni 91kanlan paylan, mevcut 

paylanmn sermayeye oramna gore, alma hakkm1 haizdir. Ancak kay1tl1 sermaye sistemindeki 

ortakhklar i9in SPKn'nun 18'inci maddesi ve II-18.1 say1h Kay1th Sermaye Sistemi Tebligi 

uyarmca, bu hak pay sahipleri arasmda e§itsizlige yo! a9acak §ekilde kullamlmad1g1 stirece, 
yonetim kurulu tarafmdan smll'landmlabilir. Yonetim kurulu, gerekli gordiigti takdirde 

sermaye art1§mda mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakk1111 s1111r!andmlmasma dair 

karar alma konusunda Esas Sozle§me'de yetkilendirilmi§tir. 

Bedelsiz Pay Edinme Hakk1 (TTK md. 462, SPKn md. 19): ~irket'in sermaye 
artmmlarmda, bedelsiz paylar aiimm tarihindeki mevcut paylara dag1tihr. 

Tasfiyeden Pay Alma Hakk1 (TTK md. 507): ~irket'in sona ermesi hiilinde her pay sahibi, 
esas sozle§mede sona eren §irketin mal varhgmm kullan1lmasma ili§kin, ba§ka bir htiktim 

bulunmad1g1 takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara pay1 oranmda katihr. 

Gene) Kurula Davet ve Katilma Hakk1 (TTK md. 414, 415, 425, 436, SPKn md. 29, 30): 
Gene! kurula katilma ve oy kullanma hakk1, pay sahibinin pay lanm herhangi bir kurulu§ 

nezdinde depo etmesi §artma baglanamaz. Paylan kayden izlenen halka a91k ortakhklann 

gene! kurul toplant1lanna, yonetim kurulu tarafmdan MKK' dan saglanan pay sahipleri listesi 

dikkate almarak olu§turulan hazlf bulunanlar listesinde ad1 yer alan pay sahipleri katilabilir. 

Bu listede ad1 bulunan hak sahipleri kimlik gostererek gene! kurula kat1hrlar. 

Oy Hakk1 (TTK md. 427, 429, 432, 433, 434, 435, 436, SPKn md. 30): Her pay sahibi 
sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakk1m haizdir. Pay sahipleri, oy haklarm1 gene! 

kurulda, paylannm toplam itibad degeriyle orantih olarak kullamr. 

Bilgi Alma ve inceleme Hakk1 (TTK md. 437, SPKn md.14): Finansal tablolar, konsolide 

finansal tablolar, yonetim kurulunun yilhk faaliyet raporu, denetleme raporlan ve yonetim K . 
kurulunun kar dag1t1m onerisi, gene! kurulun toplant1s111dan en az ii<;: hafta once, §irketin 

merkez ve §Ubeler'.nde, pay sahi~lerini~ inc~lemesine haz1r bulundurulur. Bunl~rd~ ~na~sa! l 
tablolar ve konsohde tablolar bJr y1! sure 1le merkezde ve §Ubelerde pay sah1plennm b1lg1 

edinmelerine a91k tutulur. Her pay sahibi, gideri §irkete ait olmak tizere gelir tablosuyla 

bilan9onun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi gene! kurulda, yonetim kurulundan, §irketin 

_,,, i§leri; denet9ilerden denetimin yap1lma §eldi ve sonu9lan hakkmda bilgi isteyebilir. Bilgi 
~-""""""'" 

,,fi';f' t"'v§tin,~ ytiktimti, §irketin bagh §irketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve 

,(' ,,• ;;;:,.;:'.c1n,r,u~ilQk ilkeleri bak1mmdan ozenli ve ger9ege uygun olmahd1r. 

-~ c, t 0:~~·/!~iaictj~vas1 A~ma Hakk1 (TT~ m_d. 445- 451, kay1th sermaye si~temi~de~i. o~takhklar 
\: ,. ' 1,1,; ;;J\JID,_ ~j'Kn md. 18/6, 20/2): Yonetnn kurulunun kay1th sermaye s1stemme 1h§km esaslar 

',,,.~;. '1 1'£~~9-evesinde ald1g1 kararlai· aleyhine, gene! kurul kararlanmn iptaline ili§kin htiktimler 
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itibaren otuz giin i9inde ortakhk merkezinin bulundugu yer ticaret mahkemesinde iptal davas1 

a9abilirler. 

Kusurlarma ve durumun gereklerine gore zararlar $ahsen kendilerine yiikletilebildigi 0!9iide 

yonetim kurnlu iiyeleri ve haz1rlad1klan raporlarla sm1rh olarak bag1ms1z denetimi yapanlar, 

ara donem finansal tablolannm ger9egi diiriist bir $ekilde yans1tmamasmdan veya mevzuat ile 

muhasebe ilke ve kurallanna uygun olarak diizenlenmemi$ olmas1 nedeniyle dag1t1lan kar 

pay1 avansmm dogrn olmamasmdan dogan zararlar i9in 01iakhga, pay sahiplerine, ortakhk 

alacakhlarma ve aynca dogrndan dogrnya olmak iizere kar pay1 avansmm kararla$tmld1g1 

veya odendigi hesap donemi i9inde pay iktisap etmi$ bulunan ld$ilere kar$1 sornmludurlar. 

Hukuki sornmluluk doguran hiillerin varhg1 hiilinde, pay sahipleri ve yonetim kurnlu iiyeleri 

tarafmdan karann ilamndan itibaren otuz giin i9inde, iptal davas1 a91labilir. 

Gene! kurnl toplantismda haz1r bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini 

tutanaga ge9irten, toplant1da haz1r bulunsun veya bulunmasm, olumsuz oy kullanm1$ olsun ya 

da olmasm; 9agnnm usuliine gore yap1lmad1g1111, giindemin geregi gibi ilan edilmedigini, 

gene! kurnla kat1lma yetkisi bulunmayan ki$ilerin veya temsilcilerinin toplantlya kat1hp oy 

kulland1klan111, gene! kurnla katilmasma ve oy kullanmasma haks1z olarak izin verilmedigini 

ve yukar1da say1lan aykmhklarm gene! kurnl karannm ahnmasmda etkili oldugunu ileri siiren 

pay sahipleri, kanun veya esas sozle$me hiikiimlerine ve ozellikle diiriistliik kurahna ay km 

olan gene! kurnl kararlan aleyhine, karar tarihinden itibaren ii9 ay i9inde iptal davas1 

a9abi lir ler. 

Azmhk Haklan (TTK md. 411, 412, 420, 439): Sennayenin en az yirmide birini olu$turan 

pay sahipleri, yonetim kurulundan, yaz1h olarak gerektirici sebepleri ve giindemi beli1ierek, 

gene! kurulu toplantiya 9ag1rmas1m veya gene! kurnl zaten toplanacak ise, karara 

baglanmas1m istedikleri konulan giindeme koymas1111 isteyebilirler. Pay sahiplerinin 9agn 

veya giindeme madde konulmasma ili$kin istemleri yonetim kurnlu tarafmdan reddedildigi 

veya isteme yedi i$ giinii i9inde olumlu cevap verilmedigi takdirde, aym pay sahiplerinin 

ba$vurnsu iizerine, gene! kurnlun toplantiya 9agnlmasma $irket merkezinin bulundugu 

yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir. 

Gene! kurnlun ozel denetim istemini reddetmesi hiilinde, sermayenin en az yirmide birini 

olu$turan pay sahipleri veya paylanmn itibari degeri toplam1 en az bir milyon Ti.irk Liras1 olan 

pay sahipleri ii9 ay i9inde $irket merkezinin bulundugu yer asliye ticaret mahkemesinden ozel 

denet9i atamasm1 isteyebilir. 

Hakh sebeplerin varhgmda, sermayenin en az yirmide birini temsil eden paylann sahipleri, 

tin merkezinin bulundugu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden $irketin feshine karar 

I -IL Yf. · ilm ini isteyebilirler. Kurucularm, yonetim kurnlu iiyelerinin, denet9ilerin, $irketin 

.o/ 'f?'"" flilu$ dan ve sermaye artmmmdan dogan sornmluluklan, $irketin tescili tarihinden 

\
"' ~ \~_.,[f !nm ort y1l ge9medik9e sulh ve ibra yoluyla kaldmlamaz. Bu siirenin ge9mesinden sonra 
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Ozel Denetim isteme Hakk1 (TTK md. 438, 439): Her pay sahibi, pay sahipligi haklanmn 
kullamlabilmesi i9in gerekli oldugu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakk1 daha once 
kullamlm1~sa, belirli olaylarm ozel bir denetimle a91khga kavu~turulmas1m, gi.indemde yer 
almasa bile gene! kuruldan isteyebilir. Gene! kurul istemi onay larsa, ~irk et veya her bir pay 
sahibi otuz gi.in i9inde, ~irket merkezinin bulundugu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir 
ozel denet9i atanmas1m isteyebilir. 

Ortakhktan Aynlma Hakkt (SPKn md.24): Onemli nitelikteki i~lemlere ili~kin gene! kurul 
toplant1sma katihp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet ~erhini toplantI tutanagma i~leten 
pay sahipleri, paylanm ~irkete satarak aynlma hakkma sahiptir. 

Ortakhktan <;::1karma ve Satma HakkI (SPKn md. 27): Pay ahm teklifi sonucunda veya 
birlikte hareket etmek de dilhil olmak i.izere ba~ka bir ~ekilde sahip olunan paylarm ~irketin oy 

haklannm Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasma ula~mas1 durumunda, paya sahip olan 
bu ki~iler a91s111dan azmhkta kalan pay sahiplerini ~irketten 91karma hakk1 dogar. Bu ld~iler, 
Sermaye Piyasas1 Kurulu tarafmdan belirlenen si.ire i9inde, azmhkta kalan 01taklann 
paylanmn iptalini ve bunlar kar~1hg1 91kanlacak yeni paylann kendilerine satilmas1111 
$irket'ten talep edebilirler. 

24.6. Paylarm ihracma ili~kin yetkili organ kararlan: 

• $irket'in 30 Eyli.il 2021 tarih ve 867 say1h Yonetim Kurulu karan kapsammda 2 Mart 
2021 tarih ve 848 say1h Yonetim Kurulu karan (18 Mart 2021 tarih ve 855 say1h 
yonetim kurulu karan ve 6 May1s 2021 tarih ve 860 say1h yonetim kurulu karan 
uyarmca tadil edildigi haliyle) iptal edilerek $irket 91kanlm1~ sermayesinin 

125.965.993,92 TL'den 141.465.993,92 TL'ye 91kar1lmasma, artmlan 15.500.000 

TL'ye tekabi.il eden 1.550.000.000 adet paym, mevcut 01taklann yeni pay alma haklar1 
tamamen k1s1tlanarak, Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun, ilgili teblig ve hi.iki.imleri 
dogrultusunda tamamen halka arz edilmesine, 

• $irket ortaklarmdan i~bir Holding A.$.'nin po1tfoyi.inde bulunan 7.590.000.000 TL 
nominal degerli 759.000.000 adet ve fazla talep gelmesi halinde ek sat1~ kapsammda 
5.170.000 TL nominal degerli 517.000.000 adet, Ali KANTUR'un po1tfoyi.inde 
bulunan paylardan 880.000 TL nominal degerli 88.000.000 adet, Necati KOKLU'ni.in 
p01tf6yi.inde bulunan paylardan 880.000 TL nominal degerli 88.000.000 adet, Mustafa 
OZPEHLiVAN'm portfoyi.inde bulunan paylardan 880.000 TL nominal degerli 
88.000.000 adet ve ihsan OZDEMiR'in pmtfoyi.inde bulunan paylardan 120.000 TL 
nominal degerli 12.000.000 adet paym halka arz edilmesi talebinin uygun gori.ilmesine 

11:>•:;:;~~i~:~~~~~... ve 
.,,, ""-·~,.,,* " '/ ,;, ,, :\ f ::, /;;:::>-\·,: ·-;~e1maye artmm1 kapsammda ihra9 edilen 15.500.000 TL'!e tekabi.il eden 

(1, ,, :<;, ~( (·'"~ :') J ,~ )f-550.000.00~ ad_et paym, talep toplama 9ah~malan sonucunda bel'.rlenecek halka arz 
'i\ ,., ·.,, · '.0.1.;,\;- _ • ,fiyatmdan, pnmh olarak 91kar1lmasma ve 6362 say1h Sermaye P1yasas1 Kanunu ve 
• , , r~, ., , .- \' \ .- ' 
,,,,' , ·:,·: ,.IT.C. Ba~bakanhk Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun teblig ve diger di.izenlemeleri dahil 

'•t,,-::~~il'il\"' olmak i.izere ii i i mevzuat kapsammda halka arz edilmesine 
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Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nden i~bir Holding, 30 Eylill 2021 tarih ve 738 say1h Yonetim 
Kurulu karan kapsammda 2 Mart 2021 tarih ve 721 say1h Yonetim Kurulu Karan (19 Mart 
2021 tarih ve 725 say1h yonetim kurulu karan ve 6 May1s 2021 tarih ve 731 say1h yonetim 

kurulu karan uyarmca tadil edildigi ~ekliyle) iptal edilerek i~bir Holding'in i~tirak 
p01tf6ylinde bulunan i~bir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim i;iirketi paylarmdan 7.590.000 TL 
nominal degerli k1smmm halka arz edilmek suretiyle sat1lmasma karar vermi~tir. 

24.7. Halka arz edilecek paylar iizerinde, paylarm dcvir ve tedaviiliinii k1S1tlay1c1 veya 
pay sahibinin haklanm kullanmasma engel olacak kay1tlarm bulunup bulunmad1gma 
ili~ldn bilgi: 

Yoktur. 

24.8. ihra~ edilecek paylara ili~kin zorunlu pay ahm teklifi, satm alma ve/veya satma 
haklarma ili~kin kurallar hakkmda bilgi: 

Halka a91k ortakhklarda yonetim kontroliini.i saglayan paylann veya oy haklarmm iktisap 
edilmesi halinde soz konusu paylann veya oy haklannm iktisabmm kamuya a91kland1g1 
tarihte pay sahibi olan diger ortaklarm paylanm satm almak i.izere teklif yap1lmas1 zorunlu 
olup, halka a91k anonim ortakhklarm pay sahiplerine yapilacak pay ahm teklifine ili~kin 
esaslar Kurul'un pay ahm teklifine ili~kin di.izenlemelerinde yer almaktad1r. 

Pay ahm teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak i.izere ba~ka bir ~ekilde 
sahip olunan paylann halka a91k ortakhgm oy haklarmm Kurulca belirlenen orana veya daha 

fazlasma ula~mas1 durumunda, soz konusu paylara sahip olan bu ki~iler a91smdan azmhkta 
kalan pay sahiplerini ortakhktan 91kanna hakki dogar. Bu ki~iler, Kurulca belirlenen si.ire 

i9inde, azmhkta kalan 01taklarm paylannm iptalini ve bunlar kar~1hg1 91kanlacak yeni 
paylarm kendilerine sat1lmasm1 ortakhktan talep edebilirler. Satim bedeli, SPKn'nun 24 i.inci.i 
maddesi 9er9evesinde belirlenir. 

Yukanda yer alan ~artlar 9er9evesinde ortakhktan 91karma hakkmm dogdugu durumlarda, 
azmhkta kalan pay sahipleri a91smdan satma hakki dogar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen 
si.ire i9inde, paylanmn adil bir bedel kar~1hgmda satm almmasm1 oy haklarmm Kurulca 
belirlenen orana veya daha fazlasma sahip olan ger9ek veya tilzel ki~ilerden ve bunlarla 
birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. TTK'nm 208'inci maddesi halka a91k ortakhklara 
uygulanmaz. 

SPKn'nun 23 'i.inci.i maddesinde yer alan onemli nitelikteki i~lemlere ili~kin gene! kurul 
toplant1sma kat1hp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanaga ge9irten pay sahipleri, 

-~a~ylanm halka a91k ortakhga satarak aynlma hakkma sahiptir. Kurul, halka a91k ortakhgm 
. . 0.it ·tne gore, aynlma hakkm1, aynlma hakkma konu onemli nitelikteki i~lemin kamuya 

-It a9i1~1g1 tarihte sahip olunan paylar i9in kullamlabilmesine ili~kin esaslan belirlemeye 

f ~r ~ iil~d .. Halka a91k ortakhk bu pay Ian pay sahibinin talebi i.izerine, Kurulca belirlenecek 
"' .,,. 197- a'Slar gore adil bir bedel i.izerinden satm almakla yi.iki.imli.idi.ir. Halka a91k anonim 

\ ~l ~\ '?' 
.<J- 1>1yA~/lrta'k,1 larda pay sahiplerinin aynlma hakkma ili~kin esaslar Kurul'un onemli nitelikteki 

1 
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Pay sahibinin SPKn'nun 23 'tincti maddesinde belirtilen i:inemli nitelikteki i~lemlere ili~kin 
gene! kurul toplant1sma katilmasma veya oy kullanmasma haks1z bir bi9imde izin 
verilmemesi, 9agrmm usultine gore yapilmamas1 veya gtindemin geregi gibi ilan edilmemesi 
hiillerinde, gene! kurul kararlarma muhalif kalma ve muhalefet ~erhini tutanaga kaydettirme 
~art1 aranmaks1zm bir i:inceki paragraftaki htiktim uygulamr. 

24.9. Cari ytl ve bir iinceki ytlda ihra1y1ymm paylan iizerinde ii1yiincii ki§iler tarafmdan 
ger1yekle§tirilen ele ge1yirme teklifleri ile siiz konusu tekliflerin fiyat ve sonu1ylan 
hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

( 
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25. HALKA ARZA iLi~KiN HUSUSLAR 

25.1. Halka arzm ko~ullan, halka arza ili~kin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve 

halka arza katdmak ic;in yapdmas1 gerekenler 

25.1.1. Halka arzm tabi oldugu ko~ullar: 

Halka arzm ba~lamas1 oncesinde, SPK haricinde, halka arz edilen $irket paylannm borsada 
i~lem gorebilmesi i,;:in Borsa istanbul'un uygun gorii~iiniin almmas1 gerekmektedir. $irket 
paylanmn, halka arz sonrasmda, Borsa istanbul'da i~lem goriip gormeyecegine ili~kin Borsa 
istanbul'un gorii~iine i~bu izahname'nin I numarah boliimiinde yer verilmi~tir. 

25.1.2. Halka arz edilen paylarm nominal degeri: 

Halka Arz Edilecek Paylar'm toplam nominal degeri 25.850.000 TL olup, halka arz sonras1 

$irket'in 91kanlm1~ sermayesine oram %18,27'dir. 

Ek Sat1~a Konu Paylar'm nominal degeri 5.170.000 TL olup, ek satl~m tamammm 
ger,;:ekle~mesi halinde Halka Arz Edilecek Pay Jar ve Ek Sat1~a Konu Pay Jar' m top lam 
nominal degeri 31.020.000 TL ve halka arz sonras1 91kanlm1~ sermayeye oram %21,93 
olacaktl!'. 

Halka Arz Edilecek Paylar'a ili~kin bilgi a~ag1daki tabloda sunulmaktadJr. 

Bir 
Nama/ Paym Halka Arz Sonras1 

Grnbn Hamiline mtiyazla1 
Pay Say1s1 

Nominal 
Toplam <;:1karilm1~ Sermayeye 

Oram 
Oldngn 

(adet) 
Degeri 

(TL) 
(%) 

(TL) 

Yoktur Hamiline Yoktur 2.585.000.000 0,01 25.850.000 %18,27 

Ek Sat1~a Konu Paylar'a ili~kin bilgi a~ag1daki tabloda sunulmaktad1r. 

Bir 
Nama/ Paym Halka Arz Sonras1 

Grnbu Hamiline imtiyazlar 
PaySaylSI 

Nominal 
Toplam <;:1kardm1~ Sermayeye 

(adet) (TL) Oram 
Oldugu Degeri (%) 

TL 

Hamiline Yoktur 517.000.000 0,01 5.170.000 %3,65 

( : {f9_)!.., alka arz siiresi ile halka arza kat1hm hakkmda bilgi /~ ~ 
1-

1
'1YA~.l'l-3 • Halka arz siiresi ve tahmini halka arz takvimi: 
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25.1.3.2. Halka arza ba§vuru siireci 

a) Sat1§ yiintemi ve ba§vuru §ekli: 

Sat1~ Yiintemi: 

Sat1$, Garanti Yatmm liderliginde olu$turulan bir konsorsiyum tarafmdan sabit fiyat ile talep 

toplama ve en iyi gayret arac1hg1 yiintemiyle ger9ekle$lirilecektir. 

Ba§vuru ~ekli: 

Halka arzda talepte bulunacak yatmmcrlar a$agrdaki $ekilde gruplandmlm1$tir: 

1. ~irket c;:ah§anlan: 

Halka arza ili$kin izahname ve tasarruf sahiplerine sat!$ duyurusu dokiimamnm 
KAP'ta ilan edildigi tarih itibanyla I$bir Sentetik tarafmdan Garanti Yatmm'a iletilen 

liste esas ahnacak $ekilde, I$bir Sentetik, I$bir Holding, I$bir Stinger, I$bir Pazarlama 

ve Inter Tekstil biinyesinde 9ah$makta olup, 9ah$tig1 pozisyona bak1lmaks1zm her 

ger9ek ld$i bu gruba dahildir. Bu gruba dahil edilecek yatmmcrlarm belirlenmesinde, 

tasanuf sahipleri sat!$ duyurusunun ilan edilmesinin ardmdan ger9ekle$ecek 
degi$iklikler dikkate almmayacaktrr. 

2. Yurt i\!i Bireysel Yatir1mcdar: 

Azami 1.000 adet ba$vuru yapmalan ko$uluyla :;lirket 9ah$anlan hari<;, yurt d1$mda 
i$9i, serbest meslek ve mustakil i$ sahipleri diihil Turkiye'de ikametgah sahibi ger<;ek 

ve tuzel ki$iler ile yerle$mek niyetiyle bir takvim yrh i9inde Turkiye'de devamh olarak 

altr aydan fazla oturanlan ve Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti vatanda$lar1m da 

kapsamak uzere, burada tammlanan Yurt I<;i Kurumsal Yatmmcrlar, Yurti9i Yiiksek 

Ba$vurulu Yatmmcrlar ve Yurt DI$! Kurumsal Yatmmcrlar tammlan d1$mda kalan 
tum ger9ek ve tuzel ki$ilerdir. 

3. Yurt i\!i Yiiksek Ba~vurulu Yat1nmcilar 

Asgari 1.00 I adet ba$vuru yapmalarr ko$uluyla, :;lirket 9ah$anlan hari<;, yurt dr$mda 
i$<;i, serbest meslek ve mustakil i$ sahipleri diihil Turkiye' de ikametgah sahibi ger9ek 

ve tuzel ki$iler ile yerle$mek niyetiyle bir takvim yrh i<;inde Tiirkiye' de devamh olarak 

altr aydan fazla oturanlan ve Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti vatanda$1anm da 
kapsamak uzere, burada tammlanan Yurt I<;i Bireysel Yatmmcrlar, Yurt I<;i Kurumsal 

.,,,:.":;""';':)'~ .. , Y atmmcrlar ve Yurt DI$! Kurumsal yatmmcrlar tannnlarr dr$mda kalan tum ger9ek ve 
/.f' '<'1 • :; • '<:.:~ 
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Emekli ve yardun sand1klan, 17/7/1964 tarihli ve 506 say1h Sosyal Sigortalar 
Kanunu'nun ge9ici 20. maddesi uyannca kurulmu$ olan sand1klar, 

Kamu kurum ve kurulu$lan, Tlirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, 

Nitelikleri itibanyla bu kurumlara benzer oldugu Kurulca kabul edilebilecek diger 
kurul U$lar, 

Aktif toplammm 50.000.000 TL, y1lhk net has1latmm 90.000.000 TL, 

iizsermayesinin 5.000.000 TL lizerinde olmas1 kistaslarmdan en az ikisini ta$1yan 
kurulu$lar. 

5. Yurt D1~1 Kurumsal Yat1nmciiar: 

Turk Paras1 K1ymetini Koruma Hakkmda 32 Say1h Karar'la tammlanan yurt d1$mda 

yerle~ik olan, arac1 kurumlar, bankalar, portfoy yiinetim $irketleri, kolektif yatmm 

kurulu~lan, emeklilik yatmm fonlan, sigorta $irketleri, ipotek finansman kurulu$lan, 

varhk yiinetim $irketleri ile bunlara muadil yurt d1$mda yerle$ik kurulu$lar, emekli ve 

yard1m sand1klar1 ve vak1flar ile Dlinya Bankasi ve Uluslararas1 Para F onu gibi 

uluslararas1 kurulu$lard1r. Paylar, Tiirlc mevzuatJ uyannca Borsa istanbul'da i~lem 

giirecek $ekilde halka arz edildiginden, bu kategoriden talepte bulunan yatmmcilar 
paylan Tlirkiye'de satm alacaklard1r. 

$irket paylarmm halka arzma kat1lmak isteyen $irket <;:ah$anlan, Yurt ic;i Bireysel 

Yatmmc1lar, Yurt ic;i Yliksek Ba$vurulu Yatmmc1lar, Yurt ic;i Kurumsal Yatmmc1lar ve Yurt 

DI$! Kunm1sal Yatmmc1lar'm halka arz talep toplama slireci i9inde ve i$bU izalmamenin 

25.1.3.2.c maddesinde belirtilen ba$VUru yerlerinde belirtilen Konsorsiyum Uyelerinin 

merkez, $Ube ve acentelerine ba$vurarak talep formu doldurmalan gerekmektedir. 
Yatmmc1lar, talep formunda, talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. 

$irket <;:ah~anlar1 tahsisat grubundan talepte bulunan yatmmc1lann, i~bu izalmamenin 

25.1.3.2.c biillimlinde belirtilen, Garanti Yatmm'a ait ba$vuru noktalan arac1hg1yla taleplerini 

iletmeleri gerekinektedir. $irket <;:ah$anlan, Garanti Y atmm d1~111daki arac1 kurumlardan 

ba~vuruda bulunamayacaklard1r. Garanti Yatmm d1~111daki arac1 kurumlar ile ba$vuru yapan 

$irket <;:ah~anlar1 'nm talepleri degerlendirilmeye almmayacak ve iptal edilecektir. 

--""T""a_l,epte bulunacak yatmmcilar, a$ag1da belirtilen belgeleri, talep formlanna ekleyeceklerdir: 

l er~ek Ki~i Yat1nmciiar: Kimlik (nlifus clizdam veya slirlicli belgesi veya pasaport) ' "'c<> tokopisi. 

; ~ {; ! 0 
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Yurt i9i Kurumsal Yatmmc1lar ve Yurt D1$1 Kurumsal Yatmmc1lar sadece Garanti Yatmm'a 
ba$vuruda bulunabileceklerdir. 

Toplanan talepler her bir tahsis grubu i9in ayn ayn bir araya getirildikten sonra, Sat!$ 

Tebligi 'nin ekinde yer alan talep formuna gore i9ermesi gereken asgari bilgileri ve Kuzey 

K1bns Tiirk Cumhuriyeti vatanda$lan ile Tiirkiye' de yerle$ik yabanc1 uyruklular d1$mda kalan 

bireysel yatmmc1larm T.C. kimlik numarasm1 i9ermeyen kay1tlan iptal edilerek dag1t1ma 
dahil edilmeyecektir. 

Eksikligi nedeniy le iptal edilen kay1tlar, talep listelerinden 91kanld1ktan ve talepler her bir 
tahsis grubu bazmda aynld1ktan sonra nihai talep adedi belirlenecektir. 

Kendi gruplar1 i9erisinde "oransal dag1t1m yontemi"ne gore dag1t1m yap1lacak $irket 

<;::ah$anlan, Yurt 1.;:i Bireysel Yatmmcilar ve Yurt i.;:i Yiiksek Ba$vurulu Yatmmcilar gruplar1 

i9erisinde yer alan yatmmc1lann mii$terek hesaplardan girdikleri talepler iptal edilerek 
dag1tlma dahil edilmeyecektir. 

Her bir tahsisat grubuna dag1t11n, a$ag1da belirtilen $ekilde kendi i9inde ayn ayn yap1lacakt1r: 

Sirket <;:ah~anlarma Dag1tlm: Oransal Dag1t1m Yontemine gore yapilacakt1r. ilk a~amada 

(yetmesi kayd1yla), talepte bulunan tiim $irket <;::ah~anlan'ndan olu~an yatmmc1lara (bir 

defadan fazla talepte bulunan yatmmcilara yatmmc1 ba~ma olmak iizere) birer adet pay 

verilecek, daha sonra, $irket <;::ah~anlan'ndan olu~an yatmmcilar i9in geriye kalan tahsisat 
miktarmm, kalan pay talep miktarma boliinmesi ile "Arzm Talebi Kar~1lama Oran1" 

bulunacaktir. Bulunan Arzm Talebi Kar~1lama Oram her bir yatmmc1ya ait talep ile 
9arpilacak ve paylar dag1t1lacakt1r. 

Yurt i\!i Bireysel Yatinmcila1·a Dag1tlm: Oransal Dag1t1m Yontemine gore yap1lacakt1r. ilk 

a~amada (yetmesi kayd1yla), talepte bulunan tiim Ymi i.;:i Bireysel Yatmmc1lara (bir defadan 

fazla talepte bulunan yatmmc1lara yatmmc1 ba~ma olmak iizere) birer adet pay verilecek, 

daha sonra, Yurt 1.;:i Bireysel Yatmmc1lar i9in geriye kalan tahsisat miktannm, kalan pay talep 

miktanna boliirlmesi ile "Arzm Talebi Kar~1lama Oram" bulunacaktir. Bulunan Arzm Talebi 

Kar~1lama Oram her bir yatmmc1ya ait ki~isel talep ile 9arp1lacak ve paylar dag1t1lacakt1r. 



Yurt D1§1 Kurumsal Yat1nmctlara Dag1hm: Her bir Yurt D1~1 Kurumsal Yatmmc1ya 
verilecek pay miktarma Konsorsiyum Lideri'nin onerileri de dikkate a t ve Halka 
Arz Eden Pay Sahipleri tarafmdan karar verilecektir. . . -\l ' • .' ·• * \, " : , "l\ 

. , , . .. . .°' ~. . '· .. ·. ~,SIi~ <· 
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Tum yatmmc1 gruplarma dag1tlm yap1hrken, dag1t1m son~cu orta ~\Malg~ • 
koyan yatmmc1lar a91smdan gozden ge9irilecek, ortaya 91kan mik 1'n~blf 11,t tfu · 

N l 
kalmas1 halinde yatmmc1 istegine uygun olarak listeden 91kanlacak · arlar tekrar 
dag1tlma tabi tutulacaktJr. 

Y atmmc1 gruplanna belirtilen yontemlere gore dag1tnn yap1hrken, hesaplamalarda kiisurat 
01iaya 91kmasmdan dolay1 dag1t1lamayan paylar, pay talebi tamamen kar~ilanamayan 
yatmmcilar arasmda $irket'in uygun gordiigii ~ekilde dag1tilacakt1r. 

Garanti Y atmm, talep toplama siiresinin bitimini izleyen en ge9 ikinci i~ giinii mesai bitimine 
kadar dag1t1m listelerini, her bir tahsis grubu i9in ayn ayn kesinle~tirerek $irket'e ve Halka 
Arz Eden Pay Sahipleri'ne verecektir. $irket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri, dag1t1m 

listelerini, en ge9 kendilerine iletilmesini takip eden ikinci i~ giinii mesai bitimine kadar 
onaylayacak ve onay1 Garanti Yatmm'a bildirecektir. 

b) Pay bedellerinin iidenme yeri, §ekli ve siiresine ili§kin bilgi: 

Sirket Cahsanlan, Yurtici Bireysel Yat1nmctlar ve Yurt ici Yiiksek Basvurulu 
Yahnmctlar 

$irket <;ah~anlan, i~bu izahname'nin 25. 1.3.2.c numarah boliimiinde belirtilen ba~vuru 
yerlerinden, Garanti Y atmm arac1hg1y la talepte bulunacakt1r. 

Ymi i9i Bireysel Yatmmc1lar talep ettikleri pay bedelini kismen veya tamamen nakden 
yatJrabilecekleri gibi, k1smen veya tamamen yatmm hesaplannda mevcut olan ve a~ag1daki 
tabloda belirtilen daha once farkh bir i~leme teminat olarak gosterilmemi~ ve iizerinde 

herhangi bir blokaj olmayan k1ymetlerin ve/veya dovizlerin bir veya birka9m1 teminat 
gostermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir. Ymi i9i Bireysel Yatmmc1lar a~ag1daki 
odeme se9eneklerinden bir veya birden fazlasm1 se9erek talepte bulunabilirler. Yurt i9i 
Bireysel Yatmmc,lar i9in "Talep Bedeli", talep ettikleri pay adetleri ile talep ettikleri pay 
fiyatJ 9arpmu sonucu 01iaya 91kacak tutarlardan en yiiksek olamd1r. 

;~~· Yiiksek Ba~vurulu Yatmmc1lar talep ettikleri pay bedelini k1smen veya tamamen /:g~den yat1rabilecekleri gibi, k1smen veya tamamen yatmm hesaplannda mevcut olan ve 
"' ; 'L., i':l: !fg1g i tabloda belirtilen daha once farkh bir i~leme teminat olarak gosterilmemi~ ve 
'",,;~ ,,}.?:"' ~:it;;;;.J herhangi bir blokaj olmayan k1ymetlerin ve/veya dovizlerin bir veya birka9m1 

. : :1,.l/.1f~e1rt gostermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir. Yurt !9i Yuksek Ba~vurulu 
i \; -~tmmc1lar a~ag1daki odeme se9eneklerinden bir veya birden fazlasm1 se9erek talepte 

bulunabilirler. Yurt i9i Yiiksek Ba~vurulu Yatmmc1lar i9in "Talep Bedeli", talep ettikleri pay 



A. Nakden Odeme 

$irket <;:ah~anlan, Yurt i9i Bireysel Yatmmc1lar ve Yurt i9i Yiiksek Ba~vurulu Yatmmcilar 
talep ettikleri pay adedine ili~kin Talep Bedeli 'ni nakden ve/veya hesaben yatirabileceklerdir. 

B. Blokaj Yontemiyle Talepte Bulunma: 

$irket <;:ah~anlan, Yurt i9i Bireysel Yatmmc1lar ve Yurt i9i Yiiksek Ba~vurulu 
Yatmmc1lar'm Talep Bedeli kar~1hgmda teminata almacak k1ymetler ve/veya dovizler, 
teminat oranlar1 ve teminata ah~ta ve bozdunnada uygulanacak fiyatlar ve teminat tutan 
hesaplamasmda uygulanacak fonniil a~ag1da gosterilmektedir: 

Teminat Tutan = Talep Bedeli / ilgili kiymet i9in tabloda belirtilen teminat katsay1s1 

Teminata 
Almacak KI met 

Para Piyasas1 Fonu 

Bor9lanma 
Ara9lan Fonu 

Ozel Sektor 
Bor9lanma 
Ara Ian Fonu 

K1sa Vadeli 
Bor9lanma 
Ara Ian Fonu 

Dolan, 

Teminat 
Katsa 1s1 

%97 

%90 

%90 

%97 

Doviz 

(ABD 
Avro, 
Sterlini, 
Frang1) 

ingiliz %90 
isvi9re 

TL DiBS %95 

(T.C. 

%95 

Teminata Ahmda 
U ulanacak Fi at 

Fonun o giin i9in fon kurucusu 
tarafmdan a91klanan al1~ fiyall 

Fonun o giin i9in fon kurucusu 
tarafmdan a91klanan ah~ fiyat1 

Fonun o giin i9in fon kurucusu 
tarafmdan a91klanan ah~ fiyat1 

Fonun o giin i9in fon kurucusu 
tarafmdan a91klanan ah~ fiyat1 

Doviz teminatmda her bir 
Konsorsiyum Oyesi'nin 
9ah~t1g1 bankanm soz konusu 
yabanc1 para i9in ilk a91klad1g1 
doviz ah~ gi~e kuru (Kiisurath 
doviz tutarlan bir ve katlan 
~eklinde yukan 

uvarlanacakt1r) 

Her bir 
Oyesi'nin 
a91klad1g1 
fiyat1 

Konsorsiyum 
ilgili giinde 

ilk gosterge ah~ 

Bloomberg elektronik alnn-

Teminat Bozumunda 
U nlanacak Fi at 

Fonun o giln i9in fon 
kurucusu tarafmdan 

all 

Fonun o giin 19111 fon 
kurucusu tarafmdan 
a 1klanan ah fi at1 

Fonun o giin i9in fon 
kurucusu tarafmdan 
a 1klanan ah fi at1 

Fonun o giln i9in fon 
kurucusu tarafmdan 
a fi all 

Doviz teminatmda her bir 
Konsorsiyum Oyesi'nin 
9ah~t1g1 bankanm anhk 
doviz ah~ gi~e kuru 
(Kiisurath doviz tutarlan bir 
ve katlan ~eklinde yukan 
yuvarlanacaktll') 

DiBS'lerde her bir 
konsorsiyum iiyesmm 
9ah~t1g1 bankanm ilgili 
giindeki i~lem anmdaki cari 
ah fi all 

satnn ekranmda her bir Bloomberg elektronik al1m
Konsorsiyum Oyesi bankanm satnn ekranmda fiyat 
gordiigil en az ii9 i~lem saglay1c1lann verdigi i~lem 
yap1labilir fiyat saglay1c1sm111 yap!labilir cari piyasa fiyat1 
ortalama fiyat1 dikkate kullamlacaktll'. 
almacakt1r. 



' 
Teminata Teminat Teminata Ahmda : · Teminat Boznmnnda 

Ahnacak Kivmet KatsavlSI Uvo-ulanacak Fivat Uvo-ulanacak Fivat 
kendi arac,hk Ahm Salim Pazan'nda olusan Piyasas1'nda olusan cari 
ettigi ve BiA:;l'ta son isgUnU agirl1kh 01talama plyasa fiyat, 
islem goren fiyatI 
OSBA'lan 
teminata konu 
edebilir) 

Hisse senedi Fonun o giin i9in fon kurucusu 
Fonun 0 giin 19m fon 

%90 kurucusu tarafmdan Yogun Fon tarafmdan a91klanan ahs fiyatI 
ac1klanan ahs fivat1 

Fonun o giin i9in fon kurucusu 
Fonun 0 giin i9in fon 

Degisken Fon %90 
tarafmdan a91klanan ahs fiyat, 

kurucusu tarafmdan 
ac1klanan ahs fivatI 

Pay 

(BiST 30'da yer BIST Pay Piyasas1'nda olusan 
BIST Pay Piyasas1'nda 

alan paylar %90 son isgiinli agirhkh ortalama 
olusan cari piyasa fiyat, 

teminata konu fiyat, 

olabilir) 

TL Vadeli 
%100 

Mevduat - -

Doviz cinsinden vadeli 
Doviz cinsinden vadeli 

mevduatlarm TL'ye 
mevduatlann TL'ye 
donlistlirlilmesinde, her bir Doviz (Avro ve doniistliriilmesinde, her bir 
Konsorsiyum Oyesi'nin ABO Dolan ve Konsorsiyum Oyesi'nin 

ingiliz Sterlini) %90 9ahst1g1 bankanm soz konusu 
9ahst1g1 bankanm soz 

Cinsinden Vadeli yabanc, para i9in anhk doviz 
konusu yabanc, para i9in 

Mevduat ahs gise kuru {Klisuratl, doviz 
anhk doviz ahs gise kuru 
(Kiisurath doviz tutarlan bir 

tutarlan bir ve katlan seklinde 
ve katlan seklinde yukan yukan yuvarlanacakt,r.) 
vuvarlanacaktir) 

Teminat tutarlanmn hesaplanmasmda, kullamlan menkul k1ymetin asgari adet, adet katlan ve 

birim tutarlar1 dikkate ahnarak, teminat gosterilen menkul kiymet adedi asgari adedin altmda 

kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul k1ymet i9in belirtilen katlann d1~mda bir adet 

olu~mayacak ~ekilde yukan yuvarlama yap!labilecektir. 

Hesaplarmda bulunan kiymetleri teminata vermek suretiyle talepte bulunan Sirket <;ah~anlan, 

Yurt I9i Bireysel Yatmmc!lar ve Yurt ic;:i Yliksek Ba~vurulu Yatmmc1lar; 

• Dag1tlm listelerinin a91kland1g1 glin saat 12:00'ye kadar dag1tJ111 listesine gore almay1 

hak ettikleri paym bedelini nakden odeyebilirler. Bu durumda, teminata alman 

. """'""c,;·"-""'- kiymetler ve/veya dovizler lizerindeki blokaj aym gun kaldmhr. 
_,4f\ ~~\')!:; '{ ,,. :-~, 

~fSl"\li'lj,,' •.1.:' Dag1t1m listelerinin a91kland1g1 glin saat 12:00'ye kadar dag1t1111 listesine gore almay1 

{( . ? (:("--;_>.'\ ~J~ ettikleri paym be~elini_ ki~men _ ~~den ~deyebilirler. Bu durumda, bedeli 
\\ · :, .. ; ,; ,,,_/ , ~ocJ,¢nmeyen kismm tahs1l ed1leb1lmes1 19m temmata ahnan kiymetler yatmmcmm 
\:,,' ; ·' : ; ~:, • "' , 

1
b,~lirtecegi sua ile bozdurulacakt1r. Ancak, ilgili talep formunda belirtilmek suretiy le, 

•.,,,.,."~·,,;" ,_0;"Konsor~iy,1:1~ llxesi ~-. 
1 

urumlar ve,emir iletim!n,e, _~ac1l~, ed!~ijyetkili kurulu~lar1

1 
~ 

i· ,i:. ,., . • ,. , Wfft,., I 1-,1, J ,, D,,,,,G~ -•~ - . V$/i-" - · "' - ~ .. = tr' 
\ ·"? 51 ,aturk B i~ 11 No· . 0/ '1., 

. O 680 · '' !· , r / , I! K'A 
•· Kava, 1der D. o:481 0 0966 
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teminata alman k1ymetleri kendi belirleyecekleri s1ra ile resen paraya 9evirme ve 
bedelleri tahsil yetkisi sakhd1r. 

~irket <;ah$anlar1, Yurt i9i Bireysel Yatmmc1!ar ve Yurt i9i Yiiksek Ba$vurulu 

Yatmmc1lar'm teminatlanmn nakde donii$iimii ile ilgili riskier tale bi giren arac1 kuruma aittir. 

Konsorsiyum Uyeleri ile emir iletimine yetkili arac1 kurulu~lar birbirlerinden farkh kiymetleri 

teminata kabul edebilirler. Konsorsiyum Uyeleri ile emir i!etimine yetkili arac1 kurulu~lann 

teminata kabul edecekleri kiymetler izahname'nin 25.1.3.2.c maddesinde yer alan ilgili 
tabloda belirtilmektedir. 

Dag1tlm listesinin onaylanmas1 sonucunda almaya hak kazamlan paylarm bedelinin teminatm1 

te$kil etmek iizere, mevcut kiymetlerini teminat gostererek talepte bulunan ~irket <;ah~anlan, 
Yurt i,;i Bireysel Yatmmcilar ve Yurt i9i Yiiksek Ba$vurulu Yatmmc1lar, talep formunu 

imzalad1klar1 anda, taleplerini ger9ekle$tirebilmeleri i9in teminata alman k1ymetler iizerinde, 
hesabm bulundugu Konsorsiyum Uyesi arac1 kurum lehine rehin tesis edilir. Hak kazamlan 

pay bedellerinin zamanmda nakden ve defaten odenmemesi halinde, teminat niteligindeki 

k1ymetler ve/veya dovizler, hi9bir yaz1h ya da sozlii ihbar veya ihtara gerek olmaks1zm ve 

ba~ka bir i~leme gerek kalmaks1zm, arac1 kurum tarafmdan, yukandaki tabloda belirtilen 

"Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat" iizerinden re'sen paraya 9evirerek, almaya hak 

kazamlan pay bedelleri re'sen tahsil edilir. Bu kapsamda talepte bulunan yatmmc1!ar, talepte 

bulunulan arac1 kurumu yetkilendirdiklerini ve bu yetkinin ifasmdan dogabilecek her tiirlii 

zararlardan ilgili arac1 kurumun hi9bir $ekilde sorumlu olmayacagm1 gayrikabili riicu kabul, 
beyan ve taahhiit etmi$ olacaklard1r. 

Her bir Konsorsiyum Uyesi, Kurul'un kredili menkul k1ymet ahmma ili$kin diizenlemeleri 
9er9evesinde, kendilerine kredi komitesi ile limit tahsis edilmesi uygun bulunan 

yatmmc1larm, kredi limitleri dahilinde kalmak kayd1yla talep tarihinde herhangi bir 

teminatlandmna yap1lmaks1zm laedili ba$vurulanm kabul edebilirler. Kredi, dag1t1m 

sonu9lan belli olduktan sonra, hak edilen pay adedinin nihai halka arz fiyat1 ile 9arp1!mas1 

sonucu bulunan tutarm tahsil edildigi giinden itibaren ku!la111lm1$ say1lacakt1r. 

Yurt ici Kurumsal Yat1nmcilar 

Yurt i9i Kurumsal Yatmmc1lar sadece Garanti Yatmm'a ba$vuruda bulunabileceklerdir. 

Yurt i9i Kurumsal Y atmmcilar, almaya hak kazand1klan pay miktarmm belirlenen nihai sat1~ 
fiyat1 ile 9arp1lmas1 sonucu olu$acak pay bedelini dag1t11n listelerinin onaylanmas1m takip 

eden ikinci i~ giinii saat 12:00'a kadar odeyeceklerdir. Yurt i,;i Kurumsal Yatmmc1!ar'm bu 
ilde yapacaklar1 odemeler nakden yap1!acakt1r. ·*". Yurt .fii I Kurumsal Yatinmcilar 

,;' 'i1"". ?_, ~· lpJ " ; \L.,~·1 ~ l9l Kurumsal Yatmmc1lar sadece Garanti Yatmm'a ba$vuruda bulunabileceklerdir. 
t-.1. ,;r. J92'!> -\- ~--

ef" ' ~ 
1- /'r,s'futr $1 Kurumsal Yatmmc1lar pay bedellerini talep amnda odemeyebileceklerdir. Yurt DI$! 

II I 

~- umsal Yatmmc1lar, almaya hak kazand1klan pay miktarmm belirlenen nihai sat!$ fiyat1 ile 

a bedelini dag1t1111 listelei;i_~~J!!tlna la ,m/ ·t;:den ikin~i h 
' VJ-i'i :~1 ~I d' 
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i§ giinii saat 12.00'a kadar odeyeceklerdir. Yurt D1§1 Kurumsal Yatmmc1lar'm bu §ekilde 
yapacaklan odemeler nakden yap1lacakt1r. 

Halka arza kat1lan yatmmc!larm odeyecekleri pay bedelleri, tahsilat yapan yatmm kurulu§lan 

tarafmdan Garanti Yatmm Menkul K1ymetler A.:;;.'ne ait istanbul Takas ve Saklama Bankasi 
A.:;,. hesabma aktanlacakt1r. Halka arz edilen pay bedelleri halka arza arac1hk eden yetkili 

kurulu§ olan Garanti Yatmm Menkul K1ymetler A.:;;. tarafmdan tahsil edilince halka arz i9in 
a91lm1§ olan a§ag1da verilen banka hesabma yatmlacakt1r: 

Hesap Sahibi : i§bir Sentetik Dokuma Sanayi A.:;,. 

Banka : T. Garanti Bankasi A.:;,. 

Sube : istanbul Kurumsal :;;ube 

IBAN : TR03 0006 2000 3810 0006 2510 91 

c) Ba§vuru yerleri: 

:;;irket paylanmn halka arzma Yurt i9i Bireysel Yatmmc1lar ve Ymi i9i Yiiksek Ba§vurulu 

Y atmmc1lar kategorilerinden katilmak isteyen yatmmciiann taleplerini kabul edecek 

Konsorsiyum Dyeleri (Konsorsiyum Lideri aym zamanda Konsorsiyum Uyesi'dir) ve ba§vuru 
yerleri a§ag1da yer almaktad1r. 

:;;irket <;:ah§anlan'nm, Ymi i9i Kurumsal Yatmmc1lar'm ve Ymi DI§I Kurumsal 
Yatmmc1lar'm talepleri sadece Garanti Yatmm tarafmdan toplanacakt1r. 

KONSORSiYUM LiDERi: 

GARANTi YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S, 

Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:l 34337 Be§ikta§ iSTANBUL 

Tel: 0212 384 10 10 Fal<S: 0212 384 10 05 

Garanti Yatmm Menkul K1ymetler A.:;,. 'nin tiim §Ubeleri, Garanti BBV A Mobil ve 

www.garantibbva.com.tr internet Bankac1hg1, 444 0 630 Garanti BBVA Yatmmc1 Destek 
Merkezi 

KONSORSiYUM UYELERi: 

Al CAPiTAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 
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Denizli, Maltepe, Ankara-<;:ankaya, Eski~ehir, <;:anakkale $ubeleri, www.alcapital.com.tr ve 

0212 371 18 00 no'lu telefon 

ALNUS Y ATIRIM MENKUL DEG ERLER A.$. 

Esentepe Mah. Haberler Sokak No: 10 $i~li/ istanbul 

Tel: (0212) 213 08 00, Faks: (0212) 346 09 89 

Gene! Miidiirliik, Merkez $ube Ve Tiim irtibat Biirolan, www.alnusyatirim.com adresi ile 

(0212) 213 08 00 no'lu telefon 

ALTERNATiF YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. 

Ayazaga Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M Kat:3/5 Sanyer - istanbul 

Tel: (0212) 315 58 00, Faks: (0212) 231 38 42 

Alternatif Yatmm Menkul K1ymetler A.$. Gene! Miidiirliigii ve www.alternatifyatirim.com.tr 

adresi ile 444 00 54 no'lu telefon 

ANADOLU Y ATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. 

Saray Mah. Toya Sok. No:3 Dmraniye I istanbul 

Tel: (0216) 649 77 00, Faks: (0216) 634 58 78 

Anadolu Yatmm Menkul K1ymetler A.$. Gene! Miidiirliigii ve Tiim $ubeleri ile Anadolubank 

A.$. Tiim $ubeleri 

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. 

Emirhan Cad. No:109 A Blok Kat 12 34349 Balmumcu istanbul 

Tel: (0212) 310 63 84, Faks: (0212) 310 62 10 

Merkez $nbe, Bostanc1 irtibat Biirosu, Aktif Yatmm Bankasi A.$. $ubeleri ve 

www.atayatirim.com.tr adresi ile 0 212310 6060 no'lu telefon 

DENiZ Y ATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. 

Biiyiikdere Cad. No:141 Kat:9 Esentepe $i~li / istanbul 

Tel: (0212) 348 91 91, Faks: (0212) 211 83 16 

m Menkul K1ymetler A.$. 'nin tiim ~ubeleri ile DenizBank A.$. 'nin tiim ~ubeleri 

A.$. Ac;1kDeniz internet Bankac1hg1 (www.denizbank.com) ile 0 212 906 1000 

903 5 no 'lu telefon 

mm Menkul K1ymetler A.$. a~ag1daki telefon numaralarmdan da halka arz talebi 

oz konusu telefon numaralar1 arac1hg1 ile yap1lan halka arz ba~vurulannda 

0 5 K,L 1 erden 1slak imzah talep formu talep edilmeyecektir. 
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(216) 586 39 11 (Anadolu 2 OYM) 

(312) 465 14 10 (Ba$kent 1 OYM) 

(312) 465 14 62 (Ba$kent 2 OYM) 

(232) 355 94 44 (EgeOYM) 

(412) 228 08 59 (Giineydogu Anadolu OYM 

(362) 311 48 87 (Karadeniz OYM) 

(352) 222 49 26 (Orta Anadolu OYM) 

(282) 693 22 50 (Trakya OYM) 

(322) 455 10 68 (<;ukurova OYM) 

(224) 800 10 38 (Marmara 6 YM) 

(232) 355 94 21 (Bat1 Anadolu OYM) 

(252) 319 56 60 (Bodrum OYM) 

(212) 409 18 34 (Avrupa2 OYM) 

(216)5717075 (Anadolu 1 OYM) 

(212) 348 95 90 (Avrupa 1 OYM) 

GYM: Ozel Yatmm Merkezi 

DiNAMiK MENKUL DEG ERLER A.f;,. 

Kiiltiir Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez No:56/13 B3 Blok Kat:7 34340 Be$ikta$ istanbul 

Tel: (0850) 450 36 65, Faks: (0212) 353 10 46 

Dinamik Menkul Degerler A.$. Merkez $ube, izmir irtibat Biirosu, Gaziantep irtibat Biirosu 

ve www.dinamikmenkul.com.tr adresi 

GEDiK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.f;,. 

Altay9e$me Mahallesi, <;amh Sokak, No: 21, Kat: 10-11-12, 34843 Maltepe/istanbul 



Global Menkul Degerler A.:;;. Merkez :;;ube, izmir ve Ankara :;;ubeleri, 444 0 321 no'lu 

telefon, www.global.com.tr adresi 

HALK Y ATIRIM MENKUL DEGERLER A.:;;. 

Barbaros Mah. Mor Sfunbiil Sk. WBC i$ Merkezi, Blok No:9, i9 Kap1 No:21, 

Ata$ehir / istanbul 

Tel: 0216 285 09 00 Faks: 0216 688 53 90 

T. Halk Bankasi A:;;. tiim $Ubeleri ile Halk Yatmm Menkul Degerler Anonim :;;irketi'nin 

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, izmir, Samsun $Ubeleri, 444 42 55 nolu telefon ile 

$Ube ileti$im kanallan, www.halkbank.com.tr ve www.halkvatirim.com.tr internet adresleri 

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEGERLER A.:;;. 

Maslak Mah. Dereboyu/2 Cad. No:13 34398 Maslak Sanyer / istanbul 

Tel: (0212) 276 27 27, Faks: (0212) 276 29 00 

ICBC Turkey Yatmm Menkul Degerler A:;;. ve www.icbcyatirim.com.tr 

ING YATIRIM MENKUL DEG ERLER A.:;;. 

Re$itpa$a Mah. Eski Biiyiikdere Cad. No:8 Kat:10 Sanyer iSTANBUL 

Tel: (0212) 367 70 00 Faks: 0212 367 70 70 

ING Yatmm Menkul Degerler A:;;. Ankara, Maslak, Antalya, Kad1koy ve izmir irtibat 

biirolan ve ING Ozel Bankac1hk $Ubeleri, www.ing.com.tr ve 0850 222 0 600 no'lu telefon 

INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEG ERLER A.$. 

Biiyiikdere Cad. Ozsezen i$ Merkezi C Bok No: 126 Esentepe-$i$lifistanbul 



Biiyiikdere Caddesi 59. Sokak Spine Tower Kat:2 Maslak-Sanyer/istanbul 

Tel: (0212) 329 32 00, Faks: (0212) 328 30 81 

integral Yatmm Menkul Degerler A.$., https://www.integralyatirim.com.tr adresi ve (0212) 

329 33 10 no'lu telefon 

MARBA$ MENKUL DEGERLER A.$. 

Esentepe Mah. Ecza Sk. No:6 Safier i~ Merkezi $i~li/istanbul 

Tel: (0212) 286 30 00, Faks: (0212) 286 30 50 

Marba~ Menkul Degerler A.$. ve www.marbasmenkul.com.tr 

MEKSA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 

$ehit Tegmen Ali Y1lmaz Sk. Giiven Sazak Plaza No: 13 Kat:3-4 Beykoz/iSTANBUL 

Tel: (0216) 6813400, Faks: (0216) 693 05 70-71 

Meksa Yatirim Menkul Degerler A.$. ve https://www.meksa.eom.tr/ 

OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 

Ayazaga Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi istanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sanyer 

istanbul 

Tel: (0212) 319 12 00, Faks: (0212) 351 05 99 

OYAK Yatmm Menkul Degerler A.$. Gene! Miidiirliik ile tiim ~ubeleri, Fibabanka A.$. ve 

tiim ~ubeleri, Tiirkiye Finans Kat1hm Bankasi A.$. ve tiim ~ubeleri, www.oyakyatirim.com.tr; 

www.fibabanka.com.tr; www.turkiyefinans.com.tr: adresleri ve 0850 222 0 414 no'lu telefon 

ile OYAK Yatmm mobil uygulamalan 

PHiLLiPCAPiT AL MENKUL DEG ERLER A.$. 

Nida Kule Levent i~ Merkezi-Esentepe Mah. Harman 1 Sokak K:3 No: 7-9 $i~li/istanbul 

Tel: (0212) 982 25 00, Faks: (0212) 233 69 29 

Phillip Capital Gene! Miidiirliigii ile Adana, Alsancak, Antakya, Ankara, Antalya, Ayvahk, 

Bagdat Cad., Bayrakh, Bostanc1 ,Bursa, Denizli, Fethiye, Gaziantep, Gebze, Isparta, izmir, 

izmit, Kalam1~, Kar~1yaka, Kayseri, Malatya, Maltepe, Manisa, Mersin, Mugla, Ni~anta~1, 

,.,.,:::<;'~::Q'/:ctu,)Jmraniye, Van irtibat biirolan, www.phillipcapital.com.tr adresi ve (0212) 982 25 00 
.1/ ~'I; t.; J .~ ,,,, 

,r • v ·no'lu telefon 
~ - ~ N ···>,~- .• '«' ·': 

\I ::' ( ( { PmAMijf MENKUL KIYMETLER A.$. 
\\ ~ .,.,~/•~•-.:~fi?><.;-~ ,. ',:,, ,(' 

·•:\ •·' ,· ,.l'<Giiinii$sjiyu Mah. inonii Cad. I~1k Apt.No:53 Kat:5 Da:9/10 Taksim BEYOGLU / 
'',¢', ~, -' . . /;• 

,,, ,. - ISTANBUL ·•,<(';!)'\'.,',,· .•. 
\\ ':) '!;oS'\~ L'J" 
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Tel: (0212) 293 95 00, Faks: (0212) 293 95 60 

Piramit Menkul K1ymetler A.$. Gene! Mildilrlilk ile Si~li 
https://online.piramitmenkul.com.tr/login adresi ve (0212) 293 95 00 no'lu telefon 

QNB FiNANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.1,. 

Subesi, 

Esentepe Mah. Bilyilkdere Cad. Kristal Kule Binas1 No:215 Kat:6-7 34394 Si~li / istanbul 

Tel: (0212) 336 70 00, (0212) 336 73 73 Faks: (0212) 282 22 55 

QNB Finans Yatmm Menkul Degerler A.$. ve istanbul Bak1rkoy, istanbul <;:iftehavuzlar, 

istanbul Etiler, Adana, Ankara, Antalya, Antakya, Bodrum, Bursa, Denizli, Eski~ehir, 

Gaziantep, izmir, Kayseri ~ubeleri, 0212 336 73 73 numarah telefon (Sadece Finans Yatmm), 
www.gnbfi.com adresi (Sadece Finans Yatmm) ve mobil uygulama (Sadece Finans Yatmm) 

TACiRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.1,. 

Akmerkez Nispetiye Cad. B3 Blok K:9 Etiler / istanbul 

Tel: (0212) 355 46 46, Faks: (0212) 282 09 97 

Tacirler Yatmm Gene! Mildilrlilgil, Adana, Ankara, Antalya, Bak1rkoy, Bursa, Denizli, 

Karadeniz Eregli, Erenkoy, Gaziantep, Girne, izmir, izmit, Kaiial, Kayseri, Mersin ~ubeleri 

ve Merkez Subesi ile Akatlar, <;:ukurambar, izmir, izmit, Marmaris ve Trabzon irtibat bilrolan 

ve Odea Bank A.$. ~ubeleri, Odea Bank A.$. ~ubeleri ile www.tacirler.com.tr adresi 

TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.1,. 

Eski Bilyilkdere Cad. iz Plaza Giz No.9 K.11 34398 Maslak-Sanyer-istanbul 

Tel: 0212 365 10 00, Fax: 0212 290 69 95 

Tera Yatirim Menkul Degerler A.$. Gene! Mildilrlilgil ve Antalya irtibat Bilrosu (0 242 2~3 
50 00), 0212 365 10 00 no'lu telefon numaras1 ve www.terayatirim.com adresi 

UNLU MENKUL DEGERLER A.1,. , 

Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No: 21 Kat: 1 Maslak istanbul, Tilrkiye 

Tel: (0212) 367 36 36, Faks: (0212) 346 10 40 

35 77 Faks: + 90 212 352 36 20 
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Vak1f Yatmm Menkul Degerler A.$ Gene! Miidiirliik, Vakif Yatmm Menkul Degerler A.$. 

tiim ~ubeleri, Tiirkiye Vak1flar Bankasi T.A.O. ve tiim ~ubeleri, Tiirkiye Vak1flar Bankasi 
T.A.O. 0850 222 07 24 no'lu Telefon, www.vakifbank.com.tr ve www.vakifyatirim.com.tr 

internet adresleri ve T. Vak1flar Bankasi T.A.O. Mobil Bankac1hk 

YAPI KREDi YATIRIM MENKUL DEG ERLER A.$ 

Levent Mah. Comert Sok. No:IA A Blok D:21-22-23-24-25-27 Be$ikta$ 34330 iSTANBUL 

Tel:+ 90 212 319 80 00 Faks: + 90 212 264 14 09 

Yap1 Kredi Yatmm Menkul Degerler A.$. tiim $Ubeleri, Yap1 ve Kredi Bankasi A.$. ~ubeleri 

ve Mii$teri ileti$im Merkezi, YKB Mobil Bankac1hk uygulamas1, 444 0 444 No'lu telefon 

numaras1, www.yapikredi.com.tr www.yatirimdunyam.com.tr adresleri 

Y ATIRIM FiNANSMAN MENKUL DEG ERLER A.$. 

Meclisi Mebusan Cad. No:81 Fmd1kh, Beyoglu / istanbul 

Tel: (0212) 317 69 00, Faks: (0212) 282 15 50 

Yatmm Finansman Menkul Degerler A.$. Gene! Miidiirliigii ve tiim $Ubeleri 

www.yf.com.tr adresi 

ZiRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 

Levent Mah. Gonca Sok. No:22 (Emlak Pasaj1) Kat:! 

Be$ikta~-iSTANBUL 

Tel: 0212 339 80 80 Fales: 0212 269 09 60 

ile 

ft 
T.C. Ziraat Bankasi A.$.'nin tiim $Ubeleri, Prim Menkul Degerler A.$. 'nin merkezi, Pay 

Menkul Degerler A.$.'nin merkezi, 0850 22 22 979 numarah telefon, 

www.ziraatyatirim.com.tr ve www.ziraatbank.com.tr internet adresleri 

Her bir Konsorsiyum Uyesi'nin teminata kabul edecegi k1ymetler a$ag1daki tabloda 

gosterilmektedir: 

Ba vuru Y cri Temiuata Ahnacak KI met 

Garanti Y atmm Menkul K1ymetler • 
A.f). • 

• 
• 

' 

Para Piyasas1 Fonu (GPY Para piyasas1 fonu) 

K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu (GPY K1sa 
Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu) 

TLDiBS 

Diiviz (ABO Dolan, Avro, Sterlin) 

259 
. 7 

Bc~ikta, -



Ba vuru Yeri Temiuata Ahuacak K1 met 

• TL DiBS 

• Ozel Sektor Bor9lanma Arac1 (OSBA) (her arac, 
kurum sadece ihracma kendi arac1hk ettigi ve Borsa 
istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 

• Hisse Senedi Fonu 

• Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 

• Doviz ABO Dolan, Avro 

Alnus Yatirnn Menkul Degerler A.$. • Para Piyasas1 Fonu 

• K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu 

• Ozel Sektor Bor9!anma Ara9lan Fonu 

• TL DiBS 

• Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nm 
ihra9 ettigi) 

• Ozel Sektor Bor9lanma Arac1 (OSBA) (her arac1 
kurum sadece ihracma kendi arac1hk ettigi ve Borsa 
istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 

• Hisse Senedi Fonu 

• Bor9lanma Ara9!an F onu 

• Degi~ken Fon 

• Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 

• Doviz (ABO Dolan, Avro, ingiliz Sterlini,) 

• TL Vadeli Mevduat /Kat!lma Hesab1 Blokesi 

• Vadeli Mevduat Blokesi /Kat1lma Hesab1 Blokesi 
ABO Dolan, Avro, in iliz Sterlini 

Alternatif Y atmm Menkul Degerler • Para Piyasas1 Fonu 
A.$. 

! ;·. "" 
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• 
• 
• 

K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu 

Ozel Sektor Bor9lanma Ara9lan Fonu 

Ozel Sektor Bor9lanma Arac1 (OSBA) (her arac1 
kurum sadece ihracma kendi arac1hk ettigi ve Borsa 
istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 

• Hisse Senedi Fonu 

• 
• 
• 
• 
• 

Bor9lanma Ara9lan F onu 

Degi~ken Fon 

Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 

Doviz (ABO Dolan, Avro,) 

TL Vadeli Mevduat/Kat1hna Hesab1 Blokesi 

• Vadeli Mevduat Blokesi /Kat!lma Hesab1 Blokesi 
ABO Dolan, Avro) 



Ba vuru Yeri 

Anadolubank A. . 

Ata Yatmm Menkul K1ymetler A.$. 

Teminata Almacak K1 met 

• Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 

• Para Piyasas1 Fonu 

• TL DiBS 

• Ozel Sekt6r Borvlanma Arac1 (OSBA) (her arac1 
kurum sadece ihracma kendi arac1hk ettigi ve Borsa 
istanbul'da i~lem gi:irenleri kabul edebilir) 

• Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 

• Di:iviz ABO Dolan, Avro, Sterlin 

Deniz Yatmm Menkul K1ymetler • Para Piyasas, Fonu 

DenizBank A.$. 

• K,sa Vadeli Bmvlanma Aravlan Fonu 

• Ozel Sekt6r Borvlanma Aravlan Fonu (Sadece Deniz 
Yat1nm Menkul K1ymetler A.$. Gene! Miidiirliik'ten 
ba~vuru yap1!abilir) 

• TL DiBS 

• Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'n111 
ihrav ettigi) (Sadece Deniz Yatmm Menkul K1ymetler 
A.$. Gene! Miidiirliik'ten ba~vuru yapilabilir) 

• Ozel Sekt6r Borvlanma Arac1 (OSBA) (Sadece 
ihrayyISI Denizbank A.$. olan borvlanma araylan kabul 
edilecektir, digerleri sadece Deniz Yatmm Menkul 
K1ymetler A.$. Gene! Miidiirllik'ten ba~vuru 
yap1labilir) 

• Hisse Senedi Fonu (Sadece Deniz Yatmm Menkul 
K1ymetler A.$. Gene! Miidiirliik'ten ba~vuru 
yap1labilir) 

• Borvlanma Aravlan Fonu (Sadece Deniz Y atmm 
Menkul K1ymetler A.$. Gene! Miidiirliik'ten ba~vuru 
yap1!abilir) 

• Degi~ken Fon (Sadece Deniz Yat1nm Menkul 
K1ymetler A.$ Gene! Miidiirliik'ten ba~vuru yapilabilir) 

• Pay (BiST 30'da yer alan paylar) (Sadece Deniz 

• 
• 
• 

Yat,nm Menkul K1ymetler A.$. Gene! Mildiirliik'ten 
baFuru yap1labilir) 

Di:iviz (ABO Dolan, Avro, ingiliz Sterlini,) 

TL Vadeli Mevduat 

Vadeli Mevduat Blokesi (ABO Dolan, Avro, ingiliz 
Sterlini) 

Yatmm Menkul Degerler • Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 

Diiviz ABO Dolan, Avro • 



" . ,. 
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Bo 

Ba vuru Yeri 

Global Menkul Degerler A.S. 

atmm Menkul Degerler A.S. 

TUrkiye Halk Bankasi A.i$. 

Teminata Ahuacak Kt met 

• K1sa Vadeli Bors,lanma Aras,lan Fonu 

• Ozel Sektiir Bors,lanma Aras,lan Fonu 

• TL DiBS 

• Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nm 
ihras, ettigi) 

• Ozel Sektiir Bors,lanma Arac1 (OSBA) (her arac1 
kurum sadece ihracma kendi arac1hk ettigi ve Borsa 
istanbul'da i~lem giirenleri kabul edebilir) 

• Hisse Senedi Fonu 

• Bors,lanma Aras,lan Fonu 

• Degi~ken Fon 

• Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 

• Diiviz (ABO Dolan, Avro, ingiliz Sterlini,) 

• TL Vadeli Mevduat 

• Vadeli Mevduat Blokesi (ABO Dolan, Avro, ingiliz 
Sterlini) 

• Para Piyasas1 Fonu 

• K1sa Vadeli Bors,lanma Aras,lan Fonu 

• Ozel Sektiir Bors,lanma Aras,lan Fonu 

• TL DiBS 

• Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nm 
ihras, ettigi) 

• Ozel Sektiir Bors,lanma Arac1 (OSBA) (her arac1 
kurum sadece ihracma kendi arac1hk ettigi ve Borsa 
istanbul'da i~lem giirenleri kabul edebilir) 

• Hisse Senedi Fonu 

• Bors,lanma Aras,lan Fonu 

• Degi~ken Fon 

• Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 

• Diiviz ABO Dolan, Avro, in iliz Sterlini, 

• Para Piyasas1 F onu 

• K1sa Vadeli Bors,lanma Aras,lan Fonu 

• Pay (BiST 30'da yer alan paylar teminata ko u 
olabilir) 

• Para Piyasas1 Fonu 

• K1sa Vadeli Bors,lanma Aras,lan Fonu 

• TL DiBS 

• Diiviz (ABO Dolan, Avro, Sterlin) 



Ba vuru Yeri Teminata Almacak Kt met 

ICBC Turkey Y atmm 
Degerler A.$. 

Menkul • Para Piyasas1 Fonu 

ING Yatmm Menkul Degerler A.$. 

ING Bank A.$. Ozel Bankac1hk 
ubeleri 

• K1sa Vadeli Bmvlanma Ara9lan Fonu 

• Ozel Sektor Bor9lanma Ara9lan F onu 

• TL DiBS 

• Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nm 
ihra9 ettigi) 

• Ozel Sektor Bor9lanma Arac1 (OSBA) (her arac1 
kurum sadece ihracma kendi arac1hk ettigi ve Borsa 
istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 

• Hisse Senedi Fonu 

• Bor9lanma Ara9lan Fonu 

• Degi~ken Fon 

• Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 

• Doviz (ABO Dolan, Avro, ingiliz Sterlini,) 

• TL Vadeli Mevduat /Katilma Hesab1 Blokesi 

• Vadeli Mevduat Blokesi /Kat1lma Hesab1 Blokesi 
(ABO Dolan, Avro, in iliz Sterlini) 

• Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 

• Doviz (ABO Dolan, Avro) 

InvestAZ Yatmm Menkul Degerler • Para Piyasas1 Fonu 
A.$. • 

• 
• 
• 

K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu 

Ozel Sektor Bor9lanma Ara9lan Fonu 

TL DiBS 

Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nm 
ihra9 ettigi) 

• Ozel Sektor Bor9lanma Arac1 (OSBA) (her arac1 
kurum sadece ihracma kendi arac1hk ettigi ve Borsa 
istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 

• Hisse Senedi Fonu 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bor9lanma Ara9lan Fonu 

Degi~ken Fon 

Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 

Doviz (ABO Dolan, Avro, ingiliz Sterlini,) 

TL Vadeli Mevduat /Kat1hna Hesab1 Blokesi 

Vadeli Mevduat Blokesi /Katilma Hesab1 Blokesi 
ABO Dolan, Avro, in iliz Sterlini 

~l '~Ot )!i\J f ~ 
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Ba vuru Yeri 

info Yatmm Menkul Degerler A.$. 

Temiuata Ahnacak Kt met 

• Para Piyasas1 Fonu 

• K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu 

• Ozel Sektor Bor9lanma Ara9lan Fonu 

• TL DiBS 

• Ozel Sektiir Bor9lanma Arac1 (OSBA) (her arac1 
kurum sadece ihracma kendi arac1hk ettigi ve Borsa 
istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 

• Hisse Senedi Fonu 

• Bor9lanma Ara9lan Fonu 

• Degi~ken Fon 

• Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 

• Doviz ABO Dolan, Avro, in iliz Sterlini, 

integral 
A.$. 

Yatmm Menkul Degerler • Doviz (ABO Dolan, Avro, ingiliz Sterlini) 

• Pa 

Marba~ Menkul Degerler A.$. • Doviz (ABO Dolan, Avro, ingiliz Sterlini) 

• Pa 

Meksa Yatmm Menkul Degerler Teminat kabul etmeyecektir. 
A .. 

OY AK Yatmm Menkul Degerler • 
A.$. 

• 
Fibabanka A.$. 

• 
Tiirkiye Finans Kat1hm Bankasi A.$. 

• 
Phillipcapital Menkul Degerler A.$. • 

Para Piyasas1 Fonu 

Kira Se11ifikalan Kat1lnn Fonu 

TL DiBS 

Diiviz ABO Dolan, Avro, in iliz Sterlini 

Para Piyasas1 Fonu 

• K,sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu 

• Ozel Sektiir Bor9lanma Ara9lan Fonu 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

TL DiBS 

Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'11111 
ihra9 ettigi) 

Ozel Sektiir Bor9lanma Arac1 (OSBA) (her arac1 
kurum sadece ihracma kendi arac1hk ettigi ve Borsa 
istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 

Hisse Senedi Fonu 

Bor9lanma Ara9lan Fonu 

Degi~ken Fon 

Pa BiST 30'da er alan a lar 

Para Piyasas, Fonu 

Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 

ABDO 

0966 



Ba vuru Yeri Teminata Almacak K, met 

QNB Finans Y atmm Menkul • Para Piyasas, Fonu (Degi~ken) 
Degerler A.$. 

• 
• 
• 

K,sa Vadeli Bmvlanma Ara9lan Fonu (Degi~ken) 

Doviz (ABD Dolan, Avro, Sterlin,) (Degi~ken) 

TL DiBS De"i ken 

Tacirler Yatmm Menkul Degerler • Para Piyasas1 Fonu 
A.$. 

Odea Bank A.$. 

Tera Yatmm Menkul Degerler A.$. 

i S '~Unlii Menkul Degerler A.$. 

~~~~~~1)Ju 
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• 
• 

K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu 

TL DiBS 

• Ozel Sektor Bor9lanma Arac1 (OSBA) (her arac1 
kurum sadece ihracma kendi arac1hk ettigi ve Borsa 
istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 

• Hisse Senedi Fonu 

• Bor9lanma Ara9lan Fonu 

• Degi~ken Fon 

• Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 

• Doviz ABO Dolan, Avro, Sterlin 

• Para Piyasas1 Fonu 

• K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu 

• Ozel Sektor Bor9lanma Ara9lan Fonu 

• TL DiBS 

• Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nm 
ihra9 ettigi) 

• Ozel Sektor Bor9lanma Arac1 (OSBA) (her arac1 
kurum sadece ihracma kendi arac1hk ettigi ve Borsa 
istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 

• Hisse Senedi Fonu 

• Bor9lanma Ara9lan Fonu 

• Degi~ken Fon 

• Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 

• Doviz (ABD Dolan, Avro, ingiliz Sterlini,) 

• TL Vadeli Mevduat /Kahhna Hesab1 Blokesi 

• Vadeli Mevduat Blokesi /Katilma Hesab1 Blokesi 
(ABD Dolan, Avro, in iliz Sterlini) 

• Para Piyasas, Fonu 

• K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu 

• Ozel Sektor Bor9lanma Ara9lan Fonu 

• TL DiBS 

• Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nm 

f 



Ba vuru Yeri Teminata Ahnacak K1 met 

• Ozel Sektor Bor9lanma Arac1 (OSBA) (her arac, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

kurum sadece ihracma kendi arac1hk ettigi ve Borsa 
istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 

Hisse Senedi Fonu 

Bor9lanma Ara9lan Fonu 

Degi~ken Fon 

Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 

Doviz (ABO Dolan, Avro, ingiliz Sterlini,) 

TL Vadeli Mevduat /Ka!Ihna Hesab1 Blokesi 

Vadeli Mevduat Blokesi /Ka!Ilma Hesab1 Blokesi 
ABO Dolan, Avro, in iliz Sterlini 

VaktfYatmm Menkul Degerler A.$. • Para Piyasas, Fonu ( Ziraat P01tf6y Vak1fbank Para 

Tlirkiye Vak1flar Bankasi T.A.O. 

Piyasas, Fonu) 

• Doviz (ABO Dolan, Avro) 

• TL DiBS 

• Ozel Sektor Bor9lanma Arac, (OSBA) (her arac1 
kurum sadece ihracma kendi arac,hk ettigi ve Borsa 
istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 

• Pa 

• Para Piyasas1 Fonu ( Ziraat Portfoy Vak1fbank Para 

• 

• 

• 
• 

• 

Piyasas1 Fonu) 

K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu (Ziraat Portfdy 
Vakifbank K1sa Vadeli B01vlanma Ara9lan Fonu) 

Doviz (ABO Dolan, Avro) (internet Bankac1hg1 ve 
Mobil Bankac,hk Hari9) 

TL DiBS 

Vadeli Mevduat- TL (internet Bankac1hg1 ve Mobil 
Bankac,hk Hari9) 

Vadeli Mevduat - Doviz (ABO Dolan, Avro) 
(internet Bankac,h~, ve Mobil Bankac1hk Hari 

Y ap1 Kredi Y atmm Menkul Degerler • 
A.$. 

Para Piyasas1 Fonu 

K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu • 
• Ozel Sektor Bor9lanma Ara9lan Fonu 

• TL DiBS 

• Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nm 
ihra9 ettigi) 

• Ozel Sektor Bor9lanma Arac1 (OSBA) (her arac1 
kurum sadece ihracma kendi arac1hk ettigi ve Borsa 
istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 

• Hisse Senedi Fonu 



Basvuru Yeri Teminata Almacak K1vmet 

• Degi~ken Fon 

• Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 

• Doviz (ABO Dolan, Avro, ine:iliz Sterlini) 

Yap1 ve Kredi Bankasi A.$. • Para Piyasas1 Fonu (Sadece Yap, Kredi Portf6y Para 
Piyasas, Fonu) 

• K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan F onu (Sadece Y ap1 
Kredi P01tf6y K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu) 

• Doviz (ABO Dolan, Avro, Sterlin) 

• TLDiBS 

• Ozel Sektor Bor9Ianma Arac1 (OSBA) (Yalmzca 
Yap, ve Kredi Bankasi A.$. bonolan) 

• TL Vadeli Mevduat 

• Vadeli Mevduat (ABO Dolan, Avro, in<>iliz Sterlini) 

Yatmm Finansman Menkul Degerler • Para Piyasas1 Fonu 
A.$. 

Kamu Bor9lanma Ara9lan Fonu • 
• K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu 

• Ozel Sektor Bor9lanma Arac, (OSBA) ve Kira 
Se1tifikas1 (her arac1 kurum sadece kendi ihra9 ettigi ve 
BIST'te i~lem goren bor9lanma ara9lan) 

• Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 

• TL DiBS 

• Doviz (ABO Dolan, Avro) 

Ziraat Yatmm Menkul Degerler A.$. • Para Piyasas1 Fonu (Sadece Ziraat Portf6y tarafmdan 

T.C. Ziraat Bankasi A.$. Kurulan) 

Prim Menkul Degerler A.$. • K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu (Sadece Ziraat 

Pav Menkul DeiYerler A.S. 
Po1tf6y tarafmdan Kurulan) 

d) Paylarm dag1tJm zamam ve yeri: 

Halka arzdan pay alan yatmmc1larm soz konusu paylan sermaye piyasas1 mevzuat1 

_er9evesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazmda kayden izlenmeye ba~lanacaktlr. Paylar, 
:f .@_r tarafmdan dag1tl~ listesinin onaylanmasm1 takiben ve pay bedellerinin odenmesi 

J;< ~rt1yla Konsorsiyum Uyeleri tarafmdan yatmmc1larm MKK nezdindeki hesaplanna 

$ ~.,. ?"":;~., i:llac !Jr. c~ \~~ g;ol 
7.J,. /9 r:, ,\• 

'"' e ,_
1 

ale hi ~1lanan yatmmc!larm pay Ian, kaydi sistem esaslan 9er9evesinde, dag1t1m listesinin 
41 YASr' ~ .. 

t"~· 

{ N Kon siyum Uyeleri 'ne iletilmesini takip eden en ge9 2 (iki) i~ giinii i9erisinde ve pay 

11,\~ feikllerinin odenmesi 1yla, kaydi olarak teslim edilecektir. 
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25.1.4. Halka arzm ne zaman ve hangi §artlar altmda iptal edilebilecegi veya 
ertelenebilecegi ile satt§ ba~lad1ktan sonra iptalin m iimkiin olnp olmad1gma dair 
a~tklama: 

Garanti Yatmm ile $irket arasmda imzalanan Arac1lrk Siizle~mesi'nde yer alan ve a~ag1da 

yaz1h nedenlere dayamlarak halka arz iptal edilebilir ya da ertelenebilir 

a) Yasama yahut yiiriitme orgam veya sermaye piyasalan ile ilgili karar almaya yetkili 

organlar tarafmdan yap!lan diizenlemeler nedeniy le bu siizle~meden dogan 

yiikiimliiliiklerin yerine getirmesini imkans1z kilacak veya iinemli iil9iide gii9le~tirecek 

hukuki diizenlemeler yap1lmas1, 

b) Halka arz1 etkileyebilecek, sava~ hali, yangm, deprem, su baskm1 gibi tabii afetlerin 

ortaya 91kmas1, 

c) Kurul' dan ve/veya Borsa istanbul' dan gerekli izinlerin almamamas1, 

d) Ekonomik ve siyasi geli~meler ile para ve serrnaye piyasalarmdaki geli~melerin 

$irket'in Halka Arz Edilece Paylan'nm pazarlanmasrna imkan vermeyecek durumda 

olmas1, piyasalarm gene! dururnu itibariyle halka arzdan beklenen faydanrn 

geryekle~meyeceginin Garanti Y atmm ve/veya Halka Arz Edenler taraflarrnca 

iingiiriilmesi, 

e) $irket'in yiinetici ve ortaklar1 ile $irket hakkrnda paylann pazarlanmasm1 iinemli 

derecede etkileyebilecek herhangi bir soru~turma, <lava a91lmas1 ve Halka Arz Eden 

Pay Sahipleri aleyhine halka arz1 iinemli derecede etkileyen ya da etkileyebilecek 

herhangi bir soru~turma, <lava veya icra takibi a91lmas1. 

f) Halka arz sat1~ siirecinin ba~lamasrndan dag1t1m listesinin Halka Arz Edenler 

tarafrndan onaylanmasrna kadar ge9en siirede iinemli bir sebebin ortaya 91kmas1, 

g) Nihai halka arz fiyatmm veya halka arzrn yap1srnrn tespiti ile ilgili olarak (iizellikle 

Garanti Yatmm tarafmdan iinerilen fiyat istikran ve/veya te~viklerinin) Garanti 

Y atmm ve Halka Arz Edenler arasmda uzla~maya var1lamamas1. 

25.1.5. Kar§Ilanamayan taleplere ait bedeller ile yat1rimc1lar tarafmdan satt§ fiyatmm 
iizerinde iidenen tutarlarm iade §ekli hakkmda bilgi: 

,,="'"'"~~·~1lanamayan taleplerden dolay1 olu~an iade bedeli en ge9 dag1t1m listesinin onaylanarak 

/:,"·:7'£. ;():e.sili:\i~mesini i_zleyen i~giinii i9erisinde, sat1~1 ger9ekle~tiren Konsorsiyum Uyeleri 

t1 ,. ,,.·:;:~t;rrs1fm~j111, i~bu Izahname'nin 25.1.3.2 (c) maddesinde belirtilen ba~vuru yerlerinde Talep 

!( ~- ((( ·B'e~eli,'i}ji nakden iideyen Yurt i9i Bireysel Yatmmc!lar, Yurt i9i Yiiksek Ba~vurulu 

\;\ '",, 
0\\'.i:i2 Y&finnjt1lar ve $irket <;ah~anlar1'ndan olu~an yatmmc1lara iade edilecektir ve k1ymet blokesi 

\;'"-(.," '.'. ;fi.~fe,ilii ii: ba~vuran yatmmc1larmda kiymetl:r'._nd~k'.. blokajlar i~bu izah~a~~'nin halka ~rza 
·::~~/l\>i'Ba~vuru surec1 ba~lrklr 25.1.3.2 numarah bolumunun (b) pay bedellenn odenme yen ve 

1;i S ~<',kline iii kin bilgi q_a~lr1k1smmd t1ld1g1 ~ekilde kaldmlacakt1r. fil ~ 
~"\'Ii!. T 1 ,!M r-·· ·. :?,,'-:;~~~'.v;~~• 

.,,', .UL c' ' .. ; 1 
·, i\t s • ·.· Yl.~f'i:•!,;id,y'-<.: i• (/ 
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25.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarlan hakkmda bilgi: 

Talep miktannm 1 (bir) lot (1 TL nominal degerli 100 adet pay) ve katlan ~eklinde olmas1 

~artt1r. 

Y atmmc1lar 19m talep edilebilecek azami pay adedi konusunda herhangi bir sm1rlama 

bulunmamaktad1r. 

Tiim yatmmc1lar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ili~kin bir alt 

sm1r belirleyebilirler. 

25.1.7. Yat1nmcllarm satm alma taleplerinden vazge~me haklarma ili~ldn bilgi: 

izahname ve ihra9 Belgesi Tebligi'nin 24. ve SPKn'nin 8. maddesi uyannca, izahname ile 

kamuya a91klanan bilgilerde, sat1~a ba~lamadan once veya sat1~ siiresi i9inde yatmmc!lann 
yatmm karanm etkileyebilecek degi~iklik veya yeni hususlarm ortaya 91kmas1 halinde durum 
ihra991 veya Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafmdan en uygun haberle~me vas1tas1yla derhal 

Kurul'a bildirilir. 

Degi~iklik gerektiren veya yeni hususlann ortaya 91kmas1 halinde, sat1~ siireci durdurulabilir. 

Degi~tirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi i~ giinii i9inde 
SPKn'nda yer alan esaslar 9er9evesinde Kurulca onaylamr ve izahname'nin degi~en veya yeni 

eklenen hususlara ili~kin k1sm1 yay1mlamr. 

Degi~iklik veya yeni hususlarm yay1mlanmasmdan once pay satm almak i9in talepte 
bulunmu~ olan yatmmc1lar, izahname' de yap1lan ek ve degi~ikliklerin yaynnlanmasmdan 

itibaren iki i~ giinii i9inde taleplerini geri alma hakkma sahiptirler. 

Aynca, izahname'de herhangi bir degi~iklik olmasa dahi yatmmc1lar, talep toplama siiresi 

i9erisinde taleplerini degi~tirme ya da geri alma hakkma sahiptirler. 

25.1.8. Paylarm teslim yiintemi ve siiresi: 

ihra9 edilecek pay Jar kaydile~tirme esaslan 9eryevesinde MKK tarafmdan hak sahipleri 
bazmda kayden izlenecek olup, paylarm fiziki teslimi yap1lmayacakt1r. Kaydi paylar azami 

dag1t1m listesinin kesinle~tiginin Konsorsiyum Uyelerine bildirimini takip eden iki i~ giinii 

i9erisinde teslim edilecektir. 

25.1.9. Halka arz sonu~larmm ne ~ekilde kamuya duyurulacag1 hakkmda bilgi: 

___,..,.=1;;1.,il1ka arz sonu9lan, Kurulun sennaye piyasas1 ara9lann111 satJ~ma ili~kin diizenlemelerinde 
./\:, G.t\l'. n esaslar 9en;evesinde dag1t1m listesinin kesinle~tigi giinii takip eden i~ giinii Kurul'un 



25.1.11. Satm alma taahhiidiinde bulunan ger~ek ve/veya tiizel ki§ilerin ad1, i§ adresleri 
ve bir paym satm alma fiyatJ ile bu ki§ilerin ihra~~I ile olan ili§kisi hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

25.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satJ§ duyurusunun ilan edilecegi gazeteler: 

Yoktur. 

25.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemaland1nhp nemaland1rdmayacag1, 
nemaland1nlacaksa esaslan: 

Halka arz nedeniy le toplanan bedeller nemalandmlmayacakt1r. 

25.1.14. Halka arzda i~sel bilgiye ula§abilecek konumdaki ki§ilerin listesi: 

$irket'in, halka arza arac1hk edenlerin, paylann degerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye 
ula~abilecek konumdaki idari sorumlulugu bulunan ki~ilerin, $irket'in %5 ve iizerinde paya 
sahip ortaklarmm ve halka arz nedeniyle hizmet ald1g1 diger ki~i/kurumlann listesi a~ag1da 
yer almaktad1r: 

Ad-Soyad 

Melin G0LTEPE 

Giirsel OTEGENGiL 

OzerOKER 

Murat HALICIOGLU 

Altug EKiNiL 

OguzONAR 

Volkan SAVCIOZEN 

HalukTUNA 

Osman Atay KUZUCUOGLU 

Ali KANTUR 

Necati KOKLO 

Mustafa OZPEHLiVAN 

··zoEMiR 

Ee 
y iyi.i '. 

·/·' 
Tc!: '.";C'' .J ·_ 

1~- , 1 ,, i 

f, '," _,;., [\L._,: (l:;-_;.. lh,! i • •• 

i§bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. 

i§bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. 

i§bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. 

i§bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. 

i§bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. 

i§bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. 

i§bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. 

i§bir Holding A.$. 

i§bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. 

i§bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. 

i§bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. 

i§bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. 

i§bir Holding A.$. 

Garanti Yat,nm Menkul K1ymetler A.$. 

Garanti Yatmm Menkul K1ymetler A.$. 

Garanti Yatmm Menkul K1ymetler A.$. 

Garanti Yat,nm Menkul K1ymetler A.$. 

' . ~)iJ\jt 
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Ad-Soyad Kurum 

Me1t HASANREiSOGLU Garanti Yal!run Menkul K1ymetler A.$. 

Taylan Ozglir TO PRAK Garanti Y atmm Menkul K1ymetler A.$. 

<;agn Kaan YILDIZ Garanti Yatmm Menkul K1ymetler A.$. 

Atacan CO$KUN Garanti Yat1run Menkul K1ymetler A.$. 

Esra TEKiNOZ Garanti Y atmm Menkul K1ymetler A.$. 

Zaferhan SOYLU Garanti Yatmm Menkul K1ymetler A.$. 

Oline~ TORKOGLU Garanti Yatmm Menkul K1ymetler A.$. 

Av. Omer<;OLLAK Paksoy Ortak Avukat Biirosu 

Av. Okke~ $AHAN Paksoy 01tak A vukat Blirosu 

Av. Merve KURDAK Paksoy 01tak Avukat Blirosu '§ 
Paksoy Ortak Avukat Blirosu 

f-----------+-----"--~ 
Av. Blilent OZTURK 

Av. Ceren TEZCAN 

Av. Barkin DEMiRA Y 

Av. Ogulcan Halebak 

Av. !~ii Bozkurt 

Mehmet Ba~ol <;ENGEL 

OzgeTEZCAN 

Merih BALCI 

MirayUGUR 

Ya~ar Emin TAYLAN 

EmirTA$AR 

Paksoy Ortak Avukat Blirosu {\ 

/. ' Paksoy 01tak Avukat Blirosu . , 

Paksoy 01tak Avukat Blirosu / \ 

Paksoy 01tak Avukat Blirosu / 

Gliney Baguns1z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 
Mli~avirlik A.$. (member of Ernst & Young Global Limited) 

Gliney Baguns1z Denetim ve Serbest M uhasebeci Mali 
Mli~avirlik A.$. (member of Ernst & Young Global Limited) 

Giiney Baguns1z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 
Mii~avirlik A.$. (member of Ernst & Young Global Limited) 

Giiney Bag1ms1z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 
Mli~avirlik A.$. (member of Ernst & Young Global Limited) 

Eren Bagnns1z Denetim A.$. (Member Firm of Grant Thornton 
International) 

Eren Bagnns1z Denetim A.$. (Member Firm of Grant Thornton 
International) 

f----------+-------'-----------------i.v 

Bahadir Can <;iMEN 
Eren Bagnns1z Denetim A.$. (Member Firm of Grant Thornton 
International) 

.c. ~<;agla MUTLUCAN 
Eren Bagnns1z Denetim A.$. (Member Firm of Grant Thornton 
International) 

Etilcr 1\1. 
Ocmir!:e 

Bc$i 

Eren Bagnns1z Denetim A.$. (Member Finn of Grant Thornton 
International) 

\ 



25.2. Dag,tim ve tahsis plam: 

25.2.1. Halka arzm birden fazla iilkede aym anda yaplld1g1 durumlarda, bu iilkelerden 
birine belli bir oranda tahsisat yapllm1§sa buna ili§kin bilgi: 

Yoktur. 

25.2.2. ihra~~mm bildigi ol~iide, ihra~~mm ana hissedarlan veya yiinetim kurulu iiyeleri 
ile yiinetimde siiz sahibi ki§ilerin yapllacak halka arzda i§tirak taahhiidiinde bulunma 
niyetinin olup olmad1g1 veya herhangi bir ki§inin halka arz edilecek paylarm yiizde 
be§inden fazlasma taahhiitte bulunmaya niyetli olup olmad1gma ili§kin bilgi: 

Yoktur. 

25.2.3. Halka arzda yatinmcllara tahsis ve dag1tim esaslan: 

Sermaye Piyasas1 Ara9lannm Sat1~1 Tebligi'nin, 18'inci maddesinin dordiincii fikras1 hiikrnii 

uyannca halka arz edilecek sermaye piyasas1 ara9lannm nominal degerinin, en az yiizde 

onunun yurt i9i bireysel yatmmc1lara ve yiizde onunun yurt i9i kurumsal yatmmc1lara tahsis 

edilmesi zorunlu olup, Kurul, halka arz edilecek sermaye piyasas1 ara9lannm piyasa degerini, 

piyasa ko~ullanm ve benzeri gerek9eler ile ihra99mm ve/veya halka arz edenin talebini de 

dikkate alarak bu fikrada yer alan asgari tahsisat oranlanm s1fira kadar indirmeye veya bir kat 

daha artmnaya yetkili k1hmm~tlr. 

a) Yat1nmc1 grubu bazmda tahsisat oranlan: 

1. 517 .000 TL nominal degerdeki %2'1ik kism1 ~irket <;:ah~anlan 'na 

11. 9.047.500 TL nominal degerdeki %35'1ik kism1 Yurt i9i Bireysel Yatmmc1lar'a 

lll. 

IV. 

V. 

5.945.500 TL nominal degerdeki %23'1iik kism1 Yurt i9i Yiiksek Ba~vurulu 
Y atmmc1lar' a 

7.755.000 TL nominal degerdeki %30'1uk k1sm1 Yurt i9i Kurumsal Yatmmc1lar'a 

2.585.000 TL nominal degerdeki %10'1uk k1sm1 Yurt D1~1 Kurumsal Yatmmc1lar'a 

tahsis edilmi~tir. 

b) Tahsisat degi§ikliginin yapilabilecegi §artlar, biiyiikliigii ve tahsisat degi§ikliginde 
miinferit dilimler i~in uygulanabilir yiizdeler: 

_ Talep toplama siiresi sonucunda belirli bir yatmmc1 grubuna tahsis edilen tutar1 kar~1layacak 
...-ft':!·----·~!:'¾ 

!
.<"',,~, ('q;rt'Rtw.da talep gelmemi~ olmas1 durumunda o gruba tahsis edilen tutarm kar~1lanmayan k1sm1 

'l • ;--~-~'..§ir,ke1\p. ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin onay1 ile diger gruplara aktanlabilir. 

{( , . { ((t;:~:~k~i:{ ibpiama siiresinin sonunda herhangi bir yatmmc1 grubuna tahsis edilen tutan 

\_,, .:·· ~~:"-:~ka}~1I~facak kadar talep gelmi~ olsa dahi, ~irket'in ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin 
',,,.:::,;. '.!:i<;i?:i);ayr ile tahsis edilen tutarlarda, %20' den fazla olmamak iizere azaltma yap1larak diger 

~ !•~::~~h:~sat ~r~planna 1~~11~~a y~~1I "'"'""··- '· DING ~$h ~-- } ~ r·· " 1 , ~ ,1. ~ " ~ -~i,;;;;;;f:f;{')_,,~P),A.Jt_')/'"-- :i , Jr::. u "' 
•
0 
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Talep toplama siiresinin sonunda, Halka Arz Edilen Paylar'a k1smen ya da tamamen yeterli 
talep gelmemesi halinde 6ncelikle sermaye artmm1 nedeniyle ihra9 edilecek paylann sat!§! 
ger9ekle§tirilecektir. Halka arzda yeterli talep gelmemesi ve Halka Arz Edilen Paylar'm bir 
klsmmm satl§mm iptalinin gerekmesi durumunda ilk olarak Halka Arz Eden Pay Sahipleri'ne 
ait olan Mevcut Paylar'm sat1§1mn iptaline gidilecektir. Boyle bir durumda Halka Arz Eden 
Pay Sahipleri'nden her bir ortak baklmmdan, ilgili ortagm Mevcut Paylar i9indeki pay1 
nispetindeki paym sat!§! iptal edilecektir. Talep toplama siiresinin sonunda, sat1§1mn iptali 
gereken Halka Arz Edilen Pay Jar i9in Mevcut Pay lar'm satl§1mn iptalinin yetersiz kalmas1 
durumunda, Y eni Pay lar'm iptaline ge9ilebilecektir. 

Ek olarak talep toplama siiresinin sonunda her bir yatmmc1 grubuna tahsis edilen tutan 
kar§1layacak kadar talep gelmi§ olsun ya da olmasm, Sat!§ Tebligi'nde Yurt i9i Bireysel ve 

Ymt i9i Kurumsal Yatmmc1lar i9in belirtilen asgari %10'luk tahsisat oranlanmn altma 
inmemek kayd1yla, Halka Arz Eden'in onay1 ile tahsisat degi§ikligi yap1labilir. Ancak 
herhangi bir yatmmc1 grubu i9in azalt1lacak tahsisat tutan 25.2.3.a'da beli!tilen tahsisat 
oranlarmm %20'sinden daha fazla olmayacakt1r. 

Her halilkarda, Ek Sat1§a Konu Olan Paylar i9in tahsisat oranlan serbest9e belirlenecektir. 

c) Bireysel yatir1mcdar ve ihra~~mm ~ah§anlarma ili§kin tahsisat grubunda tahsis 
edilen nominal degerden daha fazla talep gelmesi durumunda uygulanacak 
dag1t1m yiintemi/yiintemleri: 

Sirket <;:ah~anlan, Yurt i9i Bireysel Yatmmc1lar ve Yurt i9i Yiiksek Ba~vurulu Yatmmc1lar 
tahsisat grubunda fazla talep olmas1 durumunda uygulanacak farkh bir y6ntem 
bulunmamaktadir. 

d) Tahsisatta belirli yat1nmc1 gruplarma veya belirli diger gruplara tanmabilecek 
ayncahklar ve bu gruplara dahil edilme kriterleri: 

Halka arz siirecinde Sirket <;:ah~anlan i9in ayn bir tahsisat grubu belirlenmi~tir. Sirket 
<;:ah~anlan'na tanmabilecek ayncahk bulunmamaktad1r. 

e) Tek bir bireysel yat1r1mc1ya dag1tilmas1 iingiiriilen asgari pay tutan: 

Sirket <;:ah~anlar1, Yurt i9i Bireysel Yatmmc1 ve Yurt i9i Yiiksek Ba~vurulu Yatmmc1 
say1smm bu yatmmc1 grubuna dag1t1lacak toplam lot adedinden az veya e~it oldugu 
durumlarda, talebi bilgi eksikliginden iptal edilmemi~, o gruptaki tiim yatmmc!lara en az 1 
(bir) lot (1 TL nominal degerli 100 adet pay) dag1t!lacaktlr. 

;"t.Q.~ <;:ah~anlar1,Yurt i9i Bireysel Yatmmc1 ve Yurt i9i Yiiksek Ba~vurulu Yatir_1mc1 grubu 
"' 19m to am yatmmc1 say1smm bu yatmmc1 grubuna dagrt!lacak toplam lot adedmden fazla 

i:/ C""itrru rumlarda ise hangi yatmmc1lara hirer lot dag1t1lacagma Garanti Y atmm' m 6nerileri 
'JI!/ ~~ I cPQ 

" ';,._ ~,ct;l-€'a1;4t almarak, Sirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafmdan Kurul'un Sat1~ ~ ~ ~:.;;;>JX I 

, + 1·1rA$]1eoi1jf nin 19. maddesinde yer alan e~it ve adil davramlmas1 esas1 g6zetilerek karar 
~~- "' Aoj~,r'" 

n ~~~ecektir. 
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f) Miikerrer talep olmas1 halinde uygulanacak esaslar: 

Yurt 19i Bireysel Yatmmc1, Yurt 19i Yiiksek Ba~vurulu Yatmmc1 ve $irket c;::ah~anlan'ndan 
olu~an yatmmc1lar gruplarmda, tek bir yatmmc1ya asgari I adet pay dag1t1m1 yap1hrken, 

miikerrer talep kontrolii i~lemi yap!larak bir defadan fazla talepte bulunan yatmmc!lara her bir 

yatmmc1ya I adet pay (bu gruba tahsis edilen miktann yetmemesi durumunda lmra ile 

belirlenecektir) verilecek ~ekilde dag1t1m yap!lacakt1r. Yurt i,i Bireysel Yatmmc1lar, Yurt i,i 
Yiiksek Ba§vurulu Yatmmc1lar ve $irket ~ah§anlan olarak ba§vuranlarm nihai talep adedi 
belirlendikten sonra her ii, grup konsolide edilerek miikerrer taramaya tabi tutulacak, bir 
defadan fazla talepte bulunan yatmmc1larm bulunmas1 durumunda, $irket ~ah§anlan'nm 
Garanti Yatmm iizerinden ilettikleri talepleri, $irket ~ah§anlan hari, Yurt i,i Bireysel 
Yatmmc1lar ve Yurt i,i Yiiksek Ba§vurulu Yatmmc1lar'm yalmzca en yiiksek miktarh talebi 
kabul edilecektir. Yurt i,i Bireysel Yatmmc1lar ve Yurt i,i Yiiksek Ba§vurulu Yatmmc1lar farkh 
Konsorsiyum Uyeleri'nden e§it miktarda miikerrer talep yapml§Sa veya yetersiz bilgi giri§inden 
dolay1 karars1z kahmyorsa, Garanti Yatmm ve Halka Arz Eden Ortaklar'm uygun giirdiigii §ekilde 
dikkate almacaktir. Yurt i9i Kurumsal Yatmmc1 ve Yurt D1$1 Kurumsal Yatmmc1 gruplarmda 

oncelikle, izahname'nin 25.1.3 .2 (a) maddesinde belirtildigi $ekilde (her bir yurti9i ve yurtd!$I 

kurumsal yatmmc1ya verilecek pay miktanna Garanti Yatmm'm onerilerini de dikkate 

almarak satan ortak tarafmdan karar verilecektir) nihai talep adedi belirlenecektir. 

$irket c;::ah$anlan tahsisat grubundan talepte bulunan yatmmc1lann, i$bU izahnamenin 

25.1.3.2.c boliimiinde belirtilen, Garanti Yatmm'a ait ba$vuru noktalan arac1hg1yla taleplerini 

iletmeleri gerekmektedir. $irket c;::ah$anlan, Garanti Y atmm d1$mdaki arac1 kurumlardan 

ba$vuruda bulunamayacaklard1r. Garanti Yatmm d1~mdaki arac1 kurumlar ile ba$vuru yapan 

$irket c;::ah$anlar1 'mn talepleri degerlendirilmeye almmayacak ve iptal edilecektir. Ancak, 

talep toplama siiresi sonunda Yurt 19i Kurumsal Yatmmc1 veya Yurt D1$1 Kurumsal Yatmmc1 

grubuna tahsis edilen tutan kar$1layacak miktarda talep gelmemi$ ise miikerrer talepte 

bulunan yatmmc1larm en yiiksek miktarh ikinci talep tutarlan da dikkate almabilecektir. ilgili 

yatmmc1 grubuna tahsis edilen tutarm tamamm1 kar$!layacak talep belirleninceye kadar 

hesaplamaya bu $ekilde devam edilecektir. A 
g) Halka arz siiresinin erken sonland1nlma ko~ullan ve erken sonlandll'dabilecek 

tarihler: / 

Yoktur. 

h) Halka arz edilecek paylara ili~kin yapilacak tahsisatlara yonelik olarak, iletilen 
talepler veya fiyat tekliflerinin, i~lemi yapan veya yapdmasma arac1 olan yetkili 

.<"'-":"-'""'""'"'" kurulu~ bazmda belirlenmesinin miimkiin olup olmad1g1 hakkmda bilgi: 
<'·' rft if"'t -~~ 

/
/ •a :;.'.~:'f:i'~k~\rz Edilecek Paylara ili$kin yap!lacak tahsisatlara yonelik olarak, iletilen talepler veya 

d ;~ ((;:~ :;;.;~t Je\liflerinin, i~lemi yapan veya yap1lmasma arac1hk eden yetkili kurulu$ bazmda 
\\ c \ \'/;-,p6lh-lenfuesi miimkiindiir. 
'~ ,.., ,.,, --~-·· ,, /' 
\\ ''"' ~'.'r->"->'.<·~ 'I .· 

\,.,., .. ' ., ,25.J..ll'. Talepte bulunan yatlnmcilara, halka arzdan ald1klan kesinle~mi~ pay miktarmm 
'••~:

01i)'{l}iJdirilme siireci hak nda bilgi: 
Ii s \,&'-"' 

A 
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Halka arzda talepte bulunan yatmmc1lar, dag1t1m listelerinin onayland1g1 giinii takip eden i~ 
giinii talepte bulunduklan Konsorsiyum Oyesi 'ne ba~vurarak halka arzdan ald1klan 
kesinle~mi~ pay miktarlarm1 iigrenebilirler 

25.2.5. Ek sat!§ i§lemlerine ili§kin bilgi: 

a) Toplanan kesin talebin satI§a sunulan pay miktarmdan fazla olmas1 halinde 

mevcut ortaklara ait paylarm, ek satJ§a konu olup olmayacag1 hakkmda bilgi: 

Top1anan kesin talebin satJ~a sunulan pay miktanndan fazla olmas1 halinde toplamda 
5.170.000 TL nominal degere kadar paym dag1tJma tabi tutulacak toplam pay miktarma 
eklenmesi planlanmaktad1r. 

b) Ek satJ§a konu olabilecek paylarm azami nominal degeri ve oranlan ile sat1§ 
yiintemi ve siiresi: 

Ek sat1~a konu olabilecek paylarm azami nominal tutan 5.170.000 TL' dir. Bu paylar halka arz 
edilen paylann toplammm nominal tutarmm %20'sine denk gelmektedir. Toplanan kesin 

talebin sat1~a sunulan pay miktanndan fazla olmas1 halinde ek sat1~ hakki kullamlabilecek ve 
ek sat1~a konu edilecek miktar, halka arz edilen pay miktarma eklenerek dag1tJma tabi 
tutulacakt1r. Ek satJ~a konu paylann yatmmc1 gruplan arasmdaki dag1hm1 tahsisat oranlanna 
bagh kalmadan Konsorsiyum Lideri'nin iinerileri de dikkate almarak, Satan Ortak tarafmdan 
belirlenerek kesinle~tirilecektir. 

c) Ek sat1§m arac1 kurumca ortaklardan iidiin~ almacak paylarm satJ§I yoluyla 

ger~ekle§tirilmesinin planland1g1 k1sm1 ile ilgili a~1klama: 

Yoktur. 

25.3. Paylarm fiyatmm tespitine ili§kin bilgi 

25.3.1. 1 TL nominal degerli 100 adet paym satI§ fiyatJ ile talepte bulunan yatirnncmm 

katlanacag1 maliyetler hakkmda bilgi 

Bir paym nominal degeri 0,01 TL olup, 1 TL nominal degerdeki 100 adet paym sat1~ fiyatJ 
11,85 TL olarak belirlenmi~tir. 

Konsorsiyum Oyelerinin, halka arzda talepte bulunan yatmmc1lardan talep edecekleri 
komisyon ve benzeri giderler a~ag1daki tabloda giisterilmi~tir. 

Sermaye 
Yat1nmcmm 

Hesap 
Piyasas1 

Ba§ka Arac1 
A,;ma 

Aracmm 
Kurulu§taki EFT Ucreti 

Damga 
Diger 

Ucreti * MKK'ya 
Hesabma 

Vergisi 
Virman 

Virman Ucreti 
Ucreti 
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Kurum 

Menkul 
Degerler A.$. 

Alnus Yatmm 
Menkul 
Degerler A.$. 

Alternatif 
Yatmm 
Menkul 
Degerler A.$. 

Anadolu 
Yatmm 
Menkul 
K1ymetler A.$. 

Hesap 
A\'.ma 
Ucreti * 

MKK 
Tarifesi 

MKK 
Ata Yatmm 
Menkul 

tarifesi 
K1ymetler A.$. 

Sermaye 
Piyasas, 
Aracmm 
MKK'ya 
Virman 
Ucreti 

4TL 

MKK 
tarifesi 

Dinamik Hisse 

Yat1nmcmm 
Ba~kaArac, 
Kurulu~taki 
Hesabma 
Virman Ucreti 

Almacaktir 

4TL 

1,25 TL+BSMV 

MKK tarifesi 

MKK tarifesi 

Menkul Yoktur ba~ma Skalaya Gore 

EFT Ucreti Damga 
Vergisi 

5,30 TL 

4TL 

Kurum 
skalas, 
uygulanacakt 
IL 

0-100.000 TL 
aras1 14 TL, 
100.000 TL-
1.000.000 TL 
aras1 
0.00015, 
1.000.000 TL 
ve lizeri 165 
TL 

BSMV (0.05) 
eklenir. 

internet 6.33 
TL sabit 
licret+ 
BSMV (0.05) 

Skalaya Gore Y oktur 

Diger 

Halka arz slirecine 
ili~kin diger gider 
bulunmuyor, 
yatmmc, kurum 
ili~kisinin 
devammda soz 
konusu olabilir 

8 TL+BSMV ilk 
kez MKK sicil 
alunmda. 

Yoktur 

• 

Degerler A.$. 1,32 TL , , 
1-------1-----1---~l--------l------!----l-----~,q " 
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Sermaye 
Yat1nmcmm 

Hesap 
Piyasas1 

Ba~kaArac1 
Kurum A~ma 

Aracmm 
Kurulu~taki EFT Ucreti 

Damga 
Diger 

Ucreti * MKK'ya 
Hesabma 

Vergisi 
Virmau 

Virmau Ucreti 
Ucreti 

Menkul tarifesi tarifesi 
K1ymetler A.$. 

Gedik Menkul 
3 TL 1,58 TL - - - -Degerler A.$. 

Takasbank 
Tarifesi 
Yiizbinde 5 + 
BSMV 

MKK MKK 
MKK tarifesi Global Menkul tarifesi tarifesi Min 6,33 - -Degerler A.$. TL+BSMV 

Maks 

63,25 
TL+BSMV 

MKK 
MKK Tarifesi Takasbank 

Halk Yatmm Tarifesi / MKK 
Oyeleraras1 Tarifesi i~lemlere ait 

Menkul Hesap Tarifesi 
Menkul Virman Yiizbinde Yoktur 

Diizenleyici 

Degerler A.$. 
A9ma 0,25 TL 

Transferi 1,88 TL 5+BSMV kurulu~ masraflan 
2,55 TL+ almmaktad1r. 
BSMV 

+BSMV 

ICBC Turkey IJ! ,-
Yat1nm Beher i~lem )<: 

- - 0,21 TL - -Menkul i9in 5,25 TL \; 

Degerler A.$. 

/; INGYatmm 
MKK 

Menkul - - - - - I/ 
tarifesi 

Degerler A.$. // 
InvestAZ / " 
Yatmm 

- - - - - -Menkul 
I 

'- -erler A.$. 
,1...t~ 

~ 
,,. ·'w.* 

--c::=~o Ya nm 
~ rr r . ~1rn1 l - - - - - -
~ .. .. I 

'" " , ,\._ Degerler , . $. 
t" ·::!C' '·~-~:r·~~- .... t) {I 

'· + /'i-tJ,".>;-.'1 '1 .1.f Takasbank Komisyon oram; 
~- .~ N i _,;,,>/ Yok v;,k , 1_,25 TL+ BSMV tarafmdan Yok %0, 1 (Binde 1) + '""-';';"t \}.\."-

'xi~ tl;:,, 'T;,tegral ,, / L.-?' ( al ma~;,:;, 
u ~ - ... " 

. BSMV 

~h 
', .. ~----1 

;ff,, . ,~-, H1 _ '• ___ re - ~Trn• ffi;JISL~ ~ ~•t)'\!1,/Lllti 1 !\' "· . ";l "'? i'\ ;'.1,;J ~ • ff !\!I ~ ,'l ~ /o - i~nN0·1, s. . "i-1\,}:r,~'f!P:(:;l;" ;n~ _:~,:·:- ·_ ·.--_, __ ;·- ·,- - 277 'I U; . . - ,. -I I --R .. ,$. 
06f O Bake nii"i ~)/iJ i." 1 A:tircr l\i~1h, , : , e , c 1 • Yo!u .,, •->-• ,_, '" -- - ;,, 

Dcmirl,ert So'_. ll'Vu4337 T Lcc·-0 V- •, j ·-- l ~: :- :,'i'.J:J7 Kavak •"p , -~ J: 81 1 1/016 
Be~i tcis IS"fAl 1F.iUL ! --..,:·._ .;,i ·_j- ·' ' i -i/ -;_,., ';',l lo/•:.A;, ,llv: o, .. ,, V.;71 l< .J C.,'i) 



c-r I\ 
Dcmirk 

Be!;i 

Kurum 

Yatmm 
Menkul 
Degerler A.$. 

Marba~ Menkul 
Degerler A.$. 

Meksa Yatmm 
Menkul 
Degerler A.$. 

OYAKYatmm 
Menkul 
Degerler A.$. 

PhillipCapital 
Menkul 
Degerler A.$. 

Hesap 
A~ma 
Ucreti * 

2,55 TL 

3,47 TL 

Sermaye 
Yatinmcmm 

Piyasas1 
Ba~kaArac1 

Aracmm 
Kurulu~taki EFTUcreti 

MKK'ya 
Hesabma 

Virmau 
Virman Ucreti 

Ucreti 

iicretler: 
Tutar 
iizerinden % 
0,005 
(Yiizbinde 
bq+BSMV) 
(126,272.-
/1,262,723.-
TL 
arasmdaki 
tutarlar) 
Asgari:6.33 
TL+BSMV 
(126,272.-
TL'den az 
olan tutarlar 
i9in) Azami: 
63.25 TL+ 
BSMV 
(1,262,723.-
TL'yi a~an 
tutarlar i 111 

Yiiriirliikteki 
MKK Tarifesi 

EFT Tarifesi 

- 2,64 TL 9TL 

3 TL (Pay 
B ) 

3 TL (Pay Ba~ma) 6,41 TL 
a~ma 

Damga 
Vergisi 

Diger 

MKK tarafmdan 
al man iicretler 
mii~terilerden 
tahsil edilmektedir 

h 



Kurum 

Menkul 
Degerler A.$. 

Tera Yatmm 
Menkul 
Degerler A.$. 

Onlii Menkul 
Degerler A.$. 

Vak,fYatmm 
Menkul 
Degerler A.$. 

Tiirkiye 

Hesap 
A~ma 
Ucr eti * 

Serma ye 
Piyasa SI 

Arac, DID 

MKK 'ya 
Virm an 
frcreti 

Saklay1c1 
Kurum 

2 55 TL+ Virman 
BSMV tarifesi 

uygulanac 

Mii~teride 
n sadece 
yasal 
olarak 

aktir. 

Vak,flar almmas1 -
AO gereken Bankasi T. · · fl . 

Yap, Kredi 
Yallnm 
Menkul 
Degerler A.$. 

masra m 
almacakt, 
r 

Yatn •imc1n1n 
Ba~k aArac1 
Kur nlu~taki 
Hes abma 
Vir man Ucreti 

15, 000 TL'ye 
kad ar IO TL, 

15 , 001-50,000 
TL 'ye kadar 18 
TL, 

50,001 TL iizeri 
50TL 

Saklay1c1 Kurum 
Virman tarifesi 
uygulanacaktir. 

I 25 TL+ BSMV , 

Mii~terilerden 
ahmrnyor. 
Yatmm 
Finansman 
mli~terisi 
olmayanlardan; 
ba~ka kurumlara 

/' lhisse senedi 

EFT Ucreti 

Takasbank 
Tarifesi 
Ylizbinde 
!0+BSMV 

Yiiriirliikteki 

Damga 
Vergi si 

-

eft skalas, _ 
uygulanacakt 
II' 

0-1.000 TL 
aras1: 2,5 
TL+BSMV 

1.000,01 TL-
50.000 TL 

Dig er 

-

Mii~teriden 
sadece yasal 
olarak almmas1 
gereken 
masraflar 
almacaktir. 

Mii~teriden sadece 
yasal olarak \ 
almmas, gereken 

masraflar a 
"'""~""· I'. 

j_\ 
. 

aras1: t1f/'nl H(U rci I\!~_ J. :' 

_ •~-~~,- ·, No:1~. 1: 
066 EJaka 11 lar / A," • I\ 
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Sermaye 
Yat1nmcmm 

Hesap 
Piyasas1 

Ba~kaArac1 
Kurum Afma 

Aracmm 
Kumlu~taki EFT Ucreti 

Damga 
Diger 

Ucreti * MKK'ya 
Hesabma Vergisi 

Virman 
Virman Ucreti 

Ucreti 

vinnanlarmda BSMV 
MKK tarifesi 
uygula111r 50.000,01 

lizeri: 5 0 TL 
+BSMV 

Ziraat Y atmm 
i~lem ba~ma 1,25 

Menkul - - - - -
Degerler A.$. 

TL+BSMV 

25.3.2. Halka arz fiyatmm tespitinde kullamlan yiintemler ile satI~ fiyatmm belirli 
olmamas1 durumunda halka arz fiyatmm kamuya duyurulmas1 siireci ile halka arz 
fiyatmm veya fiyat tesptindeki kriterlerin belirlenmesinde kimin sorumlu olduguna dair 
bilgi: 

Halka arz fiyat1 1 TL nominal degerli pay ic;:in 11,85 TL olarak belirlenmi~tir. 

Halka arz fiyat1 belirlenirken pazarlama c;:ah~malan sonucunda gelen bildirimler dikkate 

almm1~ttr. 

Halka arz fiyatmm belirlenmesinde kullamlan y6ntemlere ili~kin olarak Garanti Yatmm 

tarafmdan haz1rlanan fiyat tespit raporu, yasal silresi ic;:inde, KAP'ta (www.kap.gov.tr) ilan 

edilecektir. Halka arz fiyatmm belirlenmesinde nihai sorumluluk Halka Arz Edenlere aittir. 

25.3.3. Yeni pay alma hakk1 kis1tlanm1~sa yeni pay alma haldunm lusttlanmasmdan 
dolay1 menfaat saglayanlar hakkmda bilgi: 

$irket'in mevcut ortaklannm yeni pay alma haklan tamamen k1s1tlamm~ttr. Yeni pay alma 

hakkmm k1s1tlanmasmdan dogrudan sadece ihra991 menfaat saglayacakttr. Halka arz edilen 

r kar~1hgmda ihra991 fon elde edecektir. 

·* evcut rtaklarm yeni pay alma haklar1, halka arz kapsammda yeni pay ihracmm halka arzm 

, if «!'~\ill sti si ic;:inde h1zh ve esnek bir bic;:imde tamamlanmas1 ve ilgili mevzuat uyarmca, 

~"' ~... °t;'$i.1&.Jl:•{ ' ni yatmmc1lann yatmm yapabilmesinin saglanmas1 ve daha geni~ bir yatmmc1 

\~~ ~,
1•ii~'iin:1, ;.ula~ma, bu geni~ yatmmc1 tabamyla $irket'in ihtiya9 duyacag1 fonlamaya daha kolay 

<-~~~~'b,· e !ihikanlarma sahip olunmas1 amac1yla y6netim kurulu~ca tam ::911 k1s1tl 1~tlf. 1 

i ·.i ·r•-·;s.,'' ' 
· t, ~, A~JTi '~ • , 

~· ,....,• - ' i..r • .• ' 
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25.3.4. ihra1y1ymm yiinetim kurulu iiyeleri ile yiinetimde siiz sahibi ki§ilerin veya ili§kili 
ki§ilerin (bunlarm e§leri ile birinci derecede kan ve s1hri h1S1mlan) ge1ymi§ yd ile 
i1yerisinde bulunulan yII i1yerisinde iktisap ettigi veya iktisap etme hakkma sahip 
olduklan ihra1y1y1paylan i1yin iidedikleri veya iideyecekleri fiyat ile halka arz fiyatmm 
kar§Ila§t1nlmas1: 

Yoktur. 

25.4. Arac1hk Yiiklenimi ve Halka Arza Arac1hk 

25.4.1. Halka arza arac1hk edecek yetkili kurulu§lar hakkmda bilgi: 

Halka arza arac1hk edecek yetkili kurulu~lara ili~kin bilgiler izahname'nin 25.1.3.2.c 
maddesinde yer almaktadl!". 

$irket <;ah~anlan, Yurt i9i Kurumsal Yatmmc!lar ve Yurt D1~1 Kurumsal Yatmmc1lar'a sat!~ 
yalmzca Garanti Yatmm arac1hg1yla yap!lacaktir. 

25.4.2. Halka arzm yapilacag1 iilkelerde yer alan saklama ve iideme kurulu§larmm 
isimleri: 

Tiirkiye d1~mda bir halka arz ger9ekle~tirilmeyecektir. 

25.4.3. Arac1hk tiirii hakkmda bilgi: 

Konsorsiyum Uyeleri "En iyi Gayret Arac1hg1" yoluyla satJ~a arac1hk edecektir. Bu nedenle 
sat1~ta yiiklenimde bulunan herhangi bir ki~i ya da kurum bulunmamaktad1r. 

25.4.4. Arac1hk siizle§mesi hakkmda bilgi 

$irket, Halka Arz Eden Pay Sahipleri ve Garanti Yatmm arasmdaki Halka Arza Arac1hk 

Yetki Sozle~mesi 27 Ocak 2021 tarihinde imzalanm1~tir. Ek olarak, $irket, Halka Arz Eden 
Pay Sahipleri ve arac1 kurulu~lar arasmda 11 May1s 2021 tarihinde Arac1hk ve Konsorsiyum 
Sozle~mesi ( sozle~meye ek protokoller ile zaman zaman tadil edildigi ~ekliy le) imzalanm1~ 
olup soz konusu s6zle~me taraflan tamt1c1 bilgiler, sozle~menin konusu, Halka Arz Edilecek 
Paylar ile ilgili bilgiler, arac1hgm tiirii sat!~ yap!lacak yatmmc1 gruplan, Halka Arz Edenler ve 
konsorsiyumun kar~1hkh hak, yiikiimliiliik ve taahhiitleri, arac1hk komisyonu ve masraflar, 

vergi, resim, har9 ve diger yiikiimliiliikler, sat1~, tahsisat ve dag1t1ma ili~kin hiikiimler ile i~bu 
izahnamenin 25.1.4 b6liimiinde beli1iilen arac1hk ve halka arz iptal ko~ullanna ili~kin 

/~\.i9ermektedir. 

( 

,;:; ((~\ H\ka arza ili~kin ilgili ger1yek ve tiizel ki~ilerin menfaatleri: 

~ ~},~;!Jt;.·11-500.000 TL nominal degerde 1.550.000.000 adet pay satarak, pay sat1~1 geliri elde 
+ "-'VA -etfece~. 

~- ·1 iii'/ 
S '\~'"1:~ffiflka Arz Eden Pay Sahipleri portfoylerinde bulundurduklan $irket paylarmm halka arz1 

'Ii siirecinde toplam 10.350.000 TL nominal degerde 1.035.000.000 adet pay (ek sat1~ hakkmm 

c..: 
f< ;,1';;i:, >L 



kullamlmas1 ve Ek Sat1$a Konu Paylarm tilmi.ini.in sat1lmas1 durumunda toplam 15.520.000 

TL nominal degerde ve 1.552.000.000 adet pay) satarak, pay sat!$! geliri elde edecektir. 

Halka arz sJrasmda, halka arza arac1hk eden arac1 kurulu$un halka arza arac1hk komisyonu 

elde etmesi soz konusu olacakt1r. Soz konusu maliyetler, i$bU Izahname'nin 28.1 numarah 

boli.imi.inde aynntih bir $ekilde a91klanacaktir. 

$irket ile halka arzda Konsorsiyum Lideri olarak gorev alan Garanti Yatmm arasmda 91kar 

9at1$mas1 veya herhangi bir menfaat 9at1$mas1 bulunmamaktadJr. Garanti Yatmm ve $irket 

arasmda herhangi bir sermaye ili$kisi yoktur. Halka arza arac1hk eden kurumlann halka arz 

i$lemi nedeniyle elde edecegi arac1hk komisyonu haricinde dogrudan ya da dolayh olarak 

halka arzm ba$ar1sma baglanm1$ bir ekonomik 91kan bulunmamaktad1r. $irket ile diger 

Konsorsiyum Uyeleri arasmda 91kar 9at1$mas1 veya herhangi bir menfaat 9at1$mas1 

bulunmamaktad1r. 

$irket ile bag1ms1z hukuk9u raporunu haz1rlayan Paksoy Ortak Avukat Bi.irosu arasmda 

herhangi bir 91kar veya menfaat 9atl$mas1 bulunmamaktad1r. Paksoy Ortak Avukat Bi.irosu ve 

$irket arasmda herhangi bir sermaye ili$kisi yoktur. Paksoy Ortak Avukat Bi.irosu'nun 

dogrudan ya da dolayh olarak halka arzm ba$ar1sma baglanm1$ bir ekonomik 91kan 

bulunmamaktad1r. Paksoy Ortak Avukat Bi.irosu'nun $irket'in dogrudan %5 ve daha fazlasma 

sahip pay sahipleriyle arasmda, halka arza ili$kin sunulan hukuki dam$manhk hizmetleri 

d1$mda bir hukuki dam~manhk ili$kisi bulunmamaktad1r. Paksoy Ortak Avukat Bi.irosu halka 

arza ili~kin sunulan hukuki dam~manhk hizmetleri i9in dam~manhk i.icreti elde etmektedir. 

$irket ile ge9mi~te mali tablolannm bag1ms1z denetimini yapan Gi.iney Bag1ms1z Denetim ve 

Serbest Muhasebeci Mali Mi.i~avirlik A.$. (member of Ernst & Young Global Limited) ile 

arasmda 91kar 9atJ~mas1 veya herhangi bir menfaat 9atJ~mas1 bulunmamaktad1r. Gi.iney 

Bag11ns1z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mi.i~avirlik A.$. (member of Ernst & Young 

Global Limited) ve $irket arasmda herhangi bir sermaye ili~kisi yoktur. Gi.iney Bag1ms1z 

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mi.i~avirlik A.$. (member of Ernst & Young Global 

Limited) dogrudan ya da dolayh olarak halka arzm ba~ansma baglanm1~ bir ekonomik 91kan 

bulumnamaktadJr. Gi.iney Bag1ms1z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mi.i~avirlik A.$. 

(member of Ernst & Young Global Limited), $irket ile arasmda bag1ms1z denetim 

9ah~malarmm yi.iri.iti.ilmesine ili~kin yapm1~ oldugu anla~malar haricinde, herhangi bir 

anla~ma bulunmamaktad1r. Gi.iney Bag11ns1z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mi.i~avirlik 

A.$. (member of Ernst & Young Global Limited), $irket'e sundugu bag1ms1z denetim 

hizmetleri kapsammda i.icret elde etmektedir. 

r£. (,'5i t ile mali tablolarmm bag1ms1z denetimini yapan Eren Bag1ms1z Denetim A.$. (Member 

~~~~UJ ~~:::::::~:a:::~;;:~0;~~1:s1:·;~:!:i:k:~;a~~:1:~e:e~:!e~~a;;~!i~::::~ 

"' ~ ... ~ti~V onal) ve $irket arasmda herhangi bir sermaye ili~kisi yoktur. Eren Bag1ms1z Denetim 
r ~ "'-' t. 

, ,i, •t,-sJ\:.$'.1-, ember Firm of Grant Thornton International) dogrudan ya da dolayh olarak halka 
', , 
"··~ ~ :, · ba~ansma baglanm1~ bir ekonomik 91kan bulunmamaktad1r. Eren Bag1ms1z Denetim 

i S \,f):-1\ 
00

A.$. (Member Firm of G~ant Thornton International), $irket"H~ arasmda ~ag1ms1z denetim 

':--.··•: ,,r ',Ji.·La ... A.. 1~"'~','" 0rnt,1r, uh nNo:16 .. 4 
,i. "P ~ik olu ; , .. 06 0 Bak, 1n, id r / Af· \ \ 1 

Domirlwr· :o!, . · 337 , Kav, ,d1de . . :481 ( ( 6 
Bc~fta~ - S1 1 8 L I I "'- : , , : :,:;SJ 

\. f ,-, ,,' , , , / , f- + "11 



anla~ma bulunmamaktad1r. Eren Bag1ms1z Denetim A.$. (Member Firm of Grant Thornton 
International), $irk et' e sundugu bag1ms1z denetim hizmetleri kapsammda licret elde 
etmektedir. 

Bunlann d1~mda halka arzdan iinemli menfaati olan dam~manlar vb. bulunmamaktad1r. 

, in: ,i,n 
I ~"""'"u'--"·h ,,,,,pr,,,. ~» d J \ii 
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26. BORSADA iSLEM GORMEYE iLiSKiN BiLGiLER 

26.1. Paylarm Borsada i§lem gormesi i\!in ba§vuru yap1hp yapdmad1g1 ve biliniyorsa en 
erken i§lem gorme tarihleri: 

Halka arz sonrasmda pay !arm Borsa istanbul nezdinde ilgili pazarda i~lem gormesi i9in 
ba~vuru yap1lm1~t1r. 

Halka arz bu paylarm Borsa istanbul'da i~lem gorecegi anlamma gelmemekte olup, Halka Arz 
Edilecek Paylar'm sat,~ tamamland1ktan soma Borsa istanbul'da i~lem gorebilmesi Borsa 
istanbul mevzuatmm ilgili hiikiimleri 9er9evesinde Borsa istanbul'un verecegi olumlu karara 
baghd1r. 

Borsa'nm gorii~iine i~bu izahnamenin I numarah boliimiinde yer verilmi~tir. 

26.2. ihra\!\!IDID aym grup paylarmm borsaya kote olup olmad1gma/borsada i§lem goriip 
gormedigine veya bu hususlara ili§ldn bir ba§vurusunun bulunup bulunmad1gma ili§kin 
bilgi: 

Yoktur. 

26.3. Borsada i§lem gormesi ama\!lanan paylarla e§ zamanh olarak; 

Soz konusu paylarla aym grupta yer alanlarm tahsisli/nitelikli yatinmcilara 
satl§a konu edilmesi veya satm almmasmm taahhiit edilmesi veya, 

ihra\!\!llllll ba§ka bir grup paymm veya sermaye piyasas1 ara\!larmm 
tahsisli/nitelikli yatJnmc1lara sat1§a ya da halka arza konu edilmesi durumunda 

bu i§lemlerin mahiyeti ve bu i§lemlerin ait oldugu sermaye piyasas1 ara\!Iarmm 
say1s1, nominal degeri ve ozellikleri hakkmda ayrmtJh bilgi: 

Yoktur. 

26.4. Piyasa yap1c1 ve piyasa yap1c1hgm esaslan: 

Yoktur. 

26.5. Fiyat istikran i§lemlerinin planlamp planlanmad1g1: 

"""'..i;,~ · tikran i~lemlerinin ger9ekle~tirilmesi planlanmaktad1r. 

yat istikran i§lemlerinin yerine getirilmesine yiinelik garantinin olmad1gma 

t? ('f"ih a klama: 
{ ., ~ ~ ~ p; c: I 

l ,• \ ~f!!:!N,4,r/sori um Lideri Garanti Yatmm, i~bir Sentetik paylarma yonelik olarak fiyat istikran 

~:::::. ~ '.~;{~'leritl mde bulunn:ray1 planlamaktadir. Ancak, Garanti Yatmm fiyat istikran i~lemlerini 
;i;:;~' ·1i olarak yerine getirecegine ili~kin bir taahhiit vermemektedir. Garanti Y atmm, fiyat 

\':, S istikran i~lemlerine hi9 ba~lamayabilecegi gibi fiyat istilaan i~lemlerinde bulunmas1 halinde 

lemi iste · - · her 1J·4·s.o1)l etdire1Dili1'., ,:sfnid -,;;Ii~ tLt.VUs 
;,;,;::.w--'·"" 
f..,~ u van N 

de, gerek9esini a 
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26.5.2. Fiyat istikran i§lemlerinin ger4rekle§tirilebilecegi zaman arahg1: 

Paylarm borsada i~Iem gormeye ba~Iamasmdan itibaren 30 giindiir. 

26.5.3. Fiyat istikrarma ili§kin i§lemleri gert;ekle§tirebilecek arac1 kurumun ticaret 
unvam: 

Garanti Yatmm Menkul Krymetler A.$. 

26.5.4. Fiyat istikrarma ili§kin siirenin bitiminden sonra pay fiyatlarmm dii§ebilecegine 
ili§kin a4r1klama: 

Fiyat istikrarmr saglay1c1 i~Iemler en fazla 26.5.2. numarah maddede belirtilen siireyle 
smrrhdrr. Pay fiyatr, fiyat istikranm saglayrcr i~Iemler sonucunda yiikselmi~ olsa bile, bu 
siirenin bitiminden sonra tekrar dii~ebilir. 

26.5.5. Fiyat istikranm saglay1c1 i§lemlerin amac1: 

Fiyat istikranm saglayrcr i~Iemlerde ama9, pay fiyatmm halka arz fiyatmm altma dii~mesi 
halinde ahmda bulunarak fiyat istikranna belli bir siireyle katkrda bulunmaktrr. Ancak bu 
i~Iem, herhangi bir fiyat taahhiidii niteliginde degildir ve fiyat istilaarr i~Iemlerinin 
ger9ekle~tirildigi donemde paym piyasa fiyatr piyasa ko~ullarma gore olmasr gereken fiyata 
gore yiiksek olabilmektedir. Fiyat istikranm saglayrcr i~lemlerde halka arz fiyatmm iizerinde 
emir verilemez. 

26.5.6. Fiyat istikran i§lemlerinde sorumluluk ve bu i§lemlerde kullamlacak kaynagm 
niteligi: 

Fiyat istikran i~Iemlerine ili~kin tiim sorumluluk, bu i~lemleri ger9ekle~tiren yetkili kurulu~ 
olan Konsorsiyum Lideri Garanti Yatmm'a aittir. Garanti Yatmm, fiyat istikran i~Iemlerinde 
yabancr kaynak kullanacakttr. 

Fiyat istikrarr i~Iemlerinde Garanti Y atmm; ek salt~ ger9ekle~mesi halinde Halka Arz Eden 
Pay Sahipleri'ne ait olan ve ortak satr~1 yoluyla arz edilen ek sat1~ dahil 15.510.000 TL 
nominal deg er Ii pay lann, ek satr~ ger9ekle~memesi halinde ise Halka Arz Eden Pay 
Sahipleri'ne ait olan ve ortak sat1~1 yoluyla halka arz edilen paylardan I 0.350.000 TL ve 
sermaye art1~1 yoluyla halka arz edilen paylardan 2.575.000 TL nominal degerli paylardan 

.,.,,.~ak iizere toplam 12.925.000 TL nominal degerli paylann, halka arz i9in belirlenen pay 

.. /' ,,!"f. (fi:iiti1~Ia 9arp1lmas1yla olu~an tutara e~deger bir fon kullanacakt1r. Bununla beraber, 25.2.3. 

/ .~' ,<;:.=;::·-Q> \,nuii_\arah maddede belirtildigi iizere, halka arzda yeterli talep toplanamamas1 durumunda 
/! .., ; ( (\., .. ·ofy.c,;elik\e Halka Arz Eden Pay Sahipleri'ne ait olan Mevcut Paylar'm sat1~mm iptaHne 

'{i,'' _\·,·:/':!i,di,1e~ftir. Bu durumda ~y-at i_stikranm saglaya~ak i~Iemlerde kullaml~-cak fonun 
'<, .. ·• · planl,anandan daha az olmas1 1ht1mah bulunmaktadtr. Supheye mahal vermemek uzere, halka 

·~::, ', > .,,/ 

···· .. , .. '.·n~:~:i'siirecinde uygulanacak fiyat istikran i~Iemlerinde kullanrlacak fonda oncelikle Halka Arz 
I,)!.• 

i S '\;.oS!J.\ 'Eden Pay Sahipleri'ne ait olan Mevcut Paylar'm satr~mdan elde edilen kaynaklar 



kullamlacak, ancak bu kaynaklarm yeterli olmamas1 halinde sermaye art1~1 yoluyla arz edilen 

paylann sat1~mdan elde edilen kaynaklar kullamlabilecektir. 

26.5. 7. Yatinmciiarm karar verme siirecinde etkili olabilecek diger bilgiler: 

Yoktur. 

", fff i 
=~~;;,_;,·· 
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27. MEVCUT PA YLARIN SATI~INA iLi~KiN BiLGiLER iLE TAAHHUTLER 

27.1. Paylarm1 halka arz edecek ortak/ortaklar hakkmda bilgi: 

Halka Arz Eden 

i~bir Holding 

Ali KANTUR 

Necati KOKLO 

Mustafa 
OZPEHLiVAN 

DEMiR 

i~ Adresi 

Atatiirk Bulvan, 
169/54, Bakanhklar, 

06680, Ankara 

<;ayirhisar Mahallesi, 
Yeni izmir Caddesi, 

No: 29, Alt1eyliil, 
Bahkesir 

<;ay,rhisar Mahallesi, 
Yeni izmir Caddesi, 

No: 29, Alt1eyliil, 
Bahkesir 

<;ayirhisar Mahallesi, 
Yeni izmir Caddesi, 

No: 29, Alt1eyliil, 
Bahkesir 

Atatiirk Bulvan, 
169/54, Bakanhklar, 

06680, Ankara 

Son U~ Yd i~inde 
Grup i~inde Ald1g1 

Giirevler32 

i~bir Holding -
Yiinetim Kurulu 

Ba~ka111 

i~bir Slinger- Yiinetim 
Kurulu Ba~ka111 

i~bir Sentetik
Yiinetim Kurulu 

Ba~kan Yardnnc1s1 

inter Tekstil - Yiinetim 
Kurulu Ba~kan 

Yardnnc1s1 

i~bir Holding -
Yiinetim Kurulu Oyesi 

i~bir Slinger - Yiinetim 
Kurulu Ba~kan Vekili 

i~bir Sentetik -
Yiinetim Kurulu 

Ba~ka111 

inter Tekstil - Yiinetim 
Kurulu Ba ka111 

i~bir Holding -
Y iinetim Kurulu Oyesi 

i~bir Slinger - Yiinetim 
Kurulu Oyesi 

i~bir Sentetik -
Yiinetim Kurulu Oyesi 

inter Tekstil - Yiinetim 
Kurulu O esi 

i~bir Holding -
Yiinetim Kurulu Oyesi 

Pay Sahipligi 
Haricinde Onemli 
Mahi . ki 

, 'L~t 7.2. Paylarm1 halka arz edecek ortaklarm satI~a sundugu paylarm nominal degeri 
t ~ \i'}~,, 

)7 966 



Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin sahip oldugu Mevcut Paylar'dan ek sat!~ olmas1 halinde 

15.520.000 TL, ek sat1~ olmad1g1 durumda ise 10.350.000 TL nominal degerli paylann halka 

arz edilmesi planlanmaktad1r. 

Halka arz sonucunda :;;irket sermaye yap1smm a~ag1daki ~ekilde olmas1 planlanmaktad1r: 

$irket'in Ortakhk Yap1s1 

Halka Arzdan Once 
Halim Arzdan Sonra Halka Arzdan Sonra 

Ortagm (ek sat!~ hari9) ( ek sat1~ dahil) 
Unvam Oran Oran Oran Tutar(TL) 

(%") 
Tutar (TL) (%24) Tutar(TL) (%") 

i~bir Holding 
I 13.033.257,73 89,73 105.443.257,73 74,54 100.273.257, 73 70,88 

A.$. 

AliKANTUR 1.644.880,64 1,31 764.880,64 0,54 764.880,64 0,54 

Necati 
1.628.175,46 1,29 748.175,46 0,53 748.175,46 0,53 KOKLD 

Mustafa 
1.568.231,59 1,24 688.231,59 0,49 688.231,59 0,49 OZPEHLiVAN 

ihsan 
242.445,47 0,19 122.445,47 0,09 122.445,47 0,09 OZDEMiR 

Diger 7.849.003,03 6,23 7.849.003,03 5,55 7.849.003,03 5,55 

HalkaA91k -- 0,00 25.850.000,00 18,27 31.020.000,00 21,93 K1s1m 

Toplam 
<;:1kanlm1~ 125.965.993,92 100 141.465.993,92 100 141.465.993,92 100 
Sermaye 

27.3. Halka arzdan sonra dola§1mdaki pay miktarmm artJnlmamasma ili§kin 
taahhiitler: 

_,==.~ a) ihrai;i;1 tarafmdan verilen taahhiit: 

-1<1.c~* 
r ~ :;;irki; 30 Eylill 2021 tarih ve 869 say1h Yonetim Kurulu kararma dayanarak verilen 1 Ekim 

,, ¼"'- ",:, . 
, ::: i I ,(.,z@:21 ihli beyan ile halka arz edilen paylann Borsa Istanbul nezdinde i~lem gormeye 

~ : \\~;~.ti)$ 1 
asmdan itibaren 180 giin boyunca, bedelli sermaye aiimm1 yapmayacag1m, :;;irket 

\t / 1rr.s~pay\ 'mm borsada i~lem gormeye ba~lamasmdan sonra soz konusu olabilecek olas1 pay geri 

,~,~.,~-!t~'ian neticesinde maliki oldugu :;;irket paylanm, paya donii~tiiriilebilir menkul k1ymetleri, 
\') ') \iS->'' iC; 

-----------
24 Bu oranlarda yer alan kOsuratlar en yakm rakama yuvarlanm1~ olup oranlar virgillden sonra iki hane o\acak ~ekildc 

azilm1st1r. Bu se e le ran 

7 
. " 
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pay alma haklanm veya paya dayah diger menkul kiymetleri (borsa iizerinden ya da borsa 
d1~mda) halka arz fiyatmm altmda bir fiyattan satmayacag1m, satma taahbiidiinde 
bulunmayacagm1, devretmeyecegini, rehnetmeyecegini veya bu pay Jar iizerinde sair surette 
tasarrufta bulunmayacagm1, bedelsiz sermaye artmm1 hari9 olmak iizere yukanda say1lan 
i~lemler sonucu dola~1mdaki pay miktannm artmasma sebep olmayacagm1, bu sonu9lan 
dogurabilecek ba~kaca herhangi bir i~lem yapmayacag1m ve yonetim kontroliine sahip oldugu 
herhangi bir i~tirak ya da bagh ortakhk veya bunlar adma hareket eden lci~iler tarafmdan da bu 
s1mrlamalara uyulmasm1 saglayacag1111 kabul, beyan ve taahbiit etmi~tir. 

b) Ortaklar tarafmdan verilen taahhiitler: 

Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nden Ali KANTUR, Necati KOKLU, Mustafa OZPEHLiVAN 
ve ihsan OZDEMiR, ayn ayn verdikleri I Ekim 2021 tarihli yaz1h beyanlannda 
portfoylerinde bulunan ve maliki olduklan halka arza konu olmayan $irket paylanm, Halka 

Arz Edilecek Paylann Borsa istanbul'da i~lem gormeye ba~lad1g1 tarihten itibaren bir y1I 
boyunca halka arz fiyatmm altmdaki bir fiyattan borsada satmayacaklanm ve bu paylann 
halka arz fiyatmm altmda borsada sat1lmas1 sonucunu doguracak ~ekilde herhangi bir i~leme 
tabi tutmayacaklanm kabul, beyan ve taahhiit etmi~lerdir. Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nden 
i~bir Holding, 30 Eyliil 2021 tarih ve 739 say1h Yonetim Kurulu karanna dayamlarak verilen 
I Ekim 2021 tarihli beyan ile $irket nezdindeki halka arz edilecek paylarmm Borsa istanbul 
nezdinde i~lem gormeye ba~lamasmdan itibaren bir y1! siire ile halka arz fiyatmm altmda bir 
fiyattan borsada satmayacagm1 ve bu paylan halka arz fiyatmm altmda borsada sat1lmas1 
sonucunu doguracak ~ekilde herhangi bir i~leme tabi tutmayacagmu ve borsa d1~mda 
yap1lacak sat1~larda sat1~a konu paylann da burada yer alan k1s1tlamalara tabi oldugunu 
ahc1lara bildirecegini beyan ve taahhiit etmi~, buna ek olarak aym tarihli ikinci bir beyan ile 
$irket nezdindeki halka arz edilecek paylannm Borsa istanbul nezdinde i~lem gormeye 

ba~lamasmdan itibaren 180 giin boyunca, $irket'in bedelli sermaye artmm1 yapmas1 yoniinde 
hareket etmeyecegini, maliki oldugu $irket paylanm, paya donii~tiirlilebilir menkul 
k1ymetleri, pay alma haklanm veya paya dayah diger menkul kiymetleri (borsa iizerinden ya 
da borsa d1~mda) halka arz fiyatmm altmda bir fiyattan satmayacagm1, satma taahbiidiinde 
bulunmayacagm1, devretmeyecegini, rehnetmeyecegini veya bu paylar iizerinde sair surette 
tasam1fta bulunmayacag1m, $irket tarafmdan yap1labilecek bedelsiz sermaye artmmlan hari9 
olmak iizere yukar1da sayilan i~lemler sonucu dola~undaki pay miktannm artmasma sebep 

olmayacag1m, bu sonu9lan dogurabilecek ba~kaca herhangi bir i~lem yapmayacagm1 ve 
yonetim kontroliine sahip oldugumuz herhangi bir i~tirak ya da bagh ortakhk veya bunlar ~--A. hareket eden ki~iler tarafmdan da bu s1mrlamalara uyulmasm1 saglayacagm1 kabul, 

ve taahbiit etmi~tir. 

e ( /(C{!Y'j ~ 
~ ~~~ Q 

\.~ /':•~~"''I: ame'nin 27.3 (b) numarah boliimiinde belirtildigi iizere, Pay Tebligi'nin 8'inci 
~1 ddesine uygun olarak, Halka Arz Eden Pay Sahipleri, portfoylerinde bulundurduklar1 

\sc•" 1•·., $irket paylarm1, Halka Arz Edilecek Paylann Borsa Istanbul'da i~lem gormeye ba~lad1klan 
'i', S tarihten itibaren bir II boyunca halka arz fiyatmm altmda bir fiyattan borsa 

Sermaye piyasas1 mevzuatJ kapsammda verilen taahhiitler: 

' 



satmayacaklanm, bu pay Jann halka arz fiyatmm altmda borsada sat1lmas1 sonucu doguracak 

herhangi bir i~lem ger9ekle~tirmeyeceklerini taahhiit etmi~lerdir. 

d) Y etkili kurulu~lar tarafmdan verilen taahhiitler: 

Yoktur. 

e) Taahhiitlerde yer alan diger iinemli husular: 

Yoktur. 

000 290 
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28. HALKA ARZ GELiRi VE MALiYETLERi 

28.1. Halka arza ili~kin ih1·a.;.;mm elde edecegi net gelir ile katlanacag1 tahmini toplam 

ve pay ba§ma maliyet: 

Halka arz; $irket'in sermaye artmm1 ve $irket ortaklanmn mevcut pay satI$I yoluyla 

ger9ekle$ecektir. $irket, Halka Arz Eden Pay Sahipleri 'nin mevcut paylanmn halka arz 

kapsammda sat1lmas1 bak1mmdan herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Bunun yanmda $irket, 

se1maye art!$! usuliiyle 15.500.000 TL nominal degerli 1.550.000.000 adet paym halka arz 

kapsammda sat1Imas1 ile 183.675.000TL bir briit gelir elde etmeyi beklemektedir. Halka Arz 
Eden Pay Sahipleri halka arzdan, ek sat!$ olmas1 halinde 15.520.000 TL nominal bedelli 

paylann sat1$mdan 183.912.000 TL, ek sat!$ olmad1g1 durumda ise 10.350.000 TL nominal 

degerli paylann sat1$mdan 122.647.500,00 TL briit gelir elde etmeyi beklemektedir. Ek sat!$ 

olmas1 durumunda toplam maliyetin 9.554.649 TL ve pay ba$ma maliyetin 0,31 TL; ek sat!$ 

olmamas1 durumunda ise toplam maliyetin 8.148.150 TL ve pay ba$ma maliyetin 0,32 TL 

seviyesinde olacag1 tahmin edilmektedir. Halka arzm mevcut ortaklarm sahip oldugu paylann 

sat!$! ve sermaye artI$I usulleriyle ger9ekle$tirilmesinden dolay1 arac1hk ve dam$manhk 

maliyetleri ile Halka Arz Edilecek Paylar'm nominal degeri ile ihra9 degeri arasmdaki fark 

iizerinden almacak Kurul iicreti, $irket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafmdan birlikte 

kar$1lanacakt1r. Halka arza ili$kin bag1ms1z denetim maliyetinin 540.000 TL, MKK iiyelik 

iicretinin 103.592 TL, reklam, pazarlama ve halkla ili$kiler maliyetinin 312.600 TL, , hukuki 

dam$manhk maliyetinin 550.000 TL ve Borsa istanbul i$1em giirme ba$VUru iicretinin I 8.000 

TL olmas1 beklemnektedir. $irket tarafmdan kar$I!anacak Kurul iicretinin 225.553 TL, Halka 

Arz Eden Pay Sahipleri tarafmdan kar$1lanacak Kurul iicretinin, ek sat!$ olmas1 durumunda 

84.196 TL ek sat!$ olmamas1 durumunda 56.149 TL olmas1 beklenmektedir. Arac1hk 

komisyonunun ise halka arz fiyat1 iizerinden hesaplanacak $ekilde, ek sat!$ olmas1 durumunda 

7.720.708 TL, ek sat!$ olmamas1 durumunda 6.342.256 TL olmas1 beklenmektedir. Tiim 

bedeller vergiler hari9 olarak belirtilmi$tir. 

Halka arz maliyetlerinin (vergiler hari9) kmhm1 a$ag1daki tabloda yer almaktad1r: 

Tahmini Maliyet Kar§dayan 
Taraf 

Ek Satt§SIZ Ek SatI§h Tutar 
Tutar (TL) 

Bag11ns1z Denetim $irket 540.000 
Reklam, Pazarlama ve Halkla ili~kiler $irket 312.600 
MKK Oyelik Ocreti $irket 103.592 
Borsa istanbul i~Iem Gorme Ba~vuru __ .,. ti $irket 

'-,..-------------1-------+-------+--
n bu l i§lem Gorme BaFuru Halka Arz Eden 

10.793 

7.207 

·· creti (Nominal deger 
$irket 141.466 

·· creti (ihra9 degeri 
$irket 84.088 

SJD7 

(TL) 

540.000 
312.600 
103.592 

8.994 

9.006 

141.466 

84.088 

84. 196 
C 



Aracthk Komisyonu Sirket 3.802.900 3.857.865 

Aracthk Komisyonu Halka Arz Eden 
2.539.356 3.862.843 Pav Sahinleri 

Hukuki Dam~manhk Sirket 329.787 274.823 

Hukuki Dam~manhk Halka Arz Eden 220.213 275.177 
Pav Sahioleri 

Toplam Maliyet 8.148.150 9.554.649 
Halka Arz Edilecek Pay Adeti 25.850.000 31.020.000 
Pay Ba~ma Maliyet 0,32 0,31 

28.2. Halka arzm gerek~esi ve halka arz gelirlerinin kullamm yerleri: 

i~bu izahname'de 6 numarah ekte yer alan $irket'in 30 Eyliil 2021 tarih ve 868 sayrh 

Yonetim Kurulu karan ile belirlendigi iizere, $irket paylannm halka arz1 ile kaynak elde 

edilmesi, kurumsalla~ma, $irket degerinin ortaya 91kmas1, bilinirlik ve tammrhgm 

peki~tirilmesi, ~effafhk ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha gii9lii bir ~ekilde uygulanmas1, 

$irket'in kurumsal kimliginin gii9lendirmesi hedeflenmektedir. $irket, Halka Arz Eden Pay 

Sahipleri'nin mevcut paylanmn halka arz kapsammda sat1lmas1 sebebiyle herhangi bir gelir 

elde etmeyecek olup, sermaye art1~1 yoluyla ihra9 edilecek Yeni Paylar'm halka arz edilmesi 

kapsammda gelir elde edecektir. $irket, sermaye art1~1 sonucunda elde edecegi halka arz 

gelirlerini makul bir ekonomik veya finansal gerek9eye dayanmak ko~uluyla a~agrdaki 

tabloda verilen arahklar i9erisinde kahnmasma ozen gosterilerek kullanacakt1r: 

Kullamm Alam Kullamm Tutari (%) 

isletme sermavesi ihtiva~larmm karsilaumas1 27,5 - 37,5 

Mevcut kredi borclarmm bir k1smmm !!eri iidenmesi 47,5 - 52,5 

I\ Devam eden yatmmlarm finansmanmda ve potansiyel organik 
15 - 20 ve/veva satm ahm yoluyla biiyiime f1rsatlarmm deiierlendirilmesi 

Toolam 100 

$irket'in halka arzdan elde edecegi gelirin %27,5 - %37,5'i, artan sat1~lanmn ve stoklu 9ah~ma . . . - . . .. 
tercrhmm yaratt1g1 1~letme sermayes1 1ht1yacmm kar~1lanmas1 19m kullamlacakt1r. 

I 
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di:inemdeki yurt i9i ve yurt d1~mdaki ekonomik konjonktilr, pazar egilimleri ve mil~teri 
talepleri dikkate almarak nihai hale getirilecektir. $artlann uygun olmas, halinde yatmmlann 
yap!lmas, milmkiln olmakla beraber, ~artlarm veya yatmm planlannm $irket 91karlar1 ile 
9eli~tigi dil~ilnillmesi halinde yatmm kararlanndan vazge9ilebilir. 

$irket Yonetim Kurulu tarafmdan karar altma alman fon kullamm yeri raporu, tzahname ile 
e~zamanh olarak $irket ve Garanti Yatmm internet sitelerinde ilan edilmi~tir. 

Tahmini halka arz masraflarmm 91kanlmas1 ile hesaplanacak net halka arz gelirinin 
178.349.774 TL olmas, beklenmektedir. Yukandaki tabloda da belirtildigi ilzere $irket, halka 
arz gelirlerinin en bilyilk kismm1 (yakla~,k %47,5-%52,5 oramnda), k1sa ve uzun vadeli 
finansal yilkilmlillilklerinin bir kismmmm geri odenmesinde kullanmay1 planlamaktad1r. Bu 
kapsamda kapat1lmas1 planlanan farkh para birimlerinden olu~an kredi yilkilniln toplam 90 

milyon TL 'yi a~mayacag1 dil~ilnillmekte olup, geri odemesi ger9ekle~tirilecek kredilerin 
se9iminde $irket'in menfaatleri dikkate almacakt1r. $irket, balk arz gelirlerinin %27,5-%37,5 
kadarhk kism1111 $irket'in yeni yatmmlannm devreye girmesi ile ilerleyen di:inemde 
faaliyetlerinin gerektirdigi i~letme se,mayesi ihtiya9lannm kar~1Janmasmda, %15-%20'lik 
k1sm1111 ise $irket'in gerek ymt i9i gerekse yurt d1~1 tesislerinde kapasite, verimlilik, ve ilretim 

kabiliyetlerinin artmlmas1 ama9h yatmmlann ger9ekle~tirilmesi i9in kullanmay1 
planlamaktad1r. $irket bu ama9la Tilrkiye'de ve Hindistan'da yer alan tesisleri ozelinde farkh 
yatmm planlan i9in fizibilite 9ah~malan silrdilrmekte olup, ekonomik konjoktilr, pazar 
egilimleri ve mil~teri talepleri dogrultusunda yatmmlanm nihai hale getirecektir. $aitlarm ve 

yatmm planlarmm uygun olmamas1 veya $irket 91karlan ile 9eli~tigi dil~ilnillmesi halinde 

. 
ararlarmdan vazge9ebilir. 
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29. SULANMA ETKiSi 

Sermaye artmm1 ve ortak sat1~1 ~eklinde yapilacak halka arz sonucu olarak sermaye artmm1 

tarafmda yap1lacak 1.550.000.000 adet pay ihra9 edilmesi neticesinde sermaye art1~ma 

kat1lmayan mevcut 01iaklar i9in mevcut hisse pay oranlannda sulanma etkisi olacakt1r. 

Halim Arz Oncesi Durnm Sabit Fiyat 

Defter Deaeri (milvon TL)* 263,2 

Toolam Pav Sav1s1 (milvon nominal) 126,0 

Pav Ba~ma Defter De!'eri (TL) 2,09 
Halka Arz Sonras1 Durnm - Ek Sat1~s1z 

Halka Arz Fivat1 (TL) 11,85 

Sermave Artmm, (milvon nominal) 15,5 

Sirkete Girecek Naki! fmilvon TL\ 183,7 

Halka Arz Masraflan (milvon TL)** 5,3 

Sirkete Girecek Net Nakit (milvon TL) 178,4 

Halka Arz Sonras1 Defter Dei!eri (milvon TL) 441,6 

Halka Arz Sonras, Pav Sav1s1 (milvon nominal) 141 

Halka Arz Sonras1 Pav Basma Defter Deiieri (TL) 3,12 

Mevcut Ortaklar kin (nozitif\ sulanma etkisi (TL) 1,03 

Mevcut O1taklar icin ( nozitif\ sulanma etkisi (%) 49% 

Yeni Ortaklar icin (oozitif) sulanma etkisi (TL) -8,73 

Yeni Ortaklar icin fnozitifl sulanma etkisi (%) -74% 
* Ana ortakhga ait ozkaynak degeri 
** Sadece $irket'in katlanacag, masraflar almm,~tir. 

29.1. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktan ve yiizdesi: 

Halka arzdan pay alacak yeni ortaklar i9in pay ba~ma sulanma etkisinin -8, 73 TL ve %-7 4 
· nde olacag1 hesaplanmaktad1r. 

vcut hissedarlarm halka arzdan pay almamalan durumunda (yeni pay alma 

lmllanmamalan durumunda) sulanma etkisinin tutan ve yiizdesi: 

a kat1lmayan mevcut ortaklar i9in pay ba~ma sulanma ainin 1,03 TL ve %49 

~,._,,~ ~ o_r.a,, da olacag1 hesaplanmaktad1r. / ~ / 

=~~2#:1g~,-/, t ti = 37 
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30. UZMAN RAPORLARI VE U<;UNCU KiSiLERDEN ALINAN BiLGiLER 

30.1. Halka arz siirecinde ihra~~1ya dam§manhk yapanlar hakkmda bilgiler: 

Halka arz siirecinde ihra991 'ya dam~manhk hizmeti verenler a~ag1daki tabloda yer almaktadir: 

Kurum Dam~mauhk Hizmeti 

Garanti Yatmm Menkul K1ymetler A.$. Aracthk Hizmetleri 

Paksoy 01tak A vukat Bilrosu Hukuki Dam~manhk Hizmetleri 

GUney Bag1ms1z Denetim ve Serbest Muhasebeci 
Mali MU~avirlik A.$. (member of Ernst & Young Bag1ms1z Denetim Hizmetleri 
Global Limited) 

Eren Bag1ms1z Denetim A.$. (Member Finn of Grant 
Bagnnstz Denetim Hizmetleri Thornton International) 

30.2. Uzman ve bag1msIZ denetim raporlan ile ii~iincii ki§ilerden alman bilgiler: 

A~ag1da belirtilen uzman ve ozel bag1ms1z denetim raporlanm hazirlayan taraflardan saglanan 

bilgiler, ilgili raporlardan aynen almarak, Sirket'in bildigi veya hazirlayan tarafm yay1mlad1g1 

bilgilerden kanaat getirebildigi kadanyla yanh~ veya yamlt1c1 olmayacak ~ekilde izahname'de 

yer almaktadir. Bu raporlarm yaymlanmasmda ilgili raporlan haz1rlayan ld~ilerin nzas1 

bulunmaktadir. 

Fi11a11sal Tablolar 

Sirket'in 31 Arahk 2018, 31 Arahk 2019 ve 31 Aralrk 2020 tarihli mali tablolanm denetleyen 

bag1ms1z denetim kurulu~unun: 

Ticaret Unvam: Giiney Bag1ms1z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mii~avirlik A.$. 

(member of Ernst & Young Global Limited) 

Adresi: Maslak Mahallesi, Eski Bilyiikdere 

27/54-57-59, Sanyer/istanbul 
Caddesi, Orjin Maslak i~ 



"Grup, "TFRS 9 Finansal Arac;lar" standardz uyarznca, gerc;ege uygun deger degi,imi 

kdr veya zarar ve diger kapsamlz gelir tablosuna yansztzlarak olc;iilmesi gereken ve 6 

no'lu dipnotta detaylarz ac;zklanan jinansal yatzrzmlarznz, 31 Aralzk 2018 ve 1 Ocak 

2018 tarihleri itibarzyla maliyet bedelleri iizerinden muhasebele!jtirmi!jtir. Bununla 

birlikte Grup y6netimi tarafindan TFRS 9 kapsamznda s6z konusu jinansal varlzklarzn 

gerc;ege uygun deger tespitiyle ilgili 2019 yzlsonu raporlamasznda bagzmszz bir 

degerleme (jirketinin hazzrladzgz degerleme c;alz1masz bulunmaktadzr. Grup 'un ilgili 

finansal varlzklarzna dair yapzlan gerc;ege uygun deger olc;iimii sonucunda, 31 Aralzk 

2019 tarihi itibarzyla 67. 735.515 TL tutarzndaki jinansal yatzrzmlarzn gerc;ege uygun 

deger olc;iimiinden kaynaklz ertelenmi(f vergi etkisi sonrasz 47.930.138 TL tutarzndaki 

gerc;ege uygun deger artz!jznzn tiimii 2019 yzlzna ait konsolide diger kapsamlz gelir 

tablosunda muhasebele1tirilmi1 olup; ilgili gerc;ege uygun deger olc;iimiinden kaynaklz 

diizeltme tutarznzn 31 Aralzk 2018 ve 6ncesi donemlere ili!jkin etkisi belirlenememi!jtir. 

Bu husus nedeniyle, 31 Aralzk 2018 tarihli konsolide jinansal durum tablosu ile 31 

Aralzk 2019 ve 2018 tarihleri itibarzyla sona eren yzllara ait konsolide diger kapsamlz 

gelir tablolarz hakkznda tarafimzzca sznzrlz olumlu g6rii!j verilmi(jtir. 

Ayrzca Grup, 30 Aralzk 2020 tarihinde yapzlan olaganiistii gene! kurul toplantzsznda 

aldzgz karar neticesinde detaylarz Dipnot 2.1 'de ac;zklandzgz iizere top/am ta(jznan degeri 

191.671.047 TL tutarzndaki gayrimenkul ve 6zkaynak yatzrzmlarznzn kzsmi boliinme 

suretiyle ana ortak i(fbir Holding A.$. tarafindan !control edilen i!fbir in(faat ve 

Gayrimenkul A.$. ye devrine oy birligi ile karar vermi(j, s6z konusu boliinme i!jlemi 

Balzkesir Ticaret Sicili Miidiirliigii'nce 31 Aralzk 2020 tarihinde tescil edilmi!jlir. Grup, 

6zkaynak yatzrzmlarzndan i(fbir Siinger Sanayi A.$. ye ili1kin cari donemde oht!jabilecek 

gerc;ege uygun deger farkznzn tespitine ili:jkin kzsmi boliinme c;erc;evesinde c;zkz!j tarihi 

itibarzyla bir degerleme c;alz:jmasz gerc;ekle1tirmemi!j olup; s6z konusu jinansal varlzgzn 

gerc;ege uygun deger olc;iimiinden kaynaklz cari donem konsolide jinansal tablolarznda 

bir diizeltme gerekip gerekmedigi tarafimzzca tespit edilememi!jtir. Bu husus nedeniyle, 

31 Aralzk 2020 tarihi itibarzyla sona eren yzla ait konsolide diger kapsamlz gelir tablosu 

hakkznda tarafimzzca sznzrlz olumlu g6rii!j verilmi(jtir. 

Yaptzgzmzz bagzmszz denetim, Sermaye Piyasasz Kurulu 'nca yayzmlanan bagzmszz 

denetim standartlarzna ve Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarz Kurumu 

("KGK") tarafindan yayzmlanan Tiirkiye Denetim Standartlarznzn bir parc;asz olan 

Bagzmszz Denetim Standartlarz 'na ("BDS") uygun olarak yiiriitiilmii:jtiir. Bu 

Standartlar kapsamzndaki sorumluluklarzmzz, raporumuzun Bagzmszz Denetc;inin ____ , 

f C. nsolide Finansal Tablolarzn Bagzmszz Denetimine ili(fkin Sorumluluklarz boliimiinde 

., ' • *ay tzlz bir :jekilde ac;zklamnz(jtzr. KGK tarafindan yayzmlanan Bagzmszz Denetc;iler ic;in !C* ~tile urallar ("Etik Kura/Zar") ile konsolide jinansal tablolarzn bagzmszz denetimiyle 
" ~ ~~ §g;,li mevzuatta yer alan etik hiikiimlere uygun olarak Grup 'tan bagzmszz oldugumuzu 
,. ;- 92> .. 

·~ P/t•s~"' ~2», n ederiz. Etik Kura/Zar ve mevzuat kapsamzndaki etige ili!jkin diger sorumluluklar 

! " ,,~, & tarafimzzca yerine getirilmi!jtir. Bagzmszz denetim szrasznda elde ettigimiz bagzmszz 

i S '\,.'".f;~' enetim kamtlarznzn, sznzrlz olumlu g6rii!jiimiiziin oh1:jturulmasz ic;in yeterli ve uygun bir 

k olu. 
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296 



$irket'in 30 Haziran 2021 tarihli mali tablolanm denetleyen bag1ms1z denetim kurnlu~unun: 

Ticaret Unvam: Eren Bag1ms1z Denetim A.$. (Member firm of Grant Thornton International) 

Adresi: K1z1hrmak, Ufuk Dniversitesi Cad. No: 8, K: 11, 06510, <;:ankaya/ Ankara, Tilrkiye 

Telefon: +90 (312) 219 16 50 

Fales: +90 (312) 219 16 60 

ilgili Doneme ili~kin Sornmlu Denet9i: Emir TA$AR 

Bag1ms1z denetim ~irketinin bag1ms1z denetim goril~ilniln, izahname kapsammda kamuya 

a91klanrnas1 konusunda nzas1 bulunmaktad1r. Aynca, bagnns1z denetim ~irketi, $irket'in 30 

Haziran 2021 tarihinde sona eren ara donem finansal tablolan ile ilgili olarak a~ag1daki 

~ekilde smirh olumlu giiril~ vermi~tir: 

i§bir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim $irketi ("$irket ") ile baglz ortaklzklarznzn 

("Grup ") 30 Haziran 2021 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynz tarihte 

sona eren hesap donemine ait; konsolide kdr veya zarar ve diger kapsamlz gelir 

tablosu, konsolide ozkaynak degi§im tablosu ve konsolide nakit akz§ tablosu ile onemli 

muhasebe politikalarznzn ozeti de dahil olmak iizere konsolide finansal tabla 

dipnotlarzndan olu§an konsolide finansal tablolarznz denetlemi§ bulunuyoruz. 

Gorii§iimiize gore, "Sznzrlz O/umlu Gorii§iin Dayanagz" boliimiinde belirtilen konunun 

etkileri harir; olmak iizere, ili§ikteki konsolide finansal tablolar, Grup 'un 30 Haziran 

2021 tarihi itibarzyla konsolide finansal durumunu ve 30 Haziran 2021 ve 2020 

tarihlerinde sona eren ara hesap donemlerine ait konsolide finansal performansznz ve 

konsolide nakit akz§larznz, Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlarzna ("TFRS') 

uygun olarak tiim onemli yonleriyle gerr;ege uygun bir bir;imde sunmaktadzr. 

Hukuk<;u Raporu 

izahname'nin 5 numarah ekinde yatmmc!larm incelemesine sunulan bag1ms1z hukuk9u 

raporn ve bu rapora ilaveten hazirlanm1~ ek hukuk9u raporn Paksoy Ortak A vukat Bilrosu 
tarafmdan haz1rlanm1~tir. 

Adresi: Orjin Maslalc, Eski Bilyilkdere Caddesi No: 27 K:11 Maslalc, 34485 Sar1yer/istanbul 

Telefon: +90 (212) 366 47 00 

.-,; PY Ci337 
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Yukanda bahsi gec;:en ve Sirket'e arac1hk hizmetleri, hukuki dam~manhk hizmetleri ve 
bag1ms1z denetim hizmetleri sunan hic;:bir taraf, halka arz eden tarafmdan ihrac;: edilen ya da 

Sirket' e ait menkul kiymetleri ya da $irket' in menkul k1ymetlerini elde etme hakk1 veren ya 

da taahhiit eden opsiyonlara sahip degildir ya da soz konusu menkul kiymetlerin ihrac;: 

edilmesinde gorev alan yetkili kurulu~lar, dam~man ya da bag1ms1z denetim kurulu~lan 
degildir. Aym taraflann $irket ile herhangi bir istihdam, yonetim, denetim ya da sermaye 

baglant1s1 bulunmamaktadir. 

$irket'e yukanda bahsi gec;:en hizmetleri sunan taraflar haricinde, izahname'nin genelinde 

muhtelif sektor raporlarmdan, pazar ara~t1rmalanndan ve halka a91k olan veya olmayan c;:e~itli 
kaynaklardan elde edilen bilgilere yer verilmi~tir. $irket olarak burada verilen bilgilerin aynen 

almd1g1, $irket'in bildigi veya ilgili iic;:iincii ~ahsm yaymlad1g1 bilgilerden kanaat getirebildigi 

kadanyla, a91klanan bilgileri yanh~ veya yamlt1c1 hale getirecek herhangi bir eksikligin 

bulunmad1g1 beyan ederiz. Oc;:iincii ki~ilerden alman soz konusu bilgilerin kaynaklan ilgili 
boliimlerde verilmekte olup, bu bilgilerin dogrulugunu teyit ederiz. Ote yandan, tiim iic;:iincii 

ki~ilerden alman bilgilerin giivenilir oldugu dii~iiniilmekle birlikte, bag1ms1z bir dogrulama 
i~leminden gec;:irilmemi~tir. 

$irket, iic;:iincii ki~ilerden elde ettigi bilgilerden kanaat getirebildigi kadanyla a91klanan 

bilgileri yanh~ veya yamlt1c1 hale getirecek herhangi bir eksikligin bulunmad1gm1 ve soz 
konusu bilgilerin aynen almd1gm1 beyan eder. 
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31. iSTiRAKLER HAKKINDA BiLGiLER 

31.1. Konsolidasyona dahil edilenler hari~ olmak iizere ihra~~mm finansal yat1nmlan 
hakkmda bilgi: 

31 Arahk 2020 tarihi itibanyla, $irket'in konsolidasyona dahil edilenler hari9 olmak ilzere 

herhangi bir finansal yatmm1 bulunmamaktad1r. 
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32. PA YLAR iLE iLGiLi VERGiLENDiRME ESASLARI 

A~ag1da ozetlenmekte olan hususlar borsada i~lem gorecek paylarzn elde tutulmas1 ve elden 
t;1karilmasz s1rasznda elde edilecek kazant; ve iratlarzn vergilendirilmesi hakkznda gene! bir 
bilgi vermek amac1yla i~bu hahname tarihi itibanyla yiiriirliikte bulunan vergi mevzuah 
dikkate ahnarak haz1rlanm1~tlr. Ozellikli durumlarda yatmmczlarzn vergi dam~manlanna 
dam~masz gerektigi onemle hat1rlat1hr. j~bu hahname tarihi itibanyla yiiriirliikte olan vergi 
mevzuah ve vergi mevzuatznzn yorumlanma bit;imi kapsanunda verilen bilgilerin ileride 
degi~ebileceginin hatta mevzuatzn geriye yonelik olarak da degi~ebileceginin goz oniinde 
bulundurulmas1 gerekmektedir. 

32.1 Gene) Bak1~ 

32.1.1. Ki~ilerin Vergilendirilmesi 

Gelir vergisi mevzuatJ uyannca, Turk hukukunda vergi miikelleflerinin yiikiimliiliiklerini 

belirleyen iki 9e§it vergi miikellefiyet statiisii mevcuttur. Tiirkiye'de yerle§ik bulunan ("Tam 
Miikellef') ki§iler ve kurumlar Tiirkiye i9inde ve d1§mda elde ettikleri kazan9 ve iratlann 

tamam1 iizerinden vergilendirilirler. Tiirkiye' de yerle§ik bulunmayan ("Dar Miikellef') 
ki§iler ve kurumlar sadece Tiirkiye' de elde ettikleri kazan9 ve iratlar iizerinden 

vergilendirilirler. 

GVK uyannca, bir ger9ek ki§inin Tam Miikellef olarak degerlendirilebilmesi i9in: (i) yerle§im 

yerinin Turk Medeni Kanunu hiikiimlerine uygun olarak Tiirkiye'de olmas1 veya (ii) bir 

takvim y1h i9erisinde Tiirkiye'de devamh olarak alt! aydan fazla oturmas1 gerekmektedir. 

Buna ek olarak, (i) resmi dairelere; (ii) resmi miiesseselere veya (iii) merkezi Tiirkiye'de 

bulunan te§ekkiil ve te§ebbiislere bagh olup ad1 ge9en daire, miiessese, te§ekkiil ve 

te§ebbiislerin i§leri dolay1s1yla yabanc1 iilkelerde oturan Turk vatanda§lan da Tam Miikellef 

yani smJrs1z vergi yiikiimliileri olarak degerlendirilmektedir. Dolay1s1yla, Tam Miikellef 

olarak degerlendirilen soz konusu ld§iler Tiirkiye i9inde ve d1§mda elde ettikleri kazan9 ve 

iratlann tamam1 iizerinden vergilendirilirler. Tiirk vergi mevzuat1 9er9evesinde belirtilen bu 

§artlar1 saglamayan bir ger9ek ki§i Dar Miikellef olarak degerlendirilir. 

Paylara sahip olan ki§ilerin, soz konusu paylann Borsa istanbul'da elden 91kar1lmasmdan 

_...,..,.,-i.,,,vnaklanan deger art!§ kazan9lan ve paylar ile ilgili dag1tilan kar paylarmdan elde ettikleri 

1<
11' .Ci;; I sermaye iratlan, Tiirkiye'de elde edilmi§ olarak kabul edilmektedir. 

2021 y1lmda elde ettikleri iicret gelirleri d1§mdaki gelirlerin vergilendirilmesinde 

yer alan artan oranh gelir vergisi tarifesi uygulamr. 

Gelir Ver isi Oram % 

24.000 TL'ye kadar 15 

53.000 TL'nin 24.000 TL'si i9in 3.600 TL, fazlas1 20 
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Gelir Arahi!1 Gelir Vemisi Oram (%) 

650.000 TL'nin 130.000 TL'si i9in 30. 190 TL, fazlas1 35 

650.000 TL'den fazlasmm 650.000 TL'si i9in 212.190 TL, fazlas, 40 

32.1.2. Kurumlarm Vergilendirilmesi 

KVK'ya gore sermaye ~irketleri, kooperatifler, iktisad! kamu kurulu~lan, demek veya 
vakiflara ait iktisad! i~letmeler, i~ ortakhklan, kurum kazan9lan tizerinden kurumlar vergisine 
tabidirler. Kurumlann karlan Vergi Usu! Kanunu ve diger Ttirk vergi kanunlanna gore 
belirlenmektedir. KVK'nm 32. maddesi uyannca kurum kazanc1 tizerinden %20 olarak 
belirlenen kurumlar vergisi oram aym kanunun 10. ge9ici maddesi uyannca 2018, 2019 ve 
2020 y1h vergilendirme donemlerine ait kazan9lar i9in %22 olarak belirlenmi~ olup, 
Cumhurba~kan1 %22'lik oram, %20'ye kadar indirmeye yetkili k1lmm1~tlr. 17 Kas1m 2020'de 
Resmi Gazete'de yay1mlanarak ytirtirltige giren 7256 say1h Baz1 Alacaklann Yeniden 
Yap1landmlmas1 ile Baz1 Kanunlarda Degi~iklik Yapilmas1 Hakkmda Kanun ile KVK'da 

degi~iklik yapilarak, Pay Ian Borsa istanbul Pay Piyasasmda ilk defa i~lem gormek tizere en az 
%20 oranmda halka arz edilen kurumlann (bankalar, finansal kiralama ~irketleri, faktoring 
~irketleri, finansman ~irketleri, odeme ve elektronik para kurulu~lar1, yetkili doviz 
mtiesseseleri, varhk yonetim ~irketleri, sermaye piyasas1 kurumlan ile sigorta ve reastirans 
~irketleri ve emeklilik ~irketleri hari9) paylannm ilk defa halka arz edildigi hesap doneminden 
ba~lamak tizere be~ hesap donemine ait kurum kazai19larma kurumlar vergisi oram 2 (iki) 
puan indirimli olarak uygulanmasma htikmedilmi~tir. 

KVK' da tam ve dar mtikellefiyet olmak tizere iki ttir vergi mtikellefiyeti tammlanm1~tlr. KVK 
uyarmca, bir kurumun Tam Mtikellef olarak degerlendirilebilmesi i9in: (i) kanuni merkezinin 
Ttirkiye' de bulunmas1 veya (ii) kanuni merkezinin Ttirkiye d1~mda bulunmasma ragmen i~ 
bak1mmdan i~lemlerin fiilen topland1g1 ve yonetildigi merkez olan i~ merkezinin Ttirkiye' de 
bulunmas1 gerekmektedir. Ttirk vergi mevzuat1 9er9evesinde belirtilen bu iki ~art1 saglamayan 
bir kurum Dar Mtikellef olarak degerlendirilir. 

Tam mtikellef kurumlar gerek Ttirkiye i9inde gerekse Ttirkiye d1~mda elde ettikleri 
kazan9lannm tamam1 tizerinden Ttirkiye'de vergilendirilirler. Dar Mtikellef kurumlar ise 
sadece Ttirkiye'de elde ettikleri kazai19lan tizerinden vergilendirilirler. 

Dar mtikellefiyete tabi kimseler bak1mmdan menkul sermaye iratlarmm Ttirkiye' de elde 
edilmi~ olarak kabul edilebilmesi 19m sermayenin Ttirkiye' de yatmlm1~ olmas1 

··"""~~;:"'jel'ekmektedir. Dar mtikellefiyete tabi kimseler bakimmdan deger art1~ kazan9lannm 
/~,- ,.' i. ~}'ilik~,de elde edilmi~ olarak kabul edilebilmesi i9in soz konusu deger art1~ kazancm1 

t ;'( r?""O,C;~~!an'\i~in veya muamelenin Ttirkiye'de ifa edilmesi veya Ttirkiye'de degerlendirilmesi 
[( c ~. ·\·\ .... ge;-'ekme~tedir. "Ttirkiye'de degerlendirilmesi" ifadesinden odemenin Ttirkiye'de yap1lmas1 

\'. . , i:,'\'i,#''ii:~i:i?:ime yabanc1 bir iilkede yap1lm1~ ise, Tiirkiye'de odeyenin veya nam ve hesabma 
\_ .iS-~\ap1Jarim odeme hesaplarma intikal ettirilmesi veya kanndan aynlmas1 gerektigi ~eklinde 

-·'aii.la~1lmas1 gerekir. ----~ '1l'.l'CS/C':'ll LI"'" ,,;, l·r- A S V£tMl:. ';1 jjil..,_n .. t.,i!rn\.il'.:l I>.!,. 
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32.2 Paylarm elden i;1kanlmas1 kar§thgmda saglanan kazani;larm vergilendirilmesi 

32.2.1 Borsada i§lem giiren paylarm vergilendirme esaslan: 

2006 ve 2020 y1llan arasmda Borsa istanbul' da i$lem geiren paylarm elden 91kanlmas1 sonucu 

saglanan deger art!$ kazan9lannm vergilendirilmesi GVK'nm Ge9ici 67. maddesi 

9er9evesinde ger9ekle$tirilmektedir. GVK'nm Ge9ici 67. maddesi kapsammda deger art!$ 

kazan9lan i$lemlere arac1hk eden bankalar ve arac1 kurumlar ile saklay1c1 kurulu$lar 

tarafmdan yap1lan tevkifat ile vergilendirilmektedir. GVK'nm Ge9ici 67. Maddesinin 

yiiriirliik siiresinin 2020 y1lmdan sonraya uzatrlmamas1 veya herhangi bir $ekilde kapsammm 

vergi mevzuatma dahil edilmemesi durumunda 2020 y1hndan sonra a$ag1da a91kland1g1 iizere 

(Bakm1z. 33.2.2 Gene! Olarak Pay Alzm Sahm Kazanr;larzmn Vergilendirilmesi) (Yatmm 

Ortakhg1 Paylan Hari9), Borsa istanbul'da i$lem geiren paylann elden 91kar1lmasmdan 

saglanacak deger art!$ kazan9lan gene! hiikiimler 9er9evesinde vergilendirilecektir. 

Digerlerinin yan1 s1ra, Borsa istanbul' da i$lem geiren pay !arm ahm sat1mma aracrhk ettikleri 

yatmmc1lar tarafmdan saglanan gelirlerin vergilendirilmesinden yiikiimlii olan ve dolay1s1yla 

vergi tevkifatm1 yapmakla sorumlu tutulan taraflar bankalar, arac1 kurumlar ve saklay1c1 

kurulu$lard1r. Bankalar, arac1 kurumlar ve saklay1c1 (saklan1ac1) kurulu$lar tevkifat 

yiikiimliiliikleri tahtmdaki ilgili vergi beyanlanm, ii9er ayhk deinemler itibanyla beyan 

edeceklerdir. Takasbank - MKK d1$mda saklay1c1 kurulu$lardan saklama hizmeti alan 

yatmmc1lann i$lemlerinde vergi tevkifatmm yap1lmas1 esasen ilgili saklay1c1 kurulU$U11 

so rum! ul ugundad!f. 

Borsa istanbul' da i$lem geiren bir paym ba$ka bir banka veya arac1 kuruma naklinin istenmesi 

halinde, nakli ger9ekle$tirecek banka veya arac1 kurum nakli istenen krymetle ilgili ah$ bedeli 

ve ah$ tarihini naklin yap1lacag1 kuruma bildirecektir. Bildirilecek tarih ve bedel, tevkifat 

matrahmm tespitinde dikkate almacaktrr. Seiz konusu paylann bir ba$ka ki$i veya kurum adma 

nakledilmesi halinde ah$ bedelinin ve ah$ tarihinin Maliye Bakanhg1'na bildirilmesi 

gerekmektedir. 

Saklay1c1 kurulu$lar, bankalar ve arac1 kurumlar tarafmdan yap1lacak vergi tevkifatr oram 

kanunen % 15 olarak belirlenmi$tir. Seiz konusu tevkifat oram bankalar, arac1 kurulu$lar ve 

saklay1c1 kurulu$lar tarafmdan a$ag1da yer alan gelirler iizerinden uygulamr: 

a) bankalar ve arac1 kurumlann ahm saturnna aracrhk ettikleri menkul krymetler ile diger 

sermaye piyasas1 ara9lanmn ah$ ve sat!$ bedelleri arasmdaki fark; 

ahmma aracrhk ettikleri menkul krymet veya diger sermaye piyasas1 ara9lanmn itfas1 

halinde ah$ bedeli ile itfa bedeli arasmdaki fark, 

~ ~)., b alar ve arac1 kurumlarm arac1hk ettikleri menkul krymet veya diger sermaye 

" ; ~i lj• ~ J;li asas1 ara9lanmn eidiin9 i$lemlerinden saglanan gelirler, 
~ ":t. -~92~ ~ 

' <!' " '\·~ ,"1r.s,"tl)i. ac1hk ettikleri menkul krymet veya diger sermaye piyasas1 ara9larmm eidiin9 
' • ~ ·•·\ ,,✓- • I I . d -1 1· I "~,;,:,.~-"" I$ em enn en sag anan ge rr er 
is \6'§~,C-
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Ancak, GVK ve 2012/3141 say1h BKK uyarmca, kanunen %15 olarak belirlenen tevkifat 

oram: (i) paylara ve pay endekslerine dayah olarak yap1lan vadeli i$lem ve opsiyon 

sozle$meleri, Borsa istanbul' da i$lem goren arac1 kurulu$ varantlan dahil olmak ilzere paylar 

(menkul k1ymetler yatmm ortakhk paylan hariy) ve pay yogun fonlanmn katilma 

belgelerinden elde edilen kazanylar iyin %0; (ii) KVK'nm 2/1 maddesi kapsammdaki 

milkellefler ile milnhasmm menkul k1ymet ve diger sermaye piyasas1 arac1 getirileri ile deger 

art!$! kazany!ar1 elde etmek ve bunlara bagh haklar1 kullanmak amac1yla faaliyette bulunan 

milkelleflerden SPKn' a gore kurulan yatmm fonlan ve yatmm ortakhklany la benzer nitelikte 

oldugu Maliye Bakanhgmca belirlenenler iyin %0; ve (iii) (ii) numarah alt kmhmda belirtilen 

geryek ki$i ve kurumlar hariy olmak ilzere, (i) numarah alt kmhmda belirtilen d1$mda kalan 

kazanylar iyin % IO olarak uygulamr. 

Y atmmc1lar yukanda belirtilen oranlann ileride degi$iklige ugrayabilecegini goz onilnde 

bulundurmahd1r. 

Paylar degi$ik tarihlerde almd1ktan soma bir k1smmm elden y1kanlmas1 halinde tevkifat 

matrahmm tespitinde dikkate almacak ah$ bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk y!kar 

metodu esas almacakt1r. Paylann ahmmdan once elden y1kanlmas1 durumunda, elden 

y1kar1lma tarihinden sonra yap!lan ilk alnn i$1emi esas almarak soz konusu tutar ilzerinden 

tevkifat yap1Jacak tutar tespit edilir. Aym giln iyinde birden fazla ahm sat1m yap1Jmas1 halinde 

o giln iyindeki ah$ maliyetinin tespitinde ag1rhkh ortalama yontemi uygulanabilecek, ancak 

tevkifat matrah1 ilk giren ilk ylkan yontemine gore belirlenecektir. Ah$ ve sat!$ i$lemleri 

dolay1s1yla odenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahmm 

tespitinde dikkate ahmr. 

282 Seri No'Ju Gelir Vergisi Gene! Tebligi uyannca menkul k1ymet ve diger sermaye piyasas1 

araylarma ili$kin tilrler (i) sabit getirili menkul k1ymetler; (ii) degi$ken getirili menkul 

kiymetler; (iii) diger sermaye piyasas1 araylan ve (iv) yatmm fonlan kat1Jma belgeleri ve 

yatmm ortakhklar1 paylan olacak $elcilde belirlenmi$tir. Paylar ve pay endekslerine dayah 

olarak yap1lan vadeli i$lem ve opsiyon sozle$meleri, menkul k1ymetin diihil oldugu s1111f 

iyinde degerlendirilecektir. Bu kapsamda pay ve pay endekslerine dayah olarak yap!lan vadeli 

i$lem sozle$meleri ile Borsa istanbul' da i$1em goren pay ve pay endekslerine dayah olarak 

ihray edilen arac1 kurulu$ varantlan paylarmm da diihil oldugu degi$ken getirili menkul 

k1ymetler s1mfi kapsammda degerlendirilecektir. 

Uyer ayhk donem iyerisinde, birden fazla pay ve aym tilrden oldugu kabul edilen menkul 

k1ymet ahm sat1m i$lemi yap!lmas1 halinde tevkifatm geryekle~tirilmesinde bu i~lemler tek bir 

i~Jem olarak dikkate ahmr. Pay ve aym tilrden oldugu kabul edilen menkul k1ymet ahm 

/,•·";i;. ('.~~~dan dog~ zararl~r takvi'.11 y1h a~!lmamak kayd1yla i~l~yen ily ~yhk doneme d~vredilir 
( ... - .• _ve ta1<1,p eden donemlenn tevkifat matrahmdan mahsup ed1hr. Takv1111 y!lmm son Uy ayhk 

1! ';' /(?"'"49%.em. ~. de olu~an zarar tutarmm izleyen doneme aktanlmas1 milmkiln degildir. 
\' ., I \ \ ' I . ')f 
\·:',,\:~?';:rafu.~ftkellefkurumlara ait olup, Borsa istanbul'da i~Jem goren ve bir y1ldan fazla silreyle, 

'\.,,,.· .. , ·,.{~r~/Milkellef ve. Dar Milkellef pay sahipleri tarafmdan, elde tutulan paylann elden 

.,,s1fll"~1kanlmasmda tevk1fat uygulan . i!l'Ji!l!slRl qno i"''Jii'lf.: A; 
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Tevkifata tabi tutulan Borsa istanbul' da i~lem goren pay Iara ili$kin ahm satim kazan9lan i9in 

ger9ek ki$ilerce y1lhk veya mtinferit beyanname verilmez. Soz konusu bu gelirler, diger 

gelirler dolay1s1yla verilecek y1lhk beyannameye diihil edilmez. Ticari faaliyet kapsammda 

elde edilen gelirler, miikelleflerin her ttirlii ticari ve smai faaliyetlerinden elde ettikleri 

kazan9lan $eklinde tan1mlanan ticari kazan9 hiikiimleri 9er9evesinde kazancm tespitinde 

dikkate ahmr. Ticari kazancm e[de edilmesi suasmda tevkif suretiyle odenmi$ olan vergiler, 

GVK'nm ilgili hiikiimleri kapsammda tevkif edilen vergilerin tabi oldugu hiikiimler 

9er9evesinde, tevkifata tabi kazan9larm beyan edildigi beyannamelerde hesaplanan vergiden 

mahsup edilir. 

GVK'mn Ge9ici 67. maddesi kapsammda tevkifata tiibi tutulan kazan9lar i9in ger9ek ki$ilerce 

y!lhk veya mtinferit beyanname verilmez. Diger gelirler dolay1s1yla verilecek y1l11k 

beyannameye bu gelirler diihil edilmez. Soz konusu madde hiikiimleri uyarmca tevkifata tabi 

tutulsun tutulmasm dar miikellef ger9ek ki~i veya kurumlarca Maliye Bakanhg1, Kamu 

Finansmam ve Bor9 Yonetiminin Diizenlenmesi Hakk.mda Kanun'a gore kurulan varhk. 

k.iralama ~irketleri ve tam miikellef k.urumlar tarafmdan yurt d1$mda ihra9 edilen menk.ul 

k1ymetlerden saglanan kazan9 ve iratlar i9in miinferit veya ozel beyanname verilmez. 

Menk.ul k1ymet ve sermaye piyasas1 ara9lanmn ii9er ayhk donemler itibanyla tevkifata tabi 

tutulacak. ahm sat1m kazan9larmm tespitinde ahm sat1m konusu i$lemlerin (yukanda 

belirtildigi iizere) aym tiirden olmasma dikkat edilecektir. Kazan9lar, bu tiirlere gore ayn ayn 

tespit edilip tevkifata tabi tutulacak.t1r. 

GVK'mn Ge9ici 67 /5 maddesi uyannca, gelir sahibinin ger9ek veya tiizel ki~i ya da Dar veya 

Tam Miikellef olmas1, vergi miikellefiyeti bulunup bulunmamas1, vergiden muaf olup 

olmamas1 ve elde edilen kazancm vergiden istisna olup olmamas1 yukanda aynnt!lan verilen 

vergilendirme uygulamasm1 etkilememektedir. 

2006/10731 say1h BKK, 2010/926 say1h BKK ve 2012/3141 say1h BKK uyannca, halka arz 

tarihi itibar1yla tevkifat oram Bakanlar Kurulu'nca %0 olarak belirlenmekle birlikte soz 

konusu oranm artmlmas1 durumunda Dar Miikellefler a91smdan 9ifte vergilendirme sorunu 

giindeme gelecektir. GVK'nm Ge9ici 67. maddesinde diizenlenmi~ olan tevkifat 

uygulamalannda, tevkifata konu geliri elde etmi~ olan ki$inin mukim oldugu iilke ile yap!lm1$ 

ve yiiriirliikte olan <;:ifte Vergilendirmeyi Onleme Anla$mas1 hiik.iimleri onem arz etmektedir. 

Soz konusu anla$ma hiikiimleri, Tiirk vergi kanunlanndan once uygulanacakt1r. 

Dar Miikellef ger9ek ki$i ve kurumlann, GVK'nm Ge9ici 67. maddesi kapsammda 

Tiirkiye' dek.i finansal ara9lara kendileri veya yurt d1$mdaki portfoy yonetim $irketleri 

..-"':':~~.,. 1yla yatmm yapabilmeleri i9in vergi kimlik numaras1 almalan gerekmektedir. 

·* .,~·gi ki lik numaras1 ahnabilmesi i9in (i) Dar Miikellef ger9ek ki$ilerin pasaportlarmm noter ., g ~ } bi ornegi ya da vergi dairesi yetkililerince onaylanmak iizere, ash ve fotokopisini, (ii) 

" ?- ~-..,'li(il lief kurumlarm ise kendi iilkelerinde ge9erli kurulu$ belgesinin Tiirkiye'nin o 
· .:; • r-:,,·"i.i!R:~c!e,- ulunan temsilciligince onayh Tiirk9e bir ornegini veya yabanc1 dilde onayh kurulu$ 

' ' 4 
. !;ir~sinin terciime biirolarmca terciime edilmi$ Tiirk9e bir ornegini ilgili vergi dairesine ibraz 

'\ t\ 1•· 
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etmeleri gerekmektedir. Kuzey K1bns Tiirk Cumhuriyeti vatanda~lan i9in niifus ciizdamnm 
ibraz1 yeterli olacakt1r. 

Aynca, bankalar ve arac1 kurumlar ile saklay1c1 kurulu~lar kendilerine i~lem yapmak i9in 
miiracaat eden ancak vergi kimlik numaras1 ibraz edemeyen yabanc1 mii~terileri i9in, toplu 
olarak vergi kimlik numaras1 alabilirler. 

<;::ifte vergilendirmeyi iinleme anla~malan hiikiimlerinden yararlamlabilmesi i9in ise ilgili 
iilkenin yetkili makamlar1 tarafmdan diizenlenerek imzalamm~ mukimlik belgesinin aslmm ve 
terciime biirolannca terciime edilmi~ orneginin ilgili vergi dairesine, banka ve arac1 kurumlar 
vas1tas1yla veya dogrudan ibraz edilmesi gerekmektedir. Bir takvim y1hna ili~kin mukimlik 
belgesi, izleyen y1lm dordiincii ayma kadar ge9erli olup, siiz konusu belgenin her y1! 
yenilenrnesi gerekmektedir. 

Tevkifat uygulamasmdan once mukimlik belgesinin ibraz edilmemesi halinde <;::ifte 
Vergilendirmeyi Onleme Anla~mas1 hiikiimleri dikkate ahnrnadan % 15 (halihazirda 
2012/3141 say1h BKK uyannca %0 oramnda uygulanmaktadir) oran1 uygulanmak suretiyle 
tevkifat yap1lacakt1r. Ancak bu durumda dahi sonradan soz konusu mukimlik belgesinin ibraz1 
ile <;::ifte Vergilendirmeyi Onleme Anla~mas1 hiikiimleri ve i9 mevzuat hiikiimleri 
dogrultusunda yersiz olarak tevkif suretiyle ahnan verginin iadesi talep edilebilecektir. 

Maliye Bakanhg1 gerekli giirdiigii hallerde, <;::ifte Vergilendirmeyi Onleme Anla~malan 
hiikiimlerinden yararlanacak ki~i ve kurumlardan, ahm-sat1mm1 yapt1klan veya getirisini 
tahsil ettikleri Tiirk menkul k1ymetleri bak1mmdan, uygulanacak anla~ma hiikiimlerine gore 
ger9ek hak sahibi (beneficial owner) olduklarma dair ilgili ispat edici belgelerin ibraz1111 da 
isteyebilecektir. Bu belgeleri Maliye Bakanhg1'11111 tayin edecegi siirede ibraz etmeyen veya 
bu belgeler ile veya ba~kaca bir suretle ger9ek hak sahibi olmad1g1 tespit edilenler bak1mmdan 
zamamnda tahakkuk ve tahsil edilmeyen vergiler i9in vergi ziyai dogmu~ say1lacak!Ir. 

Tiirkiye Cumhuriyeti'nin bugiine kadar akdettigi anla~malar ve anla~malann Tiirk9e metinleri 
Gelir idaresi Ba~kanhg1'11111 www.gib.gov.tr web sayfasmda yer almaktad1r. 

32.2.2 Gene! Olarak Pay Ahm Satim Kazarn;larmm Vergilendirilmesi 

Bu boliimde GVK'nm Ge9ici 67. maddesinin d1~111da kalan durumlara ili~kin gene! 
a91klamalar yer almaktad1r. 

32.2.2.1 Ger~ek Ki~iler 

32.2.2.1.1 Tam Miikellef Ger~ek Ki~iler 

l"''~)r~ii~"'lll!.m sat1m kazan9lan, GVK'nun Miikerrer 80'inci maddesi uyarmca gelir vergisine tabi 

{ 
:;, ')"·,.~ac,akt~. Ancak an1lan madde uyarmca, "ivazs1z olarak iktisap edilen hisse senetleri ile tam 

, c -~ {(.'::.. .. . tiiui~el}e~ kurumlara ait olan ve iki y1ldan fazla siireyle elde tutulan hisse senetlerinin elden 

\~.; ', ~-~~-?(kl'lrtl1;j&s1 durumunda elde edilen kazan9lar vergiye tabi olmayacakt1r. Hisse senetlerinin 

'-<. ,iR~I~_e'p;::?91kart1!'.11a~mda da. kamu me'.11<~' k1ymet~erinin sat1~mda _ oldugu ~ibi, GV~_'nun 
~ ~ \~"'--=-Mukerrer 8l 'mc1 maddes1 uyannca 1k!Isap bede~, elden :'.;:nld1g1 ay _han9 olmak uzere 
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Devlet istatistik Enstitlisii tarafmdan belirlenen toptan e~ya fiyat art1~ oranmda artmlarak 
dikkate almabilecektir. GVK'nun Miikerrer 8 I. Maddesi uyannca ma! ve haklann elden 
91kar1lmasmda iktisap bedeli, elden 91kar!lan ma! ve haklarm, elden 91kanld1g1 ay hari9 olmak 
iizere Devlet istatistik Enstitiisiince belirlenen toptan e~ya fiyat endeksindeki art1~ oranmda 
artmlarak tespit edilir. Bu endekslemenin yap1labilmesi i9in art!~ oranmm % 10 veya iizerinde 
olmas1 ~artt1r. 

GVK'nun Madde 86/1 ( c) uyannca tam miikellef ger<;ek ki~ilerin tevkif sureti ile 
vergilendirilmi~ menkul sermaye iratlar1 GVK'nun I 03 'iincii maddesinin ikinci gelir 
dilimindeki tutan a~1yor ise (bu tutar 2021 y1h i9in53.000 TL'dir.) beyan edilmesi gerekir. 

32.2.2.1.2 Dar Miikellef Ger~ek Ki§iler 

GVK madde (86/2) 9er9evesinde dar miikellefiyette vergiye tabi gelirin tamam1, Tiirkiye'de 
tevkif suretiyle vergilendirilmi~ olan iicretler, serbest meslek kazan9lan, menkul ve 
gayrimenkul sermaye iratlan ile diger kazan9 ve iratlardan olu~uyorsa y1lhk beyannameye 

tabi degildir. Dar miikellef ger9ek ki~ilerin tevkif sureti ile vergilendirilmemi~ gelirleri 
mevcut ise, GVK madde (101/2) uyarmca, menkul mallann ve haklann elden 91kanlmasmdan 

dogan kazan9 ve iratlar1m ma! ve haklann Tiirkiye' de elden 91kanld1g1 yerin vergi dairesine 
miinferit beyanname ile bildirmek zorundad1rlar. 

32.2.2.2 Kurumlar 

32.2.2.2.1 Kurumla1· Vergisi Miikelleflerinin Aktifine Kay1th Paylarm Elden 
<;1kanlmasmdan Saglanan Kazan~lar 

Ticari faaliyete bagh olarak i~letme biinyesinde elde edilen ahm satnn kazan9lar1 ticari kazan9 
olarak beyan edilip vergilendirilecektir. 

32.2.2.2.2 Tam MiikellefKurumlar 

Ote yandan, KVK'nm 5/1-e maddesi uyarmca kurumlann aktiflerinde en az iki tam y1l 

siireyle yer alan i~tirak hisselerinin sat1~mdan dogan kazancm %75'lik kism1 kurumlar 
vergisinden istisna tutulmaktad1r. Ancak bu istisnadan yararlanabilmek i9in sat1~ kazancmm 
sat1~m yap1ld1g1 y1h izleyen 5. y1hn sonuna kadar bilan9onun pasifinde ozel bir fon hesabmda 
tutulmas1; sat1~ bedelinin satl~m yap1ld1g1 y1h izleyen ikinci takvim y1h sonuna kadar tahsil 
edilmesi ve sat1~1 yapan ve dolay1S1 ile istisnadan yararlanacak kurumun menkul kiymet 
ticareti ile ugra~mamas1 gerekmektedir. 

32.2.2.2.3 Dar Miikellef Kurumlar 

ellef kurum, Tiirkiye'de bir i~yeri a9mak suretiyle veya daimi temsilci vas1tas1yla 
enkul kiymet ahm satlm i~i yapan kurum statiisiinde ise ahm sat1m kazan9lan ticari 
arak vergiye tabi olacak vergileme Tam Miikellef kurumlarda oldugu ~ekilde 

I . cektir. Y ukanda belirtildigi iizere, devamh olarak menkul k1ymet ticareti ile 
\ l,~ ~ mdan %75'lik kurumlar vergisi istisnasmdan faydalamnalan miimkiin degildir. 

·~- ~ 1):J. ..:, 
i S ~ st'" Tiirkiye'de bir i~yeri a9madan veya daimi temsilci vas1tas1yla menkul k1ymet ahm sat1m 

G ,ltfden Dar )vJ:iil · ~iii kaz\&ll,~1Il1\Tii,1,<i¥ 'ft'i tie.:~·;· irilmesi 
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soz konusu olabilir. Dar miikellef kurumlann vergilendirilmesi a91smdan Tiirkiye'nin 
imzalam1~ oldugu yiiriirliikte bulunan 9ifte vergilendirmeyi onleme anla~malarmm hiikiimleri 
onem arz etmektedir. Seiz konusu anla~ma hiikiimleri, Tiirk vergi kanunlanndan once 
uygulanacakt1r. 

32.2.2.3 Yabanc1 Fon Kazan~larmm ve Bu Fonlarm Portfoy Yiineticiligini Yapan 
~irketlerin Vergisel Durumu 

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren SPK diizenleme ve denetimine tabi fonlara benzer yabanc1 
fonlar da sermaye ~irketi sayilarak kurumlar vergisi miikellefi olacaklardJr. KVK'ya 6322 
say1h Kanunun 35'inci maddesiyle, 15 Haziran 2012 tarihinden itibaren yiiriirliige girmek 
iizere, "Yabanc1 fon kazan9lanmn vergilendirilmesi" ba~hkh 5/ A maddesi eklenrni~tir. Bu 
maddede, yabanc1 fonlar ile bu fonlarm arac1hk i~lemlerini yiiriiten portfoy yoneticiligi yetki 
belgesine sahip Tam Miikellef portfoy yoneticisi ~irketlerin vergisel durumlan 
diizenlenrni~tir. 

KVK'mn 2/1 maddesinde belirtilen yabanc1 fonlann, portfoy yoneticisi ~irketler arac1hg1yla 
organize bir borsada i~lem gorsiin veya gormesin; (i) her tiirlii menkul k1ymet ve sermaye 
piyasas1 arac1; (ii) vadeli i~lem ve opsiyon sozle~mesi; (iii) varant; (iv) doviz; (v) emtiaya 

dayah vadeli i~lem ve opsiyon sozle~mesi; (vi) kredi ve benzeri finansal varhklar; ve (vii) 
k1ymetli maden borsalannda yap1lan emtia i~lemleri ile ilgili elde ettikleri kazan9lan i9in 
KVK'nm 5/ A maddesinde say1lan ~artlann saglanrnas1 durumunda; portfoy yoneticisi 
~irketler, bu fonlarm daimi temsilcisi say1lmayacak ve bunlann i~ yerleri de bu fonlann i~ yeri 
veya i~ merkezi olarak kabul edilmeyecektir. 

Dolay1s1yla, yabanc1 fonlann bu kapsamda elde ettikleri kazan9lan i9in beyanname 
verilmeyecek ve diger kazan9lar nedeniyle beymmame verilmesi halinde de bu kazan9lar 
beyannameye dahil edilmeyecektir. 

Bu uygulamanm, yabanc1 fonlann Tiirkiye kaynakh gelirleri iizerinden yap1lacak verg1 
kesintisine etkisi yoktur. 

Tiirkiye'de bulunan, aktif biiyiikliigiiniin %51 'inden fazlas1 ta~1nrnazlardan olu~an ~irketlere 
ait paylar veya ortakhk paylan veya bunlara ili~kin vadeli i~lem ve opsiyon sozle~meleri, elde 
edilen kazan9lar bu uygulama kapsammda degerlendirilmeyecektir. 

32.3 Paylara ili~kin kar paylarmm ve kar pay1 avanslarmm vergilendirilmesi 



Miikellefler kurumlara; ve (ii) i~yeri ve daimi temsilci vas1tas1yla faaliyette bulunan Dar 

Miikellef kurumlara dag1t1lan kar pay Ian tevkifata tabi degildir. 

32.3.1 Ger(,!ek Ki~iler 

32.3.1.1 Tam Miikellef Ger~ek Ki~iler 

GVK'ya 4842 say1h Kanunla eklenen 22/3 maddesi uyarmca Tam Miikellefkurumlardan elde 

edilen, GVK'nm 75/2 maddesinin (!), (2) ve (3) numarah bentlerinde yaz1h kar paylannm 

yans1 gelir vergisinden miistesnad1r. Kurumlar kar pay1 dag1tJrken, gelir vergisinden istisna 

edilen kis1m olan yar1s1 (%50'si) diihil olmak iizere dag1tilan kar paymm tamam1 (%100'ii) 

iizerinden % 15 oranmda gelir vergisi tevkifatJ yapmaktad1rlar. Kar paymm y!lhk vergi 

beyannamesinde beyan edilmesi halinde, soz konusu vergi tevkifatJ y1ll1k vergi 

beyannamesinde hesaplanan gelir vergisi tutanndan mahsup edilir. GVK'nun 86/1-c maddesi 

uyannca, tevkif yoluyla vergilendirilmi~ bulunan ve gayrisafi tutarlan; 2021 y1h gelirleri i9in 

53.000 TL'yi a~an ve tam miikellef kurumlardan elde edilen kar paylan i9in beyanname 
verilmesi gerekecektir. 

Aynca, kann sermayeye eklenmesi kar dag1t1m1 say1lmaz. 

Beyan edilen tutar iizerinden hesaplanan gelir vergisinden, kurum biinyesinde kann dag1t1m1 

a~amasmda yap1lan % 15 oranmdaki vergi kesintisinin tamam1 (istisnaya tabi olan k1s1m diihil) 

mahsup edilecek olup, mahsup sonras1 kalan tutar gene! hiikiimler 9er9evesinde red ve iade 

edilecektir. 

Kar pay1 avanslar1 da kar pay Ian ile aym kapsamda vergilendirilmektedir. 

32.3.1.2 Dar Miikellef Ger(,!ek Ki~iler 

GVK'nun 94/6-b maddesi uyannca, tam miikellef kurumlarca dar miikellef ger9ek ki~ilere 
dag1t1lan kar paylan iizerinden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda (bugiin i9in bu oran 

%15'tir) tevkifat yap1lacakt1r. Tiirkiye'nin taraf oldugu baz1 9ifte vergilendirmeyi onleme 

anla~malannda daha dii~iik tevkifat oranlan belirlenebilmektedir. 

Dar miikellef ger9ek ki~iler a91smdan kar paylannm tevkifat suretiyle vergilendirmesi nihai 
vergileme olup, dar miikelleflerce bu gelirler i9in gelir vergisi beyannamesi verilmesine gerek 

bulunmamaktadJr. 

Diger taraftan GVK'nun 101. maddesinin 5 no'lu fikras1 geregince dar miikellef ger9ek 

ki~ilerin vergisi tevkif suretiyle almmam1~ menkul sermaye iratlanm, Tiirkiye' de elde edildigi 

__,_,.e..,r.;in::.vergi dairesine miinferit beyanname ile beyan etmeleri gerekmektedir. 

rumlar 
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hi.iki.imlerine gore belirlenecektir. Kurumlar vergisi, mi.ikelleflerin bir hesap diinemi i9inde 

elde ettikleri safi kurum kazanc1 i.izerinden %20 oranmda uygulamr. 

Ancak, KVK'nm 5/a-1 maddesi uyannca, Tam Mi.ikellef ba~lrn bir kuruma i~tirak nedeniyle 

elde edilen kar paylan, yatmm fonlannm katihm belgeleri ile yatmm ortakhklannm hisse 

senetlerinden elde edilen kar pay Ian hari9, kurumlar vergisinden mi.istesnad1r. 

32.3.2.2 Dar MiikellefKurumlar 

GVK'nun 94/6-b maddesi uyannca, tam mi.ikellef kurumlarca dar mi.ikellef kurumlara 

dag1t1lan kar pay lar1 i.izerinden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda (bugi.in i9in bu oran 

%15'tir) tevkifat yap1lacaktir. Ti.irkiye'nin taraf oldugu baz1 9ifte vergilendirmeyi onleme 

anla~malarmda daha di.i~i.ik tevkifat oranlan belirlenebilmektedir. 

Dar mi.ikellef kurumlann, Ti.irkiye' de bir i~yeri veya daimi temsilci arac1hg1 olmaks1zm elde 

ettikleri kar paylan i9in tevkifat suretiyle vergilendirme nihai vergileme olup, dar 

mi.ikelleflerin bu gelirler i9in Ti.irkiye' de beyanname vermelerine gerek bulunrnamaktadir. 
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33. iHRA<;<;I VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN VERiLEN iZiN 
HAKKINDA BiLGi 

33.1. ihra~~I veya halka arz eden tarafmdan izahnamenin kullamlmasma ili~kin verilen 
izin ve izin verilen herhangi bir yetkili kurulu~un paylarm sonradan tekrar satt~ma dair 
kulland1g1 izahnamenin i~eriginden de ilgili ki§ilerin sorumlu olmay1 kabul ettiklerine 
dair beyanlan: 

Yoktur. 

33.2. izahnamenin kullammma izin verilen siire hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

33.3. Paylarm yetkili kurulu§larca sonradan tekrar sat1~a sunulabilecegi diinem 
hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

33.4. Paylarm yetkili kurulu§larca sonradan tekrar sat,~a sunulmas, kapsammda 
izahnamenin kullamlabilecegi iilkeler hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

33.S. izahname kullamm izninin verilmesinin §artt olan diger a~tk ve objektif ko§ullar 
hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

33.6. Yetkili kurulu§larca paylarm sonradan tekrar sat,~mm ger~ekle~tirilmesi 
durumunda, sat1§m ko~ullarma ili§kin bilgilerin yetkili kurulu~ tarafmdan satt§ 
esnasmda yattnmctlara sunulacagma dair koyu harflerle yaztlmt§ uyan notu: 

Yoktur. 

33A iZAHNAME KULLANIM iZNiNiN BELiRLENEN BiR VEYA DAHA FAZLA 
YETKiLi KURULU~A VERiLMESi DURUMUNDA VERiLECEK iLA VE 
BiLGiLER 

33A.1 izalmame kullamm izni verilen yetkili kurulu§larm Iistesi ve kimlik bilgileri 

.. --~-{tic,aret unvanlan ve adresleri): 
✓-,~.. ,-.~-~~~ 

/
1 

,, l, . t ,' "'"· 1.it\ 
;f' .. _. -c/:OK~ur:-~ \1,"s'i-' 
ff .,, JI \ ,., ~ ~r · !: _. '. : '· , 33Af ,_l~phname, arz program, izahnamesi veya arz program, sirkiileri onay tarihi 
~ • ' '·,·•1ti~11riyli yetkili kurulu§lara dair belli olmayan yeni bilgilerin kamuya nasd \< •' ·., '~~~~j:ul~cag1 ve ilgili bilgiye nereden ula§tlabilecegi hakkmda a~1klama: 

''~: .• ~; :;.;;;:,-~ ;,;,<:' 

tilor l\11! 
1cmid:.t1 

Bc~ik 

Yoktur. 
' 
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33B iZAHNAME KULLANIM iZNiNiN TUM YETKiLi KURULU~A VERiLMESi 
DURUMUNDA VERiLECEK iLA VE BiLGiLER 

izahnameyi kullanacak her bir yetkili kurulu~un kendi internet sitelerinde izahnameyi 

verilen izin ve ko~ullar dahilinde kulland1klanna dair beyanlarma yer vermeleri 

gerektigine dair koyu harflerle yazdm1~ uyan: 

Yoktur. 



34. iNCELEMEYE A<;IK BELGELER 

A§ag1daki belgeler <;ayirhisar Mahallesi, Yeni izmir Caddesi, No: 29, Alt1eyliil, 

Bahkesir adresindeki ihra4,4,mm merkezi ve ba§vuru yerleri ile ihra4,4,mm internet sitesi 
(www.isbirsentetik.com) ile Kamuyu Aydmlatma Platformunda (KAP) tasarruf 
sahiplerinin incelemesine a4,1k tutulmaktadir: 

1) izahnamede yer alan bilgilerin dayanagm1 olu§turan her tiirlii rapor ya da beige 

ile degerleme ve giirii§ler ( degerleme, uzman, faaliyet ve bag1msiz denetim 

raporlan ile yetkili kurulu§larca hazirlanan raporlar, esas siizle§me, vb.) 

2) ihra4,4,mm izahnamede yer almas1 gereken finansal tablolan 



35. EKLER 

Ek- I: $irket Esas Siizle~mesi 

Ek-2: $irket yiinetim kurulu i9 yonergesi 

Ek-3: 31 Arahk 2018, 31 Arahk 2019 ve 31 Arahk 2020 tarihlerinde sona eren mali y1llara ve 
30 Haziran 2021 tarihinde sona eren diineme ili~kin finansal tablolar ve ozel bag1ms1z 
denetim raporu 

Ek-4: 31 Arahk 2018, 31 Arahk 2019 ve 31 Arahk 2020 tarihlerinde sona eren mali y1llara ve 

3 0 Haziran 2021 tarihinde sona eren doneme ili~kin ilgili bag1ms1z denetim kurulu~undan 
alman sorumluluk beyan1 

Ek-5: Paksoy Ortak Avukat Biirosu tarafmdan hazirlanan bag1ms1z hukuk9u raporu ve bu 
rapora ilaveten haz1r!anrm~ ek hukuk9u raporu 

Ek-6: Fon kullannn yeri raporunu da ekinde i9eren fon kullamm yerme r 
Yonetim Kurulu karan 
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